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12500092, 12500138: สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คาํสาํคญั : ความสัมพนัธ์/คุณภาพชีวติ/ความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกภทัรา  ดาํรงไทย และ อรพรรณ   อินทโต : ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตกบัความ

ผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ. 

86 หนา้. 

 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตกบัความผกูพนั

ต่อสถาบนั ของนกัศึกษาวชิาการจดัการสาขาธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

โดยศึกษาจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  220 คน  โดยวิธีการเก็บแบบสอบถาม จากนกัศึกษา และ

การวจิยัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ทาํการวิเคราะห์ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ินรวม

ระยะเวลา 8 เดือน (มิถุนายน 2553 – มกราคม 2554) 

กกกกกกกกในการวจิยั พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง แต่มีดา้นการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  มีระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัมีความสํา

พนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

กกกกกกกกปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตทุกดา้นมี

ผลต่อความผูกพนัต่อสถาบนัของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความ

ความผกูพนัท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ภูมิลาํเนา  อาชีพผูป้กครองและผูอุ้ปการะ 

ท่ีมีความผกูพนัต่อสถาบนัท่ีแตกต่างกนัคือ ระดบัชั้นปีการศึกษา  
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กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกการศึกษาคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั  ของนกัศึกษาวิชาการจดัการสาขา

ธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่อาจสําเร็จลงได้หากปราศจากการ

สนบัสนุนและความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย  จึงขอแสดงความขอบคุณกบับุคคลเหล่านั้นไว ้ณ 

ท่ีน้ี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ  อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ในการใหค้าํแนะนาํปรึกษา  ให้ความรู้ แนวคิด  ขอ้คิดเห็นตลอดจนตรวจทานแกไ้ขเป็น

อยา่งดียิง่  จนการศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร  ท่ีให้คาํปรึกษาและ

การอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ  อาจารยป์ระพล   เปรมทองสุข  ท่ีให้คาํปรึกษาและการอนุเคราะห์ใน

การใชโ้ปรแกรม SPSS  

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจในการเรียนและการทาํงานต่างๆ  จึงทาํ

ใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จได ้

กกกกกกกกขอบคุณเพื่อนๆท่ีใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือในการทาํวจิยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

กกกกกกกกปัจจุบนั เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  จึง

ส่งผลการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมในปัจจุบนั  ท่ีจะตอ้งพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ คนส่วนใหญ่จึงตอ้งการหาโอกาสท่ีดีในการเพิ่มความรู้  ทกัษะ  และคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีจากสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับในสังคม  เพื่อสร้างโอกาสในการ

เจริญกา้วหน้าในอนาคต และสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆได ้ ดงันั้นองค์กรจึงควรดาํเนินงานท่ี

จะต้องพฒันาสถาบนัและนักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีทศันคติท่ีดี  มีคุณธรรม และ

จริยธรรม  พฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้สามารถเผชิญกบัปัญหาและการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วได ้

กกกกกกกกสถาบนัการศึกษาจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งในการสร้างบุคคลากรท่ีดีในอนาคต  มี

บทบาทในการให้ความรู้  อบรม  สั่งสอน  และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักศึกษา  เพื่อให้

นกัศึกษามีคุณสมบติัเป็นคนดี  คนเก่ง ของสังคม  เพราะมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสําคญั  และจาํเป็น

ในการพฒันาประเทศชาติ  จึงจาํเป็นตอ้งสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ  มีจริยธรรม  ตลอดจน

การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือออกจากสถาบนัไปแลว้  สถาบนัจึงเปรียบเสมือน

องคก์รท่ีจะตอ้งสร้างคุณภาพชีวติของบุคลากรใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี และมีความผกูพนัต่อองคก์ร   

กกกกกกกกการพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อสถาบนั  จะตอ้งสร้างทศันคติ  ค่านิยม

ท่ีมีต่อการศึกษาและสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในสถานศึกษา  สร้างแรงจูงใจให้แก่นกัศึกษาให้มีความ

ขยนัหมัน่เพียรท่ีจะศึกษาหาความรู้และมุ่งมัน่ไปสู่ความสําเร็จในชีวิต  สร้างความเช่ือมัน่ในตวัของ

นกัศึกษา  ให้กลา้แสดงออก  กลา้แสดงความคิดเห็น  และแสดงความสามารถของตนเองออกมา  

สร้างจริยธรรม  คุณธรรม  ความซ่ือสัตย ์ ให้เกิดเป็นนิสัย  เพื่อท่ีจะดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสถาบนัและบุคลากร  จึงนาํไปสู่ความรู้สึกท่ีผกูพนัต่อสถาบนั  

ทาํใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดี  มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาสถาบนัใหดี้ข้ึน  และสร้างช่ือเสียงทีดี

ใหแ้ก่สถาบนั 
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กกกกกกกกคุณภาพชีวติ คือส่ิงท่ีเราสามารถสัมผสัไดด้ว้ยกาย และใจ มีความสาํคญัต่อบุคคลและ 

สังคม แต่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะตอ้งไดม้าดว้ยการเสาะหา ดงั (นิศารัตน์ ศิลปเดช 2539 : 66, อา้ง

ถึงใน เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  2541 : 163)กล่าววา่ คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์าํหนด สร้างข้ึน

และขวนขวายให้ได้มาด้วยตวัเองนอกจากนั้น  ยงัเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีจะทาํให้มนุษยไ์ด้

พฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา และการศึกษาก็เป็นปัจจยัสาํคญัในการเสริมสร้างคนให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ฉะนั้นการพฒันาคนเพื่อไปพฒันาประเทศชาติให้อยู่รอดและไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัจึงถือเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนของสังคม ส่ิงสําคญัของการพฒันาคน คือ การศึกษา 

เพราะการศึกษาเป็นการลงทุน รูปแบบหน่ึงท่ีทาํให้คนมีคุณภาพมากข้ึนและการศึกษาเป็นบ่อเกิด

แห่งความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการหล่อหลอมบ่มเพาะ ใหค้นเป็นทุนมนุษย ์ดงัจะเห็นไดจ้ากดชันีช้ีวดั 

ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศใดก็ตามก็ข้ึนอยูก่บั “ ปัญญา ” ของคนในชาติส่งผลให ้“ การศึกษา” 

มีความสาํคญัมากท่ีสุดในการกาํหนดอนาคตของประเทศ  

กกกกกกกกพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 (สุขศรี สงวนสัตย ์ 2552:2) 

กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดหมายของการจดัการศึกษาโดยทัว่ไปท่ีเนน้การพฒันา

คุณภาพชีวิต เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงค ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 

คุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงค ์คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข  

กกกกกกกกนิวแมน (Neumann  and  Neumann.  1984 : 272-273, อา้งถึงใน วชิระ  ชาวหาม  2543 : 

14) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาไวด้งัน้ี 

กกกกกกกก1.  เป็นการวดัเก่ียวกบัการท่ีนิสิตมีส่วนร่วมในเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั 

กกกกกกกก2.  ความผูกพนัต่อสถาบนัของนิสิต  จะสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติท่ีนกัศึกษามีต่อ

สถาบนัทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience)  และ

การจดักิจกรรมต่างๆของสถาบนั 

กกกกกกกก3.  ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตท่ี

แสดงออกในระหวา่งท่ีศึกษาอยูส่ถาบนัเท่านั้น (เช่น การออกกลางคนั  และการปฏิบติัตวัต่างๆ ของ

นิสิต) แต่ยงัมีผลต่อความสําคญัระหวา่งนิสิตกบัสถาบนัในอนาคตดว้ยซ่ึงจะเห็นไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี

คือ 1) การท่ีนิสิตไดเ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ีใช่ความพายายามท่ีจะทาํทุกอยา่งเพื่อสถาบนั 2) นิสิต

มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 3) การท่ีศิษยเ์ก่า

ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนต่อสถาบนั 
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กกกกกกกก4.  ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีทาํให้สถาบนัเป็นท่ีดึงดูด

ความสนใจของนิสิตใหเ้ขา้มาศึกษาต่อเพิ่มมากข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

กกกกกกกกผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัต่อ

สถาบนั  โดยศึกษาในกลุ่มของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพื่อ

ผลท่ีได้จากการทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนั  และเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึน  เพื่อให้เกิดความผูกพนัอนัดีระหว่าง

สถาบันและนักศึกษา  ทาํให้สถาบันสามารถดําเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย  และสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่สถาบนัตลอดไป  

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกก2.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกก3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติกบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 

สมมติฐานของการวจัิย 

กกกกกกกก1.  ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกก2.  นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ภูมิลาํเนา ระดบัชั้นปีการศึกษา รายได ้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภูมิลาํเนา อาชีพผูป้กครองและผูอุ้ปการะ มีผลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัใน

ระดบัท่ีต่างกนั 

       

ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั  ของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วน

บุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  รายไดต่้อเดือน  ค่าใชจ่้ายต่อเดือน  ภูมิลาํเนา อาชีพผูป้กครอง  

ผูอุ้ปการะ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม  

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ด้านโอกาสในการทาํงาน  และ ความ
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ผกูพนัต่อสถาบนั ในดา้นทศันคติ   ดา้นการส่งเสริมและการสนบัสนุนดา้นการมีส่วนร่วมโดย

ศึกษาในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสรเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจกัการ สาขา

ธุรกิจทัว่ไปจาํนวนประชากร 478 คน  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2553  เป็นเวลา 3 เดือน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.ทาํให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกก2.ทาํให้ทราบถึงระดบัความผูกพนัต่อสถาบนัของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกก3.ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตต่อความผูกพนัต่อสถาบนัของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี     

 
 

ตัวแปรอสิระ 

            ปัจจัยส่วนบุคคล 

      - เพศ 

      - ชั้นปีการศึกษา          

      - รายไดต่้อเดือน 

      - ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

      - ภูมิลาํเนา 

      - อาชีพผูป้กครอง 

      - ผูอุ้ปการะ 

            ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ 

      - ดา้นการเรียนการสอน 

      - ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

      - ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

      - ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

      - ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ 

      - ดา้นโอกาสในการทาํงาน 

ตัวแปรตาม 

ความผูกพนัต่อสถาบัน 

      - ดา้นทศันคติ 

      - ดา้นการส่งเสริมและการ  

            สนบัสนุน 

      - ดา้นการมีส่วนร่วม 
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นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกเพศ  หมายถึง  โดยธรรมชาตินั้นมี 2 เพศ คือ ชาย หญิง 

กกกกกกกกช้ันปีการศึกษา  หมายถึง  ชั้นปีการศึกษาท่ี1-4 

กกกกกกกกรายได้ต่อเดือน  หมายถึง  รายไดท่ี้นกัศึกษาไดรั้บต่อเดือน  

กกกกกกกกค่าใช้จ่าย  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีนกัศึกษาตอ้งใชจ้่ายต่อเดือน 

กกกกกกกกภูมิลําเนา  หมายถึง  สถานท่ีอยู่ของบุคคลตามกฎหมาย หรือ ถ่ินท่ีอยู่อนัเป็นแหล่ง

สําคญัการมีภูมิลาํเนามีประโยชน์ต่อบุคคล เช่น การมีสิทธิหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย การ

เลือกตั้ง สมคัรรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การเขา้รับราชการทหาร การเสียภาษี การเขา้

ศึกษาเล่าเรียน การส่งหมายเรียก การฟ้องคดี เป็นตน้ 

กกกกกกกกผู้อุปการะ หมายถึง ผูอุ้ปการะเล้ียงดู หรือ บุคคลท่ีใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูบุคคลอ่ืน 

การตดัสินใจเป็นพอ่แม่อุปการะใหก้บัเด็ก 

กกกกกกกกด้านการเรียนการสอน  หมายถึง  องคป์ระกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการ

จดัใหมี้ความสัมพนัธ์กนัและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้

กกกกกกกกด้านกจิกรรมนักศึกษา  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมทั้งหมดท่ีกระทาํอยา่งเป็นระบบ เพื่อ

กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเอง ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตาม

ศกัยภาพเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจดัข้ึนเองด้วยความสมคัรใจ ซ่ึงไม่ได้ระบุไวใ้น

หลกัสูตร หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "กิจกรรมนอกหลกัสูตร" 

กกกกกกกกด้านสภาพแวดล้อม  หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มี

ชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได)้ และนามธรรม มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึง

กนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือ

ทาํลายอีกส่วนหน่ึง อย่างหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจร และ วฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้ง

ระบบ 

กกกกกกกกด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  หมายถึง การอาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา ดา้นการ

เดินทาง  เทคโนโลย ี การบริการ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  เป็นตน้ 

กกกกกกกกด้านโอกาสในการศึกษาต่อ  หมายถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาแลว้ใน

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  เม่ือบุคคลจบจากการศึกษาไปประกอบอาชีพแลว้ระยะหน่ึง  มีความ

จาํเป็นตอ้งหาความรู้เฉพาะ  หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นเพิ่มเติม  เพื่อปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน  ถา้ปรากฏวา่ในวชิานั้นมีผูค้น้หาไดค้วามรู้ใหม่  ก็ไปสมคัรเรียนการเรียนแบบน้ีเป็นลกัษณะ

ต่อเน่ืองจากท่ีเรียนแลว้ในเบ้ืองตน้ไม่มีท่ีส้ินสุด   เพราะวิชาการจะเกิดข้ึนใหม่เร่ือยๆ ตอ้งหาความรู้
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เพิ่มเติมให้ทนัโลก สถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จะจดัหลกัสูตรเฉพาะในระยะ

สั้นบา้งยาวบา้งสําหรับผูต้อ้งการศึกษาต่อ  โดยไม่ให้ปริญญาบตัร  หรือประกาศนียบตัร แต่อาจให้

ใบรับรองซ่ึงเป็นคนละแบบกบัการเขา้ศึกษาต่อเพื่อใหไ้ดป้ระกาศนียบตัรหรือปริญญาบตัร 

กกกกกกกกด้านโอกาสในการทาํงาน หมายถึง นกัศึกษามหาลยัศิลปากรมีโอกาสในดา้นการทาํงาน

เพิ่มข้ึนโดยมีการประชาสัมพนัธ์บริษทัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัหลักสูตรการศึกษา  มีการจดัอบรม

เก่ียวกบัการเขา้ทาํงาน การจดัหลกัสูตรการฝึกงานใหแ้ก่นกัศึกษา เป็นตน้ 

กกกกกกกกคุณภาพ  หมายถึง  ลกัษณะดี  ลกัษณะพิเศษ  ลกัษณะประจาํตวั 

กกกกกกกกชีวติ  หมายถึง  ความเป็นอยู ่ ตรงขา้มกบัความตาย 

กกกกกกกกคุณภาพชีวติ  หมายถึง  คุณภาพในดา้นสุขภาพ   สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมือง

และศาสนา  ซ่ึงเป็นค่าเทียบเคียง  ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัแน่นอน  กล่าวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศ  

อาจจะกําหนดมาตรฐานต่างกันไปตามต้องการ  และความต้องการคุณภาพชีวิตน้ีย่อมจะ

เปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลาและกาลเทศะ ( ศิริ  ฮามสุโพธ์ 2543:56 ) 

กกกกกกกกบุคลากร หมายถึง  นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ  สาขาธุรกิจทัว่ไป  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกความผูกพนั  หมายถึง  ระดบัมากนอ้ยของความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือความจงรักภกัดีท่ี

มีต่อสถาบนั  ยอมรับเป้าหมายและการประเมินสถาบนัในทางท่ีดี 

กกกกกกกกองค์กร  หมายถึง  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกสถาบัน  หมายถึง  ส่ิงซ่ึงคนในส่วนรวม  จดัตั้งให้มีข้ึนเพราะเห็นประโยชน์วา่มีความ

ตอ้งการและจาํเป็นแก่วถีิชีวติของตน  ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา 

กกกกกกกกความผูกพนัต่อสถาบัน  หมายถึง  ความผกูพนัต่อองคก์ร  คือความรู้สึกดีๆ  ท่ีนกัศึกษา

มีต่อสถาบนั  ต่อเพื่อนและต่ออาจารย ์ วดัไดจ้ากความเต็มใจและความพยายามในการปฏิบติังาน

ใหก้บัสถาบนัอยา่งเตม็ท่ี 

กกกกกกกกด้านทศันคต ิ หมายถึง  มุมมอง  ความคิด  ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อสถาบนัทั้งในทางลบ

และทางบวก 

กกกกกกกกด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  หมายถึง  การพลกัดนัหรือการช่วยเหลือสถาบนัให้

สถาบนัมีช่ือเสียงในทางท่ีดี และมีภาพพจน์ท่ีดี 

กกกกกกกกด้านการมีส่วนร่วม  หมายถึง การเป็นส่วนหน่ึงในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสถาบนั   

เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัต่อสถาบันของ

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูว้ิจ ัยได้

ทาํการศึกษาในส่วนของทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่   

กกกกกกกก1. คุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ลกัษณะชีวติท่ีมีคุณภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ความสาํคญัของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกกกกกกกก1.5 ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติ  

กกกกกกกก2. ความผกูพนัต่อสถาบนั  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ความหมายความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกก3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติกบัความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกก4. ประวติัความเป็นมาและหลกัสูตรของคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการ 

                    ธุรกิจทัว่ไป                      

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ประวติัความเป็นมา 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

กกกกกกกก5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. คุณภาพชีวติ 

 

กกกกกกกก1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกถา้จะพิจารณาความหมายของคุณภาพชีวิตรวมๆ  กนัไปก็เห็นจะตอ้งยกเอาพุทธภาษิต

ท่ีวา่ “อโรคยา ปรมาลาภา”  คือความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐเป็นปฐมบทเพราะตวัโรคไม่วา่

จะเป็นโรคของกายก็ดี หรือโรคของจิตก็ดีนั้นเป็นเคร่ืองบัน่ทอนคุณภาพชีวิตในทุกทิศทุกทาง ท่ีทุก

คนจาํเป็นตอ้งตระหนกัในเร่ืองน้ีก่อนส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 

กกกกกกกกกระบวนการทางด้านจิตใจ ล้วนอยู่ภายใตอิ้ทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ  รวมทั้ง

ค่านิยมดว้ย ซ่ึงหากเป็นนิยามแบบเดียวกนัก็หมายถึงคนทุกคน โดยไม่มีการคาํนึงถึงความแตกต่าง

ทางดา้นอายุ ช่วงชั้นทางสังคม การศึกษา ซ่ึงคงยากท่ีจะยอมรับไดจ้ากเหตุผลดงักล่าวจึงยากท่ีจะ

กาํหนดนิยามของ “คุณภาพชีวิต” ให้ยอมรับกนัเป็นสากล  อย่างไรก็ตามได้มีผูใ้ห้คาํนิยามไว้

หลากหลาย ดงัน้ี(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 : 45, อา้งถึงใน สุขศรี สงวนสัตย2์552 : 

6)  เขียนไวว้า่คุณภาพชีวิตประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คือคุณภาพ และชีวิต คุณภาพ หมายถึงลกัษณะ

ความดี ลกัษณะประจาํบุคคลหรือส่ิงของ  ชีวิต หมายถึงความเป็นอยู่ สรุปไดว้่าคุณภาพชีวิต 

หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดี 

กกกกกกกก(สํานกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2548, อา้งถึงใน สุขศรี สงวนสัตย ์2552 : 6)   

กล่าววา่ ความสุขท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก หรือทัว่ ๆ ไปใชค้าํวา่ “ความอยู่ดีมีสุข” หรือ 

“คุณภาพชีวิต” ซ่ึงเป็นรูปธรรม และวดัเชิงภาวะวิสัย (Objective) ดชันีท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นการวดั

องคป์ระกอบความสุขจากปัจจยัภายนอกเช่น สุขภาพ ระดบัการศึกษา การทาํงาน ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ สภาพครอบครัว ความเป็นอยูส่ภาพความเป็นอยูใ่นชุมชน 

กกกกกกกก(สกุลไทย 2542 : 2) มนุษยทุ์กเพศเผา่พนัธ์ุในโลก เม่ือเกิดมาแลว้ยอ่มลว้นประสงคก์าร

มีชีวิตท่ีเป็นสุข แต่การมีชีวิตท่ีเป็นสุขนั้นควรจะประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง หลายคนนึกถึงส่ิงหรือ

เหตุการณ์แวดลอ้มใกลต้วั และมีไม่นอ้ยท่ีนึกถึงส่ิงท่ีไกลออกไปกวา่นั้น หลายคนยงันึกไม่ถึงวา่แต่

ละส่วนแต่ละส่ิงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างยากท่ีจะแยก คือคิดแยกส่วนมากกว่ารวมส่วน เพราะ

ประสบการณ์ในชีวติของแต่ละคนมกัคุน้เคยกบัเหตุการณ์ทีละอยา่ง เม่ือคิดให้ลึกซ้ึงแลว้ก็จะเขา้ใจ

ไดไ้ม่ยากวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติ ในโลก ลว้นสัมพนัธ์กนัเป็นวฏัจกัร และหมุนเวียนกนัไปเช่นนั้น

ตลอดกาล แมชี้วติจะดบัส้ินไปแลว้ ธรรมชาติก็ยงัคงหมุนเวยีนอยูเ่ช่นนั้นและเป็นเช่นนั้นเสมอ    

กกกกกกกกลิว (Liu 1975 : 1, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 90) คุณภาพชีวิตเป็นช่ือ

ใหม่ของความคิดเดิมซ่ึงถา้เรียกเป็นช่ือทางดา้นจิตวสิัยก็ใชค้าํวา่ อยูดี่  กินดี  มีสุข  คือการเป็นอยูท่ี่ดี

ของคนและส่ิงแวดลอ้มตามสภาพทัว่ๆไป  ในดา้นส่วนบุคคลคุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของ

ความตอ้งการ  เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้จะทาํใหบุ้คคลนั้นๆมีความสุข  หรือความพอใจ 

กกกกกกกกชาร์มา (Sharma 1975 : 109-131, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 90)   อธิบาย

ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อนมาก  ทั้งน้ี เพราะ คุณภาพชีวิตหมายถึงเร่ืองของความพึง
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พอใจ  อนัเกิดมาจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจและสังคม  ทั้งในระดบัจุลภาค 

และมหภาค และยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถของสังคมในการตอบสนองความตอ้งการขั้น

พื้นฐานของสมาชิกในสังคมดว้ย 

กกกกกกกก(ยุภา  อุดมศกัด์ิ 2516 : 82, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 90)  กล่าวไดว้า่  

คุณภาพชีวติหมายถึง คุณภาพในดา้นสุขภาพ สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา การเมืองศาสนา  ซ่ึงเป็น

ค่าเทียบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน  กล่าวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศ  อาจจะกําหนด

มาตรฐานต่างกนัตามตอ้งการ  และความตอ้งการในดา้นคุณภาพชีวิตน้ียอ่มเปล่ียนแปลงไปไดต้าม

เวลา และภาวะ  

กกกกกกกก(ชยัวฒัน์  ปัญจพงษ ์ และคณะ 2521 : 138, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 

90)   ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตว่า ชีวิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง ชีวิตท่ีไม่เป็นภาระ และไม่

ก่อให้เกิดปัญหาให้กบัสังคม  เป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีความเพียบพร้อม 

และสามารถท่ีจะดาํรงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

ค่านิยมของสังคม  สามารถแกปั้ญหา เฉพาะหนา้หรือปัญหาท่ีสลบัซบัซ้อนได ้ สามารถคาดคะเน

เหตุการณ์ภายหน้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถหาวิธีการอนัชอบธรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตน

ประสงค ์ ภาพใตเ้คร่ืองมือ  และทรัพยากรท่ีมีอยู ่

กกกกกกกก(พณัณิน กิติพราภรณ์ 2531 : 7 , อา้งถึงใน สุขศรี สงวนสัตย2์552 : 7) ให้คาํจาํกดัความ

ไวว้่าคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุข ความสุขในท่ีน้ีเกิดไดจ้าก 1) ความสุขทางกาย 

หมายถึงการมีความเป็นอยูท่ี่ดี เช่นมีท่ีอยูอ่าศยัดี มีสุขภาพดี มีสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมดี มี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่น อากาศบริสุทธ์ิ และยงัรวมไปถึงการพกัผอ่นและสันทนาการท่ีดี  มีความสุข

ทางใจไดม้าจากความรู้จกัพอดี พอใจในสภาพท่ีเป็นอยู ่การมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความ

รัก ความอบอุ่น ผกูพนัในครอบครัวและเพื่อนมนุษย ์ มีความอดทนเสียสละและสร้างประโยชน์

ใหก้บัสังคม 

กกกกกกกก(พทัยา   สายหู 2516 : 16, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 91) ไดใ้ห้ทศันะ

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพไวด้งันั้น  ชีวิตท่ีมีคุณภาพคือชีวิตท่ีทาํประโยชน์ให้ผูอ่ื้น

ในสังคม  ครอบครัวตอ้งเป็นแห่งแรกท่ีสร้างคุณภาพชีวิต  คนรวยไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณภาพชีวิตดี

เสมอไป  ในทางตรงข้ามคนท่ีไม่ยากจนจนเกินไปก็ไม่จาํเป็นต้องขาดคุณภาพชีวิตหรืออาจมี

คุณภาพชีวติได ้

กกกกกกกก(สิปปนนท ์  เกตุทตั 252 8: 2, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 91- 92) ให้

ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้า่ ชีวิตท่ีมีความสุข  ชีวิตท่ีสามารถปรับตวัเองเขา้กบัธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้มได ้ ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  และสามารถปรับธรรมชาติ  

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหเ้ขา้กบัตน  โดยไม่เบียดเบียนกนั 

กกกกกกกก(พวงรัตน์  บุญญานุรักษ ์2530 : 7 , อา้งถึงใน นพรัตน์   เรียบทวี 2548 : 11)ไดก้ล่าววา่ 

คุณภาพชีวติเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละคน  ในลกัษณะของความรู้สึกพอใจในสภาพท่ีตนเองมี

อยู ่ เป็นอยู ่ ไดรั้บอยู ่ และปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํวนั  ในแต่ละคนจะมีความพอใจแตกต่างกนั 

กกกกกกกก(ณรงคศ์กัด์ิ  ตะละภฏั และคนอ่ืนๆ 2535 : 10, อา้งถึงใน นพรัตน์   เรียบทวี 2548 : 11)  

ให้ความหมายว่า  คุณภาพชีวิตหมายถึง  การมีชีวิตท่ีพฒันาไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีพึ่งตนเองได้อย่างมี

ทิศทาง  สามารถปรับปรุงตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและทาํใหผู้อ่ื้นเป็นสุขดว้ย 

กกกกกกกกจากคาํจาํกัดความท่ีกล่าวมาแล้วนั้นพอจะกล่าวได้ว่า  คาํจาํกดัความส่วนใหญ่จะมี

ความหมายคลา้ยคลึงกนัคือจะกล่าวถึงคุณภาพชีวิตในดา้นร่างกาย  สติปัญญา  ความคิด  สุขภาพ

ร่างกาย  สุขภาพจิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา  การปรับตนให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การเมืองการปกครอง  ท่ีบุคคลเป็นสมาชิกของสังคม 

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปไดว้่า  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข  ทั้งทางดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการทาํงาน  

 

กกกกกกกก1.2  ลกัษณะชีวติท่ีมีคุณภาพ 

กกกกกกกกการมีคุณภาพชีวติท่ีดีเป็นความมุ่งหมายสูงสุดของความเป็นมนุษย ์ แต่เท่าท่ีผา่นมาการ

พฒันาประชากรยงัมิได้มุ่งเน้นท่ีการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรเท่าท่ีควร  ส่ิงท่ีบัน่ทอน

คุณภาพชีวิตของประชากรไทยมากท่ีสุดสามประการคือ  การขาดการศึกษา  ความยากจนและ

โรคภยัไขเ้จ็บ  ซ่ึงทั้งสามประการน้ีเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนั  เป็นปัญหาวฎัจกัรท่ีทาํให้ปัญหาอ่ืนๆของ

ประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย  การพัฒนาประเทศจึงเป็นไปอย่างเช่ืองช้า  ดังนั้ นใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงได้มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติไวด้ว้ย 

กกกกกกกกตวัอยา่งลกัษณะประชากรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (ธเนศ   กองประเสริฐ 2533 : 18, อา้งถึง

ใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 93) ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก1.  เป็นบุคคลซ่ึงมีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

กกกกกกกก2. เป็นบุคคลซ่ึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มโนธรรมและศีลธรรม 

กกกกกกกก3.  เป็นบุคคลซ่ึงมีศาสนาในศาสนาหน่ึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว  และช้ีแนะการดาํเนินชีวติ 

กกกกกกกก4. เป็นบุคคลซ่ึงไม่เป็นภาระและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สังคม 
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กกกกกกกก5.  เป็นบุคคลซ่ึงมีการศึกษาและประสบการณ์พอสมควร 

กกกกกกกก6.  เป็นบุคคลซ่ึงมีฐานะเศรษฐกิจไม่ตํ่าเกิดไป  จนทาํใหเ้กิดภาระหน้ีสิน 

กกกกกกกก7.  เป็นบุคคลซ่ึงเจริญเติบโตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี  ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดความ  

ปลอดภยัมัน่คงในทรัพยสิ์น 

กกกกกกกก8.  เป็นบุคคลซ่ึงประพฤติปฏิบติัตามประเพณี วฒันธรรม และหนา้ท่ีท่ีสังคมคาดหมาย

กกกกกกกก9.  เป็นบุคคลซ่ึงสามารถดาํเนินกิจกรรม  เพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีพึงประสงคด์ว้ยวิธีท่ีชอบ 

และประหยดั 

 

กกกกกกกก10.  เป็นบุคคลซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก11.  เป็นบุคคลซ่ึงสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ภายหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกก12.  เป็นบุคคลท่ีกอปรไปดว้ยเมตตาจิต  เอ้ือเฟ้ือ  เผือ่แผต่่อบุคคลทัว่ไป 

กกกกกกกก13.  เป็นบุคคลซ่ึงสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง 

กกกกกกกก14.  เป็นบุคคลซ่ึงมีอุดมคติและอุดมการณ์ในการสร้างสรรคใ์นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให ้

ตนเองและสังคม 

กกกกกกกก15.  เป็นบุคคลซ่ึงรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง และของบุคคลอ่ืนเป็นอย่างดีปฏิบติัตาม  

บรรทดัฐานของสังคม 

กกกกกกกก16.  เป็นบุคคลซ่ึงมีนาํใจนกักีฬารู้จกัแพ ้ รู้จกัชนะ  รู้จกัอภยั 

กกกกกกกก17.  เป็นบุคคลซ่ึงสามารถเสียสละส่วนตวัเพื่อส่วนรวมได ้

กกกกกกกก18.  เป็นบุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 

กกกกกกกก19.  เป็นบุคคลซ่ึงมีความมานะ  อดทน  ขยนัหมัน่เพียร 

กกกกกกกก20.  เป็นบุคคลท่ีมีความหวงัในอนาคตและในชีวติ 

กกกกกกกก(เยน็ใจ   เลาหวนิช  2523 : 5, อา้งถึงใน อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 94-95)  ได้

กล่าวถึง  ประชากรท่ีมีคุณภาพชีวติตํ่ามกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.  ยากจน  ขาดส่ิงท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต  ขาดเงินท่ีจะจบัจ่ายใชส้อย “ชกัหนา้ไม่ถึง

หลงั”  ขาดแคลนปัจจยัส่ี  ไดแ้ก่  อาหาร  เคร่ืองนุงห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค ชีวิตส่วนใหญ่ตอ้ง

ใชไ้ปในการหาเล้ียงทอ้งเพื่ออยูร่อดไปวนัๆหน่ึง 

กกกกกกกก2.  สุขภาพอนามยัไม่ดี  เจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นเนืองนิตย ์ สุขภาพเส่ือมโทรมหรือติดยาเสพ

ติดให้โทษ  พิการหรือไม่สมประกอบ  วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  ป่วยเป็นโรคเร้ือรังเป็นต้น 

กกกกกกกก3.  ความไม่รู้  เช่น  ไม่รู้ช่องทางการทาํมาหาเล้ียงชีพท่ีดีกวา่  การหารายไดเ้พิ่มกวา่เดิม  
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ไม่รู้วิธีรักษาสุขภาพอนามยั  ไม่รู้เล่ห์เหล่ียมพวกมิจฉาชีพตอ้งตกเป็นเหยื่อการคดโกงกลัน่แกลง้

ของผูอ่ื้น  ไม่ทนัโลกเพราะมีความรู้ในวงจาํกดั  ส่วนใหญ่เพราะขาดการศึกษา 

กกกกกกกก4.  สมรรถภาพตํ่า  เฉ่ือยชา  ไม่กระฉับกระเฉง  มีผลผลิตจากการทาํงานตํ่าเพราะ

สุขภาพไม่ดีหรือ  เพราะความเกียจคร้านจนเคยชิน 

กกกกกกกก5.  ขาดความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต  ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการงานมีการเปล่ียนงาน

บ่อยๆ ตกงานหรือไม่มีงานทาํงานตอ้งเส่ียงอนัตราย ดา้นสวสัดิภาพไม่มัน่คง ชีวิตถูกผูร้้ายคุกคามขู่

เขน็  ขาดความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

กกกกกกกก6.  สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมทั้งในดา้นร่ายกายและสังคม เช่น  สภาพแวดลอ้มเส่ือม

โทรม  ขาดความสะดวกสบายในดา้นต่างๆ อยูใ่นดินแดนทุรกนัดาร  หรือมีสภาวะแวดลอ้มเป็นพิษ  

อยู่ในท่ามกลางกลุ่มชุมชนท่ีไม่เป็นมิตร  หรือไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมนั้ นได ้

กกกกกกกก7.  ขาดความสงบสุข เช่น มีเร่ืองระหองระแหงในครอบครัว  การทะเลาะกนักบัเพื่อน

ร่วมงาน  เกิดความอาฆาตริษยาพยาบาทหรือความโลภรุนแรงจิตใจไม่สงบ 

กกกกกกกกลกัษณะทั้งเจด็ประการน้ี  มกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดบัตํ่าพร้อมๆกนั

หลายประการ  เพราะลกัษณะบางประการจะเป็นเหตุปัจจยัของลกัษณะประการอ่ืนๆได ้ เช่น  ความ

ไม่รู้มกัจะเป็นตน้เหตุสาํคญัของความยากจน  สุขภาพอนามยัไม่ดีความยากจนเป็นเหตุให้เกิดความ

ไม่รู้ สุขภาพอนามยัไม่ดีขาดความสงบสุข  เป็นตน้ 

กกกกกกกกชีวติท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัลกัษณะเจ็ดประการขา้งตน้แลว้ยงั

ประกอบด้วยลกัษณะอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกหลายประการ  อนัเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของมนุษย ์เช่น  

ความมีอิสรเสรี  ความยุติธรรม  ความเจริญกา้วหน้าในชีวิตและการงาน เป็นตน้ ดงันั้นอาจแบ่ง 

“คุณภาพชีวติ”  ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ส่วนท่ีจาํเป็นระดบัพื้นฐาน   หรืออาจเรียกยอ่ยๆวา่ส่วนท่ีทาํใหพ้อมีชีวติ “อยูไ่ด”้  ใน

สภาพปกติทั้งกายใจ  ไม่ถูกบีบคั้นให้ทาํงานแบบ “ปากกดัตีนถีบ”  เอาชีวิตรอดไปวนัๆหน่ึง  หรือ

ตอ้งด้ินรนเอาชีวิตรอดจากภยัอนัตรายรอบด้าน  เช่น  ภยัสงครามท่ีผูอ้พยพล้ีภยัประสบ  ส่วนท่ี

จาํเป็นระดบัพื้นฐานน้ีไดแ้ก่ 

1.1.  ส่ิ ง ท่ีจ ํา เป็นในการย ังชีพเบ้ืองต้นคือปัจจัย 4 อันได้แก่   อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีพกัอาศยัและยารักษาโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.  สุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ไม่พิการหรือป่วยเป็นโรคเร้ือรัง  เจ็บออดๆ 

แอดๆ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.  ชีวิตและการทาํงานมีความมัน่คง และปลอดภยั ไม่มีภยัคุกคามชีวิต

และทรัพยสิ์นอนัเกิดจากโจรผูร้้าย  การกดข่ีข่มเหงหรือภยัสงคราม  มีอาชีพท่ีมัน่คง  ไม่ตกงานหรือ

เดือดร้อนเพราะการงานบ่อยๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.  มีอิสรเสรีตามสิทธิมนุษยชน  ไม่อยู่ในสภาวะถูกจองจาํหรือคุมขงั 

สามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพในขอบเขตแห่งกฎหมายหรือประเพณีของสังคมท่ีตกเป็นสมาชิกอยู ่

กกกกกกกก2. ส่วนท่ีจาํเป็นต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต  เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากสภาพ “พออยู”่ ไดใ้ห้

กลายเป็น  “อยูดี่” ส่วนน้ีไดแ้ก่ 

  2.1.  สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  สภาพแวดลอ้มน้ีรวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางดา้น

กายภาพ  และสภาพแวดลอ้มทางสังคม  ขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัมงคลประการหน่ึงในบรรดาส่ิงท่ีเป็น

มงคล 38 ประการในพระพุทธศาสนาคือ “ปฏิรูปเทสวาส”  หรืออยู่ในประเทศ  หรือทอ้งถ่ินท่ี

เหมาะสมสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเพิ่มพนูคุณภาพชีวิต เช่น  ภาพแวดลอ้มท่ีสงบ  สะดวก  

ยติุธรรม ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เป็นตน้ 

  2.2.  คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นคุณสมบติัท่ีเป็นเหตุปัจจยัให้บุคคลนั้น

สามารถยกระดบัคุณภาพชีวติของตนได ้เช่น  มีจุดมุ่งหมายในชีวติ  มีความสามารถในการตดัสินใจ  

มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัตนเอง  เป็นตน้ 

  2.3.  คุณสมบติัท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัโดยสันติสุข  คุณสมบติัน้ีจาํเป็นท่ีบุคคล

จะตอ้งมี  ถา้ประสงคจ์ะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมมนุษย ์ เช่น มีความมกันอ้ย มีระเบียบวินยั  รู้จกั

เอาใจเขามาใส่ใจเรา  เป็นตน้ 

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปไดว้่า  คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  คือ การท่ีบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ทั้ง

ทางดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  

ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการทาํงาน เพื่อดาํรงชีวติท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

กกกกกกกก1.3 ความสาํคญัของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกคุณภาพชีวิตมีความสําคญัทั้งต่อบุคคลและสังคมคุณภาพชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์าํหนด  

สร้างข้ึน  และขวนขวายมาดว้ยตวัของมนุษยเ์อง  บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดียอ่มมีเป้าหมายในการ

ดาํเนินชีวติใหดี้ข้ึนในทุกๆดา้นตลอดเวลา  ดี  ทั้งทางดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการ

ทาํงาน  ในลกัษณะเช่นน้ีจะสามารถปรับปรุงทั้งตนเองและสังคม  และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดคุณค่า

หรือประโยชน์สูงสุด  ปัญหาต่างๆในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไป   
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กกกกกกกก(อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 98) คุณภาพชีวติมีความสําคญัต่อบุคคลและสังคมอยา่ง

ยิง่  โดยผูมี้คุณภาพชีวติจะช่วยใหต้นเองและสังคมเกิดลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.  บุคคลจะมีการดาํรงชีวิตในแนวทางท่ีดี  ใช้วิธีการอนัชอบธรรมในการสนองความ

ตอ้งการในดา้นต่างๆของตน  โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ่ื้น 

กกกกกกกก2.  บุคคลจะมีการสร้างสรรค์พฒันา  คิดปรับปรุงตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อมให้ดี

ข้ึนอยูเ่สมอ 

กกกกกกกก3.  บุคคลจะใช้ภูมิปัญญา  เหตุผล  และวิธีการแห่งสันติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

กกกกกกกก4.  บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความสําคญัของตนเอง  ผูอ่ื้น  สังคม  และ

ส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นการอยูร่่วมกนัในสังคมจึงมีปัญหาและความขดัแยง้นอ้ย 

กกกกกกกก5.  บุคคลจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวและสังคมท่ีมีความสุข  มีความเจริญกา้วหนา้  มี

เสถียรภาพ  ความปลอดภยั  ความเป็นปึกแผน่มัน่คง  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 คุณภาพชีวติเป็นเร่ืองสาํคญัมากของบุคคลและสังคมในปัจจุบนั ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  ความสําคญัระดบัตนเองและครอบครัว  คือ การมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพ

อนามยัดี ไม่เจบ็ป่วย ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายส่วนตน และสามารถประกอบอาชีพการงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหชี้วติความเป็นอยูดี่ ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหา 

กกกกกกกก2.  ความสําคญัระดบัสังคม และประเทศชาติ เม่ือประชากรในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยอ่มทาํให้คุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศดีข้ึนดว้ย    แต่ทั้งน้ี รัฐตอ้งมีนโยบายท่ีจะเอ้ือต่อการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร  เช่น สภาพแวดลอ้ม การศึกษา การประกอบอาชีพ รายไดข้อง

ประชากร เป็นตน้ 

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ความสาํคญัของคุณภาพชีวติ    คือ การท่ีบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีพฤติ

ตนดีโดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ่ื้น ทาํใหชี้วติความเป็นอยูดี่ สามารถดาํรงชีวิต

อยูใ่นสังคมได ้

 

กกกกกกกก1.4 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งได ้2 ระดบั คือ  ระดบัจุลภาค  (micro  level) และ

ระดบัมหภาค (macro  level) 

กกกกกกกกองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติในระดบับุคคล 

กกกกกกกก(ชยัวฒัน์  ปัญจพงษ ์ 2520 : 189, อา้งถึงใน  สุขศรี สงวนสัตย ์ 2552 : 9)  กล่าวว่า  

คุณภาพชีวิตจะต้องรวมปัจจัยทางด้านความต้องการทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ 

กกกกกกกก(เยน็ใจ   เลาหวณิช 2522 : 17, อา้งถึงใน  สุขศรี สงวนสัตย ์2552 : 9) เสนอไวว้่า
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องคป์ระกอบท่ีจะนาํมาซ่ึงคุณภาพชีวติอาจแบ่งได ้2 ส่วน  คือ (1)  ส่วนท่ีจาํเป็นระดบัพื้นฐานทาํให้

พอมีชีวติอยูไ่ด(้คือมีพวกปัจจยัส่ีอยา่งพอเพียง  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความมัง่คงและอิสระ) และ (2) 

คือส่วนท่ีจาํเป็นต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อท่ีจะทาํให้อยูดี่ข้ึน (มีค่านิยมท่ีเหมาะสม มีจุดมุ่งหมาย

ของชีวติ  มีชีวติกลมกลืนกบัครอบครัวชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม) 

กกกกกกกก(ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  2543 : 57) คุณภาพชีวติแบ่งเป็น 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก1.  ทางด้านร่างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก     

โรคภยัไขเ้จบ็ อนัเป็นผลตอบสนองมาจากปัจจยัพื้นฐานฯ 

กกกกกกกก2.  ทางดา้นจิตใจ คือ บุคคลจะตอ้งมีสภาวะจิตใจท่ีสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่วติกกงัวล  

มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวติตนเองครอบครัว และสังคมส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในชีวติฯ  

กกกกกกกก3.  ทางดา้นสังคม คือ บุคคลสามารถดาํรงชีวติภายใตบ้รรทดัฐาน และค่านิยมของสังคม

ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขฯ   

 (สกุลไทย 2542 : 2) ชีวติท่ีเป็นสุขควรประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง คาํตอบน่าจะมีหลากหลาย

และแน่นอนท่ีจะตอ้งผสมผสานกลมกลืนกนัไป เช่น การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงบัความ

อยาก ควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได ้ไม่มีทุกขห์รือมีแต่ก็ไม่มากจนเกินแกไ้ข มีเพื่อนฝงู ปรับตวัเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มทั้งผูค้นและธรรมชาติไดต้ามสมควร มีรายไดท่ี้เล้ียงตวัเองและครอบครัวไดพ้อเพียง

อยา่งย ัง่ยืน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข มีท่ีอยูอ่าศยั มีท่ีทาํกิน มีอาชีพและรายไดต้ามสมควร มี

ความเสมอภาค ไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั มีเสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีคุณธรรม

และจริยธรรม อยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นสุข ฯลฯ  

  “ถา้หากวา่ประชาชนในประเทศใดมีความสุข มีความอยูเ่ยน็เป็นสุข คือ มีความเป็นอยู่ท่ี

สบาย ก็หมายความวา่ประเทศนั้นมีความมัน่คง ภูมิภาคไหนมีประเทศท่ีมีความมัน่คงดีอยา่งน้ี เป็น

ภูมิภาคท่ีมีกาํลงัแขง็แรง”  

 พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 

พ.ศ.2537 (สกุลไทย 2542 : 2) ท่ีอญัเชิญมาน้ี อธิบายถึงคุณค่าของการมีความสุขไดช้ดัเจน  

 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ (Quality of Life) จึงมีดงักล่าวมาแลว้หรืออาจกล่าวให้เขา้ใจ

ไดง่้ายวา่ คุณภาพชีวติคือการมีชีวติท่ีมีความสุข นัน่เอง  

 โครงการตามแนวพระราชดาํริถึง 2,000 กวา่โครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน จึงเป็นโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยทัว่

ราชอาณาจกัรทั้งในเมืองและในชนบท ดงักระแสพระราชดาํรัส เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2537 วา่  

  “ท่ีทาํโครงการพระราชดาํริน้ี ทาํตามมีตามเกิด มีแต่วา่ไม่ปฏิบติั ปฏิบติัทั้งหมดไม่ได ้ถา้

ปฏิบติัทั้งหมด จะตอ้งสร้างเมืองใหม่ แลว้สร้างเมืองใหม่ก็เกิดปัญหาในทุกทาง ทั้งทางนิติศาสตร์ 
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ทางการคา้ และทางวศิวกรรมมีความคิด มีโครงการท่ีจะสร้างเมืองใหม่ แต่ไม่ใช่อยา่งท่ีเขาคิดจะทาํ

กนั อยา่งท่ีเขาคิดจะทาํกนั สร้างเมืองเพื่อท่ีจะเกิดปัญหา แต่ท่ีเราคิดเป็นการสร้างเมือง เพื่อท่ีจะเป็น

ตวัอยา่ง”  

กกกกกกกกนิโคลสั เบนเนต (Nicolus Bennet 1975, อา้งถึงใน รุ่งนภา    สันติศิรินิรันดร์ 

2550: 20) ได้กล่าวสรุปถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไวด้งัน้ี  คือบุคคลนั้นตอ้งมี

ส่ิงจาํเป็นพื้นฐานแก่ความตอ้งการของชีวิต ซ่ึงหมายถึง อาหารท่ีจาํเป็นต่อสุขภาพ  มีท่ีอยูอ่าศยัเพื่อ

ป้องกนัอนัตรายต่างๆ  มีเส้ือผา้ สําหรับสวมใส่อย่างเหมาะสม เคร่ืองป้องกนัความรุนแรงของ

อากาศ  มีสุขภาพพลานามยัท่ีแข็งแรง กระปร้ีกระเปร่า เจ็บไขไ้ดป่้วยน้อย  และมีความมัน่คง มี

อิสระจากความไม่ถูกตอ้ง มีเศรษฐกิจดี มีสังคมดี และสนใจเร่ืองการเมือง  มีความพึงพอใจต่อ

ตนเองและสังคม ส่ิงแวดลอ้ม  มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความกลมกลืนกบัครอบครัว ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอ้ม  

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุปคือ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บส่ิงจาํเป็นพื้นฐานท่ีใช้

ในการดาํรงชีวติและความพึงพอใจท่ีมีต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติเก่ียวขอ้งกบั 

กกกกกกกก1.  ดา้นการเรียนการสอน คือองคป์ระกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการจดั

ใหมี้ความสัมพนัธ์กนัและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ  

กกกกกกกก2. ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา คือ   งานหรือกิจกรรมทั้งหมดท่ีกระทาํอย่างเป็นระบบ เพื่อ

กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเอง 

กกกกกกกก3.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยั

หน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทาํลายอีกส่วนหน่ึง อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจร และ วฏั

จกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ 

กกกกกกกก4. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก การอาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา ดา้นการเดินทาง  

เทคโนโลย ี การบริการ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  เป็นตน้  

กกกกกกกก5. ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  โอกาสท่ีจะเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาแลว้ในโรงเรียน

หรือมหาวทิยาลยั  เม่ือบุคคลจบจากการศึกษาไปประกอบอาชีพแลว้ระยะหน่ึง 

กกกกกกกก6. ดา้นโอกาสในการทาํงาน คือ นกัศึกษามหาลยัศิลปากรมีโอกาสในดา้นการทาํงาน

เพิ่มข้ึนโดยมีการประชาสัมพนัธ์บริษทัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัหลักสูตรการศึกษา  มีการจดัอบรม

เก่ียวกบัการเขา้ทาํงาน การจดัหลกัสูตรการฝึกงานใหแ้ก่นกัศึกษา เป็นตน้ 

 

กกกกกกกก1.5 ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติ  



18 
 
กกกกกกกก(อุบล  เสถียรปกิรณกรณ์ 2539 : 136) ความสําเร็จในการพฒันาคนข้ึนอยูก่บัแรงศรัทธา  

และภาระรับผดิชอบท่ีผกูพนั  ความเช่ือของทุกหมู่เหล่าท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้บทบาทในการพฒันาการ

เรียนรู้  เพิ่มพลงัความรู้  เพิ่มขีดความสามารถ  เพิ่มประสบการณ์ท่ีจาํเป็นกบับุคคล  กลุ่มเป้าหมาย

ของการพฒันาให้สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ช่วยในการตดัสินใจ  แกไ้ขปัญหาประกอบอาชีพ  

พฒันาระบบธุรกิจในไร่นาและครอบครัวเรือนเกษตรใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบัสังคมท่ีเจริญแลว้

ได ้ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สถาบนัทางสังคมเพิ่มการจดัสรร  และผสมผสาน  ใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัในชุมชนและพื้นท่ีให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยดัให้ไดส่้วยสมบูรณ์  และสมดุลพอเหมาะ  สามารถเพิ่มผลิตภาพ

และสวสัดิภาพการดาํรงชีวิต  เพิ่มส่ิงจาํเป็นต่อชีวิต  นาํมาซ่ึงความสมบูรณ์ทางร่างกาย  ระดับ

สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม  สนองความตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคแ์ก่บุคคล  ครอบครัว  

ชุมชน  และสังคมทุกระดบัในการพฒันาไดเ้ป็นสาํคญั  

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ ข้ึนอยู่กบัตวัของบุคคล

นั้นๆและการท่ีมีคุณภาพท่ีดีจะส่งผลกบัการเกิดความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 

2. ความผูกพนัต่อสถาบัน 

 

กกกกกกกก2.1ความหมายความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกสาํหรับความหมายของความผกูพนัต่อสถาบนัไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

กกกกกกกกแคนเทอร์ (Kanter  1968 : 499, อา้งถึงใน ชฏาภา   ประเสริฐทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล 

2547 : 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่  ความผกูพนัต่อสถาบนัเป็นความเต็มใจท่ีจะเสียสละเวลา  พลงังาน  

รวมทั้งความซ่ือสัตยต่์อองคก์รนั้นๆ  

กกกกกกกกฮอล์  และ  ชไนเดอร์ (Hall  and  Schneider 1972 : 340, อา้งถึงใน ชฏาภา   ประเสริฐ

ทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล 2547 : 7)    กล่าววา่  ความผกูพนัต่อสถาบนัเป็นกระบวนการ  ท่ีศึกษา

พบวา่เป้าหมายขององคก์าร และเป้าหมายของปัจจยัเจกบุคคลสามารถดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั

หรือสอดคลอ้งกนั 

กกกกกกกกเอทซิอนันี (Etzioni  1975 : 9 , อา้งถึงใน ชฏาภา   ประเสริฐทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล 

2547 : 7)   กล่าวว่า  เม่ือบุคคลเขา้ไปอยู่ในองค์การจะเกิดความรู้สึกทั้งในทางบวกและทางลบ  

ความรู้สึกในทางบวกเรียกว่า  ความผูกพนัต่อสถาบนั (Organizational  commitment)  ส่วน

ความรู้สึกในทางลบ  เรียกวา่  ความรู้สึกแปลกแยกหรือแยกตวัออกห่าง (Alienation)  ความผกูพนั
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ต่อสถาบนั  จึงเป็นการแสดงความรู้สึกอยา่งแรงกลา้ของบุคคลเม่ือเขา้ไปอยูใ่นสถาบนัและรับเอา

บรรทดัฐานของสถาบนัเขา้ไวอ้ยา่งซึมซบั  รวมทั้งแสดงตนเป็นฝ่ายของสถาบนัอยา่งเด่นชดั 

กกกกกกกกพอร์เทอร์และสเทียร์ (Mowday, Porter. And  Steers  1979 : 244 , อา้งถึงใน ชฏาภา   

ประเสริฐทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล 2547 : 8)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ความผูกพนัต่อสถาบนัเป็น

ระ ดับ ของ ความ เป็ นอันหน่ึง อัน เ ดียวกันข อง สม า ชิก กับ องค์กา ร  ซ่ึ ง แส ดง ใ ห้ เ ห็น ถึ ง 

ก ก ก ก ก ก  1. ค ว า ม เ ช่ื อ มั่น อ ย่ า ง แ ร ง ก ล้า   ย อ ม รั บ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง ส ถ า บัน 

กกกกกกกก2.  ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถในการทาํงานเพื่อประโยชน์ของสถาบนั 

กกกกกกกก3.  ความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกของสถาบนั 

กกกกกกกก(ภรณี  กีร์ติบุตร 2539 : 97, อา้งถึงใน ชฏาภา   ประเสริฐทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล 2547 

: 8)  มีความเห็นว่าความผกูพนัต่อสถาบนั  หมายถึง  ทศันคติของสมาชิกท่ีเป็นไปในทางบวกต่อ

สถาบนั  ความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัต่อสถาบนัมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา่ความผูกพนัทางกายภาพหรือ

การดาํรงอยูใ่นสถาบนัเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการท่ีสมาชิกมีความเต็มใจท่ีจะยอมเสียสละความสุข

บางส่วนของตน  เพื่อใหเ้ป้าหมายของสถาบนับรรลุความสาํเร็จ 

กกกกกกกก(สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 13) ความผกูพนัต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ประการคือ 

กกกกกกกก1.  ความเช่ือมัน่ ยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร 

กกกกกกกก2.  ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์ขององคก์ร

กกกกกกกก3.  ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพองคกี์ต่อไป  

กกกกกกกกความผูกพนัต่อสถาบนั  หมายถึง  ความคิด  ความรู้สึกและการแสดงออกท่ีดีของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อสถาบนั  ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  ความผูกพนัต่อสถาบนัดา้นความคิด  ไดแ้ก่มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัปณิธาน

หรือเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั 

กกกกกกกก2.  ความผูกพนัต่อสถาบันด้านความรู้สึก  ได้แก่  มีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกท่ีมี

ความสําคญั  มีความรัก  ห่วงใยต่อความเจริญกา้วหนา้  มีความภาคภูมิใจต่อการเป็นนกัศึกษาของ

สถาบัน  และ เ ม่ือสํา เ ร็จการศึกษาแล้วย ัง มีความ รู้สึกต้องการเ ป็นสมาชิกของสถาบัน 

กกกกกกกก3.  ความผูกพนัต่อสถาบนัด้านการแสดงออก  ได้แก่  มีความตั้งใจท่ีจะใช้ความรู้

ความสามารถท่ีมีอยู่ในการศึกษาเล่าเรียน  มีความเสียสละท่ีจะทาํกิจกรรม  แสดงพฤติกรรมโดย

คาํนึงถึงช่ือเสียงของสถาบนั  มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาเล่าเรียนในสถาบนัจนสําเร็จการศึกษาและ

ศึกษาต่อเพิ่มเติมเม่ือมีโอกาส 

กกกกกกกกจากแนวความคิดท่ีว่ามหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาเป็นองคก์ารรูปนยั  และจาก

ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การดังกล่าวข้างต้น  จึงสรุปได้ว่า  ความผูกพนัต่อสถาบนั 
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(Institonal  Commitment)  หมายถึง  การท่ีนิสิตมีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อสถาบนัท่ีตนเอง

เป็นนิสิตอยูใ่น 3 ดา้น คือ  

กกกกกกกก1.  มีความศรัทธา  และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั  

กกกกกกกก2.  มีความตั้งใจและความพร้อมในการท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พื่อสถาบนั  

ก ก ก ก ก ก  3.  มี ค ว า ม ป ร า ถ นา อย่า ง แรง ก ล้า ท่ี จ ะ ค ง ค วา ม เ ป็ นนิ สิ ตข อง ส ถ า บันต่ อไ ป   

กกกกกกกกความผูกพนักบัองค์กร(Organization  Commitment) องค์การท่ีประสบความสําเร็จ  

องคก์ารท่ีสร้างประโยชน์ให้กบัสังคม  องค์การท่ีให้โอกาสแก่พนกังาน  สมาชิกมกัจะมีความรู้สึก

รักองค์การ  ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นสมาชิก  เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  มีความรู้สึกร่วมกบัองคก์ารสูง 

และทาํตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เช่น ตั้งใจทาํงาน  ดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ารเหมือนกบั

ของตน  แกต้วัแทนองคก์ารเม่ือถูกคนอ่ืนกล่าวหา  และมกัจะใชส้รรพนามแทนตวัวา่เรา  หรือ เช่น 

องคก์ารของเรา  หน่วยงานขอพวกเรา   

กกกกกกกกการผกูพนักบัองคก์าร จะมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

กกกกกกกก1. การผกูพนัในเชิงความรู้สึก (Affective Commitment)ซ่ึงเป็นความตั้งใจของพนกังาน

ท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ารอนัเน่ืองมาจาก 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1  เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2  เต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มกาํลงัคามสามารถเพื่อประโยชน์

ขององคก์าร 

กกกกกกกก2.  ความผกูพนัเน่ืองจากตอ้งการอยูก่บัองคก์าร เพราะท่ีองคก์ารน้ีเหมาะสมท่ีจะคงอยู่

เป็นสมาชิกต่อไป(Continuance  commitment) (สุพานี สฤษฎว์านิช 2549 : 98-99) 

กกกกกกกกความผูกพนักบัองค์การ(Organizational  commitment)เป็นสภาวะท่ีพนกังานผูกพนั

ตวัเองเขา้กบัองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงและเป้าหมายขององคก์ารนั้นๆและมีความตอ้งการท่ีจะรักษา

สภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้นไว ้ ซ่ึงพนกังานจะรู้สึกมีความเก่ียวขอ้ง  จงรักภกัดีและเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร  ความผกูพนัต่อองคก์ารน้ีจะมีความแตกต่างจากความเก่ียวขอ้งกบังาน

ในแง่ท่ีความเก่ียวขอ้งกบังาน(Job  involvement) เป็นการกาํหนดตวัเองและเป็นความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกบังานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ  ส่วนความผูกพนักบัองคก์ารความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกบัองคก์าร  ตอ้งการทาํงานในองคก์าร  ความผกูพนักบัองค์การจะทาํให้คนงานในองค์การมี

อตัราการเขา้ออกงาน(Turnover)ตํ่า (วนัชยั  มีชาติ 2544 : 40) 

กกกกกกกก(Wildermuth  and  Pauken. 2008 : 125-127, อา้งถึงใน  ธญัรัศม ์ คงปรีชา 2552 : 19-20) 

ในทางปฏิบติัการท่ีนักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมหรือมีความผูกพนัต่อสถาบนักาศึกษาจะต้อง

ประกอบดว้ยปัจจยัอยา่งนอ้ย 3 ประการ 
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1.  สภาพแวดล้อมขององค์กร (Oraganizational Environment) หมายถึงสถาบนัการ 

ศึกษาจะตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษา  

อาจารยผ์ูส้อน  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษา 

กกกกกกกก2.  การใชภ้าวะผูน้าํ(Leadership  Characteristics)  หมายถึง ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน

จะตอ้งใช้ภาวะผูน้าํให้เหมาะสมกบัสถานะของนกัศึกษาโดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเป็นผูใ้หญ่(Adult  

Learners) 

                     3.  ลกัษณะงาน (Job  Characteristics) หมายถึง วิชาท่ีเรียนจะต้องตรงและเป็น

ประโยชน์ตามคามคาหวงัของนกัศึกษา  มีวธีิกาเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษาท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

ดงันั้นจึงสรูปไดว้่า ความผูกพนั หมายถึง  ระดบัมากน้อยของความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือ

ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อสถาบนั  ยอมรับเป้าหมายและการประเมินสถาบนัในทางท่ีดี ประกอบดว้ย 

ดา้นทศันคติ   ดา้นการส่งเสริมและการสนบัสนุน  ดา้นการมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

  

กกกกกกกก2.2 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา  เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์การคงอยู่

หรือลาออกจากสถาบนัได ้ กล่าวคือ  นกัศึกษาท่ีมีความผกูพนัต่อสถาบนัสูงมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่น

สถาบนั  แต่ถ้ามีความผูกพนัตํ่า  มีแนวโน้มท่ีจะลาออกจากสถาบนัก่อนท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

(Spady.  1970 : 65 ; Tinto.  1975 : 98 ; Bean.  1980 : 183) 

กกกกกกกกนิวแมน (Neumann  and  Neumann.  1984 : 272-273, อา้งถึงใน วชิระ  ชาวหาม  2543 : 

14) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาไวด้งัน้ี 

กกกกกกก1. เป็นการวดัเก่ียวกับการท่ีนิสิตมีส่วนร่วมในเป้าหมายและค่านิยมของสถาบัน 

กกกกกกกก2.  ความผูกพนัต่อสถาบนัของนิสิต  จะสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติท่ีนกัศึกษามีต่อ

สถาบนัทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience)  และ

การจดักิจกรรมต่างๆของสถาบนั 

กกกกกกกก3.  ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตท่ี

แสดงออกในระหวา่งท่ีศึกษาอยูส่ถาบนัเท่านั้น (เช่น การออกกลางคนั  และการปฏิบติัตวัต่างๆ ของ

นิสิต) แต่ยงัมีผลต่อความสําคญัระหวา่งนิสิตกบัสถาบนัในอนาคตดว้ยซ่ึงจะเห็นไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี

คือ 1) การท่ีนิสิตไดเ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ีใช่ความพายายามท่ีจะทาํทุกอยา่งเพื่อสถาบนั 2) นิสิต

มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 3) การท่ีศิษยเ์ก่า

ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนต่อสถาบนั 
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กกกกกกกก4.  ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีทาํให้สถาบนัเป็นท่ีดึงดูด

ความสนใจของนิสิตใหเ้ขา้มาศึกษาต่อเพิ่มมากข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

กกกกกกกก(ภรณี  มหานนท ์2529 : 102, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 13) กล่าววา่  ความรู้สึก

ผกูพนัจะนาํไปสู่ผลท่ีมีสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิภาพขององคก์ร  ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  บุคคลซ่ึงมีความผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมาย  และค่านิยมขององคก์ร  มีแนวโนม้

ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

กกกกกกกก2.  บุคคลซ่ึงมีความผูกพนัอย่างสูงมกัมีความปรารถนาอย่างแรงท่ีจะคงอยู่กบัองค์กร

ต่อไป  เพื่อทาํงานขององคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมในศรัทธา 

กกกกกกกก3.  โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผกูพนัต่อองค์กร  และเล่ือมใสในศรัทธาในเป้าหมายของ

องค์กรบุคคลซ่ึงมีความผูกพนัดังกล่าวมกัมีความผูกพนัอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ 

หนทางท่ีตนจะสามารถทาํประโยชน์กบัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

กกกกกกกก4.  บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผูกพนัสูงเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการ

ทาํงานใหก้บัองคก์รทาํใหมี้ผลการปฏิบติังานดีกวา่คนอ่ืน 

กกกกกกกกดงันั้นจึงสรุปความสําคญัของความผูกพนัต่อสถาบนัได้ว่า ด้านทศันคติ   ด้านการ

ส่งเสริมและการสนบัสนุน  ดา้นการมีส่วนร่วม มีความผกูพนักบันิสิตนกัศึกษา 

  

กกกกกกกก2.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกกมีเอกสารและการวิจยัหลายเร่ืองไดเ้สนอแนวความคิดและมีผลของการวิจยัท่ีพบว่า  

ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิตเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใชพ้ิจารณาหรือพยากรณ์การคงอยู่หรือลาออก

จากสถาบนั  กล่าวคือ  ถา้นิสิตมีความผกูพนัต่อสถาบนัสูงมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นสถาบนัจนสําเร็จ

การศึกษา  แต่ถ้านิสิตมีความผูกพนัต่อสถาบนัตํ่า  มีแนวโน้มท่ีจะออกจากสถาบนัก่อนสําเร็จ

การศึกษา  

กกกกกกกกสําหรับอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีผลต่อการศึกษาจนสําเร็จของนิสิต  คือ  เป้าหมายใน

การศึกษาซ่ึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการศึกษาของนิสิต  และทฤษฎีความคาดหวงั ( The  Expectancy  

Theory )  นั้น  วรูม ( Vroom.  1964 : 204-209, อา้งถึงใน วชิระ   ชาวหา 2543 : 10)  ไดเ้สนอไวว้า่

การท่ีบุคคลจะเลือกตดัสินใดๆ  จะอาศยัการพิจารณาอยู่ 2 ประการ  คือ  พิจารณาคุณค่าของ

เป้าหมาย  และพิจารณาจุดมุ่งหมายส่ิงคาดหวงั  ทฤษฎีความคาดหวงัเป็นทฤษฎีท่ีขยายความทฤษฎี

ลาํดบัความตอ้งการของมาสโล  และไดน้าํมาศึกษาถึงจิตวทิยาของบุคคลในองคก์าร  และพบวา่การ

ท่ีบุคคลกระทาํส่ิงใดก็ตามมกัจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ  คือ 1) ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  2) 

ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  3) ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบ
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กบัคนอ่ืน  4) โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีจะ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงตามผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  ผลจากการศึกษาน้ีเป็นพื้นฐานของการตดัสินใจเลือก

ทางปฏิบติัของบุคคลใน 

กกกกกกกก( Tinto.  1975: 102, อา้งถึงใน วชิระ   ชาวหา 2543 : 10) ก็ไดก้ล่าววา่มูลเหตุจูงใจใน

การศึกษาใหส้าํเร็จมี 3 ประการ คือ  

กกกกกกกก1. การวางแผนในการศึกษา   

กกกกกกกก2. ความคาดหวงัในการศึกษา   

กกกกกกกก3. ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพในอนาคต   

กกกกกกกกส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเขา้ศึกษา  และพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัการท่ีจะศึกษาอยู่

ในสถาบนัจนสาํเร็จการศึกษาของนิสิต   

กกกกกกกกตินโต ( Tinto.  1975 : 102, อา้งถึงใน วชิระ   ชาวหา 2543 : 10)  ยงัไดส้รุปผลการวิจยั

ของ เซเวล  และชาห์ ( Sewell  and  Shah 1967)  เอาไวว้า่  นิสิตท่ีวางแผนในการศึกษาไวไ้กลนั้นมี

อิทธิพลอยา่งมากต่อการท่ีจะทาํใหนิ้สิตสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษา  ทั้งน้ีโดยการคาํนึงถึง

สถานะทางสังคมของครอบครัว  และความสามารถของนิสิตรวมเขา้ไปดว้ย   

กกกกกกกกสเปธ ( Spaeth  1970, อา้งถึงใน วชิระ   ชาวหา 2543 : 10)   ก็ไดส้รุปไวว้า่  ความ

คาดหวงัของนิสิตแต่ละคนท่ีมีต่อสถานะเก่ียวกบัการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นตวัพยากรณ์

อิสระท่ีสําคญัอย่างหน่ึงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างแทจ้ริง  ดงันั้น  ความผูกพนัต่อ

เป้าหมายในการศึกษา  หรือการวางแผนการในการศึกษาและความคาดหวงัของนิสิตนั้น  จะมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการศึกษาและการท่ีนิสิตจะศึกษาอยูใ่นสถาบนัจนสาํเร็จการศึกษา 

กกกกกกกกสเตียรส์  และปอเตอร์ ( Steers  and Porter, อา้งถึงใจ  เฉลียว   ภากะสัย 2550 : 35-36)  

ไดส้รุปความผกูพนัต่อองคก์าร  โดยอธิบายดว้ยทฤษฎีแลกเปล่ียน ( Theory  of  Exchange)  ว่า

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารก็คือ  ธรรมชาติของบุคคลประกอบดว้ยความตอ้งการ  

ความปราถนา  ทกัษะความรู้  มีความคาดหวงัท่ีจะทาํงาน  หากองค์การสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของบุคคลได ้ เขาก็จะทาํงานเพื่อองค์การอย่างเต็มท่ี  และบุคคลก็จะเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

กกกกกกกกสเตียรส์ ( Steers  ,อา้งถึงใจ  เฉลียว   ภากะสัย 2550:36)  ไดศึ้กษาปัจจยัเบ้ืองตน้ของ

ความผกูพนัต่อองคก์ารใน 3 องคป์ระกอบ  คือ 

กกกกกกกก1. คุณลกัษณะส่วนตวั  ไดแ้ก่  ความตอ้งการความสาํเร็จ  เพศ  อาย ุ และการศึกษา   

กกกกกกกก2. คุณลกัษณะของงาน     
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กกกกกกกก3. ประสบการณ์ในการทาํงาน  ได้แก่  เจตคติท่ีมีต่อกลุ่ม  การพึ่งพาได้จากองค์การ  

ความสาํคญัของบุคคล   

จากงานวจิยัพบวา่ทั้ง 3 องคป์ระกอบมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  องคป์ระกอบ

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงานมีความเช่ือมัน่สูงถึง 0.71 

กกกกกกกกสเตียรส์  และปอเตอร์ ( Steers  and Porter  ,อา้งถึงใจ  เฉลียว   ภากะสัย 2550 : 36)  ได้

สรุปส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้4 องคป์ระกอบ  คือ 

กกกกกกกก1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล  องคป์ระกอบท่ีพบวา่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์การ  

ไดแ้ก่  ความสูงอายุ  การปฏิบติังานในองคก์ารนาน  แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธ์ิ  และระบบการศึกษาสูง

กกกกกกกก2.  คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กับบทบาทของงาน  งานท่ีมีคุณค่า  บทบาทท่ีเด่นชัดและ

บทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัตนเอง  มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกก3.  โครงสร้างขององค์การ  ระบบของการมีแบบแผน  มีหน้าท่ีเด่นชดั  มีการกระจาย

อาํนาจ  มีการกระจายงาน  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  มีส่วนเป็นเจา้ขององคก์าร  มีความสัมพนัธ์

ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกก4.  บรรยากาศในงาน  เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลพบในระหวา่งการทาํงาน  เป็นความ

ผกูพนัทางจิตวทิยากบัองคก์าร  ไดแ้ก่  เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลในองคก์าร  ความพึ่งพาไดข้อง

ผูบ้งัคบับญัชา  การปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชา  การรู้สึกวา่ตนเองเป็นบุคคลสาํคญั  เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล

ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุปก็คือ  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะส่วน

บุคคลปัจจยัดา้นงาน  ลกัษณะขององค์การและปัจจยัดา้นกลุ่มบุคคลท่ีร่วมงาน  หากปัจจยัเหล่าน้ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลก็จะเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

กกกกกกกก(อนนัตช์ยั  คงจนัทร์ 2529 : 36-38, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 14) กล่าวไวว้่า 

ปัจจยัท่ีมีผลหรือความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร อาจแบ่งออกเป็น 4 พวกใหญ่ๆคือ 

กกกกกกกก1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุเพศ สถานภาพในการทาํงาน ถาวรหรือชัว่คราว 

(ระดบัการศึกษา) 

กกกกกกกก2.  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน  ไดแ้ก่  ขอบเขตของงาน  ความทา้ทายของงาน  ความ

เขา้ใจในหนา้ท่ี  หรือมีบทบาทในการทาํงาน  ความพอใจในการทาํงาน 

กกกกกกกก3.  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัองคก์ร  ไดแ้ก่  การกระจายอาํนาจในองคก์ร ความสําคญัของ

หน้าท่ีงานของตน  ความชัดเจนของกฎขอ้บงัคบั  ขั้นตอนต่างๆในการทาํงาน ความเป็นเจา้ของ

กิจการ  สมาชิกในองคก์รไดร่้วมในการตดัสินใจ 
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กกกกกกกก4.ประสบการณ์จากการทาํงาน  ไดแ้ก่  ความรู้สึกไวว้างใจเช่ือถือท่ีสมาชิกมีต่อองคก์ร  

การตระหนักถึงสมาชิกต่อองค์กร  หรือการท่ีองค์กรให้ความสําคญัแก่สมาชิก  ความคาดหวงั  

ทศันคติเพื่อนร่วมงาน  ความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บผลตอบแทนดว้ยความยติุธรรม 

กกกกกกกกจากเอกสารและงานวจิยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  พอจะสรุปไดว้า่  ความผกูพนัต่อสถาบนั

และเป้าหมายในการศึกษาของนิสิต  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญั  ทั้งทางดา้นทศันคติ   ดา้นการส่งเสริม

และการสนบัสนุน  ดา้นการมีส่วนร่วม มีความผกูพนักบันิสิตนกัศึกษา 

 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติกบัความผูกพนัต่อสถาบัน 

 

กกกกกกกกเน่ืองจาก คุณภาพชีวิตนั้น คือ ชีวิตของบุคคลที่สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัสังคมได้

อยา่ง เหมาะสม ไม่เป็นภาระ ไม่ก่อความเดือดร้อน  และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นชีวิตท่ี

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถดาํรงชีวิตท่ีชอบธรรมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มพร้อมทั้ง

รายดาย การเป็นอยู่ และครอบครัวท่ีดี  ถ้าด้านการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้าน

สภาพแวดลอ้ม  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการทาํงาน

ดีก็จะทาํให้ผูกพนักบัสถาบนัหรือองคก์รมากยิ่งข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึนก็จะทาํให้เจตคติท่ีผูกพนักบั

องคก์ร  นิวแมน (Neumann  and  Neumann.  1984 : 272-273) เป็นการวดัเก่ียวกบัการท่ีนิสิตมีส่วน

ร่วมในเป้าหมายและค่านิยมของสถาบนั ความผูกพนัต่อสถาบนัของนิสิต  จะสะทอ้นให้เห็นถึง

ทัศนคติท่ีนักศึกษามีต่อสถาบันทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ 

(Learning Experience)  และการจดักิจกรรมต่างๆของสถาบนั ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  ไม่

เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตท่ีแสดงออกในระหวา่งท่ีศึกษาอยูส่ถาบนั ความสัมพนัธ์

กบัการท่ีทาํใหส้ถาบนัเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนิสิตให้เขา้มาศึกษาต่อเพิ่มมากข้ึนทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต โดยการทุ่มเททาํงานอยา่งหนกัเพื่อสถาบนัหรือองคก์าร  บุคคลท่ีมีความผกูพนัทางเจต

คติต่อสถาบนัท่ีไม่ดีจะทาํใหค้วามผกูพนัต่อสถาบนัไม่ดีไปดว้ย 

กกกกกกกกการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน รู้จกั

การแก้ปัญหา ตวับ่งช้ี ได้แก่ ระดับการศึกษาภาคบงัคบั ประเทศท่ีพฒันาแล้ว จดัการศึกษาภาค

บงัคบั 12 ปี สําหรับประเทศไทย ไดป้ฏิรูปการศึกษาภาคบงัคบัปรับเปล่ียนจาก 6 ปี เป็น 12 ปี 

ฉะนั้นสถาบนัของการศึกษาหรือองคก์รจะตอ้งเป็นสถาบนัท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาไดดี้

อยา่งข้ึนและนกัศึกษาจะมีความผกูพนัต่อสถาบนั และมีระบบการศึกษาท่ีดีและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

กกกกกกกกจากเอกสารสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั เม่ือ

คุณภาพชีวิตในปัจจยัทางด้านด้านการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมนักศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
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ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการทาํงานดีข้ึนหรือลดลง

จะส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัแก่องคก์รและความคิดในแง่บวกหรือแง่ลบแก่องคก์รได ้

 

4.ประวตัิความเป็นมาและหลกัสูตรของคณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

 

กกกกกกกก4.1 ประวติัความเป็นมา 

กกกกกกกกมหาวิทยาลยัศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขต

การศึกษาไปยงัวิทยาเขตแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัถดัจาก

วิท ย า เข ตวัง ท่ า พ ระ ก รุง เท พฯและ วิทย า เข ตพระ รา ช วังส นาม จันท ร์จัง หวัดนครป ฐม 

กกกกกกกกคณะวทิยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งข้ึนเป็นคณะวิชาท่ี 12 ใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ิมจดัการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

ระดบัหน่ึง เป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วม

ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคาํนึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั คณะวิทยาการจดัการ มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะเนน้ให้นกัศึกษาของคณะไดฝึ้กฝน

ความรู้และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศท่ีสอง รวมทั้ งทักษะทางด้าน

เทคโนโลยี และการเป็นผูป้ระกอบการ คณะยงัสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรง ทั้ง

จากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขนัภายนอก และการทาํโครงการต่างๆ ในทุกหลกัสูตรของคณะ 

กกกกกกกกหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป เปิด ปี 2545 (Bachelor of 

Arts program in GerneralBusinessManagement) (ปิดรับนักศึกษา ตั้ งแต่ปีพ.ศ.2552) 

กกกกกกกกมีเป้าหมายผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง รู้จกันาํความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆ ในดา้นการจดัการไปประยุกต์ใช้ได้

อยา่งเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในวงการธุรกิจหรือหน่วยราชการ 

กกกกกกกกการเรียนการสอนเน้นการจดัการดา้นต่าง ๆ อาทิ การจดัการการตลาด การจดัการเงิน 

การจดัการการดาํเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

จดัการ ภาษาองักฤษ และกระบวนการวจิยั เนน้ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 

ปณิธานการศึกษา : สร้างสรรคปั์ญญา พฒันาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผูน้าํการปฏิบติั 

กกกกกกกกวสิัยทศัน์ 
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กกกกกกกกคณะวิทยาการจดัการเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้นการจดัการและการวิจยั โดยมุ่งเนน้การ

พฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก ตลอดจนสังคมส่วนรวม ตามหลกั

เสรีภาพทางวิชาการ รวมทั้งธํารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ วฒันธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งเน้นสู่

มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

กกกกกกกกพนัธกิจ 

กกกกกกกก1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความเป็นผูน้าํ เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

กกกกกกกก2. ทาํการวิจยัเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะนาํไปใช้ได ้ ให้เกิด

ประโยชน์ทางดา้นการพฒันาทั้งชุมชนและธุรกิจ 

กกกกกกกก3. ใหบ้ริการวชิาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของชุมชนในภูมิภาคตะวนัตก และพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

กกกกกกกก4. เป็นศูนยก์ลางในการศึกษา และพฒันาเพื่อมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาค

ตะวนัตก 

กกกกกกกก5. เป็นศูนยก์ลางสืบสาน สร้างสรรค์ สนบัสนุน บูรณาการศิลปะ และวฒันธรรมใน

ภูมิภาคตะวนัตก 

  

กกกกกกกก4.2 หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

กกกกกกกกสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป (ปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552)        

มีเป้าหมายผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง 

รู้จกันาํความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆ ในดา้นการจดัการไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัการปฏิบติังานในวงการธุรกิจหรือหน่วยราชการการเรียนการสอนเน้นการจดัการดา้นต่าง ๆ 

อาทิ การจดัการการตลาด การจดัการเงิน การจดัการการดาํเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการ ภาษาองักฤษ และกระบวนการวิจยั เนน้ประสบการณ์

ฝึกงานในสถานประกอบการจริง 

กกกกกกกกโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

กกกกกกกกสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปปี 2545 จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 

144 หน่วยกิจ ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกัสูตร 4 หมวดวิชา คือ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิา

เฉพาะ  หมวดวชิาปฏิบติัการการจดัการธุรกิจ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี1

ดงัน้ี 
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 กกกกกกกกการวดัผลและการสาํเร็จการศึกษา 

กกกกกกกกหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ระเบียบการวดัผล

การศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

พ.ศ. 2537 โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  สอบไดห้น่วยกิตสะสมครบถว้นตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 

กกกกกกกก2.  สอบไดร้ะดบัเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และระดบัเฉล่ียสะสมของ

สาขาวชิาเอกไม่ตํ่ากวา่2.00 

กกกกกกกก3.  ผา่นการฝึกปฏิบติัการการจดัการธุรกิจทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร

กาํหนด 

 

กกกกกกกก4.3หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

กกกกกกกกสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป (เปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2553)  

กกกกกกกกเนน้การผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้พื้นฐานทางดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ อนัจะเป็น

กลไกสาํคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม เพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั แนวทางการพฒันาดา้นการจดัการสมยัใหม่ โดยเนน้การสร้างบุคลากร

ท่ีมีความเพียบพร้อมทางดา้นวชิาการและ ทางปฏิบติั มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานและ เพื่อการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ตลอดจน

เสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความสามารถ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมุ่งหวงัใหเ้กิด การประยกุตแ์ละ

บูรณาการการพฒันาอยา่งยงัยนื 

กกกกกกกกโครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

กกกกกกกกจาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตรการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 136 หน่วยกิต ประกอบดว้ย

โครงสร้างหลกัสูตร 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไ่ป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก

เสรี 

กกกกกกกกการวดัผลและการสาํเร็จการศึกษา 

กกกกกกกกระเบียบการเรียนและการวดัผลการศึกษาสําหรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2551 โดย

มีขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

กกกกกกกก-  สอบไดห้น่วยกิตสะสมครบถว้นตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 136 หน่วยกิต 
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กกกกกกกก-  สอบไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ 2.00 ทั้งน้ี ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมของรายวชิาบงัคบัเอก และรายวชิาเลือกเอกตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

กกกกกก - สาขาวิชาการจัดการชุมชน ประมาณ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา  

กกกกกกกก-  สาขาวชิาอ่ืนๆ ประมาณ 25,000 บาทต่อภาคการศึกษา  

กกกกกกกกทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าว ไม่รวมค่าหอพกั และ ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และใน 1 ปีมี 2 ภาค

การศึกษา 

กกกกกกกกทุนการศึกษา 

กกกกกกกกคณะวิทยาการจดัการ มีนโยบายในการให้โอกาสและส่งเสริมการศึกษาแก่นกัศึกษาผู ้

ขาดแคลนทุนทรัพย ์โดยการให้ทุนการศึกษา แก่ผูจ้าํเป็น ทั้งในรูปทุนให้เปล่า และทุนจา้งสําหรับ

นกัศึกษาช่วยงาน โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป  

กกกกกกกกคณะสนบัสนุนโครงการ กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.) กองทุนให้กูย้ืมท่ีผกูกบั

รายไดใ้นอนาคต (ก.ร.อ.) และกองทุนอ่ืน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผูเ้ขา้ศึกษามีสิทธิในการกูย้ืม

ไดต้ามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขของทุนนั้นๆ  

กกกกกกกกโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนให้นกัศึกษามีความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาเล่า

เรียน มีความประพฤติดี บาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกาํลงัของชาติในวนัขา้งหนา้ 

 

5.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกธญัรัศม ์ คงปรีชา (2552) ทาํการศึกษาเร่ืองความทุ่มเทและผกูพนัต่อสถาบนัการศึกษา

ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อกระบวนการจดัการและการให้บริการการศึกษาในระดบัปานกลาง  แต่มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารการเรียนการสอนในระดบัมาก  ส่วนความพึงพอใจต่อการบริการและสนับสนุนและการ

บริหารดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางเท่ากนั  นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษามีความ

ทุ่มเทและผูกพนัในระดบัปานกลางเช่นกนั  ท่ีสําคญัคือ  ความพึงพอใจกบัความทุ่มเทและความ

ผกูพนัมีความสาํคญัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.01 

กกกกกกกกสุนาภา  คม้ชยั (2552) ทาํการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อหน่วยราชการ ของนักศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร  พบวา่ระดบัความผกูพนัแตกต่างไปตามสังกดัหน่วยงาน

บรรยากาศองค์กร ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ลกัษณะการจา้งงาน  และความพึงพอใจในการทาํงาน 

อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 ซ่ึงมีผลทาํให้การเปล่ียนแปลงระดบัความผูกพนั  จึงสรุปได้ว่า  การ
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เปล่ียนแปลงสังกดัหน่วยงาน  บรรยากาศองค์กร  ลกัษณะการจา้งงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และ

ความพึงพอใจในการทาํงาน  มีผลทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงระดบัความผกูพนัต่อกรมชลประทาน 

กกกกกกกกสุขศรี สงวนสัตย  ์(2552)ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นอาหารและโภชนาการ 

ดา้นท่ีอยู่อาศยัดา้นสุขอนามยั ดา้นการรับบริการพื้นฐาน และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น อยู่ในระดบัปานกลาง ทุกดา้นการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลแตกต่างกนั พบวา่ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาและระดบัผลการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความ

แตกต่างของคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ

ของนกัศึกษา คณะท่ีนกัศึกษาสังกดั ท่ีพกัอาศยั ส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษา นกัศึกษามี

ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในด้านอาหารและโภชนาการมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะเร่ืองอาหารและสภาพแวดลอ้มในโรงอาหาร ควรสะอาดและถูกสุขลกัษณะมากกว่า

ปัจจุบนั รองลงมาคือ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั นกัศึกษาตอ้งการให้ค่าหอพกัในมหาวิทยาลยัถูกลง ดา้น

สุขภาพอนามยั นักศึกษาตอ้งการให้มีการตรวจร่างกายประจาํปีด้านการได้รับบริการพื้นฐาน 

นกัศึกษาตอ้งการใหมี้พื้นท่ีพกัผอ่นในช่วงเวลาพกัให้มากข้ึน เพิ่มตน้ไมเ้พื่อให้เกิดความร่มร่ืน และ

ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พิ่มพนกังานรักษาความปลอดภยัและ

จดัตามจุดต่าง ๆ ใหท้ัว่ถึง 

กกกกกกกกโชติกา   พลาศรี (2552) ทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผกูพนัต่อ

องค์การ กรณีศึกษา บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

พบวา่ โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 เม่ือพิจารณาเป็น

รายแต่ละด้านพบว่าปัจจยัท่ีอยู่ระดับมาก คือ ด้านความภูมิใจในองค์กรท่ีมีคุณค่าทางสังคม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และ โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทาวบวกอยา่งปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์(r)เท่ากบั .586 

กกกกกกกกเฉลียว   ภากะสัย (2550)  ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัวฒันธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผกูพนัต่อสถาบนัของบุคลากร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ ความผกูพนัต่อสถาบนัของ

บุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาํแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัดประเภทของบุคลากร  และ

สถาบนัท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัปานกลาง และวฒันธรรมองคก์ารกบัความ

ผูกพนัต่อสถาบนัของบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กนั ทั้งโดยรวมและ

จาํแนกรายดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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กกกกกกกกนพรัตน์   เรียบทวี (2548) ทาํการศึกษาเร่ืององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า 

อง ค์ป ระ กอบท่ี มี อิทธิ พล ต่อคุณภา พชี วิตข อง นัก ศึก ษา ปริ ญญาตรี  คณะศิ ลป ะศ าส ตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยเรียงลาํดบัจากตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุไปหา

นอ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 มี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่  ลกัษณะทางกายภาพของ

มหาวทิยาลยั(x9) สัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อน(x21) และสัมพนัธภาพระหวา่งนกัศึกษากบั

อาจารย ์(x20) โดยองคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ี สามารถรวมกนัอธิบายความแปรปรวนคุณภาพ

ชีวติของนกัศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ไดร้้อย

ละ 39.20 

กกกกกกกกวินณา   แกว้งาม (2548) ทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างทศันะท่ีมีต่องานกบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ความผกูพนัต่อ

องคก์รและทศันะท่ีมีต่องานของพนกังานครูโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม และ

รายด้านอยู่ในระดบัมาก ทศันะท่ีมีต่องานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานครูโรงเรียน

เทศบาลจงัหวดัสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัโดยภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ยกเวน้ดา้นค่านิยมของสังคมกบัดา้นความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

กกกกกกกกชฎาภา   ประเสริฐทรง และ ชนิกา   เจริญจิตตก์ุล (2547)ทาํการศึกษาเร่ืองความผกูพนั

ต่อสถาบนัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อ

วฒันธรรมประเพณี เหตุจูงใจในการเขา้ศึกษา  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  และความพึงพอใจ

ต่อการพฒันาวชิาการกบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .437   .470  .542  และ .543  ตามลาํดบั ตวัแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดแ้ก่  ความ

พึงพอใจต่อการพฒันาวชิาการ  เหตุจูงใจในการเขา้ศึกษา  ความพึงพอใจต่อวฒันธรรมและประเพณี  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  ตามลาํดบั  สามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยความพึงพอใจ

ต่อการพฒันาวิชาการพฒันาวิชาการเป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อสถาบนัไดร้้อย

ละ  29.50 เม่ือเพิ่มตวัแปรเหตุจูงใจในการเขา้ศึกษา ความพึงพอใจต่อวฒันธรรมและประเพณีและ

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  จะสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อสถาบนัไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 

4.60 , 1.90 และ 1.10 ตามลาํดบั เม่ือรวมตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตวัเขา้ดว้ยกนัแลว้  สามารถอธิบาย
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ความผนัแปรของความผูกพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้

ร้อยละ 37.10 โดยมีความคาดเคล่ือนของการพยากรณ์เท่ากบั 7.690 

กกกกกกกกวชิระ   ชาวหา (2543) ทาํการศึกษาเร่ือง การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทาง

สังคม  และความผูกพนัต่อสถาบนัและเป้าหมายในการศึกษาของนิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตท่ีศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอก

ศึกษาศาสตร์(วิทย)์ และวิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  มีการบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทาง

สังคม  และความผูกพนัต่อสถาบนัและเป้าหมายในการศึกษา อยู่ในระดบัมาก  และแตกต่างกนั 

นิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาองักฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกพล

ศึกษา มีการบูรณาการทางวิชาการ ความผูกพนัต่อสถาบนัและเป้าหมายในการศึกษา อยู่ในระดบั

มาก  และมีการบูรณาการทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง และแตกต่างกนั 

กกกกกกกกปิยะ   บุนาค อส.บ.(ไฟฟ้า-ส่ือสาร)(2543) ทาํการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อสถาบนัและ

ความพึงพอใจในงานของอาจารยค์ณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 

อาจารยค์ณะครุศาสตร์สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความผกูพนัต่อสถาบนัในระดบั

มาก และมีความพึงพอใจในงานระดับมาก ความพึงพอใจในงานของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อสถาบนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ผูกพนัต่อสถาบนัและความพึงพอใจในงานของอาจารยค์ณะครุ

ศาสตร์ สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไม่แตกต่างกนัตาม เพศ ระดบัขั้นเงินเดือน วุฒิ

การศึกษาตาํแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

เร่ือง คุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั  ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  มีวธีิดาํเนินการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 

1. วธีิการศึกษา 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

วธีิการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกบัความ

ผูกพันต่อสถาบัน  กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(Description research)  โดยใช้วิธีการสํารวจ

(Survey)  โดยการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรด้วยตนเอง  หลังจากนั้ นจะเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืน  เพื่อนาํมาให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้ แลว้นาํไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ

ทางสถิติ 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษา สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี

1-4  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร มีจาํนวนคนทั้งหมด 483 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนได้

ดงันั้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดตวัอย่าง โดยใช้แนวทาง Yamane 

(1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

              n ≥  

n   แทนจาํนวนตวัอยา่ง(คน) 

N  แทนกลุ่มประชากร 

 e   แทนค่าความคาดเคล่ือน โดยกาํหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ5หรือ

0.05 

  

จะได ้   n  ≥        

 

n  ≥  218.8  คน 

 สามารถคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งไดป้ระมาณ 220 ชุด 

 

กลุ่มตัวอย่าง  

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 220 คน เน่ืองจากจาํนวนประชากรของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี  1-4  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร

มีจาํนวนทั้งส้ิน 470  คน  จากการเปิดตารางของ Yamane (Taro Yamane 1973 : 1)  ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 220 คน 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) คือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ   ชั้นปีการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ภูมิลาํเนาอาชีพผูป้กครอง  ผูอุ้ปการะ 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต  ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  ดา้น

สภาพแวดลอ้ม  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นโอกาสในการทาํงาน 

2.    ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ความผกูพนัต่อสถาบนั  ไดแ้ก่  ดา้น

ทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน  ดา้นการมีส่วนร่วม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดส้ร้างข้ึนมาจากการตรวจเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ  ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  ชั้นปี

การศึกษา  รายไดต่้อเดือน  ค่าใชจ่้ายต่อเดือน  มีทั้งหมด 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  

สภาพแวดลอ้ม  ส่ิงอาํนวยความสะดวก  โอกาสในการศึกษาต่อ  โอกาสในการทาํงาน  มีขอ้คาํถาม

ทั้งหมด  33 ขอ้ โดยแบ่งเป็นหลายดา้น  ดงัน้ี 

 

1. ดา้นการเรียนการสอน    มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้ 

2. ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา    มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้ 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม    มีขอ้คาํถาม    12 ขอ้ 

4. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก   มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้ 

5. ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ   มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้ 

6. ดา้นโอกาสในการทาํงาน    มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนเป็นการกาํหนดระดบัคะแนนเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามนาํไปใช้

ประเมินขอ้คาํถามในแต่ละขอ้วา่ตนเองอยูใ่นระดบัใด  ผูว้ิจยัใชม้าตรการวดัของ Rating  scale  โดย

แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี   

 

มากท่ีสุด  5 คะแนน 

มาก   4 คะแนน 

ปานกลาง  3 คะแนน 

นอ้ย   2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
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ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร   ได้แก่  ด้านทศันคติ  ด้านการส่งเสริมและการ

สนบัสนุน  และดา้นการมีส่วนร่วม  มีขอ้คาํถามทั้งหมด 10 ขอ้ ดงัน้ี 

 

1.    ดา้นทศันคติ                    มีขอ้คาํถาม    5   ขอ้  

2.    ดา้นการส่งเสริมและการสนบัสนุน       มีขอ้คาํถาม    3   ขอ้ 

3.    ดา้นการมีส่วนร่วม          มีขอ้คาํถาม    4   ขอ้ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนเป็นการกาํหนดระดบัคะแนนเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามนาํไปใช้

ประเมินขอ้คาํถามในแต่ละขอ้วา่ตนเองอยูใ่นระดบัใด  ผูว้ิจยัใชม้าตรการวดัของ Rating  scale  โดย

แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี   

 

มากท่ีสุด  5 คะแนน 

มาก   4 คะแนน 

ปานกลาง  3 คะแนน 

นอ้ย   2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 

 

ส่วนท่ี  4  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดย

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระ 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาจากเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี ขอ้มูลจาก

อินเตอร์เน็ต  เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้เสนอให้อาจารยท่ี์

ปรึกษา  ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์

เพื่อหาความเช่ือมัน่(Reliability)ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s  Alpha 

Coefficient) (บุญเรียง ขจรศิลป์ 2533 : 183 – 193) 
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ความน่าเช่ือถือ 

ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลอง

ออกแบบสอบถาม และทดลองใช ้โดยทาํการทดลองทาํแบบสอบถาม จาํนวน 20 ชุด กบันกัศึกษา

ในคณะวทิยาการจดัการ แลว้ทาํการปรับปรุง โดยผา่นความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี จะใช้แบบแผนการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์กรอบ

แนวคิด ทบทวนทฤษฎี และกาํหนดนิยามตวัแปร โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสารวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ  ดงัน้ี ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการ

วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัต่างๆ  เช่น หอสมุดมหาวทิยาลยัมหิดล(ศาลายา) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีผู ้วิจ ัยจะแจก

แบบสอบถามกบัให้นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  เป็นจาํนวนคนทั้งส้ิน217 คน  โดยผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค์ของานวิจยัน้ีให้แก่ผูต้อบ

แบบสอบถาม และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ผูไ้ดรั้บแบบสอบถามส่ง

แบบสอบถามกลบัคืนมาท่ีผูว้จิยั หลงัจากนั้นผูว้จิยันาํแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์  จึงนาํมา

รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS (Statistical package for the social 

sciences)   

 

การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้  

ไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.   ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม  หลงัจากการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

2.   บนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.   ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.    ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั  ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

(Statistical package for the social sciences)  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยันาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ดงัน้ี 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

4.2 ขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวิตนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA 

4.3  ขอ้มูลด้านความผูกพนัต่อสถาบนั  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.4 หาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั  ของ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยใชส้ถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Spearman Rank Correlation 

4.5 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ผูว้จิยัใชก้ารรวบรวมประโยค   

ขอ้เสนอแนะ  มาเขียนเรียงลาํดบั  หากมีประโยคท่ีซํ้ ากนัก็ใชจ้าํนวนความถ่ี 

  

กกกกกกกกเกณฑใ์นการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อแปลความหมายในการ

วดัระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตต่อความผูกพนัต่อสถาบนั  โดยใช้มาตราวดัแบบไล

เคิร์ท  สเกล (Likert  scale)  มาปรับใชใ้นวจิยั  ดงัน้ี 

  

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย    4.50 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มากท่ีสุดหรือ 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย    3.50 – 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  มากหรือ 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย    2.50 – 3.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  ปานกลางหรือ 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย    1.50 – 2.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ยหรือ 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย    1.00 – 1.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์  นอ้ยท่ีสุดหรือ    

กกกกกกกก(กุลฑรี  ทรัพยเ์พิ่มพลู  2550:50) 

  

กกกกกกกกเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เพื่อแปลความหมายในการหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติต่อความผกูพนัต่อสถาบนั ไดก้าํหนดช่วงคะแนน ดงัน้ี (เทพศกัด์ิ 

บุณยรัตพนัธ์ุ 2552) 
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-1 ≤ r ≤ 1 

 

 

 

ค่า r ความหมาย 

.91 ถึง 1.00 มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมาก 

.71 ถึง .90 มีความสัมพนัธ์ทางบวกค่อนขา้งสูง 

.51 ถึง .70 มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งปานกลาง 

.31 ถึง .50 มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งนอ้ย 

.01 ถึง .30 มีความสัมพนัธ์ทางบวกนอ้ยมากแทบไม่มีเลย 

-.01 ถึง -.30 มีความสัมพนัธ์ทางลบนอ้ยมากแทบไม่มีเลย 

-.31 ถึง -.50 มีความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งนอ้ย 

-.51 ถึง -.70 มีความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งปานกลาง 

-.71 ถึง -.90 มีความสัมพนัธ์ทางลบค่อนขา้งสูง 

-.91 ถึง -1.00 มีความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งมาก 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตกบัความผกูพนัต่อสถาบนั  ของนกัศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยั  โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายจาํแนกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อสถาบนั   

ส่วนท่ี 4 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ส่วนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตกบัความผกูพนัต่อ

สถาบนั  

ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ   

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 56 25.5 

หญิง 164 74.5 

รวม 220 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.5   และเพศชายร้อย

ละ 25.5 
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ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นปี 

 

ช้ันปี จํานวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี1 55 25 

ชั้นปีท่ี2 55 25 

ชั้นปีท่ี3 55 25 

ชั้นปีท่ี4 55 25 

รวม 220 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกชั้นปีมีจาํนวนเท่ากนั ร้อยละ 25 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายได ้

 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 3000 บาท 17 7.7 

3001-4000 บาท 62 28.2 

4001-5000 บาท 62 28.2 

5001-6000 บาท 31 14.1 

6000 บาทข้ึนไป 48 21.8 

รวม 220 100 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ  3001-4000 บาท ร้อยละ 

28.2 และ4001-5000 บาท ร้อยละ 28.2  รองลงมามีรายไดป้ระมาณ 6000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.8  

5001-6000 บาท ร้อยละ 14.1 และ ตํ่ากวา่ 3000 บาท ร้อยละ 7.7 
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ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามค่าใชจ่้าย 

 

ค่าใช้จ่าย จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 3000 บาท 32 14.5 

3001-4000 บาท 80 36.4 

4001-5000 บาท 52 23.6 

5001-6000 บาท 30 13.6 

6000 บาทข้ึนไป 26 11.8 

รวม 220 100 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายประมาณ 3001-4000 บาท ร้อยละ 

36.4 รองลงมามีรายไดป้ระมาณ 4001-5000 บาท ร้อยละ 23.6 ตํ่ากวา่ 3000 บาท ร้อยละ 14.5 5001-

6000 บาท ร้อยละ 13.6 และ 6000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 11.8 

 

ตารางท่ี 5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามภูมิลาํเนา 

 

ภูมิลาํเนา จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 63 28.6 

ภาคเหนือ 4 1.8 

ภาคกลาง,ภาคตะวนัตก 122 55.5 

ภาคใต ้ 22 10 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 1.8 

ภาคตะวนัออก 5 2.3 

รวม 220 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยู ่ภาคกลาง, ภาคตะวนัตก ร้อย

ละ 55.5 รองลงมา กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 28.6 ภาคใต ้ร้อยละ10 ภาคตะวนัออก ร้อยละ 2.3 และ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.8 
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ตารางท่ี 6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพผูป้กครอง 

 

อาชีพผู้ปกครอง จํานวน ร้อยละ 

รับราชการ 44 20 

พนกังานบริษทัเอกชน 24 10.9 

ธุรกิจส่วนตวั 92 41.8 

รับจา้งทัว่ไป 43 19.5 

อ่ืนๆ 17 7.8 

รวม 220 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 41.8 

รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 20 รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 19.5 พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 10.9 และ 

อ่ืนๆ ร้อยละ 7.8 

 

ตารางท่ี 7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามผูอุ้ปการะ 

 

ผู้อุปการะ จํานวน ร้อยละ 

บิดา 20 9.1 

มารดา 26 11.8 

บิดา-มารดา 170 77.3 

ญาติ 4 1.8 

รวม 220 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีผูอุ้ปการะคือ บิดา-มารดา ร้อยละ 77.3 

รองลงมาคือ มารดา ร้อยละ 11.8 บิดา ร้อยละ 9.1 และ ญาติ ร้อยละ 1.8 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไปคณะ วิทยาการ

จัดการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ตารางท่ี 8  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ  

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกกดา้นการเรียนการสอน 

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 

แปลผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

8. ด้านการเรียนการสอน 

8.1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

ความรู้ ความเขา้ใจ 

18 

(8.2) 

125 

(56.8) 

76 

(34.5) 

1 

(0.5) 

0 

(0.00) 3.73 0.61 มาก 

8.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

17 

(7.7) 

99 

(45.0) 

99 

(45.0) 

5 

(2.3) 

0 

(0.00) 3.58 0.67 มาก 

8.3 การเรียนการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

15 

(6.8) 

97 

(44.1) 

97 

(44.1) 

9 

(4.1) 

2 

(0.9) 3.52 0.72 มาก 

8.4 การเรียนการสอน

เหมาะสมกบัหลกัสูตร

การศึกษา 

17 

(7.7) 

95 

(43.2) 

96 

(43.6) 

12 

(5.5) 

0 

(0.00) 3.53 0.72 มาก 

8.5 มีกิจกรรมเสริมในการ

ประกอบการเรียน 

15 

(6.8) 

85 

(38.6) 

101 

(45.9) 

17 

(7.7) 

2 

(0.9) 3.43 0.77 

ปาน 

กลาง 

 

รวม 

 

3.56 

 

0.7 

 

มาก 

  

กกกกกกกกตารางท่ี 8 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาดา้นการ

เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก ( = 3.73) รองลงมาคือขอ้ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(  = 3.58) 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ 

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกกดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

9. ด้านกจิกรรมนักศึกษา 

9.1 มีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

7 

(3.2) 

80 

(36.4) 

113 

(51.4) 

17 

(7.7) 

3 

(1.4) 3.32 0.72 

ปาน 

กลาง 

9.2 มีกิจกรรมส่งเสริมความ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อสถาบนั 

17 

(7.7) 

100 

(45.5) 

83 

(37.7) 

17 

(7.7) 

3 

(1.4) 3.50 0.80 มาก 

9.3 มีงบประมาณสนบัสนุน

การจดักิจกรรมนกัศึกษา

อยา่งเพียงพอ 

13 

(5.9) 

52 

(23.6) 

98 

(44.5) 

47 

(21.4) 

10 

(4.5) 3.05 0.93 

ปาน 

กลาง 

9.4 มีการจดัใหน้กัศึกษาทาํ

กิจกรรมร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 

12 

(5.5) 

39 

(17.7) 

79 

(35.9) 

64 

(29.1) 

26 

(11.8) 2.76 1.05 

ปาน 

กลาง 

9.5 มีการจดักิจกรรมให้

นกัศึกษาทาํกิจกรรมในการ

พฒันาชุมชน 

9 

(4.1) 

61 

(27.7) 

82 

(37.3) 

56 

(25.5) 

12 

(5.5) 3.00 0.96 

ปาน 

กลาง 

 

รวม 

 

3.13 

 

0.89 

ปาน 

กลาง 

กกกกกกกกตารางท่ี 9 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้าน

กิจกรรมนกัศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (  = 3.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้มี

กิจกรรมส่งเสริมความความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสถาบนัมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.50) รองลงมา

คือขอ้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (  = 3.32) 
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ตารางท่ี 10  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ 

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกกดา้นสภาพแวดลอ้ม 

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

10. ด้านสภาพแวดล้อม 

10.1 มีจาํนวนหอ้งเรียนท่ี

เพียงพอ 

16 

(7.3) 

88 

(40.0) 

85 

(38.6) 

26 

(11.8) 

5 

(2.3) 3.38 0.87 

ปาน 

กลาง 

10.2 หอ้งเรียนมีความ

ทนัสมยั 

16 

(7.3) 

76 

(34.5) 

98 

(44.5) 

22 

(10.0) 

8 

(3.6) 3.32 0.89 

ปาน 

กลาง 

10.3 สถานท่ีเรียนมีความ

สะอาด เรียบร้อย 

19 

(8.6) 

95 

(43.2) 

84 

(38.2) 

18 

(8.2) 

4 

(1.8) 3.49 0.83 

ปาน 

กลาง 

10.4 มีอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ท่ีคุณภาพ  

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน

ไดดี้เสมอ 

23 

(10.5) 

94 

(42.7) 

82 

(37.3) 

17 

(7.7) 

4 

(1.8) 2.52 0.85 

ปาน 

กลาง 

10.5 สภาพหอ้งนํ้ ามีความ

สะอาด  ถูกสุขลกัษณะ 

12 

(5.5) 

42 

(19.1) 

94 

(42.7) 

56 

(25.5) 

16 

(7.3) 2.90 0.97 

ปาน 

กลาง 

10.6 พ้ืนท่ีในมหาวทิยาลยั

มีความกวา้งขวาง 

76 

(34.5) 

91 

(41.4) 

45 

(20.5) 

8 

(3.6) 

0 

(0.00) 4.07 0.83 มาก 

10.7 บรรยากาศภายใน

มหาวทิยาลยัมีความสงบ

ร่มร่ืน 

38 

(17.3) 

94 

(42.7) 

49 

(22.3) 

25 

(11.4) 

14 

(6.4) 3.53 1.10 มาก 

10.8 มีจาํนวนหอ้งพกั

นกัศึกษาท่ีเพียงพอ 

8 

(3.6) 

27 

(12.3) 

58 

(26.4) 

65 

(29.5) 

62 

(28.2) 2.34 1.12 นอ้ย 

10.9 หอพกัมีความสะอาด  

เรียบร้อย 

8 

(3.6) 

33 

(15.0) 

90 

(40.9) 

62 

(28.2) 

27 

(12.3) 2.70 0.99 

ปาน 

กลาง 
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กกกกกกกก 

คุณภาพชีวติของ

นักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

 

น้อย

มาก ( ) (S.D.) 

10.10 ขนาดของหอ้งพกัมี

ความเหมาะสม 

6 

-2.7 

27 

-12.3 

57 

-25.9 

54 

-24.5 

76 

-34.5 2.24 1.14 นอ้ย 

10.11 มีครุภณัฑท่ี์คงทน

ต่อการใชง้าน 

7 

-3.2 

33 

-15 

100 

-45.5 

60 

-27.3 

20 

-9.1 2.76 0.93 

ปาน 

กลาง 

10.12 การใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ท่ีหอพกัท่ีมี

อธัยาศยัท่ีดี 

8 

-3.6 

25 

-11.4 

79 

-35.9 

55 

-25 

53 

-24.1 

2.45 

  

1.09 

  

นอ้ย  

  

 

รวม 

 

2.98 

 

0.97 

ปาน 

กลาง 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 10 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้าน

สภาพแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 2.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้พื้นท่ีใน

มหาวิทยาลยัมีความกวา้งขวาง มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 4.07) รองลงมาคือขอ้บรรยากาศ

ภายในมหาวทิยาลยัมีความสงบร่มร่ืน (   = 3.53) 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ 

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

  

กกกกกกกกตารางท่ี 11 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้านส่ิง

อาํนวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (  = 2.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้

ห้องสมุดมีขอ้มูลให้คน้หาไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ   มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.1) 

รองลงมาคือมีพื้นท่ีจอดจกัรยานท่ีเพียงพอ (  = 2.60) 

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 

แปลผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

11. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

11.1 ความเร็วในการใช้

อินเตอร์เน็ต 

3 

(1.4) 

13 

(5.9) 

34 

(15.5) 

46 

(20.9) 

124 

(56.4) 1.75 1.00 

นอ้ย 

 

11.2 การใหบ้ริการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์มีจาํนวนท่ี

เพียงพอ 

4 

(1.8) 

30 

(13.6) 

65 

(29.5) 

80 

(36.4) 

40 

(18.2) 2.58 2.29 

ปาน 

กลาง 

11.3 มีพ้ืนท่ีจอดจกัรยานท่ี

เพียงพอ 

8 

(3.6) 

39 

(17.7) 

69 

(31.4) 

65 

(29.5) 

39 

(17.7) 2.60 1.08 

ปาน 

กลาง 

11.4 หอ้งสมุดมีขอ้มูลให้

คน้หาไดเ้พียงพอต่อความ

ตอ้งการ 

15 

(6.8) 

66 

(30.0) 

77 

(35.0) 

49 

(22.3) 

13 

(5.9) 3.10 1.01 

ปาน 

กลาง 

11.5 มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีช่วยในการ

เดินทางไปยงัอาคารเรียน 

5 

(2.3) 

33 

(15.0) 

65 

(29.5) 

71 

(32.3) 

46 

(20.9) 2.46 1.05 นอ้ย 

 

รวม 

 

2.50 

 

1.29 

ปาน 

กลาง 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ 

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกกดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ 

กกกกกกกกตารางท่ี 12 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาดา้นโอกาส

ในการศึกษาต่อ โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้สถาบนั

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 

แปลผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

12. ด้านโอกาสในการศึกษาต่อ 

12.1 สถาบนัมีการ

สนบัสนุนในการศึกษาต่อ 

6 

(2.7) 

57 

(25.9) 

108 

(49.1) 

48 

(21.8) 

1 

(0.50) 3.09 0.77 

ปาน 

กลาง 

12.2 สถาบนัมีการ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบั 

การศึกษาต่อ 

4 

(1.8) 

54 

(24.5) 

104 

(47.3) 

53 

(24.1) 

5 

(2.3) 3.00 0.81 

ปาน 

กลาง 

12.3 สถาบนัมีการจดั

ฝึกอบรมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ี 

สนใจศึกษาต่อ 

4 

(1.8) 

59 

(26.8) 

105 

(47.7) 

47 

(21.4) 

5 

(2.3) 3.05 0.80 

ปาน 

กลาง 

12.4 สถาบนัใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่นกัศึกษาท่ี 

ตอ้งการไปศึกษายงั

ต่างประเทศ 

9 

(4.1) 

52 

(23.6) 

103 

(46.8) 

49 

(22.3) 

7 

(3.2) 3.03 0.87 

ปาน 

กลาง 

12.5 สถาบนัมีการจดั

กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาส 

ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาต่อ 

4 

(1.8) 

68 

(30.9) 

109 

(49.5) 

36 

(16.4) 

3 

(1.4) 3.15 0.76 

ปาน 

กลาง 

 

รวม 

 

3.06 

 

0.80 

ปาน 

กลาง 
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มีการจดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดศึ้กษาต่อ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.15) 

รองลงมาคือสถาบนัมีการสนบัสนุนในการศึกษาต่อ (  = 3.09) 

 

ตารางท่ี 13  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตของ 

กกกกกกกกนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

กกกกกกกกดา้นโอกาสในการทาํงาน 

 
กกกกกกกกตารางท่ี 13 พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาดา้นโอกาส

คุณภาพชีวติของนักศึกษา ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

13. ด้านโอกาสในการทาํงาน 

13.1 สถาบนัมีการ

ประชาสมัพนัธ์บริษทัต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร

การศึกษา 

10 

(4.5) 

55 

(25.0) 

126 

(57.3) 

27 

(12.3) 

2 

(0.90) 3.20 0.74 

ปาน 

กลาง 

13.2 สถาบนัมีการจดัอบรม

เก่ียวกบัการเขา้ทาํงาน 

10 

(4.5) 

54 

(24.5) 

115 

(52.3) 

39 

(17.7) 

2 

(0.9) 3.14 0.79 

ปาน 

กลาง 

13.3 สถาบนัมีการส่งเสริม

ความรู้ความสามารถของ

นกัศึกษาเพ่ือใชใ้นการ

ทาํงาน 

8 

(3.6) 

66 

(30.0) 

113 

(51.4) 

29 

(13.2) 

4 

(1.8) 3.20 0.78 

ปาน 

กลาง 

13.4 สถาบนัมีการจดัหลกั 

สูตรการฝึกงานใหแ้ก่นศ. 

22 

(10.0) 

74 

(33.6) 

104 

(47.3) 

18 

(8.2) 

2 

(0.9) 3.44 0.82 

ปาน 

กลาง 

13.5 สถาบนัมีการนาํ

ผูป้ระกอบการธุรกิจมาเป็น

วทิยากรในการบรรยาย

ความรู้และประสบการณ์ 

11 

(5.0) 

60 

(27.3) 

113 

(51.4) 

32 

(14.5) 

4 

(1.8) 3.20 0.81 

ปาน 

กลาง 

 

รวม 

 

3.24 

 

0.79 

ปาน

กลาง 
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ในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้สถาบนั

มีการจดัหลกัสูตรการฝึกงานให้แก่นกัศึกษา   มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.44) รองลงมาคือ

สถาบนัมีการประชาสัมพนัธ์บริษทัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรการศึกษา และสถาบนัมีการ

ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อใชใ้นการทาํงาน (  = 3.20) 

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความผูกพนัต่อสถาบัน 

ตารางท่ี 14  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

กกกกกกกกศิลปากร ดา้นทศันคติ 

ความผูกพนัต่อสถาบัน 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

14. ด้านทศันคต ิ

14.1 ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีได้

ศึกษาในมหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

72 

(32.7) 

90 

(40.9) 

57 

(25.9) 

1 

(0.5) 

0 

(0.00) 4.06 0.78 มาก 

14.2 ท่านคาํนึงถึงขอ้ดีของ

สถาบนัอยูเ่สมอ 

42 

(19.1) 

101 

(45.9) 

72 

(32.7) 

5 

(2.3) 

0 

(0.00) 3.82 0.76 มาก 

14.3 ท่านรู้สึกวา่มหาลยั

แห่งน้ีเป็นสถาบนัท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงในการศึกษาหา

ความรู้ 

45 

(20.5) 

102 

(46.4) 

65 

(29.5) 

5 

(2.3) 

3 

(1.4) 3.82 0.83 มาก 

14.4 ท่านรู้สึกวา่มหาลยั

แห่งน้ีเป็นสถาบนัท่ีดีท่ีจะ

มีโอกาสในการทาํงาน 

42 

(19.1) 

107 

(48.6) 

60 

(27.3) 

11 

(5.0) 

0 

(0.00) 3.82 0.80 มาก 

14.5 สถาบนัทาํใหท่้านมี

การพฒันาในดา้นสงัคม

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

เพ่ือน และ พ่ีนอ้ง 

45 

(20.5) 

111 

(50.5) 

57 

(25.9) 

7 

(3.2) 

0 

(0.00) 3.88 0.76 มาก 

รวม 3.88 0.79 มาก 
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กกกกกกกกตารางท่ี14 พบว่าความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัดา้นทศันคติ

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศึกษามีความรู้สึกภูมิใจท่ี

ไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 4.06) รองลงมาคือสถาบนัทาํให้

นกัศึกษามีการพฒันาในดา้นสังคมความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน และ พี่นอ้ง (  = 3.88) 

 

ตารางท่ี 15  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

กกกกกกกกศิลปากร ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน 

 

กกกกกกกกตารางท่ี15 พบว่าความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัด้านการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศึกษามี

ความรู้สึกอยากแนะนําสถาบันในทางท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดับแรก (  = 3.85) 

รองลงมาคือนกัศึกษามีความรู้สึกอยากจะสนบัสนุนสถาบนัใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาศึกษาต่อ (  = 3.73) 

ความผูกพนัต่อสถาบัน ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

15. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 

15.1 ท่านรู้สึกตอ้งการ

ตอบแทนสถาบนั 

22 

(10.0) 

106 

(48.2) 

86 

(39.1) 

6 

(2.7) 

0 

(0.00) 3.65 0.69 มาก 

15.2 ท่านจะสนบัสนุน

สถาบนัใหบุ้คคลอ่ืนเขา้

มาศึกษาต่อ 

30 

(13.6) 

107 

(48.6) 

77 

(35.0) 

6 

(2.7) 

0 

(0.00) 3.73 0.73 มาก 

15.3 ท่านจะแนะนาํ

สถาบนัในทางท่ีดีใหแ้ก่

ผูอ่ื้น 

45 

(20.5) 

102 

(46.4) 

69 

(31.4) 

3 

(1.4) 

1 

(0.5) 3.85 0.77 มาก 

รวม 3.74 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 16  แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความผกูพนัต่อสถาบนั 

กกกกกกกกของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 

กกกกกกกกศิลปากร ดา้นการมีส่วนรวม 

 

กกกกกกกกตารางท่ี 16 พบวา่ความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัดา้นการมีส่วน

ร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่านกัศึกษารู้สึกอยากมีส่วน

ร่วมในการพฒันาสถาบนัในทางสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.70) รองลงมาคือนกัศึกษา

รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั (  = 3.69) 

 

ความผูกพนัต่อสถาบัน ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
( ) (S.D.) 

16. ด้านการมส่ีวนร่วม 

16.1 ท่านรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมร่วมกบัสถาบนั 

29 

(13.2) 

98 

(44.5) 

82 

(37.3) 

11 

(5.0) 

0 

(0.00) 3.66 0.77 มาก 

16.2 ท่านรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการช่วย

รักษาสภาพแวดลอ้ม

ภายในสถาบนั 

31 

(14.1) 

101 

(45.9) 

77 

(35.0) 

11 

(5.0) 

0 

(0.00) 3.69 0.77 มาก 

16.3 ท่านรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัในทางวชิาการ 

28 

(12.7) 

88 

(40.0) 

95 

(43.2) 

9 

(4.1) 

0 

(0.00) 3.61 0.76 มาก 

16.4ท่านรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัในทางสงัคม 

30 

(13.6) 

101 

(45.9) 

84 

(38.2) 

5 

(2.3) 

0 

(0.00) 3.70 0.73 มาก 

รวม 3.67 0.76 มาก 
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ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของสถาบันของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจทั่ ว ไป  คณะวิทยา การจัดก าร มหาวิทยา ลัย ศิลปากร โด ยจําแนกตามข้อมูลด้า น

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกการทดสอบสมมติฐานการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความ

แตกต่างของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู ้ศึกษาได้เลือกปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ เพศ  ชั้นปีการศึกษา รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน  ภูมิลาํเนา  อาชีพ

ผูป้กครอง  ผูอุ้ปการะ เพื่อมาศึกษาหาความแตกต่างกับความผูกพนัของสถาบนัของนักศึกษา

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหาค่าความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรต่างๆ ดว้ยวิธี t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ

ใชส้ถิติทดสอบวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยทาํการทดสอบค่า LSD 

เพื่อทดสอบกลุ่มตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปโดยกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% คือ กาํหนดค่า

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Sig .) ท่ีระดบั 0.05 หากปัจจยัใดมีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ

เท่ากับ 0.05 หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคล กับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัของสถาบนัของ

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานที ่1  

0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลผลต่อความผูกพันของสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี17  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามเพศ ดว้ยวธีิ T-Test 

 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig 

ชาย 56 3.89 0.51 1.78 0.08 

หญิง 164 3.74 0.57   

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบวา่เพศชายมีค่าเฉล่ีย ( ) อยูท่ี่ 3.89 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย ( ) อยูท่ี่ 

3.74 จากการทดสอบความผูกพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ
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วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํแนกตามเพศด้วยวิธี T-Test จะมีผลต่อความผูกพนัต่อ

สถาบนัเท่ากนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานที ่2 

0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลผลต่อความผูกพันของสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามชั้นปี ดว้ยวธีิ One-  

กกกกกกกกWay ANOVA 

องค์ประกอบ

ความผูกพนั

ต่อสถาบนั 

ช้ันปีที ่  

 

F 

 

 

 

sig. 

 

ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ 

 

 S.D. 

 

 S.D. 

 

S.D. 

 

S.D. 

ดา้นทศันคติ 4.12 0.65 3.75 0.68 3.79 0.67 3.84 0.52 3.59 0.01* 

ดา้นการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุน 

 

 

4.02 

 

 

0.59 

 

 

3.59 

 

 

0.65 

 

 

3.67 

 

 

0.61 

 

 

3.7 

 

 

0.59 

    

 

  5.18 

 

 

0.002* 

ดา้นการมี

ส่วนร่วม 3.77 0.68 

 

3.61 

 

0.6 

 

3.67 

 

0.66 

 

3.61 0.62 0.76 0.52 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ความแตกต่างของชั้นปีกบัองคป์ระกอบความ

ผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีดา้นทศันคติ 

ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 19 แสดงการการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบความผกูพนัต่อ 

กกกกกกกกสถาบนัดา้นทศันคติ จาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวธีิการทดสอบ LSD 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน ช้ันปีที ่

 

 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 

4.02 3.59 3.58 3.33 

  

ดา้นทศันคติ 

  

  

ปีที1่ 4.02 - 0.004* 0.008* 0.024* 

ปีที2่ 3.59 - - 0.832 0.525 

ปีที3่ 3.58 - - - 0.672 

ปีที4่ 3.33 - - - - 

 

จากตารางท่ี 19 เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียขององค์ประกอบ

ความผูกพนัต่อสถาบนัดา้นทศันคติท่ีมีต่อชั้นปี จาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีการ

ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความผกูพนัดา้นทศันคติแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นปี

ท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 

 

ตารางท่ี 20  แสดงการการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบความผกูพนัต่อ 

กกกกกกกกสถาบนัดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนจาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวธีิการ 

กกกกกกกกทดสอบ LSD 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน ช้ันปีที ่

 

 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 

3.65 3.42 3.67 3.7 

  

ดา้นการส่งเสริมและ 

สนบัสนุน 

  

ปีที1่ 3.65 - 0.000* 0.003* 0.007* 

ปีที2่ 3.42 - - 0.533 0.350 

ปีที3่ 3.67 - - - 0.755 

ปีที4่ 3.7 - - - - 

 

จากตารางท่ี 20 เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียขององค์ประกอบ

ความผูกพนัต่อสถาบนัดา้นกาส่งเสริมและการสนบัสนุนท่ีมีต่อชั้นปี จาํแนกตามระดบัการศึกษา
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เป็นรายคู่ โดยวธีิการทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 1 มีความผกูพนัดา้นทศันคติแตกต่าง

กบักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 

สมมติฐานที ่3 

0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลผลต่อความผูกพันของสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามรายได ้ดว้ยวธีิ กก

กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

  รายได้ 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน 

ตํา่กว่า 3000 

บาท 

3001-4000  

บาท 

4001-5000 

 บาท 

5001-6000  

บาท 

   S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.73 0.7 3.93 0.61 3.92 0.61 3.8 0.72 

ดา้นการส่งเสริมและ

สนบัสนุน 3.55 0.67 

 

3.74 

 

0.61 

 

3.85 

 

0.61 

 

3.68 

 

0.68 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.57 0.75 3.65 0.59 3.77 0.66 3.64 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามรายได ้ดว้ยวธีิ  
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กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ตารางท่ี 21 ความแตกต่างของรายไดก้บัองค์ประกอบ

ความผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของรายได ้ มีดา้นทศันคติ ดา้น

การส่งเสริมและสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

 

สมมติฐานที ่4 

0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลผลต่อความผูกพันของสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามค่าใชจ่้ายดว้ยวธีิ  

  รายได้ 

F sig. 

ความผูกพนัต่อสถาบัน 6000 บาทขึน้ไป 

   S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.73 0.64 0.493 0.741 

ดา้นการส่งเสริมและ

สนบัสนุน 4.02 0.59 0.987 0.415 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.61 0.66 0.611 0.655 
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กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

  ค่าใช้จ่าย 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน 

ตํ่ากว่า 3000 

บาท 

3001-4000  

บาท 

4001-5000  

บาท 

5001-6000 

บาท 

   S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.94 0.65 3.89 0.67 3.85 0.59 3.83 0.71 

ดา้นการส่งเสริม

และสนบัสนุน 3.68 0.58 

 

3.75 

 

0.65 

 

3.78 

 

0.62 

 

3.76 

 

0.75 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.72 0.68 3.65 0.64 3.72 0.65 3.54 0.72 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามค่าใชจ่้าย ดว้ยวธีิ  

กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

  ค่าใช้จ่าย 

F sig. 

ความผูกพนัต่อสถาบัน 6000 บาทขึน้ไป 

   S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.92 0.53 0.186 0.945 

ดา้นการส่งเสริมและ

สนบัสนุน 3.73 0.5 0.132 0.971 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.71 0.47 0.48 0.75 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ความแตกต่างของค่าใชจ่้ายกบัองคป์ระกอบความผกูพนั

ต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของค่าใชจ่้าย มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริม

และสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

สมมติฐานที ่5 
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0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลผลต่อความผูกพันของสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 23  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามภูมิลาํเนา ดว้ยวธีิ  

กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

  ภูมิลาํเนา 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ 

ภาคกลาง,ภาค

ตะวนัตก ภาคใต้ 

   S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.79 0.64 3.7 0.48 4 0.65 3.7 0.66 

ดา้นการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุน 3.69 0.58 

 

 

3.42 

 

 

0.32 

 

 

3.8 

 

 

0.65 

 

 

3.74 

 

 

0.68 

ดา้นการมีส่วน

ร่วม 3.57 0.54 

 

3.75 

 

0.35 

 

3.72 

 

0.69 

 

3.62 

 

0.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 23  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 
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กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามภูมิลาํเนา ดว้ยวธีิ  

กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัองคป์ระกอบความผกูพนั

ต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของภูมิลาํเนา มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริม

และสนบัสนุนและดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

สมมติฐานที ่6 

0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

  ภูมิลาํเนา 

F sig. 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน 

ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 

   S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.7 0.74 4.04 0.26 1.228 0.297 

ดา้นการส่งเสริม

และสนบัสนุน 3.58 0.83 

 

3.67 

 

0.41 0.541 0.745 

ดา้นการมีส่วน

ร่วม 3.56 0.43 

 

3.8 

 

0.37 0.549 0.739 
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กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามอาชีพผูป้กครอง  

กกกกกกกกดว้ยวธีิ One-Way ANOVA 

 

ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามอาชีพผูป้กครอง  

กกกกกกกกดว้ยวธีิ One-Way ANOVA 

  อาชีพผู้ปกครองและ

อืน่ๆ 

F sig. 

ความผูกพนัต่อสถาบัน 

  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.92 0.53 0.321 0.864 

ดา้นการส่งเสริมแล

สนบัสนุน 3.75 0.73 0.497 0.738 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.72 0.63 1.135 0.341 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ความแตกต่างของอาชีพผูป้กครองกบัองคป์ระกอบความ

ผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอย่างของอาชีพผูป้กครอง มีดา้นทศันคติ 

ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที ่7 

  อาชีพผู้ปกครอง 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน รับราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน ธุรกจิส่วนตัว รับจ้างทัว่ไป 

   S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.9 0.64 3.81 0.64 3.92 0.69 3.83 0.57 

ดา้นการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุน 3.8 0.63 

 

 

3.65 

 

 

0.59 

 

 

3.79 

 

 

0.65 

 

 

3.66 

 

 

0.58 

ดา้นการมีส่วน

ร่วม 3.79 0.64 

 

3.7 

 

0.68 

 

3.67 

 

0.66 

 

3.51 

 

0.58 
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0H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

1H : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 25  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการ 

กกกกกกกกธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามผูอุ้ปการะ ดว้ยวธีิ  

กกกกกกกกOne-Way ANOVA 

ความผูกพนัต่อ

สถาบัน ผู้อุปการะ 

F sig. 

 บิดา มารดา บิดา-มารดา ญาต ิ

   S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดา้นทศันคติ 3.88 0.71 3.77 0.57 3.89 0.65 4.05 0.34 0.335 0.8 

ดา้นการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุน 3.85 0.63 

 

 

3.55 

 

 

0.65 

 

 

3.76 

 

 

0.63 

 

 

3.67 

 

 

0.27 1.088 0.355 

ดา้นการมีส่วน

ร่วม 3.59 0.46 

 

3.42 

 

0.66 

 

3.72 

 

0.65 

 

3.63 

 

0.32 1.722 0.163 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 ความแตกต่างของชั้นปีกบัองค์ประกอบความผูกพนัต่อ

สถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูอุ้ปการะ มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริม

และสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวติกบัความผูกพนัต่อสถาบัน  
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ตารางท่ี 26 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวติกบัความผกูพนัต่อสถาบนั  

กกกกกกกกดว้ยวธีิ Spearman Rank Correlation 

  คุณภาพชีวติ ความผกูพนั 

คุณภาพชีวติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 1.000 0.372** 

  Sig.  0.000 

  จาํนวน 220 220 

ความผกูพนั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.372** 1.000 

  Sig. 0.000  

  จาํนวน 220 220 

  

จากตารางท่ี 26 พบว่า ค่าคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัด้วยวิธี Spearman Rank 

Correlation มีค่าเท่ากนัคือ 0.372 แสดงวา่คุณภาพชีวิตมีผลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ส่วนที ่6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากการตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวติกบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขา 

วิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผูต้อบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1. ควรปรับปรุงระบบของ Internet มากกวา่น้ี  ใหมี้ความเร็วเพิ่มข้ึนเหมาะสมกบัจาํนวน

ผูใ้ชง้าน 

2. ตอ้งการใหป้ลูกตน้ไมริ้มถนนมากกวา่น้ีเพื่อความร่มร่ืน 

3. ตอ้งการใหมี้รถรางเพื่อรับส่งนกัศึกษาจะไดส้ะดวกในการเดินทางมากข้ึนและ ไม่เกิด

อนัตรายระหวา่งรถจกัรยานยนต ์ รถยนต ์และจกัรยาน 

4. เจา้หนา้ท่ีหอพกัให้บริการและพูดจาไม่สุภาพ  ไม่ค่อยเต็มใจและให้ความร่วมมือกบั

นกัศึกษา  

5. หอพกัมีขนาดท่ีเล็กเกินไปและไม่เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา   

6. ควรจะมีการสนับสนุนให้นกัศึกษาไดท้าํกิจกรรมเก่ียวกบัดา้นธุรกิจมากกว่าน้ี เพื่อ

เสริมสร้างประสบการณ์และทกัษะมากกวา่เน้ือหาท่ีไดรั้บ 
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7. ค่าเล่าเรียนมีราคาสูงจนเกินไป ตอ้งการใหล้ดราคาลงหรือใหคิ้ดราคาเป็นหน่วยกิต   
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บทที ่5 

สรุปอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

  

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนั ของนกัศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร” มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัประชากร 

และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั

และขอ้เสนอแนะของการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.  เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกก2.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

กกกกกกกก3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติกบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกกส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  74.5   และเพศชายร้อยละ 25.5  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทุกชั้นปีมีจาํนวน

เท่ากนั ร้อยละ 25   รายไดส่้วนใหญ่มีประมาณ  3001-4000 บาท ร้อยละ 28.2 และ4001-5000 บาท 

ร้อยละ 28.2  รองลงมามีรายไดป้ระมาณ 6000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.8  5001-6000 บาท ร้อยละ 

14.1 และ ตํ่ากวา่ 3000 บาท ร้อยละ 7.7   ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่มีประมาณ  3001-4000 บาท ร้อยละ 

36.4 รองลงมามีรายไดป้ระมาณ 4001-5000 บาท ร้อยละ 23.6 ตํ่ากวา่ 3000 บาท ร้อยละ 14.5 5001-

6000 บาท ร้อยละ 13.6  และ 6000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 11.8  ภูมิลาํเนาส่วนใหญ่อยู ่ภาคกลาง,ภาค

ตะวนัตก ร้อยละ 55.5  รองลงมา กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 28.6  ภาคใต ้ร้อยละ10 ภาคตะวนัออก 

ร้อยละ 2.3 และ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.8 อาชีพผูป้กครองส่วน  
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ใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 41.8 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 20 รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 19.5  

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 10.9 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 7.8 ไดแ้ก่ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร 

ประมง  พอ่บา้น  ผูอุ้ปการะส่วนใหญ่คือ บิดา-มารดา ร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ มารดา ร้อยละ 11.8 

บิดา ร้อยละ 9.1  และ ญาติ ร้อยละ 1.8  

 

กกกกกกกกส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในด้าน

ต่างๆดงัน้ี 

กกกกกกกกด้านการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ขอ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.73) รองลงมาคือขอ้

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(  = 3.58)  

กกกกกกกกด้านกจิกรรมนักศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง(  = 3.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้มีกิจกรรมส่งเสริมความความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสถาบนัมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 3.50) 

รองลงมาคือขอ้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (  = 3.32)   

กกกกกกกกด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง(  = 2.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ขอ้พื้นท่ีในมหาวิทยาลยัมีความกวา้งขวาง   มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 4.07) รองลงมา

คือขอ้บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัมีความสงบร่มร่ืน (  = 3.53)   

กกกกกกกกด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง(  = 2.50) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ขอ้ห้องสมุดมีขอ้มูลให้คน้หาไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ   มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก 

( = 3.1) รองลงมาคือมีพื้นท่ีจอดจกัรยานท่ีเพียงพอ (  = 2.60)   

กกกกกกกกด้านโอกาสในการศึกษาต่อ  โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง(  = 3.06) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ขอ้สถาบนัมีการจดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดศึ้กษาต่อ   มีค่าเฉล่ียสูงสุด

อนัดบัแรก (  = 3.15) รองลงมาคือสถาบนัมีการสนบัสนุนในการศึกษาต่อ (  = 3.09)  

กกกกกกกกด้านโอกาสในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง(  = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ขอ้สถาบนัมีการจดัหลกัสูตรการฝึกงานให้แก่นกัศึกษา   มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก ( = 

3.44) รองลงมาคือสถาบนัมีการประชาสัมพนัธ์บริษทัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา และ

สถาบนัมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อใชใ้นการทาํงาน (  = 3.20) 
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กกกกกกกกส่วนที่ 3 ขอ้มูลด้านคุณภาพชีวิตความผูกพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความ

ผกูพนัดา้นต่างๆดงันั้น 

กกกกกกกกด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

นกัศึกษามีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัศิลปากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 4.06) 

รองลงมาคือสถาบนัทาํให้นักศึกษามีการพฒันาในดา้นสังคมความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน และ พี่

นอ้ง (  = 3.88)    

กกกกกกกกด้านการส่งเสริมและสนับสนุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่นกัศึกษามีความรู้สึกอยากแนะนาํสถาบนัในทางท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบั

แรก (µ = 3.85) รองลงมาคือนกัศึกษามีความรู้สึกอยากจะสนบัสนุนสถาบนัใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาศึกษา

ต่อ ( µ = 3.73)   

 กกกกกกกกด้านการมีส่วนร่วม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่

นกัศึกษารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัในทางสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก (  = 

3.70) รองลงมาคือนกัศึกษารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั (  

= 3.69) 

 

กกกกกกกส่วนที่ 4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของสถาบัน โดยจําแนกตามข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 

กกกกกกกกเพศ  เพศชายมีค่าเฉล่ีย ( ) อยู่ท่ี 3.89 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย ( ) อยู่ท่ี 3.74 จากการ

ทดสอบความผกูพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํแนกตามเพศดว้ยวธีิ T-Test จะมีผลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัเท่ากนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

กกกกกกกกระดับช้ันปีการศึกษา  ความแตกต่างของชั้นปีกบัองคป์ระกอบความผกูพนัต่อสถาบนั 3 

ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและ

สนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือทาํ

การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียขององคป์ระกอบความผกูพนัต่อสถาบนัดา้นทศันคติท่ี

มีต่อชั้นปี จาํแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชั้นปีท่ี 

1 มีความผกูพนัดา้นทศันคติและดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 
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กกกกกกกกรายได้   ความแตกต่างของรายไดก้บัองคป์ระกอบความผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ย

สถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของรายได ้มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน และดา้น

การมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กกกกกกกกค่าใช้จ่าย  ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกบัองค์ประกอบความผูกพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น 

ดว้ยสถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอย่างของค่าใช้จ่าย มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน 

และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กกกกกกกกภูมิลําเนา  ความแตกต่างของภูมิลาํเนากบัองคป์ระกอบความผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น 

ดว้ยสถิติ F-test พบว่า กลุ่มตวัอย่างของภูมิลาํเนา มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน 

และดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กกกกกกกกอาชีพผู้ปกครอง  ความแตกต่างของอาชีพผูป้กครองกบัองค์ประกอบความผูกพนัต่อ

สถาบนั 3 ดา้น ดว้ยสถิติ F-test พบว่า กลุ่มตวัอย่างของอาชีพผูป้กครอง มีดา้นทศันคติ ดา้นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนและด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

กกกกกกกกผู้อุปการะ  ความแตกต่างของชั้นปีกบัองคป์ระกอบความผกูพนัต่อสถาบนั 3 ดา้น ดว้ย

สถิติ F-test พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูอุ้ปการะ มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน และ

ดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

กกกกกกกกส่วนที่ 5   ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตกบัความผกูพนัต่อสถาบนัของนกัศึกษา

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า คุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างน้อยกับความผูกพันต่อสถาบัน ด้วยวิธี 

Spearman Rank Correlation มีค่าเท่ากนัคือ 0.372 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

การอภิปรายผล 

กกกกกกกกจากผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัต่อสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร สามารถ

อภิปรายผลดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ระดบัคุณภาพชีวติของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นกิจกรรม

นกัศึกษา  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นโอกาสในการทาํงาน ดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ดา้นส่ิงอาํนวย
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ความสะดวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการเรียนการสอน นกัศึกษามีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกกผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุขศรี สงวนสัตย ์ (2552)ซ่ึงพบวา่

นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีมีคุณภาพชีวิต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

มีคุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นท่ีอยูอ่าศยัดา้นสุขอนามยั ดา้น

การรับบริการพื้นฐาน และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นการเรียนการสอน นกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เพราะเน่ืองจากมหาวิทยาลยัมี

หลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษา  ในด้านโอกาสการทาํงานและด้านโอกาสใน

การศึกษาต่อ เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี1และชั้นปีท่ี2มีความผกูพนัต่อสถาบนัท่ีแตกต่างจากชั้นปีท่ี3

และชั้นปีท่ี4  มีส่วนมาจากช่วงเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นสถาบนัยงันอ้ยกวา่ชั้นปีท่ี3และชั้นปีท่ี4 ส่งผลต่อ

ทศันคติของนกัศึกษาในดา้นโอกาสในการทาํงานและดา้นโอกาสในการศึกษาต่อ  ทาํให้การแปร

ผลอยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว  นักศึกษาสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร ส่วนใหญ่มีโอกาสในดา้นการทาํงานและดา้นโอกาสใน

การศึกษาต่ออยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกก2. ระดบัความผกูพนัของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทศันคติ ดา้นการ

มีส่วนร่วม  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน นกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกกผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบั ปิยะ   บุนนาค(2543) ซ่ึงพบวา่ อาจารยค์ณะครุ

ศาสตร์  สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีความผูกพนัต่อสถาบนัในระดบัมาก  และมี

ความพึงพอใจในงานในระดบัมาก และสอดคล้องกบัการศึกษาของ  วชิระ   ชาวหา (2543) ซ่ึง

พบวา่ นิสิตมีการบูรณาการทางวชิาการ  การบูรณาการทางสังคม  และความผกูพนัต่อสถาบนั  และ

เป้าหมายในการศึกษา อยู่ในระดบัมาก    นิสิตชายและนิสิตหญิงมีการบูรณาการทางวิชาการ  

การบูรณาการทางสังคม และความผูกพนัต่อสถาบนัและเป้าหมายในการศึกษา  อยู่ในระดบัมาก 

และแตกต่างกนั นิสิตท่ีสอบคดัเลือกสมคัรสอบคดัเลือกรวมของทบวงมหาวิทยาลยัและนิสิตท่ีสอบ

โควตาภาคตะวนัออก  มีการบูรณาการทางวิชาการ  การบูรณาการทางสังคม และความผูกพนัต่อ

สถาบนัและเป้าหมายในการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนั 

กกกกกกกก3.ระดบัความผูกพนัของสถาบนัของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยจาํแนกตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ดา้นเพศจะมีผลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัเท่ากนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05ระดบัชั้นปี

การศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างชั้นปีท่ี 1 มีความผูกพนัด้านทศันคติและด้านการส่งเสริมและ
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สนบัสนุนแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ดา้นรายได ้ ค่าใชจ่้าย  ภูมิลาํเนา  

อาชีพผูป้กครอง  ผูอุ้ปการะ  มีดา้นทศันคติ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน และดา้นการมีส่วนร่วม 

ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กกกกกกกกผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของนิวแมน (Neumann  and  Neumann.  

1984 : 272-273, อา้งถึงใน วชิระ  ชาวหาม  2543:14) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความผกูพนัต่อ

สถาบนัของนกัศึกษาไวด้งัน้ี    (1)  เป็นการวดัเก่ียวกบัการท่ีนิสิตมีส่วนร่วมในเป้าหมายและค่านิยม

ของสถาบนั (2)ความผูกพนัต่อสถาบนัของนิสิต  จะสะท้อนให้เห็นถึงทศันคติท่ีนักศึกษามีต่อ

สถาบนัทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience)  และ

การจดักิจกรรมต่างๆของสถาบนั (3)ความผกูพนัต่อสถาบนัของนิสิต  ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของนิสิตท่ีแสดงออกในระหวา่งท่ีศึกษาอยูส่ถาบนัเท่านั้น (เช่น การออกกลางคนั  และ

การปฏิบติัตวัต่างๆ ของนิสิต) แต่ยงัมีผลต่อความสําคญัระหวา่งนิสิตกบัสถาบนัในอนาคตดว้ยซ่ึง

จะเห็นไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ีคือ 1) การท่ีนิสิตไดเ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ีใช่ความพายายามท่ีจะทาํทุก

อยา่งเพื่อสถาบนั 2) นิสิตมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะติดต่อสัมพนัธ์กบัสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดไป 3) การท่ีศิษยเ์ก่าให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนต่อสถาบนั (4)ความผูกพนัต่อสถาบนัของ

นิสิต  มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีทาํใหส้ถาบนัเป็นท่ีดึงดูดความสนใจของนิสิตให้เขา้มาศึกษาต่อเพิ่ม

มากข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   

กกกกกกกก4. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัต่อสถาบนัของ

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่า

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างน้อยกบัความผูกพนัต่อสถาบนั  

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 (r = 0.372)  

กกกกกกกกผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัธญัรัศม ์ คงปรีชา (2552) พบวา่ ความพึงพอใจ

กบัความทุ่มเทและความผูกพนัมีความสําคญัในทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 0.01 และสอดคลอ้งกบั ชฏาภา   ประเสริฐทรง, ชนิกา  เจริญจิตตก์ล (2547)ความสามารถ

พยากรณ์ความผูกพนัต่อสถาบนัของนักศึกษา มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และสอดคลอ้งกบัปิยะ   บุนนาค(2543) ความพึงพอใจในงานของ

อาจารยค์ณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ

ผกูพนัต่อสถาบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความผูกพนัต่อสถาบันของ

นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปคณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ผูว้ิจยัมีความ

คิดเห็นสาํหรับการเสนอแนะคร้ังน้ีคือ 

กกกกกกกก1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้

กกกกกกกกจากการศึกษาพบว่านกัศึกษามีความตอ้งการส่วนใหญ่ในดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวก  ในดา้นสภาพแวดลอ้ม  นกัศึกษายงัขาดหอพกัท่ีเพียงพอ  บรรยากาศภายใน

มหาลยัยงัขาดความร่มร่ืน  ซ่ึงส่งผลต่อการเดินทางไปยงัตึกเรียน  และยงัมีบริเวณท่ีจอดจกัรยานไม่

เพียงพอ ในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความตอ้งการในดา้นของการใชร้ะบบ

สารสนเทศ  การใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีความล่าชา้มาก  ทาํให้ไม่สะดวกในการคน้หาขอ้มูล  ผูว้ิจยัเห็น

วา่ทางมหาวทิยาลยัควรมีการส่งเสริมเก่ียวกบัคุณภาพชีวติใหม้ากข้ึน  เพื่อให้ระดบัของคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษามีระดบัสูงข้ึน โดยเน้นการส่งเสริมในด้านสภาพแวดลอ้มและด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกตามท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความคิดเห็นมาในแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกกการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพียงแค่นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป  ชั้นปีท่ี1-4 เท่านั้น  ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังต่อไป  โดย

ศึกษานกัศึกษาคณะอ่ืนๆดว้ย  ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ  คณะสัตวศาสตร์  และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 
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คําช้ีแจง        

1. แบบสอบถามเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

คุณภาพชีวติต่อสถาบนั  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํไปประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยจะนาํเสนอโดยรวม

และจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่กรณีใดๆ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบ

คาํถาม  โปรดตอบคาํถามทุกขอ้  เน่ืองจากคาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการ

วเิคราะห์ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

2. แบบสอบถามชุดน้ีใชส้าํหรับสอบถามนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 ส่วนที ่3 แบบสอบถามความผกูพนัต่อสถาบนั   

     



78 
 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 3. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความท่ีเป็นคาํตอบของท่าน 

 

 

คณะผู้จัดทาํ 

                                                                                     นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการธุรกจิทัว่ไป       

                                                                               คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สําหรับผู้วจัิย 

 

ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 

                  

1.เพศ                     1. (    )  

 

   ชาย          หญิง 

 

2.ระดบัชั้นปีการศึกษา   2. (    ) 

 

   ปี 1           ปี 2 

   ปี 3           ปี 4 

             

3.รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามต่อเดือน                                                        3. (    ) 

                    

   ตํ่ากวา่3,000บาท                                     3,001-4,000บาท 
   4,001-5,000บาท                                     5,001-6,000บาท 

   6,000บาท ข้ึนไป  

         

         4.ค่าใชจ่้ายต่อเดือน   4. (    ) 

 
   ตํ่ากวา่3,000บาท                                      3,001-4,000บาท 
   4,001-5,000บา                                         5,001-6,000บาท 
   6,000บาท ข้ึนไป  

        

         5.ภูมิลาํเนา   5. (    ) 

 
   กรุงเทพมหานคร    ภาคเหนือ 
   ภาคกลาง, ภาคตะวนัตก    ภาคใต ้
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      ภาคตะวนัออก 
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สําหรับผู้วจัิย 
         6.อาชีพของผูป้กครอง   6. (    ) 

 
   รับราชการ    พนกังานบริษทัเอกชน 
   ธุรกิจส่วนตวั    รับจา้งทัว่ไป 
   อ่ืนๆ(ระบุ)................ 

 

         7.ผูอุ้ปการะ   7. (    ) 

 
   บิดา    มารดา 
   บิดา-มารดา    ญาติ(ระบุ)............... 
   อ่ืนๆ(ระบุ).................    

 

 

  

ส่วนที ่2   แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชีวติของนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป  

คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   

( กรุณาทาํเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

   

ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

8. ด้านการเรียนการสอน 

8.1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ           8.1  (     ) 

8.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           8.2  (     ) 

8.3 การเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง           8.3  (     ) 

8.4 การเรียนการสอนเหมาะสมกบัหลกัสูตร

การศึกษา           8.4  (     ) 
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ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

8.5 มีกิจกรรมเสริมในการประกอบการเรียน      8.5 (     ) 

9. ด้านกจิกรรมนักศึกษา 

9.1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้           9.1 (     ) 

9.2 มีกิจกรรมส่งเสริมความความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ

สถาบนั           9.2 (     ) 

9.3มีงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรม

นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ           9.3 (     ) 

9.4 มีการจดัใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมร่วมกบั

สถาบนัอ่ืน      9.4 (     ) 

9.5 มีการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมใน

การพฒันาชุมชน      9.5 (     ) 

10. ด้านสภาพแวดล้อม 

10.1 มีจาํนวนหอ้งเรียนท่ีเพียงพอ           10.1 (     ) 

10.2 หอ้งเรียนมีความทนัสมยั           10.2 (     ) 

10.3 สถานท่ีเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย          10.3 (     ) 

10.4 มีอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีคุณภาพ  อยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้านไดดี้เสมอ      10.4 (     ) 

10.5 สภาพหอ้งนํ้ ามีความสะอาด  ถูก

สุขลกัษณะ      10.5 (     ) 

10.6 พ่ืนท่ีในมหาวทิยาลยัมีความกวา้งขวาง           10.6 (     ) 

10.7 บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัมีความสงบ

ร่มร่ืน           10.7 (     ) 

10.8 มีจาํนวนหอ้งพกันกัศึกษาท่ีเพียงพอ      10.8 (     ) 

10.9 หอพกัมีความสะอาด  เรียบร้อย      10.9 (     ) 

10.10 ขนาดของหอ้งพกัมีความเหมาะสม      10.10 (     ) 
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ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

10.11 มีคุรุภณัฑท่ี์คงทนต่อการใชง้าน      10.11 (     ) 

10.12 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีหอพกัท่ีมี

อธัยาศยัท่ีดี      10.12 (     ) 

11. ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

11.1 ความเร็วในการใชอิ้นเตอร์เนต           11.1 (     ) 

11.2 การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจาํนวน

ท่ีเพียงพอ           11.2 (     ) 

11.3 มีพ่ืนท่ีจอดจกัรยานท่ีเพียงพอ      11.3 (     ) 

11.4 หอ้งสมุดมีขอ้มูลใหค้น้หาไดเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการ      11.4 (     ) 

11.5 มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีช่วยในการ

เดินทางไปยงัอาคารเรียน      11.5 (     ) 

12. ด้านโอกาสในการศึกษาต่อ 

12.1 สถาบนัมีการสนบัสนุนในการศึกษาต่อ      12.1 (     ) 

12.2 สถาบนัมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบั 

การศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 (     ) 

12.3 สถาบนัมีการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ี 

สนใจศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 (     ) 

12.4 สถาบนัใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาท่ี 

ตอ้งการไปศึกษายงัต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 (     ) 

12.5 สถาบนัมีการจดักิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาส 

ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 (     ) 

13. ด้านโอกาสในการทาํงาน 

13.1 สถาบนัมีการประชาสมัพนัธ์บริษทัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา           13.1 (     ) 
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ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

13.2 สถาบนัมีการจดัอบรมเก่ียวกบัการเขา้

ทาํงาน           13.2 (     ) 

13.3 สถาบนัมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ของนกัศึกษาเพ่ือใชใ้นการทาํงาน      13.3 (     ) 

13.4 สถาบนัมีการจดัหลกัสูตรการฝึกงานใหแ้ก่

นกัศึกษา      13.4 (     ) 

13.5 สถาบนัมีการนาํผูป้ระกอบการธุรกิจมาเป็น

วทิยากรในการบรรยายความรู้และประสบการณ์      13.5 (     ) 

 

 

 

ส่วนที ่3   แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อสถาบันของนักศึกษาสาขาวชิาการจัดการธุรกจิ

ทัว่ไป  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยศิลปากร    

( กรุณาทาํเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

 

ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

14. ด้านทศันคต ิ

14.1 ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยั

ศิลปากร      14.1 (     ) 

14.2 ท่านคาํนึงถึงขอ้ดีของสถาบนัอยูเ่สมอ           14.2 (     ) 

14.3 ท่านรู้สึกวา่มหาลยัแห่งน้ีเป็นสถาบนัท่ีดี

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในการศึกษาหาความรู้           14.3 (     ) 
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ประเด็นการสํารวจความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

 5 

มาก  

 

4 

ปาน

กลาง  

3 

น้อย  

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด  

1 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

14.4 ท่านรู้สึกวา่มหาลยัแห่งน้ีเป็นสถาบนัท่ีดีท่ี

จะมีโอกาสในการทาํงาน      14.4 (     ) 

14.5 สถาบนัทาํใหท่้านมีการพฒันาในดา้น

สงัคม  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน และ พ่ีนอ้ง      14.5 (     ) 

15. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 

15.1 ท่านรู้สึกตอ้งการตอบแทนสถาบนั      15.1 (     ) 

15.2 ท่านจะสนบัสนุนสถาบนัใหบุ้คคลอ่ืนเขา้

มาศึกษาต่อ           15.2 (     ) 

15.3 ท่านจะแนะนาํสถาบนัในทางท่ีดีใหแ้ก่

ผูอ่ื้น           15.3 (     ) 

16. ด้านการมีส่วนร่วม 

16.1 ท่านรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมร่วมกบัสถาบนั      16.1 (     ) 

16.2 ท่านรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการช่วยรักษา

สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั      16.2 (     ) 

16.3 ท่านรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัในทางวชิาการ      16.3 (     ) 

16.4ท่านรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัในทางสงัคม      16.4 (     ) 

 

ส่วนที ่4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม   

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ - นามสกุล              นางสาวภทัรา  ดาํรงไทย 

ท่ีอยู ่                             16  ถนนสุขาวดี  อาํเภอบา้นโป่ง  ตาํบลบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 70110        

ประวติัการศึกษา 

          พ.ศ. 2543           สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดุสิตวทิยา จงัหวดัราชบุรี 

          พ.ศ. 2549           สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

                                     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

          พ.ศ. 2553           ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป   

   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ - นามสกุล              นางสาวอรพรรณ   อินทโต 

ท่ีอยู ่                             735 ซอยเพชรเกษม69 แขวงหลกัสอง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160 

ประวติัการศึกษา 

          พ.ศ. 2543           สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค  

                                     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

          พ.ศ. 2549           สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์  

                                     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

          พ.ศ. 2553           ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป   

   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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