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การศึกษาเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพืน้ฐานของ
โรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีก าลังศึกษาในโรงเรียน   
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 470 คน ซึ่งสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มสองขัน้แบบแบ่งชัน้ภูมิ และสถิติท่ีใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ที่ระด ับ
นัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้  
  นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสมัพันธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัเพื่อนในโรงเรียนอยู่ในระดบัดี ส่วนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ 
และด้านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
อยูใ่นระดบัไมดี่ 

เมื ่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเ รียนม ัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนแตกต่างกัน พบวา่ 
เพศ จ านวนเงินท่ีนกัเรียนได้รับจากผู้ปกครองตอ่วนั อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนของผู้ ปกครอง ขนาดโรงเรียน และเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เป็นปัจจัยท่ี
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ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ ระดบัชัน้ ระดบัผลการเรียน บุคคลท่ี
นกัเรียนอาศยัอยูด้่วยในปัจจบุนั สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน
กบัผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Title of Thesis  The Quality of Life in schools of Upper Secondary Students  
    in Bangkok Area 
Author   Miss Supannika Massayakong 
Degree   Master of Science (Applied Statistics and Information Technology) 
Year   2011 
 

 
 Objectives of the study were to determine the level of quality of life (QOL) in 

schools and to identify factors that affect QOL in schools of upper secondary students in 
Bangkok area.  Data were collected using a questionnaire. The sample, i.e. 470 upper 
secondary students in the second semester of 2553, was selected applying the stratified 
two stage sampling. Descriptive statistics and F-test were used to analyze data. The 
study results can be summarized as follows. 

The total score of QOL in schools of upper secondary students in Bangkok 

area was at moderate level. Considering each aspects of QOL, it was found that the 
relationship between students and friends in school was at good level, while the 
physical aspect, the emotional and psychological aspect, the relationship between 
students and teachers, and the academic knowledge were at moderated level. But the 
school environmental aspect was at bad level.   
 By using F – test, it showed that factors affect the QOL in schools of upper 
secondary students were age, class level, academic achievement level, people who live 
with students, marital status of parents and relationship between students and their  
parents. On the other hand, sex, amount of received money per day, occupation of 
parent, average monthly income of parent, size of school and the school educational 
area did not significantly affect the QOL in schools.   
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  ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้ อ านวยการโรงเรียนท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการ  
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ  
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เก่ียวข้องกบัการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี   
  ท้ายสุดนี ้ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมทัง้สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน 
สาขาวิชา เอกการวิจัย เ พ่ือการบริหารและการจัดการ  ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2552  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุน  ส่งเสริม และให้ก าลังใจ รวมทัง้การ
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          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          โดยภาพรวมทัง้ 6 ด้าน 
  4.11 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t      61 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามเพศ 
  4.12 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     62 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามอาย ุ
  4.13 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     63 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา 
  4.14 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     65 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามระดบัผลการเรียน 
 4.15 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     66 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามจ านวนเงินท่ีได้รับตอ่วนั 
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  4.16  คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     68 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          โรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร         
         เม่ือจ าแนกตามบคุคลท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยู่ด้วยในปัจจบุนั 
  4.17 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F     70 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ปกครอง 
  4.18 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ F    72 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ปกครอง 
  4.19 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t     73 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผู้ปกครอง 
  4.20 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t     75 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามอาชีพของบดิา 
  4.21 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t     77 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  4.22 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t     78 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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  4.23 คา่เฉล่ีย (Mean) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t     79 
          ส าหรับการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของคณุภาพชีวิต 
          ในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
          เม่ือจ าแนกตามส านกังานพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
 5.1   สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน     88 
                    มธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั เม่ือจ าแนกตาม 
                    คณุลกัษณะของนกัเรียนและข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน88 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศไม่มี

คุณภาพ ดังนั้นประเทศไทยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีท าให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคน โดยแนวคิดนี้เร่ิม

น ามาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นครั้งแรก 

มีการปรับแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศโดยให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาและใช้

เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ท่ีท าให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พร้อมทั้ง

ปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เน่ืองจากคนเป็นเป้าหมาย

สุดท้ายท่ีได้จะรับทั้งประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในทุกมิติให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงความรู้และ

ทักษะความสามารถ 

คุณภาพชีวิตของประชากรเป็นส่ิงจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ เพราะคนเป็นปัจจัยท่ี

ส าคัญท่ีสุด และปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากคน การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีนั้นจ าเป็นต้องเร่ิมตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีช่วยให้คน 

มีศักยภาพสูงสุดคือการศึกษา การท่ีคนจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับการได้รับการศึกษา    

ท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพของคน ดังค ากล่าวท่ีว่า 

“การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ” กล่าวคือ ประชากรท่ีมีความรู้

ความสามารถจะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ 

(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544: 27) ซึ่งตรงกับความหมายของการศึกษาว่าเป็นเคร่ืองมือใน
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การพัฒนามนุษย์ในทุกๆด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือช่วยให้เป็นพลเมืองดีมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของตนในการ

พัฒนาประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2551: 6)  นอกจากนี้ ดวงกมล สินเพ็ง 

(2553: 2) กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคล และสังคมให้มีคุณภาพ มีความ

เจริญงอกงาม ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ การท่ีจะพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพนั้น 

จ าเป็นต้องมีหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ ในสังคมเข้ามาดูแลรับผิดชอบ และสถาบันท่ีมี

ความส าคัญทางการศึกษาสถาบันหนึ่งคือโรงเรียน  โรงเรียนเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาท่ีมี

หน้าท่ีส าคัญในการให้การศึกษากับวัยเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามศักยภาพและความความสามารถของผู้เรียน ท าให้โรงเรียนต้อง

มีการจัดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ความต้องการพื้นฐานของเด็กใน

วัยเรียนประกอบด้วย ความต้องการในด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

และสังคม ซึ่งโรงเรียนมีหน้าท่ีในการดูแลให้บริการและจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมพัฒนาการ

เหล่านี้ กล่าวคือ โรงเรียนต้องส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์และการออกก าลังกาย

ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโต และต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

มีพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมล้อมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นท่ีเป็นช่วงต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายๆ ด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 

ด้านสังคม ท าให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านในเวลาพร้อมๆกัน  ถ้าเด็กสามารถปรับตัวได้ส าเร็จ 

ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีบุคลิกภาพดี มีความทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการ

ด ารงชีวิต  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตต่อไป หากปรับตัวไม่ส าเร็จก็เป็นอีกหนึ่ง

สาเหตุท่ีท าให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม ดังปรากฏข่าวบนหนังสือพิมพ์อยู่เป็น

ประจ า ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุทะเลาะวิวาท การรวมกลุ่มมั่วสุม การพกพาอาวุธในท่ีสาธารณะ 

เป็นอันธพาล ก่อความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้สังคมตามมาอีกมาก สุพัตรา สุภาพ (2545: 60) 

กล่าวว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกะกะเกเร คึกคะนอง ของเด็ก 

และเกิดจากการเลี้ยงดูท่ีผิดพลาดของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ครู 

เพ่ือน หรือแม้กระทั่งสังคม ดังนั้นวัยเด็กและเยาวชนของชาติจึงเป็นกลุ่มท่ีสังคมต้องให้การดูแล

เอาใจใส่มากเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะวัยรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร
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เป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์รวมความเจริญของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ เทคโนโลยี และ

วัฒนธรรม อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุดในประเทศจึงท าให้

มีอัตราการแข่งขันท่ีสูง คนในสังคมมีการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบเพ่ือแข่งขันกับเวลา ท าให้

ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

จากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต โดยไม่รู้ตัว เน่ืองจากไม่ได้รับค าชี้แนะ

จากผู้ปกครอง ซึ่งมีหน้าท่ีอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นกับบุตรหลาน หาก

เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองอย่างเต็มท่ี  จะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองได้รับความรัก 

ความอบอุ่นและความไว้วางใจ เม่ือเกิดปัญหาเด็กจะกล้าท่ีจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆกับผู้ปกครอง 

ต่างกับเด็กท่ีผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้เด็กต้องแก้ปัญหาต่างๆด้วย

ตัวเอง หรือปรึกษากับเพ่ือน ดังจะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อ

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การแสดงออก การวางตัว และเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตของใน

สังคมของเด็กต่อไปในอนาคต สุเทพ สุวีรางกูร (2551:49) กล่าวว่าเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีเจริญเติบโตไปในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม สามารถเป็นก าลังหลักในการพัฒนา

ประเทศได้ในอนาคต จึงเป็นหน้าท่ีของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการเลี้ยงดูและ

อบรมเด็ก   

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครว่ามีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนเป็นอย่างไร และนักเรียนท่ี

มีคุณลักษณะแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ และปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางไปในการ

วางแผน ส่งเสริม และปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน  รวมถึงเป็นแนวทางในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมและบริการต่างๆให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น

เยาวชนท่ีมีคุณภาพและเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

  

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน   

 
1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1.  เพ่ือให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครน าผลการศึกษา

ไปแนวทางไปในการวางแผน ส่งเสริม และปรับปรุง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียน 

รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อมและบริการต่างๆให้แก่นักเรียน 

2.  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทาง

วิชาการต่อไป  

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์

มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตทางด้านเนื้อหาท่ีศึกษา ดังนี้ 

   1.4.1.1  คุณลักษณะของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา ระดับ

ผลการเรียน จ านวนเงินท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน บุคคลท่ีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยใน

ปัจจุบัน อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของ

ผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 

     1.4.1.2  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

     1.4.1.3  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยน าแนวคิดของจุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540: 4)  

ซึ่งท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน ซึ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน และผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ในให้เหมาะสมกับขอบเขต

ท่ีต้องการศึกษา โดยจะแบ่งคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

    1)  ด้านร่างกาย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกของนักเรียนต่อ

บริการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย เช่น อาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วน 

สะอาด อร่อย น ้าด่ืมท่ีสะอาด การออกก าลังกาย บริการตรวจสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความรู้สึกความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกาย  
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    2)  ด้านอารมณ์และจิตใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกและ

สภาพจิตใจของนักเรียน และหมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ท่ี

โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน เช่น การฝึกนั่งสมาธิ การเข้าค่าย 

ปฏิบัติธรรม  

    3)  ด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของ

นักเรียนท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้ทั้งด้านอาคารเรียน 

ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน ้า ห้องสมุด เป็นต้น  

    4)  ด้านวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนักเรียนเก่ียวกับ

โอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานท่ีได้รับมอบหมาย การสอน

ของครูอาจารย์ ผลการเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน  

    5)  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู หมายถึง พฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อครู  

  6)  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน หมายถึง

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อเพ่ือน 

 

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2553 โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2554 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั  
ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาโดยคลอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญั ดงันี ้

2.1  แนวคดิเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต  
2.2  คณุภาพชีวิตในโรงเรียน 

 2.3  การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
 2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุ่น  
 2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  
  

2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 ได้มีการท าการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตและมีผู้ ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้
หลายมมุมอง ดงัเช่นในส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2544)  
ท่ีกล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทัง้ทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ คณุธรรม และวฒันธรรม  โดนเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
อาชีพและด้านจิตใจ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกบั  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(2552:9) ท่ีได้
กล่าวไว้ว่า คณุภาพชีวิต คณุภาพชีวิต หมายถึง คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีพฒันาการทางกาย  
ทางจิตใจ ทางสงัคมและทางวฒันธรรม เพื่อน าไปสู่ความสุข ความส าเร็จในชีวิต เท่าท่ีบุคคล
พึงกระท าได้ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะบคุคล  
  นอกจากนี ้ปลูก พรมรัตน์ (2545) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดบัของชีวิตท่ีดีมี
ความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม ความคิดและจิตใจ กล่าวคือมีสุขภาพดี ปราศจาก
โรคภัย ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้พักผ่อน มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง  
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ความรู้สึกถึงความส าเร็จใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นภาระ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนแก่
ผู้ อ่ืนและสงัคม และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัผู้ อ่ืน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินชีวิตตอ่ไปได้  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธิพร บุญส่ง (2549) และ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543) ท่ีได้กล่าวว่า 
ลกัษณะชีวิตของมนษุย์ท่ีมีสภาพสมบรูณ์มีความสขุทัง้ทางร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากการได้รับ
การตอบสนองความต้องการของตน ทัง้ทางกายภาพและจิตภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
รวมทัง้ความสามารถในการจดัการกบัปัญหาตา่งๆ โดยใช้ทรัพยากรท่ีตนมีอยู่   
  กล่าวโดยสรุป คณุภาพชีวิตหมายถึง การด ารงชีวิตในระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษย์ ตาม
สภาพความจ าเป็นพืน้ฐานในสงัคม โดยตอบสนองสิ่งท่ีต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สงัคมอยา่งเพียงพอ จนก่อให้เกิดความสขุตลอดจนการมีสขุภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี 
 

2.1.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต  
  ทฤษฎีท่ีถกูกลา่วถึงในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิต คือ ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน
ของเอบราแฮม มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับ
ความต้องการของมนษุย์และได้น าความต้องการเหล่านัน้มาจดัเรียงเป็นล าดบัขัน้ จากต ่าสุดไปสู่
สูงสุดทัง้หมด 7 ขัน้ แต่เม่ือกล่าวโดยทั่วๆ ไปจะกล่าวเพียง 5 ขัน้เท่านัน้ มาสโลว์ได้อธิบายถึง
ลกัษณะความต้องการในแตล่ะขัน้ไว้ดงันี ้จากภาพท่ี 2.1  

   2.1.2.1  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) ได้แก่ ความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานเบือ้งต้น อนัเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีพของมนษุย์ ได้แก่ อาหาร น า้ อากาศ 
การพกัผ่อนหลบันอน และความต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการเหล่านีจ้ะต้องได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจก่อนความต้องการในระดบัสงู  

  2.1.2.2  ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการท่ี
เกิดขึน้ภายหลังจากความต้องการในระดับท่ี 1 ได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว และมี
ความรู้สึกอิสระไม่ต้องเป็นห่วงกังวลกับความต้องการทางด้านร่างกายอีกต่อไป ความต้องการ
ความปลอดภยัจึงเกิดขึน้ความต้องการนีจ้ะเห็นได้ชดัในเด็กเล็ก ซึ่งต้องการความอบอุ่นปลอดภัย
จากพอ่แม ่

  2.1.2.3  ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Social Need)  เป็นความ
ต้องการท่ีจะมีความรักความผกูพนักบัผู้ อ่ืน เช่น ความรักจากเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว หรือ
คนรัก เป็นต้น ซึง่ความรักดงักลา่วนีมี้ความหมายรวมถึงทัง้การให้และการรับความรักด้วย  



8 
 

  2.1.2.4  ความต้องการความภูมิใจในตนเอง (Esteem Needs) ไม่ว่าจะเป็น
เกียรติยศ ช่ือเสียง และต าแหน่งหน้าท่ี เป็นความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกของตนเองว่า
ตนเองมีประโยชน์มีคณุคา่ และต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นคณุคา่ของตน ยอมรับนบัถือยกย่องตนว่าเป็นผู้
มีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ และมีศกัดิศ์รีด้วย  
   2.1.2.5  ความต้องการความรู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ (Self-Actualization Needs) 
ไม่ว่าจะเป็น สมหวงั ความส าเร็จในชีวิตได้ด้วยตนเอง เป็นความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึก
ของตนเองว่าตนเองมีประโยชน์มีคณุค่า และต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นคณุคา่ของตน ยอมรับนบัถือยก
ยอ่งตนวา่เป็นผู้ มีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ และมีศกัดิศ์รีด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1  แสดงความต้องการพืน้ฐาน 5 ระดบัของ Maslow  
แหล่งท่ีมา: พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์, 2551: 150.  
 

  เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ปกครองหรือ
หนว่ยงานทางการศกึษาอาจจะทฤษฏีนีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ เพ่ือให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน และ
ตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของเด็ก  
 

 
 
 

ความต้องการ
สมหวงัในชีวิต 

ความต้องการเกียรติยศช่ือเสยีง 

ความต้องการทางสงัคม 

ความต้องการความปลอดภยั 

ความต้องการทางร่างกาย 
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2.1.3  ความส าคัญของคุณภาพชีวิต  
สุทธิพร บุญส่ง (2549: 5) ได้กล่าวถึง ความส าคญัของคุณภาพชีวิตว่าสังคมท่ีคนส่วน

ใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี เชื่อได้ว่าผู้คนในสังคมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง   
มีคณุธรรมและจริยธรรม เสียสละเพ่ือส่วนรวม สงัคมนัน้ย่อยมีความเจริญก้าวหน้า หากสงัคมใด
คนส่วนใหญ่ด้อยคณุภาพ แม้ว่าสงัคมนัน้จะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ก็ไม่อาจ
ท าให้สงัคมนัน้เจริญและพฒันาให้ทนัหรือเทา่เทียมกบัสงัคมท่ีมีคนท่ีมีคณุภาพได้  
  ดงันัน้จะเห็นว่าคณุภาพชีวิตมีความส าคญัต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาต ิ
ทกุคนจึงควรรู้จกัและเข้าใจในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตให้ถกูต้องและช่วยกนัพฒันา
ปรับปรุงตนเองครอบครัว ชมุชน ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การมีคณุภาพ
และชีวิตท่ีดีร่วมกนัได้ในท่ีสดุ 

 

2.2  คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 
 
 2.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิตในโรงเรียน  

จากการศกึษาความหมายของคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน พบว่า ยงัไม่มีผู้ ใดให้
ความหมายหรือค านิยามไว้อยา่งชดัเจน แตมี่ผู้ให้ความหมายกว้างๆไว้ดงันี ้  

จฬุาวลยั สนุทรวิภาต (2540: 4) ได้กล่าวว่า คณุภาพชีวิตนกัเรียน หมายถึง สภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดีของนกัเรียนในขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียน ได้รับบริการตา่งๆ จากทางโรงเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็ก
มีพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาท่ีสมบรูณ์ และมีความสุขเม่ือ
อยู่ท่ีโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจวรรณ หอมหวน (2546: 6) ท่ีกล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียน หมายถึง คุณภาพท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ท่ีนักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยูใ่นโรงเรียนได้ มีความพึงพอใจกบัสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง  มีปัจจยัด้านวตัถท่ีุ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เสือ้ผ้า ท่ีอยู่อาศัย สุขภาพ มีสาธารณูปโภคท่ีดี เป็นผู้ มี
คณุธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม  

พิสมยั เครือชารี (2544: 4) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีตอ่ครู โรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีผลต่อนกัเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุพจน์ แฉล้มเขต (2546: 6) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียน หมายถึง 
พฤตกิรรม ความรู้สึก และเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอ่ครู โรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึง่มีผลตอ่นกัเรียนทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ การปรับตวัในสงัคม และซึ่งสอดคล้องกบั  กนกวรรณ 



10 
 

ทองต าลึง (2552: 30) ท่ีกล่าวว่า คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกพอใจ 
หรือความรู้สกึทางบวกของนกัเรียน ในขณะท่ีด าเนินชีวิตอยูใ่นโรงเรียน  

นอกจากนีค้ณะกรรมการพฒันาการศึกษาอบรมและดแูลวยัรุ่นอายุ13-18 ปี (2535: 10) 
ได้มีเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียนวยัรุ่นไว้ดงันี ้  

  2.2.1.1  มีสขุภาพดีทัง้กายและใจ มีการพฒันาการเจริญเติบโตสมเพศ สมวยั ร่า
เริง แจ่มใส มีความสมบรูณ์แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยั ความสะอาด
ของตนเองและสิ่งแวดล้อม มีนิสยัการบริโภคท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงสิ่งอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด
ตา่งๆ รวมทัง้รู้จกัควบคมุจนเองไมใ่ห้เกิดอบุตัเิหต ุ  

  2.2.1.2  มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความจริง มีโลกทัศน์กว้าง รู้จักการปรับตัวและ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม รู้จักการคิดเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

  2.2.1.3  มีคณุธรรมและมีน า้ใจ มีความเอือ้อาทร รู้จกัคิดชอบ ท าชอบ สามารถ
แยกแยะ ถูกผิดชัว่ดีได้ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นคนมีคณุธรรมและน า้ใจ มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความกตัญญู มีความเสียสละเพ่ือส่ วนรวม มีความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  

  2.2.1.4  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ี
เป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ อ่ืน   

  2.2.1.5  รักประเทศไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตน สนใจท่ีจะท าประโยชน์เพ่ือท้องถ่ิน มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
รวมทัง้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร มีความเข้าใจวัฒนธรรม และมีทักษะด้านการ
ตา่งประเทศ 

  2.2.1.6  รู้จักการพึ่งตนเอง มีความรู้ความสามารถมีทักษะท่ีจะช่วยให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยมีนิสยัรักการท างาน มีความขยนั อดทน ประณีต ประหยดั รู้จกัคุณค่าของเงิน
และเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้น า และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม  

 
2.2.2  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในโรงเรียน 
มีผู้ เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไว้

ดงัตอ่ไปนี ้  
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จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540: 4) ท าการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องท าให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตนกัเรียนในโรงเรียนของนกัเรียนว่า
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

  1)  ด้านร่างกาย ได้แก่ ความเจริญเตบิโตของร่างกาย การรับประทานอาหารท่ีดีมี
คณุภาพ การได้ออกก าลงักาย การได้อยูใ่นโรงเรียนท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความปลอดภยั 

  2)  ด้านวิชาการ ได้แก่ ผลการเรียน การได้แสดงออกทางวิชาการ การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน   

  3)  ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การมีสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตลอดจนได้รับการยอมรับ   

  4)  ด้านสงัคม ได้แก่ การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ได้สร้างความสมัพนัธ์กบัคน
ท่ีอยูร่อบๆตวัเดก็ และการได้รับการชว่ยเหลือจากสงัคม  

  5)  ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อนัได้แก่ บริการต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัให้ เช่น
บริการห้องสมดุ ห้องน า้ห้องส้ม บริการสหกรณ์ ทนุการศกึษา ฯลฯ  

Epstein and McPartland (1976 อ้างถึงใน สุพจน์ แฉล้มเขต, 2446: 6) กล่าวถึง
องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนวา่ประกอบด้วย 3 มิตยิอ่ย ได้แก่  

 1)  ความพอใจในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อ
โรงเรียน ซึ่งเกิดจากการได้รับประสบการณ์ในโรงเรียนทัง้ทางสังคมและการจัดการต่างๆ ใน
โรงเรียน  

  2)  ความมุ่งมั่นในการเรียน หมายถึง ความตัง้ใจรับผิดชอบในการท างานหรือ
โครงการตา่งๆ ท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนท าในห้องเรียน และ  

  3)  ปฏิกิริยาตอ่ครู หมายถึง พฤตกิรรมและเจตคตขิองนกัเรียนท่ีแสดงออกตอ่ครู 
 เบญจวรรณ หอมหวน (2546: 6) กล่าวถึงองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นกัเรียนไว้ 9 ด้าน ประกอบด้วย  
  1)  ด้านการเรียน หมายถึง สภาพท่ีนักเรียนรับรู้และประเมินตนเองเก่ียวกับ

โอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมท่ีสง่เสริมความรู้ทัง้กิจกรรมในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูร งานท่ีได้รับมอบหมาย การสอน
ของครูอาจารย์ ผลการเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน   

  2)  ด้านความพอใจในโรงเรียน หมายถึง พฤตกิรรมและความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมี
ตอ่โรงเรียนซึง่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในโรงเรียนรวมทัง้การจดัการตา่งๆ ในโรงเรียน    
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  3)  ด้านความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของ
นกัเรียนตอ่บริการตา่งๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้ทัง้ด้านการสงเคราะห์ในด้านอาหาร เคร่ืองใช้ส่วนตวั สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา การจัดท่ีพักอาศยั หรือสถานท่ีส าหรับ
พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นต้น  

  4)  ด้านความเครียด หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายและจิตใจของนกัเรียนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอ่สิ่งท่ีมาจากภายใน หรือภายนอกร่างกายท่ีคกุคามขดัขวางความต้องการของตนเอง 

  5)  ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม หมายถึง สภาพท่ีนกัเรียนรับรู้และประเมินตนเอง
เก่ียวกบัพฤตกิรรมและความรู้สกึของตนเองท่ีแสดงออกตอ่เพ่ือน ครู และบคุลากรแวดล้อม 

 6)  ด้านความรู้สึกต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีรักเรียนมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ 
การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสามารถ
ในการจดัการกบัความเศร้าหรือความกงัวล   

  7)  ด้านบูรณาการทางสงัคม หมายถึง สภาพท่ีนกัเรียนรับรู้ และประเมินตนเอง 
เก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

  8)  ด้านนนัทนาการ หมายถึง สภาพท่ีนกัเรียนรับรู้และประเมินตนเองเก่ียวกับ
โอกาสหรือพฤติกรรมของนกัเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาว่าง เช่น การเล่นดนตรี กีฬา 
การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ รวมทัง้กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
อารมณ์สขุในด้านท่ีพงึประสงค์ของสงัคม   

  9)  ด้านสขุภาพ หมายถึง การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของนกัเรียนซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวนั เชน่ การรับรู้สภาพความสมบรูณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสขุสบาย
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้
ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลบัและพกัผ่อนซึ่งการรับรู้เหล่านี ้
มีผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั  

 นอกจากนี ้Campbell and Rogers (1976 อ้างถึงใน กนกวรรณ ทองต าลึง, 2552: 22) 
ได้เสนอองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

  1)  ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร 
และสถานท่ีอยูอ่าศยั   
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  2)  ด้านสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยูข่องครอบครัว  

   3)  ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความส าเร็จ ความ
ผิดหวงั และความคบัข้องใจในชีวิต   
  

2.2.3  บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีท าหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เพ่ือเตรียมเยาวชน

ของชาติให้เป็นสมาชิกของสังคม กล่าวคือ เป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้ ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม จาก
วตัถปุระสงค์ดงักล่าวท าให้สามารถก าหนดบทหน้าและหน้าท่ีของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
ของเดก็ได้ดงันี ้  

 2.2.3.1  ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย โรงเรียนควรให้ความดูแลเอาใจใส่ดูแล
เก่ียวกบัสขุภาพอนามยั และภาวะโภชนาการของเด็ก และจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีร่างกาย
ท่ีแข็งแรงมีสขุภาพอนามยัดี เจริญเตบิโตได้สมวยั  

 2.2.3.2  สง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์ โรงเรียนควรสง่เสริมให้เด็กมีสขุภาพจิตดี 
มีอารมณ์สดช่ืน แจม่ใส พยายามลดหรือขจดัอารมณ์ท่ีไม่ดี ขุ่นมวัให้หมดสิน้ไป หากเด็กมีอารมณ์
คบัข้องใจ เพราะไม่สามารถปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอยและ
ไม่อยากเรียน โรงเรียนจึงต้องท าการขจดัอุปสรรคนัน้ โดยต้องค านึงถึงการจดัประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่เดก็ เชน่ ให้เดก็มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียนเรียน เพ่ือให้เด็ก
สามารถปรับตวัและลดความเครียดหรือวิตกกงัวลลงได้   

 2.2.3.3  ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม โรงเรียนเป็นสถาบันท่ีเด็กจะเรียนรู้
พฤติกรรมตา่งๆ ทางสงัคม เด็กจะสามารถปรับตวัเข้ากบัครู เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้
เพียงไรนอกจากจะขึน้อยู่กับการอบรมเลีย้งดทูางบ้านแล้ว ยงัขึน้อยู่กับการจดัการเรียนการสอน 
และกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน  

 2.2.3.4  สง่เสริมทางสติปัญญา โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคญัมาก เด็กจะ
ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตจริงมากท่ีสุด โรงเรียนจึงควรค านึงถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัหลกัสตูร เนือ้หา วิธีการสอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พฒันาทางสติปัญญาได้อย่างดี
ท่ีสดุ  
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2.2.4  ความต้องการพืน้ฐานของเดก็ในวัยเรียน  
เด็กในวยัเรียนเป็นช่วงท่ีก าลังเจริญเติบโต เป็นหน้าท่ีของทางบ้านคือพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

ในการดแูลเดก็เม่ืออยูท่ี่บ้าน และในขณะเดียวกนั เม่ือเดก็มาโรงเรียน เด็กจะต้องได้รับการดแูลเอา
ใจใส่จากทางโรงเรียน เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตได้อย่างมีคณุภาพ ดงันัน้ในการพัฒนาเด็กโรงเรียน
ต้องเน้นการพฒันาท่ีตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของเดก็ในด้านตา่งๆ ดงันี ้    
   2.2.4.1  ด้านร่างกาย คือ เด็กต้องได้รับสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์และเพียงพอ
กบัความต้องการของร่างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีความปลอดภยัตอ่สขุภาพ ภาชนะใส่
อาหาร จะต้องมีความสะอาดเพียงพอ รวมทัง้การได้เล่นและได้ออกก าลงักายเพ่ือให้ร่างกายได้
เคล่ือนไหว และพกัผอ่น เดก็ต้องอยูใ่นท่ีถกูสขุลกัษณะ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ไม่มีอนัตราย ได้อยู่ใน
อณุหภมูิท่ีพอเหมาะ   
   2.2.4.2  ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ได้รับความรัก
ความอบอุน่ ไมว่า่จะเป็นครูหรือเพ่ือน ซึง่ถ้าเดก็สามารถเข้กบัเพ่ือนได้ ก็จะท าให้เด็กมีชีวิตได้อย่าง
มีความสขุ และนอกจากนีย้งัต้องการเป็นท่ียอมรับของสงัคม ต้องการประสบความส าเร็จ ซึ่งมีส่วน
ท าให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณ์ดี หน้าตายิม้แย้มแจ่มใส แต่ถ้าเด็กมี ปัญหาในด้านนีค้วร
จะต้องได้รับการชว่ยเหลือหรือแนะน าสิ่งตา่งๆและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียน ซึ่งจะช่วย
ให้การเรียนดีขึน้และ ให้นกัเรียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมได้  
   2.2.4.3  ด้านสงัคม เด็กต้องมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึน้ เพ่ือ
เป็นการสร้างสมัพนัธ์กบัครู และเพ่ือน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม และ
รู้จกัปรับตวั  
   2.2.4.4  ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใน
โรงเรียน  หรือบริการต่างๆ ให้สอดคล้องหรือสนองต่อความต้องการพืน้ฐานของเด็ก  ซึ่งมีผลต่อ
พฒันาการในด้านตา่งๆ ของเดก็ด้วย  
    2.2.4.5  ด้านวิชาการ ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวข้องกบัครู ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทอยู่
ใกล้ชิดนกัเรียนมากท่ีสดุ ซึง่เป็นทัง้ผู้สอน ผู้อบรม ปลกูฝังคา่นิยมตา่งๆ ให้กบัเดก็   

 
2.3  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
 

โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้และการสร้างคณุลักษณะของมนุษย์ 
และเป็นสถานท่ีในการอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ ความคิด ทักษะ และทัศนคติท่ีน าไปสู่การ
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ด ารงชีวิตในอนาคต รวมทัง้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นการผสมผสานกนัระหว่างหลกัสตูร เนือ้หา
สาระวิชาท่ีเรียน ครู กฎระเบียบข้อบงัคบั การปกครอง และเพ่ือนร่วมชัน้เรียนและร่วมโรงเรียน ซึ่ง
สิ่งเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ เรียน ทัง้ในด้านการพัฒนาความคิด การสร้างเสริม
ประสบการณ์ การปรับตวั และบคุลิกภาพ ให้สอดคล้องกบัสภาพและการด ารงชีวิตในสงัคม ดงันัน้
การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั และเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพล
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและคณุลกัษณะของผู้ เรียนเป็นอย่างดีการจดัสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนเป็นหน้าท่ีโดยตรงของโรงเรียน เพราะโรงเรียนท่ีสถานท่ีรวมผู้ เรียนซึ่งมาจากหลายท่ีมา
รวมกนั โรงเรียนท่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดี จะส่งผลให้ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
ตามไปด้วย สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเกิดขึน้จากคณุลกัษณะส าคญั 4 ด้าน หมายถึง  
    2.3.1  ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) หมายถึง คณุลกัษณะด้านกายภาพท่ีมีอยู่ใน
โรงเรียนและชัน้เรียน เช่น ขนาดของโรงเรียน ขนาดของห้องเรียน อายุ และลักษณะของอาคาร
เรียน รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในอาคารเรียนและโรงเรียน อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน และการจดัห้องเรียน  
   2.3.2  ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม (Milieu) หมายถึง คณุลกัษณะของสิ่ง
ต่างๆ ท่ีด ารงอยู่และเกิดขึน้ในโรงเรียน รวมทัง้มีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีอยู่ในโงเรียน ได้แก่ 
ลักษณะของแต่ละบุคคล แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงานท่ีได้รับผิดชอบ ขวัญและก าลังใจ 
คณุภาพของหลกัสตูร บคุลิกภาพของผู้บริหาร บุคลิกภาพของครู การเปล่ียนงานของครูและกลุ่ม
เพ่ือน   
   2.3.3  ด้านระบบทางสงัคม (Social System) หมายถึง คณุลกัษณะของระบบ
การการจดัการองค์กร โครงสร้างของการบริหารองค์กร การบริหารโรงเรียน รูปแบบการส่ือวาร การ
ตดัสินใจ และโครงการฝึกอบรม  
   2.3.4  ด้านประเพณีวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง คุณลักษณะของค่านิยม 
ความเช่ือปทสัฐาน และเจตคตท่ีิมีอยูข่องบคุคลในโรงเรียนหรือองค์กร  
  ความสมัพนัธ์ทัง้ภายในและระหว่างคณุลกัษณะทัง้ 4 ด้านจะส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศ
ขึน้ภายในโรงเรียน ส่วนผู้ บริหารโรงเรียนจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการควบคุมบรรยากาศของ
โรงเรียนและท าให้โรงเรียนเกิดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่การศกึษาเลา่เรียน ดงัภาพท่ี 2.2  
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ภาพท่ี 2.2  ลกัษณะการเกิดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

แหล่งท่ีมา:  กระทรวงศกึษาธิการ, 2545: 17. 
 
2.3.1  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ องค์ประกอบด้านกายภาพ 
องค์ประกอบด้านจิตภาพ และองค์ประกอบด้านสงัคม ซึ่งแตล่ะองค์ประกอบส่งผลตอ่การเรียนรู้
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้โรงเรียนต้องค านึงถึง
การจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ครบถ้วน    
  2.3.1.1 องค์ประกอบทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
ได้แก่ อาคารสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี ้ส่ือ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทัง้สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ
ได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ จะ
ส่งผลตอ่การเรียนการสอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน แบง่ออกเป็นสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน   
     1)  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ประกอบด้วยห้องเรียนและอปุกรณ์
การเรียนตา่งๆ แสงสวา่ง สี เสียง อณุหภมูิ เหลา่นีเ้ป็นต้น   
      (1)  ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ห้อง พืน้ห้อง ผนัง 
ประตู หน้าต่าง ขนาดและพืน้ท่ีว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี ้กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องเรียน เชน่ แจกนัดอกไม้ ภาพวาด เป็นต้น   
      (2)  แสงสว่าง ได้แก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสง
ประดษิฐ์ ซึง่เป็นแสงจากหลอดไฟประดษิฐ์   
     (3)  เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่าง
ผู้สอนและผู้ เรียนหรือผู้ เรียนกบัผู้ เรียน เสียงจากเคร่ืองขยายเสียง เหล่านีจ้ะต้องมีระดบัความดงัท่ีพอเหมาะ  
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     (4)  อุณหภูมิ ได้แก่ ระดบัความชืน้ของอากาศ การถ่ายเทของ
อากาศ การระบายอากาศโดยธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอปุกรณ์อ านวยความสะดวก 
ได้แก่พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น   
     2)  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น 
แหลง่วิทยบุริการ ห้องปฏิบตักิาร ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมดุ ศนูย์วฒันธรรม ตา่งๆ ซึ่งสิ่งตา่ง 
ๆ เหล่านีจ้ะมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับ การเรียน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในห้องเรียน   
   2.3.1.2  องค์ประกอบทางด้านจิตภาพ ได้แก่สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ 
ความรู้สึกจิตใจ เจตคติของนกัเรียน ท่ีมีต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบส าคญั 2 
องค์ประกอบคือ   
    1)  องค์ประกอบด้านนกัเรียน   
     (1)  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียน จะมีความสมัพันธ์
และอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน บคุลิกภาพและพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีส าคญั ได้แก่ การ
ร่วมกิจกรรม การเป็นสว่นหนึง่ของหมูค่ณะ การสมาคม ภายในกลุ่ม ความมีระเบียบในการท างาน 
ความเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น  
      (2)   ร ะดับสติ ปัญญา  ระดับสติ ปัญญาของนัก เ รี ยน มี
ความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันัน้ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเลือกเนือ้หาและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัระดบัสตปัิญญาของนกัเรียนด้วย   
     (3)  สถานภาพทางครอบครัว จากงานวิจยัพบว่า พืน้ฐานทาง
ครอบครัวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ พบว่า อาชีพและรายได้ของบิดามารดามี
ความสมัพนัธ์ กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอีกทัง้การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง จะส่งผลทางตรงกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันัน้การจดัการศกึษาก็ควรค านงึถึงในส่วนนีด้้วย หากพบว่านกัเรียน มา
จากสภาพครอบครัวอย่างไรแล้ว ก็จะได้จดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม เช่น การ
จดัหาทุนการศึกษา แก่นักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวท่ียากจน เพ่ือท่ีนักเรียนจะได้มีก าลงัใจท่ีจะ
ศกึษาเลา่เรียนมากย่ิงขึน้   
    2)  องค์ประกอบด้านผู้สอน  
     (1)  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผู้ สอนบุคลิกภาพและ
พฤตกิรรมของผู้สอนมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน ของนกัเรียน จากงานวิจยัพบวา่  
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บคุลิกภาพและพฤติกรรมของครูท่ีนกัเรียนต้องการ ได้แก่ อารมณ์ดี ร่าเริง ยิม้แย้มแจ่มใส ไม่ดดุ่า
นกัเรียนโดยไมมี่เหตผุล พดูจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่หยาบคาย ไม่ด่ืมสรุา ยาเสพย์ติด และเล่นการพนนั
     (2)  ความรู้และประสบการณ์ มีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทัง้นีจ้ากงานวิจยัพบว่า วฒุิครูมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
กลา่วคือ นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีมีวฒุิสงู จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากครู
ท่ีมีวุฒิต ่า ทัง้นีเ้น่ืองจากครูท่ีมีวุฒิสูงกว่า ย่อมจะผ่านกระบวนการและเทคนิควิธีการสอน และ
วิชาการมากกวา่ครูท่ีมีวฒุิต ่าและยิ่งถ้าหากว่าได้สอนตรงหรือสอดคล้องกบัสาขาท่ีได้เรียนมาด้วย
แล้วจะท าให้ผล สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้   
      (3)  เทคนิคการสอน การสอนของครูเร่ิมตัง้แต่การวางแผนการ
สอน การด าเนินการสอนและการประเมินผล จากงานวิจยัพบว่า การวางแผนการสอนเป็นตงัแปร
ส าคญัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หากครูผู้สอนมีการวางแผน การสอนท่ีดี จะท าให้การ
สอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้   
   2.3.1.3  องค์ประกอบทางด้านสงัคม ได้แก่สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล เช่น คามสมัพนัธ์ระหว่าง นกัเรียนกบันกัเรียนด้วยกนั นกัเรียนกบัครูผู้ สอน รวมถึง
กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของโรงเรียน องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้าน
สงัคม เชน่  
    1)  การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน จากงานวิจยัพบว่า บรรยากาศในชัน้
เรียน มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
     2)  การสร้างแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน จะท าให้ผล
การเรียนดีขึน้ แรงจูงใจจะมีทัง้ภายนอกและ ภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนัน้ผู้สอนสามารถ
กระตุ้นเพ่ือให้นกัเรียนสามารถ แสดงพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ ตามท่ีต้องการได้   
     3)  ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความส าเร็จด้านวิชาการและ
พฤติกรรมของนกัเรียนมีผลมาจากความ สมัพนัธ์ ท่ีมีระหว่างครูและนกัเรียน กล่าวคือ คณุภาพ
ของความสมัพนัธ์และการให้ความสนบัสนนุ ร่วมมือกนัส่วนบคุคล ในชัน้เรียน มีผลตอ่ระดบัความ
ต้องการของนกัเรียนแต่ละคน เน่ืองมาจนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความ สัมพันธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน และมีผลโดยตรงตอ่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
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  2.3.2  แนวการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสามารถจัดได้ 3 ลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร 
  ลกัษณะท่ี 1 การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นวตัถ ุเช่น บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ครุภัณฑ์ วสัดตุ่างๆ สิ่งท่ีชีว้ัดแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีดีได้แก่ ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความร่มร่ืนและความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบและความสะอาด การจดัและสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นเร่ืองของแตล่ะโรงเรียนท่ีมี
สภาพปัญหาและความต้องการแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กับแนวคิดของบุคลากรภายในโรงเรียนนัน้ๆ ท่ี
จะสร้างขึน้  
  ลกัษณะท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ  
ท่ีท าให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ได้มากท่ีสุดภายใต้บรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ การจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศดงักล่าว สามารถท าได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การให้ผู้ เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของ  
การเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความเป็นกันเอง การให้เกียรติซึ่งกัน
และกนั การส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม และการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล
  ลกัษณะท่ี 3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจดัการ ได้แก่ การด าเนินการใดๆ 
ภายในขอบเขตของโรงเรียนให้การปฏิบตัิงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือของบุคลากร สังเกตได้
จากการด าเนินงานอย่างมีระบบ ลกัษณะของการบริหารและการจดัการท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศ  
ท่ีดี เร่ิมจากการก าหนดนโยบายควรให้บคุลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลทีได้จากการ
ส ารวจสภาพปัจจบุนัมาก าหนโดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและการพฒันางานของโรงเรียน การ
มอบหมายหรือสัง่การตามสายงานบงัคบับญัชาควรมีความชดัเจนและเหมาะสมกบัความสามารถ 
มีการยกยอ่ง ชมเชย สร้างขวญัก าลงัใจ และการจดัสวสัดกิารในรูปแบบตา่งๆ   
 นอกจากนี ้การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน สามารถด าเนินการให้เกิดขึน้
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวตัถจุบัต้องได้ สมัผสัได้ โดยสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันา
ให้เกิดขึน้ได้ จากการด าเนินงานของโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้ 
    1)  พืน้ท่ีและบริเวณโรงเรียน ต้องมีพืน้ท่ีเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ตา่งๆ ไม่เป็น
หลมุ เป็นบอ่ รับแสงสวา่งจากธรรมชาตไิด้มาก มีการปลกูต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ปลกูไม้ดอก ไม้ประดบั 
ให้เกิดความสวยงาม และมีรัว้โดยรอบ   
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   2)  อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ตวัอาคารเรียนควรหนัหน้าอาคารไปทางทิศท่ีรับ
ลมได้สะดวก แสงแดดหรือฝนไม่รบกวนมากนดั ภายในห้องเรียนควรใช้สีเย็นตาตกแต่งด้วยรูปภาพ
ให้สวยงามอยู่เสมอ ส าหรับอาคารประกอบ เช่น อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร จะต้องค านึงถึง
ความสะอาดเป็นส าคญั อากาศถ่ายเทได้ดี  
   3)  ห้องเรียนและเคร่ืองใช้ในห้องเรียน การจดัโต๊ะเรียนและเก้าอีไ้ม่ควรจดัแบบ
ติดกับพืน้ห้องเรียนตายตวัต้องให้สามารถเคล่ือนท่ีได้ และมีความเหมาะสมต่อการจดักลุ่มหรือ
ต้องการใช้ห้องเรียนเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน การจดัแถวของโต๊ะเรียนต้องจดัให้มีช่องว่างแถวเพียง
พอท่ีจะเดนิผา่นไปโดยสะดวก   
   4)  การถ่ายเทอากาศและแสงสวา่ง ห้องเรียนต้องไมมี่ความร้อน ความชืน้ และกลิ่น 
ถ้าห้องเรียนมีการระบายอากาศไมดี่พอจะท าให้ร้อนอบอ้าว มีกลิ่นไมดี่ ท าให้นกัเรียนไมก่ระปรีก้ระเปร่า 
และอาจท าให้เกิดการติดตอ่ของโรคได้โดยง่าย ต้องจดัให้มีชอ่งลม หน้าตา่ง ประต ูและมีพืน้ท่ีส าหรับ
ถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ ตัวอาคารเรียนไม่ควรตัง้อยู่ในท่ีท่ีมีสิ่งกีดขวางทางลม ห้องเรียน
ควรมีแสงสว่างเพียงพอแก่การเรียนการสอน หากแสงสว่างน้อยหรือมากเกินไปจะท าให้เกิดผล
เสียแก่สายตา โดยจดัให้มีคา่ความเข้มของแสงประมาณ 30 ฟตุแรงเทียน ส่วนห้องเรียนท่ีใช้ท าการ
ฝีมือหรืองานอ่ืนท่ีใช้สายตามากๆ ควรมีความเข้มของแสง 50 ฟตุแรงเทียนขึน้ไป   
   5)  เสียง ห้องเรียนท่ีดีต้องออกแบบให้สามารถป้องกนัเสียงรบกวนได้ ถ้ามีเสียง
ดงัมากเล็ดลอดเข้ามาในห้องเรียนจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน นักเรียนจะขาดสมาธิ  
ฟังครูสอนไม่ได้ยิน ระดบัความดงัของเสียงภายนอกอาคารเรียนไม่ควรเกิน 70 เดซิเบล ภายใน
ห้องเรียนไมค่วรมีระดบัความดงัของเสียงรบกวนเกินกวา่ 35-40 เดซิเบล  
   6)  ห้องพยาบาล ทุกโรงโรงเรียนต้องจดัให้มีห้องพยาบาลเพ่ือด าเนินงานด้าน
สุขภาพของนกัเรียน ควรจดัห้องพยาบาลไว้ชัน้ล่างของอาคารเรียนเพ่ือให้นกัเรียนใช้ได้สะดวก 
และภายในห้องพยาบาล ต้องจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฐมพยาบาลอยา่งครบครัน  
   7)  โรงอาหาร ควรจดัให้มีโรงอาหารหรือท่ีส าหรับให้นกัเรียนรับประทานอาหาร
กลางวนัจะชว่ยฝึกหดัให้นกัเรียนได้รู้จกัระเบียบ ทศันคต ิและสขุนิสยัท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
โรงอาหารต้องมีโต๊ะและท่ีนัง่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน มีน า้ด่ืมน า้ใช้ท่ีสะอาพียงพอ มีภาชนะ
ส าหรับรองรับเศษอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ มีสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ไมร่ั่วไมซ่มึน า้ และต้องมีความ
สะอาดอยูเ่สมอรวมทัง้จดัให้มีการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรง
อาหารตลอดเวลา  
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   8)  โรงครัว เป็นสถานท่ีใช้ประกอบหรือปรุงอาหาร โรงเรียนควรจดัพืน้ท่ีให้เป็น
สดัส่วน พืน้ท่ีห้องครัวต้องท าด้วยวัสดุไม่ดูดซึมน า้ ต้องใส่มุ้ งลวดตาข่ายประตูหน้าต่างป้องกัน
แมลงวนัและหนเูข้ามาในห้องครัว ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบ
ระบายน า้ทิง้ มีถังขยะส าหรับเก็บเศษอาหารและขยะชนิดอ่ืนๆ อย่างเพียงพอ มีท่ีเก็บอาหารสด
และอาหารแห้ง และมีน า้ใช้ส าหรับการประกอบหรือปรุงอาหารท่ีสะอาดและมีคณุภาพดีเพียงพอ  
   9)  สนาม โรงเรียนควรจดัให้มีสนามทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยสนามใหญ่
ควรอยู่ด้านหน้าโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นท่ีส าหรับสอนวิชาพลศึกษาและออกก าลังกายประเภทท่ี
ต้องการเนือ้ท่ีมาก เช่น ฟุตบอล รักบี ้กายบริหาร เป็นต้น ส่วนด้านข้างและพืน้ท่ีว่างข้างๆ อาคาร
เรียน ควรจดัเป็นสนามขนาดเล็กๆ เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมท่ีต้องการเนือ้ท่ีไม่มากนกั ซึ่งสนามเล็ก
นัน้ควรจดัให้สามารถใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของนกัเรียนได้ด้วย สภาพของสนามควรเป็นพืน้ท่ี
ราบเรียบไม่มีหลมุหรือบอ่ มีการปลกุหญ้าและดแูลรักษาเป็นอย่างดี ริมขอบสนามควรปลกูต้นไม้
ใหญ่ให้เกิดร่มเงาส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจของนกัเรียนและเกิดทศันียภาพสวยงามแก่สถานท่ี 
ควรจดัท่ีนัง่พกัม้าหินและซุ้มเถาไม้เลือ้ยไว้ให้ผู้ เรียนได้ใช้เป็นท่ีพกัผ่อน บริเวณริมสระน า้ควรจดัน า้
สะอาดด่ืมและอ่างล้างมือไว้ตามความจ าเป็น ต้องจดัให้มีถงัขยะไว้ตามริมสนามเป็นระยะๆ เพ่ือ
ความสะดวกในการเก็บและรักษาความสะอาดของสนาม      
   10)  น า้ด่ืมน า้ใช้ ทุกโรงเรียนต้องจดัให้มีน า้ด่ืมน า้ใช้ท่ีสะอาดปราศจากเชือ้โรค 
และมีปริมาณพอเพียงกบัจ านวนนกัเรียนแตล่ะวนั  
   11)  ส้วมและปัสสาวะ โรงเรียนต้องจดัส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะให้นกัเรียนใช้อย่าง
เพียงพอ โรงเรียนสหศกึษาต้องจดัให้มีส้วมส าหรับนกัเรียนหญิงและชายแยกกนัเพื่อให้นกัเรียน
ใช้ได้สะดวกยิ่งขึน้ ส าหรับนกัเรียนชายต้องจดัท าท่ีปัสสาวะให้พอเพียงกบัจ านวนนกัเรียนด้วย  
   12)  การก าจดัขยะมูลฝอย ขยะท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนมีอยู่ 2 ชนิด คือ ขยะแห้ง 
และขยะสดหรือขยะเปียก จ าเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวมและก าจัดให้หมดไปอย่างถูกต้อง 
มิฉะนัน้จะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงและเชือ้โรค ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความ
สวยงามไม่น่าด ูและจะเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีแก่นักเรียนและประชาชนในชุมชน โรงเรียนต้องจัด  
ถงัขยะไว้ตามท่ีตา่งๆ ตามความเหมาะสมและสะดวกตอ่การทิง้ขยะของนกัเรียน ต้องจดัถงัขยะให้
มีขนาดท่ีเหมาะสมและมีจ านวนมากพอ ห้องเรียนแตล่ะห้องต้องมีถงัขยะส าหรับใส่กระดาษหรือ
ขยะแห้งด้วย  
   13)  การก าจดัน า้โสโครก โรงเรียนต้องจดัท ารางน า้ไว้เพ่ือระบายน า้ฝนออกนอก
บริเวณโรงเรียนโดยต่อรางน า้ฝนลงสู่ท่อน า้โสโครกสาธารณะ ถ้าไม่มีระบบท่อน า้สาธารณะใน
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บริเวณใกล้เคียงต้องจดัการระบายน า้ฝนลงสูท่ี่ลุม่หรือแหลง่น า้ สว่นการก าจดัน า้ทิง้หรือน า้โสโครก
ท่ีมีสารละลายและความสกปรกตา่งๆ ปะปนอยู ่ต้องมีระบบรวบรวมน า้ทิง้ โดยจดัท าเป็นท่อน า้ทิง้
หรือรางน า้โสโครกเฉพาะของโรงเรียนเพ่ือระบายน า้ทิง้ลงสู่ท่อรับน า้โสโครก ถ้าไม่มีท่อระบายน า้
โสดครกสาธารณะต้องระบายน า้ทิง้ดงักลา่วไปยงัแหลง่ก าจดัน า้โสโครกท่ีจดัท าขึน้โดยเฉพาะ  
   14)  การรักษาความสะอาดและการดแูลรักษา สิ่งท่ีโรงเรียนต้องดแูลรักษาให้
สะอาดอยู่เป็นประจ า คือ บริเวณโรงเรียนและสนาม ห้องเรียนและอาคารเรียน อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้ในการเรียน เช่น กระดานด า โต๊ะ เก้าอี ้ตู้หนงัสือ ฯลฯ เคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่งๆ เช่น ท่ีเก็บน า้ 
ห้องน า้ ห้องส้วม อา่งล้างมือ อา่งน า้พ ุถงัขยะฯ โรงอาหารและโรงครัว เรือนนอน และหอพกั (ถ้ามี) 
ทอ่น า้โสโครกหรือรางระบายน า้ และทางเดนิเท้าภายในบริเวณโรงเรียน 
 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุ่น  
 
  2.4.1  ความหมายของวัยรุ่น  
 Jary and Jary and Marshall (อ้างถึงในสเุทพ สวีุรางกูร, 2551: 12) กล่าวว่า วยัรุ่น
(Adolescence or Teenager) คือ วยัแตกเนือ้หนุม่สาวหรือคนรุ่นหนุ่มสาว เป็นวยัท่ีเปล่ียนจากวยั
เด็กสู่วัยผู้ ใหญ่ เป็นวัยท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงพัฒนาทางร่างกายเป็นส าคัญหรือผู้ มีอายุ
ระหว่าง 13–19 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2551:3) ได้กล่าวว่า วัยรุ่น 
(adolescents) เป็นช่วงวยัท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการเปล่ียนแปลงทัง้ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสตปัิญญา องค์การอนามยัโลกได้ให้ค าจ ากดัความของวยัรุ่นว่าเป็นบคุคลในช่วงอายุ
ระหวา่ง 10-19 ปี และมีลกัษณะส าคญั ดงันี ้คือ    
  1)  มีพฒันาการด้านร่างกายโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านอวยัวะเพศ จนมีวฒุิ
ภาวะทางเพศอยา่งสมบรูณ์  
  2)  มีพฒันาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเด็กเป็นผู้ ใหญ่ 
   3)  มีการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยเปล่ียนจากการพึ่งพาครอบครัว
มาเป็นการประกอบอาชีพเพ่ือมีรายได้เลีย้งดตูนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมาย เช่น ในประเทศไทย
ก าหนดให้บคุคลอาย ุ18 ปี ขึน้ไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้ได้ เป็นต้น   
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 2.4.2  การแบ่งช่วงของวัยรุ่น  
  ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์ (2529) กลา่ววา่ นกัจิตวิทยาแบง่ชว่งของวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ 
   1)  ระยะวยัเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น (Puberty)    
  เด็กหญิงจะมีอายรุะหว่าง 11-13 ปี และเด็กชายจะมีอายรุะหว่าง 13-15 ปี  เป็น
วัยท่ีร่างกายของเด็กมีการพัฒนามาก เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการด้านเพศจะมี
รวดเร็วมาก ในเพศหญิงจะเห็นได้ชดัจากการมีประจ าเดือนครัง้แรก ส าหรับชายจะมีปรากฏเฉพาะ
สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น มีเสียงแตกห้าวขึน้ ส่วนพฒันาการด้านความคิดอ่านและ
ความรู้สกึนัน้ วยัรุ่นชว่งนีย้งัคดิวา่ตนเป็นเดก็อยู ่  
   2)  ระยะวยัรุ่นตอนต้น (Early Adolescence)  
   เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 13-15 ปี และ เด็กชายจะมีอายุระหว่าง 15-17 ปี 
การเจริญเตบิโตทางร่างกายของวยัรุ่นในระยะนีก็้ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป และจะ 
สิน้สดุลงเม่ือถึงวฒุิภาวะ และการพฒันาทางสติปัญญาก็จะพฒันาตามการพฒันาทางร่างกายไป
เร่ือยๆ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามตวับคุคลและสภาพแวดล้อม  
  3)  ระยะวยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence)  
  เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 16-20 ปี และเด็กชายจะมีอายุระหว่าง 18-21 ปี 
 วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยท่ีพัฒนาทางร่างกายและจิตใจพัฒนามาจนถึงขัน้สูงสุด พัฒนาทาง
ร่างกายจะคงท่ี แตพ่ฒันาการทางสติปัญญาจะด าเนินตอ่ไป โดยเฉพาะด้านความคิดและปรัชญา
ชีวิต สุชา จนัทน์เอม (2520) กล่าวว่า เด็กในวยันีจ้ะสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นตวัของตวัเอง และ
พยายามแก้ปัญหาชีวิตของตวัเอง ไมช่อบให้ผู้ใหญ่มายุง่เก่ียวมากนกั 
 
 2.4.3  ความต้องการของวัยรุ่น  
 สพุตัรา สุภาพ (2545: 70) อธิบายว่า ความต้องการของวยัรุ่นนัน้จะขึน้อยู่กับค่านิยมท่ี 
แต่ละคนยึดถือ และโดยส่วนใหญ่มักจะยืดตามค่านิยมของกลุ่มท่ีตนเข้าร่วมด้วย ดงันัน้กลุ่ม  
จึงมีอิทธิพลมากกับความต้องการของวยัรุ่น ในทศันะของนักสงัคมวิทยาชาวไทยกล่าวถึงความ
ต้องการของวยัรุ่น ซึง่ประกอบด้วยความต้องการ ดงันี ้ 
  1)  ต้องการความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง รักเพ่ือน รักพวก
พ้อง ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการให้เพ่ือนรัก รักตวัเอง อยากดี อยากประสบความส าเร็จ  
รักเพ่ือนตา่งเพศ เป็นความรักแบบหนุม่สาว ฯลฯ   
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  2)  ต้องการความสนกุสนานเพลิดเพลิน โดยส่วนมากจะออกมาในรูปของกิจกรรม
กีฬาหรือบนัเทิง  
   3)  ต้องการความเป็นอิสระ ความต้องการจะรุนแรงมากในวยันี ้เพราะเป็นวยัท่ี  
อยู่ระหว่างวยัเด็กกับวยัผู้ ใหญ่ จึงต้องการแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง  ฉะนัน้จึงไม่ชอบ 
ให้ผู้ใหญ่เข้ามาก้าวก่ายหรือยุง่กบัชีวิตของตน ไมช่อบให้ใครมาสัง่สอนตกัเตือน หรือให้ความช่วยเหลือ 
เดก็บางคนจงึแอบท าอะไรตอนท่ีผู้ใหญ่ไมเ่ห็น  
   4)  ต้องการได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง วยันีเ้ป็นวยัท่ีต้องการให้สงัคม
ยอมรับหรือยกย่อง ชมเชยหรืออยากเด่นอยากดงั เช่น อยากเป็นนกักีฬาท่ีเก่ง อยากเป็นดารา เป็นต้น 
หรืออยากแสดงออกมาในแง่การเทิดทูนนักกีฬา ศิลปิน ดารานักร้องนักแสดง หรือก็ รวมกลุ่ม
ตัง้ชมรม เพ่ือแสดงให้สงัคมเห็นวา่เขาได้พยายามท าดีท่ีสดุแล้ว  
   5)  มีอุดมคติสูง ด้วยวยันีอ้ยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และไม่เคยออกไปประสบ
สภาพความเป็นจริง จึงท าให้บางครัง้มองข้ามกับความจริงไปบ้าง คือ เป็นพวกอุดมคติสูง  
(Idealist) มากกวา่มุง่ไปในทางท่ีสามารถท าได้ในความเป็นจริง (Pragmatist) ซึ่งบางครัง้ก็ตกเป็น
เหย่ือหรือเคร่ืองมือของผู้ ท่ีมีอ านาจ หรือมีอิทธิพล แสวงหาผลประโยชน์ได้ เพราะวัยรุ่นมกัจะมี
อุดมคติแรงกล้า มีความกล้าได้กล้าเสียสูง และมีแรงผลักดนัสูง เช่ือคนง่าย โดยไม่คิดว่าผู้ อ่ืน
อาจจะหลอกใช้ หรือคิดไม่ซ่ือกับตนได้  จุดอ่อนของวยัรุ่นคือ ถ้ามีความเช่ือแล้วมักจะเช่ืออย่าง
จริงจงั แต่ในขณะเดียวกนัก็ระแวงไม่ยอมเช่ือถืออะไรง่ายๆ นอกจากว่ามีหลกัฐานมาอ้างอิง และ
ถ้าเช่ือแล้วเกิดไมเ่ป็นจริงก็จะสามารถเปล่ียนความเช่ือได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นวยัท่ีชอบวีรบรุุษ 
  6)  มีความสนใจในเร่ืองเพศ และเพื่อนต่างเพศ เป็นวัยท่ีต้องการความรู้และ
ความเข้าใจเร่ืองเพศอย่างถูกต้อง ถ้าถูกกีดกันจะแสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบงั และพูดคุย
เฉพาะในกลุม่เพศเดียวกนั หาความรู้จากการได้ยินได้ฟังจากท่ีคนอ่ืนพดู ซึ่งอาจจะถกูบ้างผิดบ้าง 
หรืออาจจะอ่านจากหนงัสือเร่ืองเพศ นอกจากจะอยากรู้เร่ืองเพศแล้ว ยงัเป็นวยัท่ีสนใจเพ่ือนตา่ง
เพศ ถ้าหากถกูขดัขวางทักท้วงอาจท าให้จิตใจหดหู่ ขุ่นมวั และแสดงออกโดยการขดัขวางไม่ยอม
ท าตามผู้ใหญ่ เพราะเป็นวยัรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน หรือเป็นความรักแบบรุนแรง โดยมากจะรักโดย
ขาดอุดมการณ์ ด้วยเหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นความรักในแง่ความรู้สึก ไม่เหมือนกับความรัก
แบบผู้ใหญ่ท่ีมีแนวโน้มยดึหลกัความเป็นจริงเข้ามาประกอบด้วย  
   7)  ต้องการการรวมกลุ่ม เพ่ือนมีความส าคญัมากกบัเด็กในวยันี ้มีความต้องการ
การยอมรับจากเพ่ือน ฉะนัน้จึงพยายามท าตามเพ่ือน แม้ในบางครัง้จะขดักบัความรู้สึกส่วนตวัไป
บ้างก็ตาม เชน่ การแตง่ตวัผิดระเบียบของโรงเรียน การหนีเรียน เป็นต้น  
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   8) ต้องการการยอมรับจากผู้ ใหญ่ คือต้องการให้ผู้ ใหญ่ยอมรับว่าตนมีความสามารถ
หรือมีประโยชน์ต่อสงัคม ดงันัน้ผู้ ใหญ่ไม่ควรจะนิ่งเฉย ควรให้วยัรุ่นมีความรับผิดชอบในกิจกรรม
บางอยา่ง เพ่ือให้วยัรุ่นรู้จกัความรับผิดชอบ เป็นตวัของตวัเอง หรือชว่ยตวัเองได้มากขึน้   
   9)  ต้องการแบบอย่างท่ีดี วยัรุ่นในปัจจุบนันีแ้ม้จะต้องการอิสระ แต่ก็ยงัอยาก
ได้รับค าแนะน าจากผู้ ใหญ่ ดงันัน้ผู้ ใหญ่ควรประพฤติตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดีกับเด็ก ต้องคอยน า
ทาง คอยตกัเตือน เม่ือกระท าผิด และให้รางวลัเม่ือท าดี  
   10) ต้องการความปลอดภยัและมัน่คง คือต้องการหลกัประกนัว่าเม่ือตนท าดีแล้วจะ
ไม่ต้องถูกลงโทษหรือเป็นท่ีพอใจของผู้ ใหญ่ เพราะในบางครัง้สิ่งท่ีวัยรุ่นคิดว่าดี อาจจะไม่ดีใน
ความคดิของผู้ใหญ่ก็ได้ แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว เม่ือวยัรุ่นท าผิดก็มกัจะได้รับการอภยัเพราะสงัคมยงัถือ
วา่วยัรุ่นอยูใ่นวยัเรียน  
   11) ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการนีอ้าจจะรุนแรง และหาความ
พอใจในทางใดทางหนึ่งให้จนได้ ซึ่งผู้ ใหญ่บางคนก็มกัจะห้ามหรือกีดกันไม่ให้หนุ่มสาวรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ทัง้ๆ ท่ีการกระท านัน้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแต่อย่างใด เช่น อยากแต่งกาย
แปลกๆเลียนแบบตามสมยันิยม อยากมีเพ่ือนตา่งเพศ เป็นต้น ผลท่ีติดตามมา คือเกิดการซ่อนเร้น 
หลอกหลวง ในท่ีสดุอาจเกิดความเส่ือมเสีย เพราะในวยันีเ้ป็นวยัท่ีความรักความเกลียดอยู่ใกล้กนั
มาก  
   12) ความรู้สึกรุนแรง เช่น ถ้าเกิดสมหวงัก็ชื่นชมซาบซึง้ ตื่นเต้น ถ้าผิดหวงัก็จะ
แค้นใจ น้อยใจในวาสนาของตน ความรู้สึกนีจ้ะรุนแรงผิดธรรมดา บางครัง้อาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม
รุนแรง เชน่ การฆา่ตวัตาย เป็นต้น  
   13) ต้องการมีอนาคตและประสบความส าเร็จ เป็นวยัท่ียากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเอง 
ใฝ่ ฝันถึงความส าเ ร็จในอนาคตของตนเอง  เช่น  อยากเป็นหมอ เป็นอาจารย์  เ ป็นต้น   
  จงึสามารถสรุปลกัษณะความต้องการของวยัรุ่นได้ดงันี ้  
  1)  ความต้องการทางเพศ  
   2)  ความต้องการได้รับอิสระ  
  3)  ความต้องการท่ีจะหาเลีย้งตนเอง  
  4)  ความต้องการท่ีจะได้รับความนบัถือจากสงัคม  
  5)  ความต้องการในปรัชญาชีวิตท่ีนา่พอใจ  
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 ความต้องการต่างๆ เหล่านีข้องวัยรุ่น หากได้รับการตอบสนองและสนับสนุนอย่างเหมาะสม  
ก็จะเป็นการเร่งพฒันาการของวยัรุ่นไปได้อยา่งเหมาะสม แตห่ากถกูขดัขวาง วยัรุ่นมกัจะแสดงการ
ตอ่ต้านอยา่งรุนแรง และหมายถึงความล้มเหลวในการพฒันาบคุลิกภาพของวยัรุ่น 
 
  2.4.4  พัฒนาการของวัยรุ่น  
 สวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2551: 4) ได้แบง่พฒันาการของวยัรุ่นออกเป็น 3 ชว่งอาย ุ
ได้แก่ 1)  วยัรุ่นตอนต้น อาย ุ10-13 ปี หรือเดก็มธัยมศกึษาตอนต้น 2) วยัรุ่นตอนกลาง อาย ุ14-16 ปี 
หรือเด็กมธัยมศกึษาตอนปลาย และ 3) วยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ17-19 ปี หรือวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั
 วนัดี วราวิทย์ (2529) ได้อธิบายพฒันาการของวยัรุ่นในด้านตา่งๆ ไว้ดงันี ้   
 1)  ด้านพฒันาการทางร่างกาย (Physical Development)  วยัรุ่นมีการเจริญเตบิโตทาง
ร่างกาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานของพฒันาการด้านอ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างและอวยัวะ
ตา่งๆ ดงันี ้    
     (1)  สว่นสงู เพศหญิงความสงูจะเพิ่มขึน้รวดเร็วในชว่งอาย ุ10 1/2 - 14 ปี  และหยดุสงู  
สว่นเพศชายความสงูจะเพิ่มขึน้รวดเร็วในชว่งอาย ุ12 ½ -14 ½ ปีไปเร่ือยๆ จนอาย ุ20 ปี   
    (2)  น า้หนกั ระยะก่อนวยัรุ่นเพศชายจะน า้หนกัมากกวา่เพศหญิง ระยะกลางเพศ
หญิงจะมีน า้หนกัมากกวา่เพศชาย หลงัจากนัน้เพศชายจะหนกักวา่เพศหญิงเล็กน้อย และมีน า้หนกั
มากกวา่ตลอดไป  
     (3)  สดัสว่นของร่างกาย กระดกูเชิงกรานของเพศหญิงจะขยายออก ตะโพกผาย
ออกล าตวักลม มีสว่นโค้ง ส่วนเพศชายขากรรไกรขยายออก อกกว้าง ไหล่กว้าง มือเท้าใหญ่ แขน
ขายาว ทรวดทรงผึง่ผาย  
     (4)  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศโดยในเพศชายจะเกิดอาการฝันเปียก  
เสียงแตกพร่าและห้าวขึน้ มีหนวดเครา ส่วนเพศหญิงจะเร่ิมมีประจ าเดือนครัง้แรก มีขนขึน้ท่ี
บริเวณอวยัวะเพศและรักแร้ หน้าอกและตะโพกขยายขึน้   
  2)  ด้านพฒันาการด้านอารมณ์ (Physical Development) วยัรุ่นมกัมีอารมณ์ท่ีหงุดหงิด 
เร่าร้อน รุนแรง และเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ G Stanley Hall ได้เรียกวยัรุ่นตามการแสดงออกจาก
อารมณ์ว่า เป็นวยัพายุบุแคม (Storm and Stress) ซึ่งหมายความว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เปล่ียนอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์ตรงกันข้ามได้อย่างรวดเร็ว   
เดือนใจ เทียนทอง (2546: 12) ได้อธิบายลกัษณะพฒันาการทางอารมณ์ของวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่นเป็น
วย่ีัมีความรู้สึกรุนแรง แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา เต็มไปด้วยความเช่ือมัน่ใน
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ตนเอง แต่บางครัง้ก็รู้สึกหดหู่ มีความสงสยัอยู่ตลอดเวลา ความชอบไม่ชอบของวยัรุ่นนีรุ้นแรงสูง 
ไมค่อ่ยจะยอมใครง่ายๆ นกัทัง้ผู้หญิงและผู้ชายตา่งต้องการแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแย้งกบัผู้ ใหญ่
อยู่เสมอ เม่ืออยู่บ้านบางครัง้เด็กชอบเก็บตวัอยู่ตามล าพงัไม่ต้องการให้ใครรบกวน เป็นวยัท่ีชอบ
เข้าหาเพ่ือน ชอบให้เพ่ือนยอมรับและยกย่อง เด็กมกัมีขดัแย้งในใจอยู่เสมอ เช่น บางคราวอยาก
เป็นผู้ใหญ่ บางคราวอยากเป็นเด้ก เดก็มีความต้องการท่ีจะพึง่พาตนเอง แตย่งัต้องการความสนใจ
จากพ่อแม่อยู่ เด็กวยันีต้้องการให้ผู้ ใหญ่ยอมรับ จึงมกัเอาใจใส่กับรูปร่างของตนเองสูงขึน้ และมี
ความกงัวลใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของตนเองอยู่ตลอดเวลา  สาเหตท่ีุท าให้วยัรุ่นมีอารมณ์
ตา่งจากวยัอ่ืนคือ    
     (1)  การเปลี่ยนแปลงทางกาย การท่ีร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้
รูปร่าง สดัสว่น และสรีระภายใน ท าให้วยัรุ่นเกิดความวิตกกงัวลเป็นอยา่งมากวา่ตนจะมีลกัษณะ 
ท่ีผิดปกตจิากคนทัว่ไป ซึง่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้  
     (2)  สภาพแวดล้อมทางสงัคม โดยเกิดจากปัญหาการปรับตวัตอ่สิ่งใหมท่ี่ได้พบ 
ไมว่า่จะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม ่เพ่ือนตา่งเพศ การศกึษาเลา่เรียน เป็นต้น อาจสง่ผลให้วยัรุ่นขาด
ความมัน่ใจ อารมณ์ไมค่งท่ี และเปล่ียนแปลงง่าย  
 สวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2551: 5) ได้กลา่วถึง พฒันาการด้านจิตสงัคมของวยัรุ่นซึง่
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ต้องการความเป็นอิสระ ( Independence –Dependence Struggle)  
2)  สนใจในรูปลกัษณ์ของตนเอง (Body Image Concern) 3) ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนและ
เร่ิมมีวิถีชีวิตของตนเอง (Peer Group Involvement)และ 4)  ก าลงัพฒันาบคุลิกภาพ ความนบัถือ
ตนเอง จริยธรรม และความถนดัสว่นตนในด้านอาชีพ (Identity Development)   
 

ตารางท่ี 2.1  พฒันาการด้านจิตสงัคมของวยัรุ่น 

 

พัฒนาการ วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนปลาย 

Independence „ สนใจท ากิจกรรมกบัพ่อแม ่ „ มีความขดัแย้งกบัพ่อ
แมส่งูสดุ 

„ กลบัมายอมรับ
ค าแนะน าและค านิยม
ของพ่อแม่ 

Body image „ สนใจตนเองโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสูส่ภาวะหนุ่มสาว 

„ ยอมรับสภาพทั่วไป
ของร่างกาย  
„ หมกมุ่น ท่ีจะท าให้
ตนเองเป็นท่ีน่าสนใจ 

„ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสูว่ยั
หนุ่มสาว 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 
 
พัฒนาการ วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนปลาย 

Peers „ มีสัมพันธภาพกับเพ่ือนเพศ
เดียวกนั 

„ เพ่ือนมีความส าคัญ
สงูสดุ  
„  ป ฏิบัติ ตาม เ พ่ื อน 
„ มีกิจกรรมเก่ียวกับ
เพศเพ่ิมขึน้ 

„ เพ่ือนเร่ิมส าคญัลดลง 
„ สนใจความสมัพนัธ์
ฉนัท์ชู้สาว 

Identity „ เร่ิมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ 
„ มีความเพ้อฝันมากขึน้ 
„ ตัง้เป้าหมายอาชีพอย่างอดุมคติ 
„ ต้องการความเป็นสว่นตวั 
„ ไมส่ามารถควบคมุความรุนแรง
ของตนเอง 

„ ใช้ความรู้สกึมากขึน้ 
„ มีความสามารถทาง
สติปัญญาเพ่ิมขึน้ 
„ รู้สกึวา่ตนเองมี
ความสามารถทกุทาง 
„ มีพฤติกรรมท่ีโลด
โผนเสี่ยงภยั 

„ ปะติดปะตอ่เร่ือง
คณุธรรม ศาสนา และ
คา่นิยมทางเพศ  
„ เร่ิมเข้าสูเ่ป้าหมาย
อาชีพท่ีเป็นจริงและ
ปฏิบตัิได้ 
„ เร่ิมมีความยืดหยุ่น
และตัง้กฏเกณฑ์ให้
ตนเองได้ 

 
แหล่งท่ีมา:  สวุรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551: 5. 
 

 3)  ด้านพฒันาการด้านสตปัิญญา   
 Piaget (อ้างถึงใน จรรยา สุวรรณทตั. 2529: 145) นกัจิตวิทยาชาวสวิสได้ท าการศึกษา
เก่ียวพฒันาการรู้คดิและสตปัิญญาตัง้แตว่ยัเด็กไปจนถึงผู้ ใหญ่ ได้แบง่ขัน้ตอนของพฒันาการทาง
สตปัิญญาออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้  
    ขัน้ท่ี 1 ประสาทสมัผสัและกล้ามเนือ้   
   ขัน้ท่ี 2 เร่ิมคดิเร่ิมเข้าใจ  
  ขัน้ท่ี 3 ใช้ความคดิด้านรูปธรรม  
   ขัน้ท่ี 4 ใช้ความคดิด้านนามธรรม  
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 จรรยา สุวรรณทตั (2529 : 35) กล่าวถึง ลกัษณะพฒันาการทางสติปัญญาของวยัรุ่นมีดงันี ้
  1)  ความจ าดีมาก แตม่กัไมค่อ่ยได้ใช้ความจ าให้เป็นประโยชน์ เน่ืองจากต้องการ
ใช้ความคดิในการแสดงความคดิเห็นในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสงัคม  
     2)  มีสมาธิดี เก่ียวกับเร่ืองท่ีตนสนใจมากเป็นพอเศษ และพยายามค้นหาความ
จริงเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ โดยไมย่อมยอ่ท้อ  
     3)  มีความคิดก้าวหน้า กว้างขวาง พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มพูน
ความสามารถของตน  
     4)  มีจินตนาการมาก มักชอบเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศอยู่คนเดียวเป็น
เวลานานๆ การฝันกลางวันของวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเพ่ือนต่างเพศ ความรัก และการการ
ประสบความส าเร็จในชีวิตในอนาคตของตน  
     5)  ความเช่ือมัน่ตา่งๆ เป็นไปอยา่งรุนแรง โดยปักใจเร่ืองอะไรแล้ว มกัเช่ือเร่ืองนัน้
อยา่งจริงจงั ในขณะเดียวกนัก็ระแวงไมย่อมเช่ือถืออะไรง่ายๆ นอกจากวา่มีหลกัฐานมาอ้างอิง   
 เดือนใจ เทียนทอง (2546: 12) อธิบายพฒันาการด้านสติปัญญาของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นเป็น
วยัท่ีมีการพฒันาการทางสติปัญญาท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีความสามารถต่างๆ เพิ่มขึน้หลาย
อย่าง ทัง้ในด้านความสนใจตอ่สิ่งตา่งๆ ก็มีอย่างกว้างขวางและลึกซึง้ขึน้ เขาสามารถใช้ความคิด
ของตนได้อย่างมีอิสระ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆได้อย่างเสรีสูงขึน้ แบบการคิดของวัย รุ่น
แตกตา่งไปจากตอนท่ีเขาเป็นเด็กอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ เร่ิมคิดถึงสิ่งท่ีไกลออกไปจากตวั ไม่ผกู
การคิดไว้กับการคิดเพียงแบบเดียว  รู้จกัสงัเกตความคิดความรู้สึกท่ีคนอ่ืนมีตอ่ตนเองชดัเจนขึน้ 
ท าให้การประเมินคา่ตนเองของเด้กวยันีเ้ป็นไปอย่างตรงตอ่ข้อเท็จจริงสงูขึน้ ความสามารถท่ีวัยรุ่น
มีเพิ่มขึน้นี  ้จะช่วยให้สามารถสะสมความรู้ต่างๆ ได้ดีขึน้ สิ่งส าคัญในการพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของวยัรุ่นท่ีเปล่ียนแปลง จากการคิดของเด็กท่ีอายุต ่ากว่า คือการพัฒนาการรู้คิดจาก
เชิงรูปธรรมมาเป็นเชิงนามธรรม กล่าวคือ วยัรุ่นจะกลายเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการใช้เหตผุล
จากการตัง้สมมติฐานต่างๆ สามารถพิจารณาสิ่งท่ีอาจเป็นไปได้ เท่าๆกนักับพิจารณาเร่ืองท่ีเป็น
จริงและเป็นทางรูปธรรม วยัรุ่นจึงคอ่ยพิจารณาสงูขึน้จากการคิดเชิงเด็กเล็ก ในแบบท่ีมีการค้นหา
และดเูฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับเหตกุารณ์ต่างๆ มาสู่การคิดท่ีเป็นตวัของตวัเองได้ 
  4)  ด้านพฒันาการด้านสงัคม    
  วยันีจ้ะเร่ิมห่างจากทางบ้าน  ไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พ่ีน้องเหมือนเดิม แต่จะ
สนใจเพ่ือนมากกวา่ จะใช้เวลากบัเพ่ือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไมอ่ยากไปไหนกบัทางบ้าน   
เร่ิมมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตวัเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของ
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กลุ่ม  ของสังคมได้ดีขึน้  มีความสามารถในทักษะสงัคม การส่ือสารเจรจา การแก้ปัญหา  การ
ประนีประนอม  การยืดหยุ่นโอนอ่อนผ่อนตามกัน  และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  พัฒนาการทาง
สงัคมท่ีดีจะเป็นพืน้ฐานมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี  และบคุลิกภาพท่ีดี  การเรียนรู้สงัคมจะชว่ยให้ตนเองหา
แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะกบัตนเอง  เลือกวิชาชีพท่ีเหมาะกบัตน  และมีสงัคมสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีตอ่ตนเองในอนาคตตอ่ไป 
   
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 สเุมธ พงษ์เภตรา (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมัพนัธภาพระหว่าง
นักเ รียนกับเ พ่ือนของนัก เ รียนช่วงชัน้ ท่ี  4  โรง เ รียนสารสาสน์ เอกตรา  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัเพ่ือนของนกัเรียนชว่งชัน้ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนของนกัเรียนชว่งชัน้ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ อตัมโนทัศน์ ทศันคติต่อการคบ
เพ่ือน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครอง สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับ ส่วน ปัจจยัท่ี
ส่งผลตอ่สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผล
มากท่ีสุดไปหาปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด คือ ทัศนคติต่อการคบเพ่ือน การเลียนแบบการปฏิบตัิตน
ของเพ่ือน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครอง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และบุคลิกภาพ ซึ่งปัจจยัทัง้ 6 สามารถร่วมกันอภิปรายความแปรปรวน 
สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน ได้ร้อยละ 46.60  

 กนกวรรณ ทองต าลึง (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ” 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้ และนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีคณุภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส าหรับคณุภาพชีวิตในโรงเรียนด้านสังคม และด้านจิตวิทยาอยู่ในระดบัดี ส่วน
ด้านกายภาพอยู่ในระดบัปานกลาง รวมถึงพบว่า เพศ ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียน อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับ
ผู้ปกครองแตกตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกันในทางสถิติ (p>0.05 ) ส่วนนกัเรียน
ท่ีผู้ปกครองมีรายได้เท่ากับหรือมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้าน
จิตวิทยาดีกว่านกัเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทและยงัพบอีกว่า 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียน 
  สขุศรี สงวนสตัย์ (2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ” ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุมี
คณุภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคณุภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้านท่ีอยูอ่าศยั ด้านสขุอนามยั ด้านการรับบริการพืน้ฐาน และด้านความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดบัปานกลางทกุด้าน ส่วนการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา
ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่าชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษาและระดบัผลการศึกษา  เป็นปัจจยัท่ี
ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของคณุภาพชีวิตของนกัศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของ
นกัศกึษา ได้แก่ เพศของนกัศกึษา คณะท่ีนกัศกึษาสงักดั ท่ีพกัอาศยั ส่งผลตอ่ระดบัคณุภาพชีวิต
ของนกัศึกษา และพบว่า นกัศึกษามีความต้องการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในด้าน
อาหารและโภชนาการมากที่สุด โดยเฉพาะเร่ืองอาหารและสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร  ควร
สะอาดและถกูสขุลกัษณะมากกว่าปัจจบุนั รองลงมาคือ ด้านท่ีอยู่อาศยั นกัศกึษาต้องการให้คา่
หอพักในมหาวิทยาลยัถูกลง ด้านสขุภาพอนามยั นกัศกึษาต้องการให้มีการตรวจร่างกาย
ประจ าปี ด้านการได้รับบริการพืน้ฐาน นกัศึกษาต้องการให้มีพืน้ท่ีพกัผ่อนในช่วงเวลาพกัให้ 
มากขึน้  เพิ่มต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
นกัศึกษาต้องการให้เพิ่มพนกังานรักษาความปลอดภยัและจดัตามจดุตา่ง ๆ ให้ทัว่ถึง 
  ชมพนูุช หิริโกกลุ (2550) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของนิสิต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจ ัยที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตนิสิตมากที่ส ุด  คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้ ปกครอง  บริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการเสริม
การศกึษา คณุลกัษณะของนิสิต ท่ีอยู่อาศยั โดยอาศยัท่ีหอพกั สถานภาพทางการเงิน บริการท่ี
ได้รับจากมหาวิทยาลยัด้านบริการกิจการนิสิต และสวสัดิการ ท่ีอยู่อาศยัโดยอาศยัอยู่ท่ีบ้าน และ
อาชีพของผู้ปกครองนิสิตท่ีท าธุรกิจสว่นตวั 

 รจนา คงคาลบั (2550) ได้ท าการศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลและสมัพนัธภาพในครอบครัวกบั
คณุภาพชีวิตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
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จังหวัด ผลการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัเรียนมีสมัพนัธภาพในครอบครัวด้านความรักใคร่ผกูพนั ด้านการ
ตดิตอ่ส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านความคล้ายคลึงกนัในด้านความคิดเห็น ด้านความ
เข้าใจและใช้เหตุผลในครอบครัว ด้านการรับรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง และด้านการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนัอยู่ในระดบัสงู ส่วนด้านการพกัผ่อนหย่อนใจร่วมกันในครอบครัว และความขดัแย้ง
อยู่ในระดับต ่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อมอยูใ่นระดบัสงูทัง้ 4 ด้าน และพบว่า สมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ส่วนเพศ อายุของบิดา อายุของมารดา ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดบัการศกึษาของมารดา และรายได้รวมของครอบครัวไม่มีความความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิต
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 1 จงัหวดัชลบรีุ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
  อาจารีย์ ช่างประดับ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
จงัหวดัสิงห์บรีุ” ผลการศกึษาพบวา่องค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บรีุ อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพครอบครัวซึ่ง
บดิามารดาอยูด้่วยกนั สว่นองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน
กบัเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บรีุ อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ อย่างมีนยัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน บคุลิกภาพ อตัมโนทสัน์ ทศันคติตอ่การคบ
เพื่อน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู และ
ลกัษณะกายภาพด้านการเรียน และ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน
กับเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ อย่างมีนยัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเรียงล าดบัจากองค์ประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อการคบ
เพ่ือน อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผู้ปกครอง สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู 
และลกัษณะกายภาพด้านการเรียน ซึง่องค์ประกอบทัง้ 5 สามารถร่วมกนัอภิปรายความแปรปรวน 
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
จงัหวดัสิงห์บรีุ ได้ร้อยละ 51.4 
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 สานิต ศริิวิศษิฐ์กลุ (2550) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “คณุภาพชีวิตของนกัศกึษามสุลิมท่ีศกึษา
ระดบัปริญญาตรีวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ” ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพชีวิตในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าทุกด้านมีคุณภาพชีวิตในระดบั 
ปานกลาง โดยคณุภาพชีวิตด้านร่างกายมีคา่เฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์
ทางสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดบั  และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีก าลงั
ศกึษา สาขาวิชา ระดบัผลการเรียน คา่ใช้จ่ายตอ่เดือน ไม่พบว่ามีความสมัพนัธ์ตอ่ระดบัคณุภาพ
ชีวิตของนกัศึกษา มุสลิมระดบัปริญญาตรีวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   ส่วนปัจจยัด้านครอบครัวท่ี 
ได้แก่ รายได้ของผู้ ปกครอง (ต่อเดือน) อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง 
สมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษากบัสมาชิกในครอบครัว ไม่พบว่ามี ความสมัพนัธ์ตอ่ระดบัคณุภาพ
ชีวิตของนกัศกึษา 
 สพุล อนามยั (2549) ได้ท ากรศึกษาเร่ือง “การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของ
นกัเรียนโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพชรบรีุ เขต 1” ผลการวิจยัพบว่า การ
จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในล าดับมาก ส่วนการรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปได้ง่า ปัญหาการจดัสภาพแวดล้อมท่ีส าคญัท่ีสดุคือ มีจ านวนนกัเรียน
มากเกินไป โรงเรียนมีพืย้ท่ีอุปกรณ์การเล่นกีฬาน้อย กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ส่งเสริมให้
นกัเรียนกล้าแสดงออก โรงเรียนขาดแคลนส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน โดยครูมีข้อเสนอแนะ
วา่ควรพิจารณารับนกัเรียนในปริมาณท่ีพอเหมาะ จดัหามมุสนามหญ้าเพ่ือให้นกัเรียนพกัผ่อน จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออก และควรมีกิจกรรมท่ีพา
นกัเรียนไปทศันศกึษานอกสถานท่ีเพ่ือเปิดโลกทรรศน์ของนกัเรียน 
  ปลูก พรมรัตน์ (2545 : บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นกัเรียน สงักดักรมสามญัศกึษา ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบ
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนสงักัดกรมสามัญศึกษา ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ ทัง้ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านวิชาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  การ
เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า คณุภาพชีวิตใน
โรงเรียนด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียน ด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อม สงูกว่านกัเรียนใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สว่นคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนโดยภาพรวม คณุภาพ
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ชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสังคม ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540: 96) ได้พฒันาแบบวัดคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและพฒันาแบบวดัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนประถมศกึษา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
479 คน ผลการวิจัย พบว่า แบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนประกอบด้วยตวัชีว้ัด
คุณภาพชีวิต 5 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย มีตวับ่งชี ้12 ตวั ด้านวิชาการ มีตวับ่งชี ้12 ตวั ด้าน
อารมณ์และจิตใจ มีตวับง่ชี ้5 ตวั ด้านสงัคม มีตวับง่ชี ้5 ตวั และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีตวั
บง่ชี ้2 ตวั ส่วนคณุภาพของแบบวดั พบว่า มีความตรงตามเนือ้หา คา่ดชันีความสอดคล้องของ
แบบวดัมีคา่อยู่ระหว่าง 1-0.75 และมีคา่ความเท่ียงแบบวดัซ า้เทา่กบั 0.8283  
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ส่วนใหญ่องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในโรงเรียน
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน และ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกับบริการท่ีโรงเรียนจดัให้เพ่ือตอบสนองพฒันาการ
ของนกัเรียน  และพบวา่มีงานวิจยัสว่นน้อยท่ีน าเอาข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนมาศกึษาด้วย  จึงท า
ให้ผู้ วิจยัน าข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนมาร่วมศึกษาในการวิจยัครัง้นีด้้วย  และงานวิจยัท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่เลือกท าการศึกษากับประชากรอยู่ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั  และศึกษาประชากรในระดบั
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมหาวิทยาลัย จึงท าให้ผู้ วิจัยเลือกศึกษาประชากรใน
กรุงเทพมหานครและศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากนกัเรียนมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย อยู่ในช่วงวยัรุ่นซึ่งเป็นช่วงต่อระหว่างวยัเด็กและวยัผู้ ใหญ่ หากเราต้องการให้เด็ก
เจริญเติบโตไปในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นหน้าท่ีส าคญัของครอบครัวและโรงเรียนใน
การฝึกอบรมให้เด็กได้รับการพฒันาอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ประชากรในวยันีมี้คณุภาพชีวิตท่ีดีและ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต และยงัพบอีกว่าคณุภาพชีวิตในโรงเรียน
ของนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวข้องกับ ครู เพื่อน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และ
พฒันาการของนกัเรียน อนัได้แก่ พฒันาการด้านร่างกาย พฒันาการด้านอารมณ์ พฒันาการด้าน
สงัคม และพฒันาการด้านสติปัญญา ผู้วิจยัจึงน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัในครัง้นี ้
โดยใช้แนวคิดของจุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540: 4 ) ซึ่งท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบวดั
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน และผู้ วิจยัได้น าแบบวดัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน
ของ จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540:50) เบญจวรรณ หอมหวน (2546) และ กนกวรรณ ทองต าลึง 
(2552)  มาปรับใช้ในแบบสอบถามเป็นบางส่วน และปรับค าถามให้เหมาะสมกับขอบเขตท่ี
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ต้องการศึกษา โดยจะแบ่งคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนเป็น 6  ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ร่างกาย ด้านการอารมณ์และจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน
กบัครู และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนในโรงเรียน ซึง่ทัง้ 6 ด้านนี ้เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับนกัเรียนและพฒันาการของและความต้องการของผู้ เรียนในวยันีอ้ย่าง
สมบรูณ์ 
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

 

จากการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุป

เป็นกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยดังนี้ 

 

 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

  3.3  สมมติฐานการวิจัย 

  3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

  3.5  ประชากรและตัวอย่าง 

  3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

  3.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้วิจัยจึง

ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา ดังแสดงตามภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)   

คุณลักษณะของนักเรียน 

- เพศ  

- อายุ 

- ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

- ระดับผลการเรียนของนักเรียน 

- จ านวนเงินท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน 

- บุคคลท่ีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน 

- อาชีพของบิดา/มารดา  

- รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง  

- สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง  

- สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 

 
คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์และจิตใจ 

- ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

- ด้านวิชาการ 

- ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 

- ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 

 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

- ขนาดโรงเรียน 

- เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งได้มาจากการทบทวน

วรรณกรรม จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) ประกอบด้วย 

3.2.1.1  คุณลักษณะของนักเรียน ได้แก่ 

1)  เพศ       

2)  อายุ           

3)  ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา         

4)  ระดับผลการเรียน     

  5)  จ านวนเงินท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน    

      6)  การพักอาศัยของนักเรียน     

       7)  อาชีพของบิดา       

                 8)  อาชีพของมารดา                

    9)  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง    

     10)  สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง     

      11)  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 

3.2.1.2  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่  

1)  ขนาดโรงเรียน  

  2)  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

 

3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependence Variable) คือ คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนทั้ง 

6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน    

4) ด้านวิชาการ 5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และ 6) ด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน  
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3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลักษณะของ

นักเรียนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน  

  สมมติฐานข้อท่ี 2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีข้อมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน  

 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาในศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 

2553 ภาคเรียนท่ี 2  

 คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกทางบวก

ของนักเรียนท่ีมีต่อครู เพ่ือนในโรงเรียน ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การได้รับบริการต่างๆ จากโรงเรียน ขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ

ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนของ จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540: 4) มาเป็นแนวทางในการศึกษาซึ่ง

ผู้วิจัยมีการปรับให้เหมาะสมกับขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

 ด้านท่ี 1  ด้านร่างกาย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกของนักเรียนต่อ

บริการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย เช่น อาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วน 

สะอาด อร่อย น ้าด่ืมท่ีสะอาด การออกก าลังกาย บริการตรวจสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความรู้สึกความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกาย  

  ด้านท่ี 2  ด้านอารมณ์และจิตใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกและ

สภาพจิตใจของนักเรียน และหมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ท่ี

โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของนักเรียน เช่น การฝึกนั่งสมาธิ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

  ด้านท่ี 3  ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของ

นักเรียนท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของนักเรียนต่อบริการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้ทั้งด้านอาคารเรียน 

ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน ้า ห้องสมุด เป็นต้น  
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  ด้านท่ี 4  ด้านวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของนักเรียนเก่ียวกับ

โอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานท่ีได้รับมอบหมาย การสอน

ของครูอาจารย์ ผลการเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน    

    ด้านท่ี 5  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อครู 

  ด้านท่ี 6  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อเพ่ือน  

  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง หมายถึง การปฏิบัติตนของบิดามารดา หรือ

ผู้ปกครองต่อนักเรียน และการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและกัน  

สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง หมายถึง ความสัมพันธ์ของครอบครัวหรือสภาพภายใน

ครอบครัวซึ่งแบ่งออกเป็น มีทั้งบิดามารดา บิดาและมารดาถึงแก่กรรม ทั้งบิดาและมารดาถึงแก่

กรรม บิดามารดาหย่าร้างกันหรือแยกกันอยู่  

 บุคคลท่ีอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน หมายถึง บุคคลหรือผู้ปกครองท่ีอาศัยอยู่กับนักเรียนใน

ปัจจุบัน  

 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลนักเรียน  

 ขนาดโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียน โดยยึดตามเกณฑ์ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2549 แบ่งเป็น 4 ระดับ   

  1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนตั้งแต่ 1-120 คน 

   2)  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน 121 - 600 คน 

    3)  โรงเรียนขนาดใหญ่   มีนักเรียน 601 – 1500 คน  

     4)  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียน 1500 คนขึ้นไป   

 

3.5  ประชากรและตัวอย่าง 
 

3.5.1  ประชากร 

ประชากรคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2 
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งสิ้น 113,837 คน  (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1, 2554; ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 2554)    

 

3.5.2  ตัวอย่าง 

 3.5.2.1 แผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีด าเนินการ 

 การสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุ่มแบบ Two Stage Stratified Sampling โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

   ขั้นท่ี 1 แบ่งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณสมบัติตามขอบเขตของ

การศึกษาทั้งหมด 118 โรง ออกเป็น 2 ชั้นภูมิตามเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ ชั้นภูมิท่ี 1 

คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีโรงเรียนจ านวน 67 โรงและชั้นภูมิท่ี 2 คือ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียนจ านวน  51  โรง จากนั้นสุ่มโรงเรียน 

ในแต่ละชั้นภูมิมาชั้นภูมิละ 2 โรง  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีการจับสลาก โดยสุ่มโรงเรียนจากรายช่ือโรงเรียนทั้งหมดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

ตารางท่ี  3.1  โรงเรียนท่ีสุ่มได้จ าแนกตามส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 

ชั้นภูมิ สพม. โรงเรียนท่ีสุ่มได้ 

1 1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนและโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

2 2 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางและโรงเรียนเทพลีลา 

    

    ขั้นท่ี 2 แบ่งนักเรียนแต่ละโรงเรียนตัวอย่างออกตามระดับชั้นเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วท าการสุ่มนักเรียนจากแต่ละชั้นให้ได้ขนาดตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 

จากการค านวณตามสูตร เน่ืองจากทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร 

N

n
1

n
n

0

0





 

 

              

              โดยท่ี   N  แทนขนาดประชากร  

 และ
2

2
α/2

0
4e

Z
n               
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  เม่ือ  n  คือ  ขนาดตัวอย่าง  

    Z คือ ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

   e คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ก าหนดให้ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 และเท่ากับ  

1.96  จากการค านวณความคลาดเคล่ือนท่ีผู้วิจัยยอมรับได้ (e) เท่ากับ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างของ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จ านวน 470 คน จากนั้นท าการจัดสรรขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้นี้ไปตาม

โรงเรียนตัวอย่าง ด้วยวิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด (Allocation Proportional to Size) 

และจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนนี้ไปตามระดับชั้นต่าง ๆ โดยวิธีการจัดสรรแบบเป็น

สัดส่วนกับขนาดด้วยเช่นกัน ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียนและระดับชั้น แสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 3.2 

  

ตารางท่ี 3.2  ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียนและระดับชั้น  

 

ส านักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 
โรงเรียน 

ระดับ 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน  

ม.ปลาย 

ขนาด

ตัวอย่าง 

 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.4 474 77 

  ม.5 433 70 

  ม.6 398 64 

มัธยมศึกษา  รวม 1,305 211 

เขต 1 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ม.4 109 18 

  ม.5  60 10 

  ม.6  81 13 

  รวม 250 41 

มัธยมศึกษา มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.4 220 36 

เขต 2  ม.5 200 32 

 ม.6  81 199 

  รวม 619 100 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ)   
 

ส านักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 

โรงเรียน ระดับ 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน  

ม.ปลาย 

ขนาด

ตัวอย่าง 

มัธยมศึกษา เทพลีลา ม.4 266 43 

เขต 2  ม.5 258 42 

 ม.6 205 33 

  รวม 729 118 

 รวมทุกโรงเรียน ม.4 1,069  174 

  ม.5  951 154 

  ม.6  883 142 

  รวม 2,903 470 

 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
   

3.6.1  ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนของจุฬาวลัย สุนทรวิภาต 

(2540), เบญจวรรณ หอมหวน (2546) และ กนกวรรณ ทองต าลึง (2552) และน ามาปรับใช้เป็น

บางส่วนในแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ท าการจัดเรียงข้อค าถามตามด้านของคุณภาพชีวิตในโรงเรียน

ของนักเรียนทั้ง  6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านส่ิงแวดล้อมทาง

ภายในโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามประเภทต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะของนักเรียน  

 เป็นค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลัง

ศึกษา ระดับผลการเรียน จ านวนเงินท่ีนักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน  บุคคลท่ีนักเรียนพัก

อาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง อาชีพ

บิดา อาชีพมารดา  รวมค าถามทั้งหมด 10 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียง 1 

ค าตอบ จ านวน 7 ข้อ และเป็นค าถามแบบปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ  
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ส่วนท่ี 2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง  

 เป็นค าถามระดับการกระท าท่ีแสดงถึงสัมพันธภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง 

รวมค าถามทั้งหมด 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งมีก าหนดค่าน ้าหนัก

ของการประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

    เป็นประจ า หมายถึง 3 คะแนน  

    นานๆครั้ง หมายถึง 2 คะแนน  

    น้อยครั้ง หมายถึง 1 คะแนน  

   ท าการประเมินคะแนน โดยการรวมคะแนนของค าตอบทั้ง 6 ข้อตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด และน ามาจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับไม่ดี โดยใช้เกณฑ์ 

การจัดช่วงคะแนนดังนี้ 

การจัดช่วงคะแนน   =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด  

      จ านวนชั้น   

      =    18 – 6  

         3 

        =    4 

 ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนน ในแบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพ 

ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง สามารถก าหนดเป็นช่วงคะแนนได้ดังนี้  

    คะแนนค่าเฉล่ีย      ระดับสัมพันธภาพ  

     14.01 - 18.00  หมายถึง          สัมพันธภาพอยู่ในระดับดี  

       10.01 – 14.00    หมายถึง          สัมพันธภาพอยู่ในระดับไม่ดี  

         6.00  -  10.00    หมายถึง          สัมพันธภาพอยู่ในระดับไม่ดี  

   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน  

   เป็นค าถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในกรุงเทพมหานคร โดยให้นักเรียนประเมินว่าตนเองมีพฤติกรรมและความรู้สึกเก่ียวกับคุณภาพ

ชีวิตในโรงเรียนในข้อค าถามนั้นอยู่ในระดับใด ประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 

ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และด้าน

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน รวมค าถามทั้งหมด 48 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ

อันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งมีก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้   
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ระดับความรู้สึก/พฤติกรรม      ความหมายทางบวก   ความหมายทางลบ  

  มากท่ีสุด      5 คะแนน  1 คะแนน  

   มาก       4 คะแนน         2 คะแนน  

   ปานกลาง      3 คะแนน   3 คะแนน  

  น้อย       2 คะแนน   4 คะแนน 

  น้อยท่ีสุด      1 คะแนน   5 คะแนน  

  ระดับเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียในแต่ละระดับนั้นใช้สูตรการค านวณช่วงกว้าง

ของชั้นได้ดังนี้  

   ความกว้างของอันตรภาคชั้น =      (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 

                  จ านวนชั้น 

           =   18 – 6  

                    3 

              =          0.8 

  ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนน ในแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียน สามารถก าหนดเป็นช่วงคะแนนได้ดังนี้ 
 คะแนนค่าเฉล่ีย   ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน  

     1.00 – 1.80   ไม่ดีอย่างมาก  

     1.81 – 2.60   ไม่ดี   

     2.61 – 3.40         ปานกลาง  

      3.41 – 4.20       ดี   

      4.21 – 5.00   ดีมาก   
  

3.6.2  การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 3.6.2.1  การหาค่าความเท่ียง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา 

(Content Validity) และเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 3.6.2.2  การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบ 

(Pretest) กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลักษณะตามนิยามท่ีก าหนด ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้
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น าไปทดสอบกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 30 คน เพ่ือน าไป

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาค่าความเช่ือมั่นของค าถามในแบบสอบถามในส่วน

ท่ี 3 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach  Alpha Coefficient) ซึ่งค่าท่ีได้จะ

แสดงถึงระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤1  ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 

มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง ได้ค่าแอลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.873 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน 

พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นสูงกว่า 0.70 ทุกด้าน ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3  ค่าความเช่ือมั่นของครอนบาค จ าแนกตามภาพรวมและรายด้านของคุณภาพชีวิต 

          ในโรงเรียน  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน ค่าความเช่ือม่ัน 

ด้านร่างกาย 0.704 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 0.738 

ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 0.775 

ด้านวิชาการ 0.843 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและครู 0.832 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน 0.866 

ภาพรวม 0.873 

 

3.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามส่งไปยังโรงเรียนท่ี

เป็นตัวอย่าง  โดยผู้วิจัยจะเตรียมแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้วให้

เพียงพอกับขนาดตัวอย่าง ไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางโรงเรียน และท า

การชี้แจงให้อาจารย์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวมรวมแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามกับนักเรียน และท าการเก็บข้อมูลท่ีโงเรียนเอง

เป็นบางส่วน  จากนั้นอาจารย์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียนจะโทรนัดหมายให้ผู้วิจัยไปรับ

แบบสอบถามคืน  จากนั้นผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ 

จากนั้นน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
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3.8  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

for Windows Version 16 โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ 

3.8.1  การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ระดับความ

เช่ือมั่น (Reliability Coefficient) 

3.8.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการ 

วิเคราะห์โดยใช้ตารางความถ่ี (Frequency Table) และร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย

คุณลักษณะของนักเรียนและวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย X() และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ในการอธิบายคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ทั้ง

ในภาพรวมและรายด้านและน าเสนอในรูปของตาราง 

3.8.3  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตใน

โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลักษณะของ

นักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย T - test ส าหรับตัว

แปรท่ีมีสองกลุ่ม และใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของตัวแปรท่ีมีมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป กรณีพบกว่าความแตกต่างเป็นรายคู่ จะวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่อีกครั้งโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) และน าเสนอ

ในรูปของตาราง 
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  บทที่ 4  
 

ผลการศกึษา 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร” ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัในครัง้นี  ้การน าเสนอผลการวิเคราะห์
และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การศกึษาตามล าดบั ดงันี ้

4.1  คณุลกัษณะของนกัเรียนตวัอยา่ง   
4.2  คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
4.3  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามคณุลกัษณะของนกัเรียนและข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน  
 

4.1  คุณลักษณะของนักเรียนตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาเร่ือง”คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร” ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาใน
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 470 ชดุ ผลการศกึษาคณุลกัษณะของนกัเรียนตวัอย่าง โดยสามารถแจกแจงจ านวน และ
ร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของนกัเรียนจ าแนกตามคณุลกัษณะของนกัเรียน 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
            ชาย 
            หญิง 

195 
275 

41.5 
58.5 

รวม 470 100.0 
2.  อาย ุ   
             น้อยกว่า 16  ปี 
             17  ปี 
             มากกวา่ 50 ปี 

266 
155 
49 

56.6 
33.0 
10.4 

รวม 470 100.0 
3.  ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา   
             มธัยมศกึษาปีท่ี 4  
             มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
           มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

174 
154 
142 

37.0 
32.8 
30.2 

รวม 470 100.0 
4.  ระดบัผลการเรียน   
             ควรปรับปรุง (0.00-1.49) 
             พอใช้ (1.50-2.49) 
             ดี (2.50-3.49) 
             ดีมาก (3.50-4.00)  

89 
105 
142 
134 

18.9 
22.3 
30.2 
28.5 

รวม  470 100.0 
5.  จ านวนเงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองตอ่วนั  
           ต ่ากวา่ 100 บาท  
           101 – 200 บาท 
           201  บาทขึน้ไป 

             273 
             129 
              68 

58.1 
27.4 
14.5 

รวม  470 100.0  
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
6.  บคุคลท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยู่ด้วยในปัจจบุนั  
             บิดาและมารดา 
             บดิา 
             มารดา 
             ญาตพ่ีิน้อง 
             อ่ืนๆ 

170 
62 

116 
90 
32 

36.2 
13.2 
24.7 
19.1 
6.8 

รวม 470 100.0 
7.  สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง  
             อยูด้่วยกนั 

             แยกกนัอยู/่แยกทางกนั 
             บดิาและ/หรือมารดาเสียชีวิต              

268 
147 
55 

57.0 
31.3 
11.7 

รวม 470 100.0 
8.  รายได้เฉล่ียเดือนของผู้ปกครอง  
             น้อยกว่า 10,000 บาท 

             10,001-20,000   บาท 
             20,001-30,000   บาท 

             30,001 บาทขึน้ไป 

117 
202 
108 
 43 

24.9 
43.0 
23.0 
9.1 

รวม 470 100.0 
9.  สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนและผู้ปกครอง  
             ไมดี่  

             ปานกลาง 
             ดี 

  5 
150 
315 

1.1 
31.9 
67.0 

รวม 470 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า นกัเรียนตวัอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.5 และเพศหญิง ร้อยละ 
58.5 อายไุม่เกิน 16 ปี ร้อยละ 56.0 และก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ร้อยละ 37.0
รองลงมาคือ มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 32.8 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 30.2 ส่วนใหญ่ 
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 30.2 ใกล้เคียงกับดีมาก ร้อยละ 28.5 และได้รับเงินจาก
ผู้ปกครองต ่ากว่า100 ตอ่วนั ร้อยละ 58.1 ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบับิดาและมารดา ร้อยละ 32.6 
และพกัอาศยัอยู่กับมารดา ร้อยละ 24.7 และญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 21.7 ใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองมี
สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกนั ร้อยละ 57.0 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 
บาท ร้อยละ 43.0 เม่ือพิจารณาในภาพรวมสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครองอยู่ในระดบั
ดี ร้อยละ 67 และสว่นใหญ่บดิาของนกัเรียนประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 38.3 และ
มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 37.0 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของนกัเรียนจ าแนกตามอาชีพของบิดามารดา 
 

อาชีพ 
บิดา มารดา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 
รับจ้างทัว่ไป 114 24.3 174 37.0 
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 129 27.4 108 23.0 
เกษตรกรรม  11 2.3 16 3.4 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 104 22.1 85 18.1 
ท างานบริษัทเอกชน  93 19.8 70 14.9 
อ่ืนๆ  19 4.0 17 3.6 
รวม 470 100.0 470 100.0 
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ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของนกัเรียนจ าแนกตามระดบัพฤตกิรรมท่ีแสดงสมัพนัธภาพ    
           นกัเรียนกบัผู้ปกครอง 
 
พฤตกิรรมที่แสดงสัมพันธภาพนักเรียน

กับผู้ปกครอง 
ระดับพฤตกิรรม 

น้อยครัง้ บางครัง้ เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. นกัเรียนได้รับความหว่งใยเอาใจใสจ่าก  
ผู้ปกครอง 

14 3.0 170 36.2 286 60.9 

2. นกัเรียนปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของ
ผู้ปกครอง 

25 5.3 154 32.8 291 61.9 

3. ผู้ปกครองของนกัเรียนให้ค าแนะน าเม่ือ
นกัเรียนมีปัญหาเร่ืองการเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ 

20 4.3 204 43.4 246 52.3 

4. ผู้ปกครองและนกัเรียนไปเท่ียวพกัผอ่น
หยอ่นใจร่วมกนั 

31 6.6 240 51.1 199 42.3 

5. ผู้ปกครองและนกัเรียน พดูคยุหยอกล้อ 
หรือปรึกษาปัญหาตา่ง ๆ ร่วมกนั 

18 3.8 166 35.3 286 60.9 

6. นกัเรียนและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกนั 
เชน่ รับประทานอาหาร ออกก าลงักาย 

33 7.0 136 28.9 301 64.0 

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า มากกว่า 50% เป็นพฤติกรรมท่ีนกัเรียนกระท าเป็นประจ ามากท่ีสดุ  
ได้แก่ นกัเรียนได้รับความหว่งใยเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง นกัเรียนปฏิบตัติามค าสัง่สอนของผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองของนกัเรียนให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนมีปัญหาเร่ืองการเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ผู้ปกครองและ
นกัเรียน พูดคยุหยอกล้อ หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และ นกัเรียนและผู้ปกครองมีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร ออกก าลงักาย แต่สงัเกตได้ว่าในข้อ 4 ผู้ปกครองและนักเรียนไป
เท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนั  เป็นระดบัท่ีนกัเรียนและผู้ปกครองปฏิบตัิตอ่กนัเป็นบางครัง้มากท่ีสดุ
เกินกวา่ 50% 
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4.2  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน   
      กรุงเทพมหานคร 
 

การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครทั้งในภาพรวมและรายด้าน แบ่งเป็นรายด้าน 6 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน

อารมณ์และจิตใจ ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

กับครู และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน โดยจะน าเสนอข้อมูลในรูป

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

ดังนี้   

    ค่าเฉล่ีย    ระดับคุณภาพในโรงเรียนของนักเรียน 

1.00 – 1.80  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่ดีอย่างมาก 

1.81 – 2.60  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่ดี  

2.61 – 3.40        คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนปานกลาง  

3.41 – 4.20        คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนดี  

4.21 – 5.00  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนดีมาก  

 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน  

           โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านร่างกาย  

              จ าแนกเป็นรายข้อ  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านร่างกาย X  SD แปลผล 

1.  โรงเรียนมีน ้าด่ืมท่ีสะอาดไว้บริการนักเรียน 3.04 1.06 ปานกลาง 

2. นักเรียนรู้สึกว่าอาหารท่ีจ าหน่ายในโรงเรียน 

สะอาดและไม่มีแมลงวันตอม 

3.18 1.00 ปานกลาง 

  

*3. นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองเหน่ือยง่ายและอ่อนเพลีย 2.83 1.17 ปานกลาง 

4. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ขาดเรียนบ่อย 3.48 1.38 ดี 

5. นักเรียนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 2.86 1.23 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านร่างกาย X  SD แปลผล 

6. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียน 

3.45 1.26 ดี 

7. โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า 3.36 1.24 ปานกลาง 

 รวม 3.17 0.52 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  * ค าถามเชิงลบ และในการค านวณได้คิดคะแนนเป็นเชิงบวกแล้ว 

 

  โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียน 

ของนักเรียนด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครอยู่

ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้นนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ขาดเรียนบ่อย X( = 3.48) และ

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน X( = 3.45) พบว่า นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีดี 

รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.4  

 

ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน   

           โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านอารมณ์และ 

           จิตใจ จ าแนกเป็นรายข้อ  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ X  SD แปลผล 

*1.  นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 2.01 0.88 ไม่ดี 

*2. นักเรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายตนเอง 2.10 0.85 ไม่ดี 

*3. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองหงุดหงิดและโกรธง่าย 2.58 0.83 ไม่ดี 

4. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

3.13 1.15 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ X  SD แปลผล 

5. เม่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

แล้วนักเรียนรู้สึกสบายใจมากขึ้น 

3.42 1.24 ดี 

6. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิของทาง

โรงเรียน 

3.66 1.31 ดี 

7. เม่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแล้วท าให้

นักเรียนส ารวมกาย วาจา ใจ มากขึ้น 

3.51 1.26 ดี 

8. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

ของทางโรงเรียน 

3.56 1.22 ดี 

9. เม่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

แล้วท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น 

3.49 1.24 ดี 

 รวม 3.05 0.47 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ:  * ค าถามเชิงลบ และในการค านวณได้คิดคะแนนเป็นเชิงบวกแล้ว 
 

 โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียนด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

ท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ เม่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว นักเรียนรู้สึกสบายใจ

มากขึ้น X( = 3.42)  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิของทางโรงเรียน  X( = 3.66)  เม่ือ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแล้วท าให้นักเรียนส ารวมกาย วาจา ใจ มากขึ้น X( = 3.51)  

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของทางโรงเรียน X( = 3.56) และเม่ือนักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม แล้วท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น X( = 3.49)  และ

อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

X( = 3.13)  ส่วนข้ออ่ืนๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตใน

โรงเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ดี รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.5  
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน 

           โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านส่ิงแวดล้อม 

             กายภาพในโรงเรียน จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านส่ิงแวดล้อม 

ภายในโรงเรียน
X

 
 SD แปลผล 

1. โรงเรียนของนักเรียนมีสถานท่ีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียน 

2.98 1.19 ปานกลาง 

2. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 2.55 1.35 ปานกลาง 

3. ห้องเรียนไม่มีเสียงดังรบกวนในขณะท่ีเรียน 2.32 1.10 ไม่ดี 

4. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 2.29 1.33 ไม่ดี 

5. ห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน

อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน 

2.33 1.28 ไม่ดี 

6. ห้องเรียนมีส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ

สอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

2.29 1.31 ไม่ดี 

7. ห้องน ้าในโรงเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 2.37 1.15 ไม่ดี 

8. ห้องน ้าในโรงเรียนสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย 2.81 1.20 ปานกลาง 

 รวม 2.49 0.73 ไม่ดี 

 

 โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียนด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่ในระดับไม่ดี  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.49 และ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ โรงเรียนของนักเรียนมีสถานท่ีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียน X(= 2.98) ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 

X(= 2.55) ห้องน ้าในโรงเรียนสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย X(= 2.81) ส่วนข้ออ่ืนๆ นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ดี 

รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน 

                 โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านวิชาการ   

                     จ าแนกเป็นรายข้อ  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านวิชาการ X  SD แปลผล 

1. ครูและทางโรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือความสามารถ 

เช่น การโต้วาที การตอบปัญหาวิชาการ 

3.26 1.26 ปานกลาง 

2. ครูพานักเรียนออกไปเรียนหรือท ากิจกรรมนอก

ห้องเรียน 

2.84 1.14 ปานกลาง 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยใน

บทเรียน 

3.24 1.32 ปานกลาง 

4. ครูของนักเรียนใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ี

น่าสนใจ 

2.87 1.26 ปานกลาง 

5. ครูของนักเรียนมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

3.01 1.25 ปานกลาง 

6. ครูของนักเรียนเข้าสอนตรงเวลา 2.84 1.24 ปานกลาง 

7. นักเรียนกล้าถามครูเม่ือไม่เข้าใจบทเรียน 2.67 1.23 ปานกลาง 

8. นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากการ

เรียนในห้องเรียน 

2.68 1.20 ปานกลาง 

 รวม 2.93 0.65 ปานกลาง 

 

โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียน ด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกข้อด้วยเช่นกัน รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน 

                 โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านสัมพันธภาพ 

                     ระหว่างนักเรียนกับครู จ าแนกเป็นรายข้อ  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้าน 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
X

 
 SD แปลผล 

1. ครูเป็นต้นแบบท่ีดีในการปฏิบัติตัวให้แก่นักเรียน 3.18 1.06 ปานกลาง 

2. นักเรียนได้รับค าชมเชยและก าลังใจจากครู 3.10 1.19 ปานกลาง 

3. ครูพูดกับนักเรียนด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะเป็นกันเอง 3.13 1.29 ปานกลาง 

4. ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3.18 1.22 ปานกลาง 

5. นักเรียนสามารถปรึกษาเร่ืองส่วนตัวกับครูได้ 2.97 1.31 ปานกลาง 

6. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูเป็นอย่างดี 3.03 1.33 ปานกลาง 

7. ครูอธิบายความผิดและให้เหตุผลก่อนท่ีจะท าการ

ลงโทษนักเรียน 

3.06 1.18 ปานกลาง 

*8. ครูบางคนท าให้นักเรียนไม่อยากมาเรียน 2.96 1.26 ปานกลาง 

 รวม 3.08 0.71 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  * ค าถามเชิงลบ และในการค านวณได้คิดคะแนนเป็นเชิงบวกแล้ว 

  

   โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อด้วยเช่นกัน รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.8  
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน   

                     โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ด้านสัมพันธภาพ 

                     ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน จ าแนกเป็นรายข้อ  

 

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน
X

 
 SD แปลผล 

1. นักเรียนปรึกษาปัญหาเร่ืองส่วนตัวกับเพ่ือน

นักเรียนในโรงเรียนได้ 

3.70 1.14 ดี 

2. เพ่ือนในโรงเรียนรับฟังและให้ค าปรึกษา  

เม่ือนักเรียนไม่สบายใจหรือมีความทุกข์ 

3.87 1.15 ดี 

3. นักเรียนและเพ่ือนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน เม่ือมีความทุกข์หรือได้รับบาดเจ็บ 

3.65 1.27 ดี 

4. นักเรียนให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนกับ

เพ่ือนท่ีเรียนอ่อนกว่าด้วยความเต็มใจ 

3.85 1.01 ดี 

5. นักเรียนและเพ่ือนร่วมกันท ากิจกรรมท่ีทาง

โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสนุกสนาน 

3.82 1.27 ดี 

6. นักเรียนท างานร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน  

ไม่ว่าจะเป็น รุ่นพ่ี เพ่ือน หรือรุ่นน้อง ได้ดี 

3.39 1.48 ปานกลาง 

7. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเข้ากับเพ่ือนในโรงเรียน 

ได้เป็นอย่างดี 

3.75 1.21 ดี 

*8. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมักมีความคิดเห็นขัดแย้ง

กับเพ่ือนอยู่เสมอ 

2.69 1.17 ปานกลาง 

 รวม 3.59 0.70 ดี 

 

หมายเหตุ:  * ค าถามเชิงลบ และในการค านวณได้คิดคะแนนเป็นเชิงบวกแล้ว 

 

 โดยรวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียนอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.59 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
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กรุงเทพมหานครท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักเรียนท างานร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียนได้ดี  

X(=3.39) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมักมีความคิดเห็นขัดแย้งกับเพ่ือนอยู่เสมอ X(=2.69) ส่วนข้อ

อ่ืนๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนอยู่

ในระดับดี รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.9   

 

ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตใน 

                       โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 

                       6 ด้าน  

 

ด้าน X  SD แปลผล 

ด้านร่างกาย 3.17 0.52 ปานกลาง 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 3.05 0.47 ปานกลาง 

ด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.49 0.73 ไม่ดี 

ด้านวิชาการ 2.93 0.65 ปานกลาง 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.08 0.71 ปานกลาง 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ 

เพ่ือนในโรงเรียน 

3.59 0.70 ดี 

รวม 3.05 0.34 ปานกลาง 

 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียนในภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05  และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

ท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย X(= 3.59)  

และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านร่างกาย ค่าเฉล่ีย X(= 3.17) ด้านอารมณ์และจิตใจ 

ค่าเฉล่ีย X(= 3.05)   ด้านวิชาการ ค่าเฉล่ีย X(= 2.93)  และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน

และครู ค่าเฉล่ีย X(= 3.08) ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ

นักเรียนอยู่ในระดับไม่ดีค่าเฉล่ียX(= 2.49) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.10  
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4.3  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา 
      ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  

 
  การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคุณภาพ

ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตาม

คุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน หลังจากนั้นท าการเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (T-test) ส าหรับตัวอย่าง 

2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) ส าหรับตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีแอลเอสดี (LSD Method) ในการ

ทดสอบเพ่ือหาความแตกต่างรายคู่ 

 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ 

                  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ 

                       นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามเพศ   

 

ด้าน 

เพศ 

t-test ชาย หญิง 

X SD X
  SD 

1. ร่างกาย 3.17 0.44 3.30 0.47 -3.012 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.31 0.39 3.32 0.40 -0.428 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.80 0.55 2.76 0.55 0.818 

4. วิชาการ 3.00 0.48 2.99 0.47 0.262 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.28 0.63 3.50 0.49 1.946 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 3.59 0.70 3.59 0.71 0.007 

    ภาพรวมทุกด้าน 3.18 0.30 3.15 0.28 1.068 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
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ปลายในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและหญิง มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร เพศชายและหญิงมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

นั่นคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตใน

โรงเรียนไม่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ 

             ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียน  

                      ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามอายุ 

 

ด้าน 

อายุ 

F-test ≤ 16 ปี  17 ปี ≥ 18 ปี 

X SD X
  SD X

  SD 

1. ร่างกาย 3.30 0.48 3.13 0.44 3.32 0.34 7.433* 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.35 0.40 3.30 0.38 3.32 0.37 1.940 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.81 0.54 2.72 0.58 2.80 0.48 1.210 

4. วิชาการ 3.04 0.49 2.92 0.46 2.98 0.37 3.024* 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.33 0.59 3.06 0.66 3.06 0.71 11.203* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 3.38 0.48 3.42 0.42 3.54 0.44 2.064 

 กับเพ่ือนในโรงเรียน 

    ภาพรวมทุกด้าน 3.21 0.28 3.09 0.30 3.15 0.27 9.155* 
 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน นักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ยกเว้น
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ด้านร่างกาย ด้านวิชาการ และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน  

  โดยด้านร่างกายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุไม่เกิน 16 ปีและนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีอายุ 17 ปี  ส่วนด้านวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุไม่เกิน 16 ปีมี

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุ 17 ปี และด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนและครู นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุ 17 ปีและนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีอายุ

ไม่เกิน 16 ปี  โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.12 
 

ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ 

                     ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ 

  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามระดับชั้น 

  ท่ีก าลังศึกษา 

 

ด้าน 

ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

F-test ม. 4 ม. 5 ม. 6 

X SD X
  SD X

  SD 

1. ร่างกาย 3.28 0.50 3.22 0.44 3.21 0.43 0.984 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.36 0.38 3.31 0.40 3.26 0.40 2.444 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.80 0.56 2.74 0.55 2.79 0.55 0.667 

4. วิชาการ 3.03 0.50 3.00 0.46 2.91 0.43 2.315 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.33 0.56 3.11 0.69 3.14 0.67 6.394* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 3.38 0.41 3.42 0.50 3.48 0.44 1.674 

 กับเพ่ือนในโรงเรียน        

    ภาพรวมทุกด้าน 3.20 0.27 3.14 0.25 3.13 0.29 2.928* 
 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษาแตกตา่งกนั พบว่า โดยรวมทัง้ 6 ด้าน นกัเรียน
ในกรุงเทพมหานคร มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนท่ีมีระดับชัน้ท่ีก าลังศึกษาต่างกัน   
มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนแตกตา่งในด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครูท่ี
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน  
โดยด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียน
ดีกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ใน
ตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน  

  โรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามระดับผลการเรียน 

 

ด้าน 

ระดับผลการเรียน 

F-test ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

X SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD 

1. ร่างกาย 3.17 0.43 3.25 0.42 3.28 0.51 3.29 0.49 1.675 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.32 0.40 3.31 0.38 3.36 0.40 3.30 0.40 0.553 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.77 0.62 2.80 0.63 2.79 0.54 2.76 0.46 0.152 

4. วิชาการ 3.18 0.35 3.31 0.37 3.35 0.40 3.39 0.41 5.265* 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 2.93 0.59 3.16 0.62 3.22 0.66 3.44 0.60 12.295* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ

เพ่ือนในโรงเรียน 

3.36 0.44 3.42 0.49 3.43 0.42 3.44 0.46 0.531* 

 ภาพรวมทุกด้าน 3.01 0.22 3.18 0.32 3.15 0.28 3.26 0.28 14.778* 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน นักเรียนใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนแตกต่างกันมี

ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน ยกเว้นด้านวิชาการ และด้าน

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและครูท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีระดับ

คุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน  

โดยทั้งด้านวิชาการและด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและครู นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่า 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง พอใช้ และดี  

 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ 

                      ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน   

             มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามจ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน 

 

ด้าน 

จ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน 

F-test 
≤ 100 บาท  101 – 200 

บาท 
≥ 201 บาท
ขึ้นไป  

X SD X
  SD X

  SD 

1. ร่างกาย 3.26 0.45 3.20 0.43 3.26 0.56 0.814 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.34 0.40 3.27 0.37 3.36 0.42 1.663 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.78 0.56 2.78 0.51 2.77 0.59 0.019 

4. วิชาการ 2.96 0.47 3.02 0.44 3.08 0.52 2.271 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

    กับครู 

3.20 0.63 3.17 0.64 3.36 0.65 2.156 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

    กับเพ่ือนในโรงเรียน 

3.39 0.45 3.45 0.47 3.43 0.44 0.778 

    ภาพรวมทุกด้าน 3.15 0.29 3.15 0.27 3.21 0.34 1.160 
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  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามจ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน พบว่า โดยรวมทัง้ 6 ด้าน 
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนเงินท่ีได้รับตอ่วนัแตกตา่งกนั มีระดบั
คณุภาพชีวิตในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนเงินท่ีได้รับต่อวัน
แตกตา่งกนั มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน นัน่คือนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนเงินท่ีได้รับต่อวนัแตกตา่ง มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไม่
แตกตา่งกนัรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน 

           โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามบุคคลท่ีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน 

 

ด้าน 

บุคคลท่ีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน 

F-test บิดาและมารดา บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง อ่ืนๆ 

X SD
X

  SD X
  SD

X
  SD

X
  SD 

1. ร่างกาย 3.24 0.44 3.16 0.42 3.28 0.48 3.31 0.46 3.27 0.64 5.378 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.44 0.38 3.28 0.42 3.38 0.36 3.20 0.36 3.05 0.41 10.769* 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.74 0.50 2.74 0.51 2.85 0.65 2.80 0.55 2.73 0.59 5.390 

4. วิชาการ 3.06 0.52 2.94 0.34 2.98 0.47 2.94 0.43 2.85 0.48 1.908 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.43 0.65 3.07 0.49 3.32 0.64 2.92 0.54 2.82 0.55 5.309* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน

ในโรงเรียน 

3.57 0.45 3.28 0.38 3.45 0.44 3.28 0.41 3.11 0.42 2.820* 

 ภาพรวมทุกด้าน 3.31 0.26 3.14 0.19 3.12 0.33 3.08 0.20 3.05 0.21 10.497* 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตใน โรงเรียนของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีบุคคลท่ีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบันแตกต่างกัน พบว่า 
โดยรวมทัง้ 6 ด้าน นักเรียนในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านกัเรียนท่ีมี
ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษาต่างกนั มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน 
ยกเว้นด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและครู และด้านสัมพันธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนและเพื่อนในโรงเรียน ท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีระดบั
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกนั    

ในด้านอารมณ์และจิตใจ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพักอาศัยอยู่กับบิดาและ
มารดา มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กับญาติพ่ี
น้องและอ่ืนๆ เช่น พกัอยู่คนเดียวหรือยู่กบัเพ่ือน  ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพกัอาศยั
อยูก่บัมารดามีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กบับิดา 
และนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กบับิดามีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่คนเดียวหรือยู่กบัเพ่ือน  นอกจากนีน้กัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีพกัอาศยัอยูก่บัมารดามีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกั
อาศยัอยูก่บับดิา และพกัอาศยัอยูค่นเดียวหรือยูก่บัเพ่ือน 

ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนและครู นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กบั
บิดาและมารดา มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กับ
บดิา  ญาตพ่ีิน้องและพกัอยูค่นเดียวหรือยูก่บัเพ่ือน สว่นนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยั
อยูก่บัมารดามีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กบับิดา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพักอาศยัอยู่กับบิดา มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยูก่บัญาตพ่ีิน้องและอยูค่นเดียวหรือยูก่บัเพ่ือน           

ด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน  นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ี
พกัอาศยัอยู่กบับิดาและมารดา มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติพ่ีน้องและพักอยู่คนเดียวหรือยู่กับเพ่ือน  ส่วนนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพักอาศยัอยู่กับบิดาและมารดา และมารดามีคุณภาพชีวิตในโรงเรียน
ดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยัอยู่กับบิดา และนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ี
พกัอาศยัอยู่กบัมารดามีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกัอาศยั
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อยู่กับญาติพ่ีน้องและ พักอยู่คนเดียวหรือยู่กับเพ่ือน  แต่มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่ดีกว่านักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา  อีกทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี

พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดาและมารดา มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีพักอาศัยอยู่กับ ญาติพ่ีน้อง รวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพักอาศัยอยู่กับ

บิดาและมารดาและมารดาเพียงล าพังมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีพักอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพ่ือน โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการ 

   ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ 

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ 

      สมรสของผู้ปกครอง 

 

ด้าน 

สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง 

F-test อยู่ด้วยกัน  แยกทางกัน เสียชีวิต  

X SD X
  SD X

  SD 

1. ร่างกาย 3.19 0.53 3.18 0.48 3.00 0.55 2.06 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.10 0.53 3.02 0.47 2.77 0.49 8.30* 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.44 0.70 2.58 0.77 2.58 0.67 2.06 

4. วิชาการ 2.90 0.65 2.99 0.61 2.86 0.79 1.02 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

    กับครู 

3.16 0.65 2.99 0.74 2.73 0.90 7.39* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

   กับเพ่ือนในโรงเรียน 

3.67 0.69 3.42 0.68 3.68 0.80 6.73* 

   ภาพรวมทุกด้าน 3.18 0.30 3.16 0.29 3.07 0.24 3.506* 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสของผู้ปกครองแตกตา่งกนั พบว่า โดยรวมทัง้ 6 ด้าน 
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านกัเรียนท่ีมีสถานภาพสมรสของ
ผู้ปกครองแตกต่างกนัมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน ยกเว้น
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู ด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน
และเพ่ือนในโรงเรียนท่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีระดบัคณุภาพชีวิตใน
โรงเรียนแตกตา่งกนั   
  โดยด้านอารมณ์และจิตใจ นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพสมรส
อยูด้่วยกนั และแยกทางกนั มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ี
ผู้ปกครองเสียชีวิต ส่วนด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู นกัเรียนท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพ
สมรสอยู่ด้วยกันมีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนท่ีผู้ ปกครองแยกทางกันและ
ผู้ปกครองเสียชีวิต  ในด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและเพ่ือนในโรงเรียนนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกนัมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีผู้ปกครองแยกทางกนั โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน       

              โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง 

  

ด้าน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง 

F-test 
≤ 10,000 บาท 10,001 – 20,000 

บาท 
20,001 – 30,000 
บาท 

≥ 30,001 บาทขึ้น
ไป 

X SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD 

1. ร่างกาย 3.27 0.51 3.20 0.47 3.29 0.41 3.23 0.42 1.140 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.32 0.34 3.31 0.41 3.34 0.40 3.32 0.43 0.125 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.78 0.49 2.78 0.53 2.76 0.60 2.84 0.71 0.217 

4. วิชาการ 2.96 0.46 2.96 0.45 3.08 0.53 3.04 0.48 1.950 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.18 0.64 3.23 0.60 3.21 0.69 3.26 0.65 0.224 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ

เพ่ือนในโรงเรียน 

3.42 0.47 3.42 0.42 3.41 0.50 3.41 0.42 0.020 

 ภาพรวมทุกด้าน 3.15 0.29 3.15 0.28 3.18 0.31 3.18 0.30 0.363 
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 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมทั้ง 6 

ด้าน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง

แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครองแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน นั่น

คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครอง

แตกต่าง กัน มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกันรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.18 

 

ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ 

                      ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน 

                      มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามสัมพันธภาพระหว่าง 

                      นักเรียนกับผู้ปกครอง 

 

ด้าน 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 

t-test ปานกลางและไม่ดี ดี 

X SD
X

  SD 

1. ร่างกาย 3.00 0.40 3.36 0.44 -8.475 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.39 0.74 3.76 0.62 -8.275* 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 3.04 0.48 3.07 0.44 -6.780 

4. วิชาการ 2.87 0.44 3.05 0.48 -3.951 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.09 0.69 3.07 0.72 -13.147* 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ  

    เพ่ือนในโรงเรียน 

3.51 0.34 3.63 0.67 -8.781* 

    ภาพรวมทุกด้าน 2.91 0.20 3.28 0.25 -17.072* 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีสัมพันธภาพของนักเรียนและผู้ปกครองดีและปานกลางและไม่ดี  
พบวา่ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน นกัเรียนในกรุงเทพมหานคร มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัเรียนท่ีมี
สมัพนัธภาพของนกัเรียนและผู้ปกครองแตกตา่งกนั มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนไม่
แตกต่างกัน 5 ด้าน ยกเว้น ด้านอารมณ์และจิตใจ ท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกนั  

 โดยด้านอารมณ์และจิตใจ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสัมพันธภาพระหว่าง
นกัเรียนและผู้ปกครองอยูใ่นระดบัดีมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและผู้ปกครองอยู่ในระดบัปานกลางและไม่ดี รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน

โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามอาชีพของบิดา 

 

ด้าน 

อาชีพของบิดา 

F-test 
รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

ราชการหรือรัฐ 

วิสาหกิจ 

ท างานบริษัทเอกชน เกษตรกรรม 

และอ่ืนๆ 

X SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD 

1. ร่างกาย 3.24 0.44 3.16 0.42 3.28 3.31 0.46 3.27 3.27 0.64 1.658 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.32 0.39 3.33 0.40 3.30 0.41 3.37 0.38 3.27 0.36 0.646 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.74 0.50 2.74 0.51 2.85 0.65 2.80 0.55 2.73 0.59 0.791 

4. วิชาการ 2.92 0.51 3.00 0.44 3.05 0.48 2.97 0.47 3.11 0.44 1.629 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.16 0.62 6.16 0.64 3.35 0.65 3.19 0.65 3.28 0.61 1.745 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน

ในโรงเรียน 

3.44 0.44 3.37 0.45 3.47 0.43 3.40 0.51 3.40 0.44 0.822 

 ภาพรวมทุกด้าน 3.14 0.27 3.13 0.26 3.22 0.33 3.17 0.28 3.18 0.36 1.670 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามอาชีพบิดา พบว่า โดยรวมทัง้ 6 ด้าน นักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีบิดาประกอบอาชีพแตกตา่งกนั มีระดบัคณุภาพชีวิต
ในโรงเรียนไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีบิดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตในโรงเ รียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน นั่นคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครท่ีบิดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.20 
 



 

77 
 

ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ F ส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตใน 

    โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามอาชีพของมารดา 

 

ด้าน 

อาชีพของมารดา 

F-test 
รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ราชการหรือรัฐ 

วิสาหกิจ 
ท างานบริษัทเอกชน เกษตรกรรม 

และอ่ืนๆ 

X SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD
X

  SD 

1. ร่างกาย 3.28 0.47 3.17 0.49 3.19 0.47 3.30 0.40 3.31 0.37 1.738 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.33 0.42 3.35 0.36 3.30 0.35 3.26 0.36 3.41 0.49 1.079 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.71 0.48 2.79 0.57 2.88 0.59 2.80 0.66 2.77 0.50 1.311 

4. วิชาการ 2.95 0.46 3.05 0.50 2.98 0.44 3.06 0.49 2.89 0.49 1.344 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.21 0.63 3.30 0.65 3.13 0.64 3.28 0.63 2.99 0.63 2.111 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน

ในโรงเรียน 

3.45 0.43 3.40 0.47 3.37 0.50 3.47 0.40 3.26 0.45 1.777 

 ภาพรวมทุกด้าน 3.16 0.28 3.18 0.30 3.14 0.26 3.19 0.33 3.10 0.29 0.744 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามอาชีพมารดา พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมารดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพ

ชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมารดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน มี

ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน นั่นคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

กรุงเทพมหานครท่ีมารดาประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน

รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.21 

 

ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 

 

ด้าน 

ขนาดของโรงเรียน 

t-test ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

X SD X
  SD 

1. ร่างกาย 3.10 0.45 3.25 0.46 -2.014 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.31 0.40 3.32 0.39 -0.104 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.82 0.57 2.77 0.55 0.558 

4. วิชาการ 3.08 0.43 2.98 0.47 1.356 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.44 0.62 3.19 0.63 2.477 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 3.50 0.52 3.41 0.45 1.250 

ภาพรวมทุกด้าน 3.21 0.30 3.15 0.29 1.220 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

นักเรียนในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
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ขนาดแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน นั่นคือ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มี

ระดับคุณภาพในโรงเรียนไม่แตกต่างกันรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.22 

 

ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบ t ส าหรับการ 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามส านักงาน

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

 

ด้าน 

สพม. 

t-test เขต 1 เขต 2 

X SD X
  SD 

1. ร่างกาย 3.19 0.47 3.29 0.43 -2.31 

2. อารมณ์และจิตใจ 3.32 0.38 3.31 0.40 0.315 

3. ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2.78 0.57 2.77 0.52 0.153 

4. วิชาการ 3.00 0.48 2.98 0.45 0.390 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 3.28 0.61 3.12 0.66 2.670 

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 3.45 0.44 3.36 0.45 2.181 

ภาพรวมทุกด้าน 3.17 0.29 3.14 0.28 1.153 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

และ เขต 2 พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน นักเรียนในกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน

ของนักเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า นักเรียนศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ เขต 2  มี

ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันทุกด้าน  นั่นคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแตกต่าง

กัน มีระดับคุณภาพในโรงเรียนไม่แตกต่างกันรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4.23 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 
เ พ่ือศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตในโรง เ รียนของนัก เ รียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานคร และ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลกัษณะของนักเรียนและข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน  
 โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 470 คน ซึ่งใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ Stratified Two Stage Sampling และใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
มีนาคม 2554 สามารถสรุปผลการศกึษาตามล าดบัดงันี ้  
 5.1  สรุปผลการศกึษา  
 5.2  อภิปรายผลการศกึษา  
 5.3  ข้อเสนอแนะจากการศกึษา  
  
5.1  สรุปผลจากการศึกษา 
 
 5.1.1  คุณลักษณะของนักเรียนตัวอย่าง 
 ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุไม่เกิน 16 ปี  
มากท่ีสดุร้อยละ 56.6 ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มากท่ีสดุร้อยละ 37 มีผลการ
เรียนอยู่ในระดบัดีซึ่งมีเกรดเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.50-3.49  ร้อยละ 30.2  ได้รับเงินจากผู้ปกครองต ่า
กว่า 100 บาทตอ่วนัมากท่ีสดุ ร้อยละ 58.1 ส่วนใหญ่นกัเรียนพกัอาศยัอยู่กบับิดาและมารดามาก
ท่ีสุด ร้อยละ 36.2 สถานภาพสมรสของผู้ปกครองส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 57.0  
และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ปกครองอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 43.0 มี
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี ร้อยละ 67.0 บิดาของนกัเรียน
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ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุดร้อยละ 27.4 และมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป
มากท่ีสดุร้อยละ 37.0 
 
  5.1.2  ระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนกัเรียนในภาพรวมทัง้ 6 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัเพ่ือนในโรงเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสดุ รองลงมาคือ ด้านร่างกาย ด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ตามล าดบั โดยจะเห็นได้ว่าด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นด้านท่ีมีคา่เฉล่ีย
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนต ่าสดุ ตามล าดบั 
 

5.1.3 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 ด้าน โดยจ าแนกตามคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพืน้ฐาน
ของโรงเรียน  
  1) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตา่งกนัมีคณุภาพ
ชีวิตในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกตา่งกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 
  2) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีอายุต่างกันมีคณุภาพ
ชีวิตในโรงเรียนโดยรวมแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกันรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านวิชาการ และด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู โดยทัง้ภาพรวมและทัง้ 2 ด้าน
คือ ด้านร่างกายและด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีมีอายุไม่เกิน 16 ปีมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีมีอาย ุ17 ปีและอาย ุ18 ปีขึน้ไป ส่วนด้านวิชาการ นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีอายไุม่เกิน 
16 ปี มีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกวา่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป   

 3) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชัน้
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
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โรงเรียนแตกตา่งกนัด้านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนและครู โดยทัง้ภาพรวมและด้านสมัพนัธภาพ
ระหว่างนักเรียนและครูนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 4) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับผลการเรียน
ตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกัน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู และด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัเพ่ือนในโรงเรียน  โดยภาพรวม ด้านวิชาการและด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและ
ครู นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากมีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีระดบัผลการเรียนอยู่ในระดบัควรปรับปรุง พอใช้ 
และด ี

 5) นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนเงินท่ีได้รับตอ่วนั
ตา่งกันมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนในภาพรวมและเม่ือพิจารณารายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนเงินท่ีได้รับต่อวนัตา่งกนัมีคณุภาพ
ชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

 6) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีบุคคลท่ีนักเรียนพัก
อาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนัต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกันและเม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีบุคคลท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยู่ด้วยใน
ปัจจุบนัต่างกันมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู และด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน 
โดยทัง้ในภาพรวม ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนและครู และด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัก
อาศยัอยู่กบับิดาและมารดา มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพกั
อาศยัอยูก่บับคุคลอ่ืน  

  7) นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสของ
ผู้ ปกครองต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนแตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสของผู้ปกครองต่างกันมี
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกนั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรียนและครู และด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน โดยภาพรวมและด้าน
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อารมณ์และจิตใจ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน และ
แยกทางกัน มีระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผู้ปกครอง
เสียชีวิต ส่วนด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนและครู นกัเรียนท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพสมรสอยู่
ด้วยกันมีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนท่ีผู้ ปกครองแยกทางกันและผู้ ปกครอ ง
เสียชีวิต  ในด้านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนและเพื่อนในโรงเรียนนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ท่ีผู้ปกครองมีสถานภาพสมรสอยูด้่วยกนัมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีผู้ปกครองแยกทางกนั 

 8) นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนภาพรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกตา่งกนัซึ่ง
พบวา่ นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั
มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  
 9) นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีสมัพนัธภาพระหวา่ง 
นกัเรียนกบัผู้ปกครองตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมแตกตา่งกนัและเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสัมพันธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครอง 
ตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแตกตา่งกนัในด้านอารมณ์และจิตใจ  โดยทัง้ภาพรวมและด้าน 
อารมณ์และจิตใจ โดยนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครอง 
ในระดบัดีมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกวา่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีสมัพนัธภาพระหวา่ง 
นกัเรียนกบัผู้ปกครองในระดบัปานกลางและไมดี่  

 10) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีบิดาประกอบอาชีพ
ตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า 
นัก เ รียนมัธยมศึกษาตอนปลายในก รุง เทพมหานคร ท่ี มี บิดาประกอบอา ชีพต่างกัน  
มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  

 11) นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีมารดาประกอบอาชีพ
ตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า 
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีมารดาประกอบอาชีพต่างกัน มีคณุภาพ
ชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 

 12) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งพบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศกึษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดตา่งกนัมี
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คณุภาพชีวิตในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  
   13) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาโรงเรียนสงักัด
ส านักงานพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตต่างกันมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมและ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่พบวา่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ี
ศกึษาในโรงเรียนท่ีโรงเรียนสงักัดส านกังานพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขตต่างกันมีคณุภาพชีวิต
ในโรงเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  
    
5.2  อภปิรายผลจากการศึกษา 

 
5.2.1  จากการศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียน พบว่านกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย

ในกรุงเทพมหานครมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของกนกวรรณ ทองต าลึง (2552: บทคดัย่อ) ซึ่งได้สรุปได้ว่าคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ในระดับปานกลาง  
แสดงให้เห็นว่าคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่แตกตา่งกนั ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับข้อมูลคณุลกัษณะของนกัเรียนพบว่า นกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระดับผลการเรียนสูงมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีระดับผลการเรียนต ่ากว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียนมีคา่เฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านร่างกาย ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ตามล าดบั โดยจะเห็นได้ว่าด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็น
ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียคณุภาพชีวิตในโรงเรียนต ่าสดุ   
  คณุภาพชีวิตในโรงเรียนด้านร่างกาย จากการศกึษาหากพิจารณารายละเอียดพบประเด็น
ท่ีน่าสนใจ คือ นกัเรียนรู้สึกว่าตวัเองเหน่ือยง่ายและอ่อนเพลีย และนกัเรียนได้ออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาในโรงเรียน มีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างต ่าเม่ือเทียบกับข้ออ่ืน แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจในการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาในโรงเรียน จึงมีผลท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตวัเองเหน่ือยง่ายและอ่อนเพลีย  ดงันัน้ทาง
โรงเรียนควรหามาตรการในการสง่เสริมให้นกัเรียนมีการออกก าลงักายและเล่นกีฬาเพ่ือให้นกัเรียน
มากขึน้  
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คณุภาพชีวิตในโรงเรียนด้านอารมณ์และจิตใจ เม่ือพิจารณารายละเอียดพบประเด็นท่ี
น่าสนใจ คือ นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายตนเอง และ
นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองหงดุหงิดและโกรธง่าย ซึ่งเป็นข้อท่ีมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนท่ีไม่ดีและ
มีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าสุดในด้านอารมณ์และจิตใจนัน้ เป็นสิ่งท่ีน่ากังวลและน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย 
 ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวเก่ียวข้องควรหามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะการท่ีนกัเรียนมี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย นกัเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายตนเอง และนกัเรียนรู้สึกว่าตนเองหงุดหงิดและโกรธ
ง่าย เม่ือเกิดปัญหาท่ีรุนแรงกบัตวันกัเรียนอาจท าให้นกัเรียนไม่สามารถรับมือกบัเหตกุารณ์หรือสิ่ง
ร าคาญใจนัน้ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียนภายหลังได้  ดงันัน้หากทางโรงเรียน
ผู้ปกครองหรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวเก่ียวข้องสามารถเตรียมความพร้อมในการเผชิญปัญหาชีวิตให้กับ
นกัเรียนได้จะเป็นสิ่งท่ีดี เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยไมใ่ช้อารมณ์เป็นท่ีตัง้ได้  

คณุภาพชีวิตในโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เม่ือพิจารณารายละเอียดพบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ห้องเรียนมีเสียงดงัรบกวนในขณะท่ีเรียน ห้องเรียนไม่มีแสงสว่างเพียงพอ 
ห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน 
ห้องเรียนมีส่ือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน และห้องน า้ใน
โรงเรียนมีไมเ่พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ซึง่เป็นข้อท่ีมีระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนท่ีไม่ดีและมีคา่
คะแนนเฉล่ียต ่าสุด ทัง้นีเ้พราะลกัษณะทางกายภาพทางด้านการเรียนท่ีดี ประกอบด้วย สถานท่ี
เรียน ได้แก่ สภาพห้องเรียนมีบรรยากาศทางการเรียนท่ีดี มีห้องเรียนเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน  
ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบและสะอาด มีการถ่ายเทของอากาศ มีแสงสว่าง ปราศจากเสียงและ
กลิ่นรบกวน และมีส่ือส่ืออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ มีความพร้อมของส่ือการเรียน มีความทนัสมัย
และมีคณุภาพการใช้งาน ท าให้นกัเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน อีกทัง้โรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาอยู่
เป็นโรงเรียนท่ีตัง้ขึน้มานาน ท าให้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการการเรียนการสอนมีการช ารุดผุพังไปตาม
กาลเวลาและการใช้งานของนกัเรียน ประกอบกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีเพิ่มขึน้กว่าในอดีต ท าให้ส่ือ
และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและบริการสาธารณูปโภคตา่งๆ ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน ประกอบกับโรงเรียนของนกัเรียนตัง้อยู่ในพืน้ท่ีชุมชน ท่ีมีการจราจรแออดัคบัคัง่ 
ท าให้เกิดเสียงดังรบกวนนักเรียนขณะท่ีก าลังเรียนหนังสืออยู่ ส่งผลให้นักเรียนไม่มีสมาธิใน  
การเรียน  

คณุภาพชีวิตในโรงเรียนด้านสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบประเดน็ท่ีนา่สนใจ คือนกัเรียนสามารถปรึกษาเร่ืองส่วนตวักบัครูได้ ครูบางคนท าให้นกัเรียนไม่
อยากมาเรียน และนกัเรียนได้รับการดแูลเอาใจใส่จากครูเป็นอย่างดี ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียคอ่นข้างต ่า 
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เน่ืองจากภาระงานของครูท่ีเพิ่มขึน้ในปัจจุบนั ซึ่งนอกจากจะต้องท าหน้าท่ีในการสอนแล้วจะต้อง
ท างานด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียนประกอบกันไปด้วย ท าให้ครูไม่มีเวลาในการดแูลเอาใจใส่นกัเรียน
มากเทา่ท่ีควร อีกทัง้อตัราสว่นจ านวนนกัเรียนตอ่ห้องท่ีมากเกินกว่ามาตรฐานท่ีระบไุว้ จึงคอ่นข้าง
ยากท่ีครูจะดแูลเอาใจใส่นกัเรียนทกุคนในห้องเรียนได้ จึงส่งผลให้นกัเรียนกบัครูมีความสมัพนัธ์ที
หา่งเหินกนั ท าให้คะแนนคา่เฉล่ียในข้อนัน้ต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น  ดงันัน้ครูควรหาเวลาว่างในการใน
การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบันกัเรียนให้มากขึน้ เพ่ือให้ครูและนกัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั การ
ปฏิบตัิของนกัเรียนต่อครู ได้แก่ การให้ความเคารพ เช่ือฟังค าสัง่สอน การปฏิบตัิตามค าสั่งสอน
ของครู และการตัง้ใจเรียน  ส่วนการปฏิบตัิของครูตอ่นักเรียน ได้แก่ การให้การอบรมสัง่สอนทัง้ใน
เร่ืองการเรียนและในเร่ืองส่วนตัว ความเมตตาปราณีต่อนักเรียน รวมทัง้การให้ค าปรึกษาและ
ชว่ยเหลือนกัเรียนทัง้เร่ืองการเรียนและเร่ืองสว่นตวั การให้ความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่ ตัง้ใจ
อบรมสัง่สอนนกัเรียน ยอมรับฟังความคดิเห็นและให้ความเป็นกนัเอง ซึ่งการกระท าดงักล่าวท าให้
นกัเรียนมีความสขุและมีทศันคตท่ีิดีตอ่ครูด้วย  

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน  เป็นด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนอยู่ในระดบัดีและมีคะแนนเฉล่ียสงูท่ีสดุกว่าทกุด้านอาจเน่ืองมาจากนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนกลาง ซึ่งจะให้ความความส าคญักบัเพ่ือนมากท่ีสดุ จะไม่คอ่ยสนิท
สนมคลุกคลีกับพ่อแม่พ่ีน้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพ่ือนมากกว่า เน่ืองจากต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือน จึงท าให้มีระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนสูงท่ีสุด  จากการศึกษาหากพิจารณา
รายละเอียดพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ นกัเรียนรู้สึกว่าตนเองมกัมีความคิดเห็นขดัแย้งกบัเพ่ือนอยู่
เสมอ เน่ืองจากเม่ือนกัเรียนเข้าเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดโอกาสให้
นกัเรียนเลือกแผนการเรียนตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียน โดยใช้ผลการเรียนเฉล่ีย
จากในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งนกัเรียนแตล่ะคนมีผลการเรียน
แตกตา่งกนั ท าให้นกัเรียนท่ีเคยอยูห้่องเดียวกนัตัง้แตม่ธัยมศกึษาตอนต้น อาจไม่ได้อยู่ในแผนการ
เรียนเดียวกนั ท าให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือนเก่าลดลง ในขณะท่ีต้องพยายามท าความรู้จกั
กบัเพ่ือนใหม่ท่ีมาจากหลายๆ ห้องรวมกนั อาจท าให้นกัเรียนมีความคิดเห็นขดัแย้งกนัได้ จึงท าให้
มีคะแนนเฉล่ียในข้อนีค้อ่นข้างต ่า  
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5.2.2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีคณุลกัษณะของนกัเรียนและข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนแตกตา่งกนั 

ผลจากการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีคณุลกัษณะของนกัเรียนและข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนแตกตา่งกนั  โดย
รายละเอียดสรุปผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 ด้าน โดยจ าแนกตามคณุลกัษณะของนกัเรียนและข้อมลูพืน้ฐานของ
โรงเรียน โดยรายละเอียดผลการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 5.1 ซึ่งพบว่า เพศ จ านวนเงินที่นกัเรียนได้รับ
จากผู้ปกครองตอ่วนั อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้ปกครอง ขนาด
โรงเรียน และเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลตอ่ความแตกตา่งของคณุภาพ
ชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ในภาพรวมและรายด้านตา่งๆ นัน้ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัก าหนดไว้ แสดงว่า ปัจจยัดงักล่าวอาจไม่มีอิทธิพลตอ่ระดบั
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ทัง้นีเ้นื่องจาก
การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั ก าหนดให้นกัเรียนหรือนักศึกษาใน
สถาบนัทัง้ทกุคนปฏิบตัติวัให้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัเดียวกนั และได้รับสิทธ์ิและ
สวัสดิการต่างๆจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เท่าเทียมกันทุกคน อย่างไม่มีการยกเว้น 
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ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีท าให้คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เม่ือจ าแนก

ตามคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
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1. ร่างกาย              

2. อารมณ์และจิตใจ              

3. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน              

4. วิชาการ              

5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู              

6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนใน

โรงเรียน 

             

 รวม              

 

หมายเหตุ:   ปัจจัยท่ีท าให้คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05
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สว่นปัจจยัด้าน อาย ุระดบัชัน้ ระดบัผลการเรียน บคุคลท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ด้วยในปัจจบุนั 
สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครองเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่ความแตกต่างของคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ในภาพรวม
และรายด้านตา่งๆ นัน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจยั  ผู้วิจยัจะท าการอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัดงันี ้  ปัจจยัด้านระดบัผลการเรียนส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
และด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู โดยนกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนดีจะมีคณุภาพชีวิต
ด้านวิชาการ และด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนดบัครูดีกว่านกัเรียนท่ีมีระเบียบผลการเรียนต ่า
กว่า ทัง้นีเ้พราะนักเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนดีจะตัง้ใจเรียน และเอาใจใส่ในการเรียน มีความ
กระตือรือร้น ขยันอ่านหนังสือ และทบทวนบทเรียน พยายามปรับปรุงแก้ไขการท างานให้ดีขึน้ 
ปรึกษาครูเม่ือมีปัญหาหรือไมเ่ข้าใจบทเรียน เพ่ือท าความเข้าใจในบทเรียน ท าให้นกัเรียนท่ีมีระดบั
ผลการเรียนดีมีการสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนอยูเ่สมอๆ จงึท าให้นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน
ดีมีคุณภาพชีวิตด้านวิชาการ และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนดับครูดีกว่านักเรียนท่ีมี
ระเบียบผลการเรียนต ่ากว่า  ปัจจยัด้านบุคคลท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนั ส่งผลต่อระดบั
คณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นกัเรียนกับเพ่ือนนกัเรียนท่ีพกัอาศยัอยู่กับบิดา และมารดาจะมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่า
นกัเรียนท่ีพักอาศยัอยู่กับบุคคลอ่ืน ซึ่งสาเหตท่ีุนักเรียนท่ีพักอาศยัอยู่กับบิดา และมารดา มี
คุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านักเรียนท่ีพักอาศยัอยู่กับบุคคลอ่ืน เพราะการได้อยู่กับบิดาและ
มารดา ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย จากความสัมพันธ์ท่ีได้รับจากครอบครัว 
นอกจากนัน้การท่ีนักเรียนอยู่กับบิดา และมารดา จะท าให้นักเรียนไม่มีความกังวลใจ
เก่ียวกบัสวสัดิภาพของตนเองและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน หรือเหตรุ้ายตา่ง ๆ เพราะ
รู้สึกว่าตนเองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบิดา และมารดา โดยเฉพาะเม่ือนกัเรียนมีปัญหา
เกิดขึน้ นกัเรียนจะมีบิดาและมารดาคอยเป็นท่ีปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหา  ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีพกั
อาศยัอยู่กับบุคคลอ่ืนต้องดูแล รับผิดชอบตนเอง เม่ือเกิดปัญหาขึน้นักเรียนจะต้องท าการ
แก้ปัญหาเองในเบือ้งต้น โดยไม่มีบิดาและมารดาเป็นท่ีปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ ปัจจยัด้าน
สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง ส่งผลต่อระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสมัพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน โดยท่ีนักเรียนท่ีมี
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สถานภาพสมรสของผู้ปกครองอยู่ด้วยกัน มีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่านกัเรียนท่ีมีสถานภาพ
สมรสของผู้ปกครองแยกทางกนัหรือเสียชีวิต ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ีมีสถานภาพสมรสของผู้ปกครอง
อยู่ด้วยกัน  ท าให้นกัเรียนได้รับการดแูลเอาใจใส่จากบิดาและมารดา นักเรียนจะได้รับความรัก 
ความอบอุ่น และความไว้วางใจจากปิดามารดาทัง้สองฝ่าย เม่ือนักเรียนเกิดปัญหาต่างๆขึน้ 
นกัเรียนก็กล้าท่ีจะมาปรึกษาปัญหาตา่งๆ เหล่านัน้กับบิดาและมารดา ท าให้นกัเรียนคลายความ
กงัวลและความกดดนัท่ีเกิดจากปัญหาตา่งๆ ท าให้นกัเรียนมีความมัน่คงทางอารมณ์ มองโลกใน
แง่ดี และพร้อมจะสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ซึ่งตรงกนัข้ามกับนกัเรียนท่ีบิดามารดามีสถาย
ภาพสมรสแยกทางหนัหรือเสียชีวิต ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกคบัข้องใจ รู้สึกกดดนั ไม่มัน่ใจ
ในตนเอง รู้สึกว้าเหว่ มีปมด้อยในใจ ท าให้นกัเรียนไม่กล้าเข้าสงัคมกบัผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลให้นกัเรียนมี
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียนไม่ดี 
ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับผู้ปกครองส่งผลต่อระดบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สมัพันธภาพระหว่างนกัเรียนกับครู และด้านสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนและเพ่ือนในโรงเรียน 
โดยนักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครองดีมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนดีกว่า
นกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครองในระดบัปานกลางและไม่ดี ทัง้นีเ้พราะการ
ปฏิบตัตินของนกัเรียนและผู้ปกครองท่ีแสดงถึงสมัพนัธภาพท่ีดีอนัได้แก่ นกัเรียนได้รับความห่วงใย
เอาใจใส่จากผู้ปกครอง นกัเรียนปฏิบตัิตามค าสั่งสอนของผู้ปกครอง ผู้ปกครองของนักเรียนให้
ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนมีปัญหาเร่ืองการเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ผู้ปกครองและนกัเรียนไปเท่ียวพกัผ่อน
หย่อนใจร่วมกัน ผู้ปกครองและนักเรียน พูดคยุหยอกล้อ หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และ
นกัเรียนและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกนั เชน่ รับประทานอาหาร ออกก าลงักาย ท าให้สมัพนัธภาพ
ระหวา่งนกัเรียนกบัผู้ปกครองแนน่แฟ้นขึน้ ยอ่มสง่ผลให้นกัเรียนมีความสขุ มีสขุภาพจิตดี และการ
ท่ีผู้ปกครองกบันกัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนันัน้ ท าให้นกัเรียนกล้าท่ีจะปรึกษาปัญหาตา่งๆ กบั
ผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัอีกทางหนึง่ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้นกัเรียนมีแบบอย่าง
ท่ีดีในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัผู้ อ่ืนในโรงเรียนได้ 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
  5.3.1.1. ข้อมลูท่ีได้สามารถน าไปเป็นแนวคิดในการวางแผนกิจกรรมตา่งๆ ของ
โรงเรียน เพ่ือนให้นกัเรียนมีคณุภาพชีวิตในโรงเรียนท่ีดีขึน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุภาพชีวิตใน
โรงเรียนด้านร่างกาย ในประเด็นการส่งเสริมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน เช่น 
การจดัตัง้ชมรมเพ่ือร่วมกนัรณรงค์ให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการออกก าลงักายมากย่ิงขึน้ 
  5.3.1.2 โรงเรียนควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น   
แสงสว่าง ส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ห้องน า้ เสียงดงัรบกวน ให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการเรียน  โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการศกึษาต้องให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ทางโรงเรียนได้น างบประมาณไปจัดซือ้
อปุกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน และใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์และพร้อมตอ่การใช้งานอยูเ่สมอ  
  5.3.1.3  โรงเรียนหรือครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้การออกไปเรียนหรือท า
กิจกรรมนอกห้องเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้รับประสอบการณ์โดยตรงด้วยตวัเอง และโรงเรียนต้อง
สง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนโดยการ และในขณะเวลาเรียนครูต้อง
พยายามกระตุ้นให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ในขณะท่ีท าการเรียนการสอน เพ่ือให้นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในการเรียนและกล้าท่ีจะซกัถามข้อสงสยัจากครูเม่ือไมเ่ข้าใจในบทเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้รับการ
พฒันาทางสตปัิญญาได้อยา่งเตม็ท่ี 
  5.3.1.4  ครูควรหาเวลาว่างในการในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบันกัเรียนให้มาก
ขึน้ เพ่ือให้ครูและนกัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั การปฏิบตัขิองนกัเรียนตอ่ครู ได้แก่ การให้ความ
เคารพ เช่ือฟังค าสัง่สอน การปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของครู และการตัง้ใจเรียน  ส่วนการปฏิบตัิของ
ครูตอ่นกัเรียน ได้แก่ การให้การอบรมสัง่สอนทัง้ในเร่ืองการเรียนและในเร่ืองส่วนตวั ความเมตตา
ปราณีตอ่นกัเรียน รวมทัง้การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนกัเรียนทัง้เร่ืองการเรียนและเร่ืองส่วนตวั 
การให้ความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่ ตัง้ใจอบรมสัง่สอนนกัเรียน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ให้ความเป็นกนัเอง ซึง่การกระท าดงักลา่วท าให้นกัเรียนมีความสขุและมีทศันคตท่ีิดีตอ่ครูด้วย 

5.3.1.5  จะเห็นได้วา่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายอยูใ่นชว่งวยัรุ่น จงึมีความ 
ผูกพันและให้ความส าคญักับเพ่ือนมาก ดงันัน้ ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีใช้
นกัเรียนเป็นจดุศนูย์กลาง โดยสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัวิธีการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้ทางวิชาการของนกัเรียนให้ดียิ่งขึน้ 



92 
 

    5.3.1.6  ในครอบครัวท่ีบดิามารดาเสียชีวิตหรือแยกทางกนั ผู้ปกครองต้องให้การ
ดแูลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างมาก เพ่ือไม่ให้นกัเรียนรู้สึกว่าตวัเองมีปมด้อยต่างจากเพ่ือนคนอ่ืน 
โดยผู้ ปกครองต้องพยายามหากิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกันกับนักเรียนได้ เช่น ท าอาหาร 
รับประทานอาหาร ท างานบ้าน สอนการบ้าน อ่านหนงัสือ ปลูกต้นไม้ ดโูทรทศัน์ ฟังเพลง เล่น
หมากรุก ฯลฯ หรือการท ากิจกรรมร่วมกนันอกบ้าน เป็นการเปล่ียนบรรยากาศ และพกัผ่อนหย่อย
ใจ เช่น รับประทานอาหาร ดภูาพยนตร์ ออกก าลงักาย เล่นกีฬา เท่ียวตา่งจงัหวดั  ท ากิจกรรมทาง
ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน/สังคม ฯลฯ  รวมทัง้หาเวลาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ได้แก่ 
การพดูคยุ ปรึกษา หารือ ปลอบโยน โอบกอด ให้ก าลงัใจ ฯลฯ  จะท าให้สมาชิกในครอบครัวมีการ
เรียนรู้ซึ่งกนัและกนัอย่างเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั  ได้แลกเปล่ียน และถ่ายทอดทศันะ คา่นิยมให้แก่
เดก็  เดก็จะเป็นเดก็ท่ีไมข่าดความอบอุน่และสามารถปรับตวัได้เม่ือไปอยูใ่นสงัคมอ่ืน 
   5.3.1.7  สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ครูและนกัเรียนตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรมี
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่าง
เพียงพอ และไม่ร้อนเกินไปอยู่เสมอ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสบายใจ มีความปลอดโปร่ง 
นอกจากนีค้รูควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาห้องเรียน  เพ่ือให้นกัเรียนมีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนดีขึน้ 
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
  5.3.2.1  ควรมีการท าการวิจยัเพิ่มเติม โดยศกึษาเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตใน
โรงเรียนโดยจ าแนกตามแผนการเรียนของนกัเรียน   
  5.3.2.2  ควรการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมในด้านการออกก าลงักาย
ให้นกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อให้นกัเรียนมีสขุภาพร่างกายแข็งแรงในระยะยาว 
  5.2.2.3  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ระหวา่งนกัเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลกบันกัเรียนในโรงเรียนของเอกชน  
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อไุร จนัทร์สว่าง.  2540.  การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน 
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คณะสถติปิระยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

Sdhool of Applied Statistids, National Institute of Development Administration 

อาคาร 6 คณะสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตคลองจัน่ แขวงบางกะปิ 

กรุงเทพ ฯ   โทรศพัท์ 0-2377-5381, 0-2727-3000 

ค าชีแ้จง    
 แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติ
ประยุกต์ สาขาการวิจยัเพ่ือการบริหารและการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามประกอบด้วย 3 สว่น คือ  
  สว่นท่ี 1 : คณุลกัษณะของนกัเรียน จ านวน 10  ข้อ   
  สว่นท่ี 2 : สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผู้ปกครอง จ านวน 6  ข้อ  
  สว่นท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษา 
                           ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จ านวน 48  ข้อ 
  ในการตอบแบบสอบถามทัง้ 3 ส่วนนี ้ขอให้นกัเรียนตอบค าถามทุกข้อตรงตามความเป็น

จริงท่ีสุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์และถูกต้อง ท าให้ได้ผลการวิจัยท่ีเช่ือถือได้และเป็น

ประโยชน์มากท่ีสุด ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนีจ้ะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้   

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามจะถือเป็นความลับและน าเสนอผลการศึกษาใน

ภาพรวม ผู้วิจยัจงึหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคณุมา 

ณ ท่ีนี ้  

แบบสอบถาม

เลขที่ ........ 
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ส่วนที่ 1   คุณลักษณะของนักเรียน  
ค าชีแ้จง:  ให้นกัเรียนเตมิข้อความในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมาย  √ ใน [ ] หน้าข้อความตาม   
                 ความจริง  
 
1. เพศ  [ ] ชาย  [ ] หญิง 
2. อาย ุ  ................. ปี 
3. ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา  [ ] ม. 4  [ ] ม. 5  [ ] ม. 6 
4. ระดบัผลการเรียน   ................. (เกรดเฉล่ียสะสม) 
5.จ านวนเงินท่ีนกัเรียนได้รับจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตอ่วนั   ................. บาท 
6.บคุคลท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยูด้่วยในปัจจบุนั [ ] บดิาและมารดา       [ ] บิดา     [ ] มารดา    

[ ] ญาตพ่ีิน้อง  [ ] อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................. 
7. สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง  

[ ] อยูด้่วยกนั [ ] แยกกนัอยู/่แยกทางกนั [ ] บดิาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม 
8. รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ปกครอง (ถ้าบิดามารดาอยูร่่วมกนัคิดรายได้บิดาและมารดารวมกนั) 

[ ] ต ่ากวา่ 10,000 บาท  [ ] 10,001– 20,000 บาท [ ] 20,001 – 30,000 บาท 
[ ] มากกวา่ 30,001 บาทขึน้ไป 

9. อาชีพของบดิา 
  [ ] รับจ้างทัว่ไป   [ ] ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั    [ ] เกษตรกรรม 
  [ ] รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ [ ] ท างานบริษัทเอกชน    [ ] อ่ืนๆระบ.ุ..................... 
10. อาชีพของมารดา 
  [ ] รับจ้างทัว่ไป   [ ] ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั    [ ] เกษตรกรรม 
  [ ] รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ [ ] ท างานบริษัทเอกชน    [ ] อ่ืนๆระบ.ุ..................... 
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ส่วนที่ 2   สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง 
ค าชีแ้จง:  ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย √ ในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุในแตล่ะ  
                 ข้อถาม 
 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ระดับการกระท า 
ไม่เคยเลย บางครัง้ เป็นประจ า 

1.นกัเรียนได้รับความหว่งใย เอาใจใสจ่ากคนในครอบครัว    
2.นกัเรียนปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของผู้ปกครอง    
3.ครอบครัวของนกัเรียน จะให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนมี
ปัญหาเร่ืองการเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ 

   

4. คนในครอบครัวของนกัเรียน มีโอกาสไปเท่ียวพกัผ่อน
หยอ่นใจร่วมกนั 

   

5.คนในครอบครัวของนกัเรียน มีโอกาสพดูคยุหยอกล้อ 
หรือปรึกษาปัญหาตา่ง ๆ ร่วมกนั 

   

6. นกัเรียนและสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนั เชน่ 
รับประทานอาหาร หรือออกก าลงักายร่วมกนั 

   

 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยม    
             ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  
ค าชีแ้จง:  ให้นกัเรียนอ่านข้อความเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนแล้วประเมินว่านกัเรียนมี 
      พฤตกิรรมและความรู้สึกเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในโรงเรียนในข้อค าถามนัน้อยูใ่นระดบั 

      ใด ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งค าตอบท่ีตรงกบัพฤตกิรรม และความรู้สกึของนกัเรียน 
                มากท่ีสดุ 
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คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 

ระดับความคิดเหน็/ระดับพฤตกิรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

เล็ก 
น้อย 

ไม่
เคย 

ด้านร่างกาย 
1. โรงเรียนมีน า้ด่ืมท่ีสะอาดไว้บริการนกัเรียน      

2. นกัเรียนรู้สึกวา่อาหารท่ีจ าหนา่ยในโรงเรียนสะอาด
และไมมี่แมลงวนัตอม 

     

3. นกัเรียนรู้สึกวา่ตวัเองเหน่ือยง่ายและออ่นเพลีย      

4. นกัเรียนมีสขุภาพแข็งแรงและไมข่าดเรียนบอ่ย      

5. นกัเรียนได้ออกก าลงักายและเลน่กีฬาในโรงเรียน      

6. นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขนักีฬาภายใน
โรงเรียน 

     

7. โรงเรียนมีการตรวจสขุภาพนกัเรียนเป็นประจ าทกุปี      
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
1. นกัเรียนรู้สึกวา่ตนเองมีอารมณ์ออ่นไหวง่าย      

2. นกัเรียนรู้สึกเบื่อหนา่ยตนเอง      

3. นกัเรียนรู้สึกวา่ตนเองหงุดหงิดและโกรธง่าย      

4. นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาท่ี
ทางโรงเรียนจดัขึน้ เชน่ การท าบญุตกับาตร 

     

5. เม่ือนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา
แล้วนกัเรียนรู้สกึสบายใจมากขึน้ 

     

6. นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิของทาง
โรงเรียน 

     

7. เม่ือนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแล้วท าให้
นกัเรียนส ารวมกาย วาจา ใจ มากขึน้ 

     

8. นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าคา่ยปฏิบตัธิรรมของ
ทางโรงเรียน 

     

9. เม่ือนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าคา่ยปฏิบตัธิรรม 
แล้วท าให้นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึน้ 
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คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 

ระดับความคิดเหน็/ระดับพฤตกิรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

เล็ก 
น้อย 

ไม่
เคย 

ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
1. โรงเรียนของนกัเรียนมีสถานท่ีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการเรียน 
     

2. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนผู้ เรียน      

3. ห้องเรียนไมมี่เสียงดงัรบกวนในขณะท่ีเรียน      

4. ห้องเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ      

5. ห้องเรียนมีส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยูใ่น
สภาพสมบรูณ์พร้อมตอ่การใช้งาน 

     

6. ห้องเรียนมีส่ือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

     

7. ห้องน า้ในโรงเรียนมีเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน      

8. ห้องน า้ในโรงเรียนสะอาดและถกูหลกัสขุอนามยั      
ด้านวิชาการ 
1. ครูและทางโรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

นกัเรียนได้แสดงความคดิเห็นหรือความสามารถ เช่น 
การโต้วาที การตอบปัญหาวิชาการ 

     

2. ครูพานักเรียนออกไปเรียนหรือท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน 

     

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเ รียนได้ซักถามข้อสงสัยใน
บทเรียน 

     

4. ครูของนกัเรียนใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีนา่สนใจ      

5. ครูของนักเรียนมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอยา่งดี 

     

6. ครูของนกัเรียนเข้าสอนตรงเวลา      
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คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 

ระดับความคิดเหน็/ระดับพฤตกิรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

เล็ก 
น้อย 

ไม่
เคย 

ด้านวิชาการ (ตอ่) 
7. นกัเรียนกล้าถามครูเม่ือไมเ่ข้าใจบทเรียน      

8. นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากการ
เรียนในห้องเรียน 

     

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู 
1. ครูเป็นต้นแบบท่ีดีในการปฏิบตัติวัให้แก่นกัเรียน      

2. นกัเรียนได้รับค าชมเชยและก าลงัใจจากครู      

3. ครูพดูกบันกัเรียนด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะเป็นกนัเอง      

4. ครูรับฟังความคดิเห็นของนกัเรียน      

5. นกัเรียนสามารถปรึกษาเร่ืองสว่นตวักบัครูได้      

6. นกัเรียนได้รับการดแูลเอาใจใสจ่ากครูเป็นอยา่งดี      

7. ครูอธิบายความผิดและให้เหตผุลก่อนท่ีจะท าการ
ลงโทษนกัเรียน 

     

8. ครูบางคนท าให้นกัเรียนไมอ่ยากมาเรียน      
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน 
1. นักเ รียนปรึกษาปัญหาเ ร่ืองส่วนตัวกับเ พ่ื อน

นกัเรียนในโรงเรียนได้ 
     

2. เพ่ือนในโรงเรียนรับฟังและให้ค าปรึกษา เ ม่ือ
นกัเรียนไมส่บายใจหรือมีความทกุข์ 

     

3. นกัเรียนและเพ่ือนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เม่ือมีความทกุข์หรือได้รับบาดเจ็บ  

     

4. นกัเรียนให้ความชว่ยเหลือด้านการเรียนกบัเพ่ือน ท่ี
เรียนออ่นกวา่ด้วยความเตม็ใจ 

     

5. นกัเรียนและเพื่อนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีทางโรงเรียน
จดัขึน้อยา่งสนกุสนาน 
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คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 
ระดับความคิดเหน็/ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

เล็ก 
น้อย 

ไม่
เคย 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน (ต่อ) 
6. นักเรียนท างานร่วมกับเพ่ือนในโรงเรียน ไม่ว่าจะ

เป็น รุ่นพ่ี เพ่ือน หรือรุ่นน้อง ได้ดี 
     

7. นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเข้ากับเพ่ือนในโรงเรียน  
ได้เป็นอยา่งดี 

     

8. นกัเรียนรู้สึกว่าตนเองมกัมีความคิดเห็นขดัแย้งกับ
เพ่ือนอยูเ่สมอ 

     

 
 
 
 
............................ขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม.............................. 
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