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การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปการศึกษา 2556
THE STUDY OF PERSONNEL’S QUALITY OF LIFE COLLEGE
OF ASIAN SCHOLARS IN ACADEMIC YEAR 2013
วชิรา จันทรคายโคตร* สุบาดี ตั้งวิโร** สําเภา พันเสนา***
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดานสุขภาพกาย ดาน
จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางเปนบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จํานวน 121
คน เปนชาย 27 คน คิดเปนรอยละ 27 เปนหญิง 73 คน คิดเปนรอยละ 73 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาโท
รอยละ 60 สถานภาพโสด รอยละ 46 และสถานภาพสมรส รอยละ 47 หมาย / หยา / ราง รอยละ 7 ลักษณะที่อยู
อาศัยเปนบานตนเอง รอยละ 55 บานเชารอยละ 38 เครือ่ งมือในการวิจยั เปนเครือ่ งมือชีว้ ดั คุณภาพขององคการอนามัย
โลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย ของกรมสุขภาพจิต จํานวน 26 ขอ สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลของการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของบุคลากร จําแนกตามรายดาน องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
จิตใจ 3.99 รองลงมา คือ ดานสัมพันธภาพทางสังคม มีคา เฉลีย่ 3.86 คะแนน องคประกอบดานสุขภาพ มีคา เฉลีย่ 3.82
และที่ไดคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 3.61 สรุป คุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย
ภาพรวมอยูในเกณฑดี
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต / บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Abstract
This descriptive research aimed to study quality of life of personnels such as: Physical health
domain, psychological domain, social relationship domain and environemental domain sample were
121,100% Male 27, 27% Female 73, 73% Most of educational level, master degree 60%, Marital
status single 46% and couple status 47% widows / Divorce / Death of the couple 7 % Characteristic
of house. Their own house 55%, Rent house 38%.
The research tools were the indicators Quality of life of World health organization. Short
form Thai version of Department of Mental Health 26 items. Using statistics frequency, percentage,
Mean, and S.D. The results of personel’ s quality of life showed that the component which the
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highest mean, score such as the component of Psychological model (x=3.97) , and the least mean
score was the component of environement domain, adverage score (x = 3.61) Conclusion : Quality
of life of personnel’s College of Asain Scholars. The whole dimension was in good criteria
Keywords : Quality of Life, CAS’ Personel
1. บทนํา
คุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนเปาหมาย
หลักของการพัฒนาประเทศที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ องค ก ารอนามั ย โลกได
ใหคํานิยามของคุณภาพชีวิตไวดังนี้ “ความเปนมนุษย
ของบุคคลของแตละคนที่มีตอภาวะของชีวิตของตนเอง
ภายใตทางบริบททางวัฒนธรรมและระบบคุณคาในที่
ทีค่ นนัน้ อาศัยอยู และมีความสัมพันธกบั เปาหมาย ความคาดหวัง
มาตรฐานและความหวงใยของพวกเขา” หรือ หมายถึง
ความพึงพอใจ หรือความสุขในชีวิต (life satisfaction
on happiness) สํานักงาน ก.พ. จัดทําโครงการศึกษาเพือ่
พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
(Quality of work life framework) ของขาราชการ
พลเรือน เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ และจังหวัด
นํ า ไปปรั บ ใช ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน
ที่เหมาะสมกับหนวยงานของตนเอง เพื่อใหขาราชการ
ไดปฏิบัติงานอยางมีความสุข ปจจัยในความสําเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจากการพัฒนาความเปน
ทิศทางวิชาการ ควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ กายและใจและกําลังสมอง รวม
ทั้งชื่อเสียงที่ดีในการผลิตบัณฑิต ใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมไทย เปนวิทยาลัยที่ดีที่คณาจารยและบุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากร วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย
1. ศึกษาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร ดานสุขภาพ
กาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดาน
สิ่งแวดลอม

2. เพื่อศึกษาปจจัย จูงใจเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
3. ทราบถึงปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธแนวทางการ
ดําเนินงานชีวิตของบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive
Research) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรใน
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ
สัมพันธภาพทางดานสังคม และสภาพแวดลอม ในการ
ทํางาน
3. วิธีดําเนินการศึกษา
กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน
จากประชากรทัง้ หมด 121 คนไดแก คณาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน แมบา น คนงาน เปนกลุม ตัวอยางทีย่ นิ ยอม
ตอบแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด จาก
121 ชุด คิดเปนรอยละ 82.6
นิยามศัพท
บุ ค ลากร หมายถึ ง อาจารย เจ า หน า ที่ ส าย
สนับสนุน คนงาน นักการภารโรง และแมบาน
คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูถึงภาวะนั้นของ
บุคลากร ประเมินไดจากความรูสึกที่แสดงออกจากการ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานสุขภาพกาย
ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม
1. ดานรางกาย (Physical Domain) คือ การ
รับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลอันมีผลตอชีวิต
ประจําวัน เชน การรับรูส ภาพสมบูรณแข็งแรงของรางกาย
การรับรูถ งึ ความรูส กึ สุขสบาย การรับรูถ งึ พละกําลังในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
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2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) คือ
การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรูความ
รูส กึ ทางบวกทีม่ ตี อ ตนเอง การรับรูภ าพลักษณของตนเอง
การรับรูถ งึ ความรูส กึ ภาคภูมใิ จในตนเอง การรับรูถ งึ ความ
มั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การ
ตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ
3. ดานความสัมพันธภาพทางสังคม (Social
Relationships Domain) คือ การรับรูเ รือ่ งความสัมพันธ
ของตนเองกับบุคคลอืน่ การรับรูถ งึ การทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือ
จากบุ ค คลอื่ น ในสั ง คม การรั บ รู ว า ตนเองได เ ป น ผู ใ ห
ความชวยเหลือบุคคลอื่นๆในสังคมดวย
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment Domain)
คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง
มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวา ไดอยูใน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การ
คมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนที่พรอมจะไดรับการ
ชวยเหลือ
สรุป คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร หมาย
ถึง สภาพการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอ
ความรูส กึ พึงพอใจทัง้ ดานสวนตัวบุคคลและความสัมพันธ
กับสถานศึกษาและสิง่ แวดลอม ทําใหบคุ ลากรและชุมชน
ไดรับรู และแสดงออกซึ่งเจตคติ คานิยมที่ดีตอสังคม
ภายนอกสถานศึกษา อีกทัง้ การจัดสิง่ แวดลอมการทํางาน
บรรยากาศในการทํางาน การสนับสนุนความสามารถของ
บุคลากร คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ความ
สมดุลระหวางชีวิตครอบครัวกับการทํางาน ที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้เปนปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากร
4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) แบบภาคตัดขวาง (Cross –
sectional research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร อันประกอบ อาจารย เจาหนาฝาย
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สนับสนุน คนงาน และแมบา น ทําการวิจยั ในปการศึกษา
2555 ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย
จูงใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิต จํานวน 4
องคประกอบขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ฉบับภาษา
ไทย จํานวน 26 ขอ ไดแก องคประกอบดานรางกาย ดาน
จิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย เปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ที่ พั ฒ นาจากกรอบแนวคิ ด ของคํ า ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง
หมายถึงการประเมินคาที่เปน จิตนิสัย (Subjective)
ซึ่งฝงแนนอยูกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม และสภาพ
แวดลอม เพราะวา นิยามของQOL จะเนนไปที่การรับรู
ในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูตอบไมไดคาดหวังที่จะเปน
วิธีการที่จะมีตอคุณภาพ
คุณสมบัติของเครื่องมือวัด
เป น เครื่ อ งชี้ วั ด ที่ พั ฒ นามาจากเครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด
คุณภาพชีวติ ขององคการอนามัยโลก 100 ขอ โดย ทําการ
เลือกคําถามมาเพียง 1 ขอ จากแตละหมวดใน 24 หมวด
และรวมกับหมวดที่เปนคุณภาพ ชีวิต และสุขภาพทั่วไป
โดยรวมอีก 2 ขอคําถาม การศึกษาคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยมีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha
coefficient เทากับ 0.8406 คาความเที่ยงตรง เทากับ
0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL -100 ฉบับ
ภาษาไทยที่ WHO ยอมรับอยางเปนทางการ
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เครื่ อ งมื อ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต WHOQOL-BrefThai ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะ
นิ สั ย (Perceived Objective) และอั ต วิ สั ย (SelfReport Subjective) จะประกอบดวยองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ 1.ดานรางกาย (Physical
Domain) 2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) 3.
ดานความสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationships)
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment)

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ไมเลย
เล็กนอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรการใหคะแนนแบบวัดคุณภาพ
ชีวิต WHOQOL-26 ขอคําถามที่มีความหมายทางบวก
23 ขอ และขอคําถามทีม่ คี วามหมายทางลบ 3 ขอ คือ ขอ 2
9 11 แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ใหผูตอบเลือกตอบ
กลุมที่ 1 ขอความทางลบ 3 ขอ
กลุมที่ 2 ขอความทางบวก 23 ขอ
กลุมที่ 1 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
กลุมที่ 2 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ไมเลย
เล็กนอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนนคุณภาพชีวติ มีคะแนน ตัง้ แต 26 -130 คะแนน โดยเมือ่ ผูต อบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถ
เปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กําหนดดังนี้
คะแนน 26 -60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
คะแนน 61 -95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลางๆ
คะแนน 96-130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเปนองคประกอบตางๆ ไดดังนี้
องคประกอบ
1. ดานสุขภาพกาย
2. ดานจิตใจ
3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม
4. ดานสิ่งแวดลอม
5. คุณภาพชีวิตโดยรวม

การมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
7- 16
6 14
37
8 -18
26 -60

คุณภาพชีวิตกลางๆ
17 -26
15- 22
8 -11
19 – 29
61 - 95

คุณภาพชีวิตที่ดี
27 -35
23 -30
12 -15
30 – 40
96 - 130
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องคประกอบดานสุขภาพ ไดแก ขอ 2, 3, 4, 10,
11, 12, 24
องคประกอบดานจิตใจ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 8, 9, 23
องคประกอบดานสัมพันธภาพ ไดแก ขอ 13, 14, 25
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ขอ 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาสถิตริ อ ยละ คาคะแนนเฉลีย่ X และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและการ
กระจาย

6. ผลการวิจัย และอภิปรายผล
6.1 ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิงจํานวน 73 คน และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจํานวน 60 คน สถานภาพสมรสคู และโสด
จํานวน 47 และ 46 คน ตามลําดับ สวนใหญอาศัยที่บาน
ตนเองจํานวน 55 คน และรองลงมาอาศัยอยูบานเชา
จํานวน 38 คน และสวนใหญสังกัดคณะพยาบาลศาสตร
จํานวน 31 คน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n = 100)
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

27
73

27.00
73.00

10
26
60
4

10.00
26.00
60.00
4.00

46
47
7

46.00
47.00
7.00

55
38
6
1

55.00
38.00
6.00
1.00

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุเฉลี่ย 38.36 (12.21) ป
ระดับการศึกษา
- ตํ่ากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
สถานภาพสมรส
- โสด
- คู
- หมาย / หยา / แยก
ลักษณะที่อยูอาศัย
- บานตนเอง
- บานเชา
- อื่นๆ ไดแก
- missing
58

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ขอมูล
หนวยงาน
- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักทรัพยากรบุคคล
- สํานักวิชาการ
- สํานักกิจการนักศึกษา
- สํานักตรวจสอบภายใน
- สํานักทะเบียนและประเมินผล
- สํานักหอสมุดกลาง
- คณะบริหาร
- คณะนิติศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บัณฑิตวิทยาลัย
2. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของอาจารย และบุ ค ลากร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของอาจารย และ
บุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รายขอพบวาสวนใหญ
มีคะแนน 3.50 ขึ้นไป ยกเวนการเจ็บปวดตามรางกาย
เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทําใหไมสามารถทํา
ในสิ่งที่ตองการ การมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมาก
นอยเพียงใด ความพึงพอใจที่จะสามารถไปใชบริการ
สาธารณสุ ข ได ต ามความจํ า เป น และการมี โ อกาสได
พักผอนคลายเครียด มีคะแนน 3.32 3.34 3.43 และ
3.26 ตามลําดับ

จํานวน

รอยละ

8
3
9
9
5
1
5
6
2
2
31
2
11

8.00
3.00
9.00
9.00
5.00
1.00
5.00
6.00
2.00
2.00
31.00
2.00
11.00

3. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของอาจารย และบุ ค ลากร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
จําแนกรายดาน (องคประกอบดานสุขภาพกาย จิตใจ
สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอม)
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตจําแนกรายดาน
พบวาองคประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก องค
ประกอบดานจิตใจ 3.99 คะแนน สวนองคประกอบที่มี
คะแนนตํ่าที่สุดไดแก องคประกอบดานสิ่งแวดลอม 3.61
คะแนน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตของอาจารย และบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกราย
ดาน (องคประกอบดานสุขภาพกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอม) (n = 100)
องคประกอบ
องคประกอบดานสุขภาพกาย
องคประกอบดานจิตใจ
องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคม
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
6.2 อภิปรายผล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เปนชาย
27 คน คิดเปนรอยละ 27 เปนหญิง 73 คน คิดเปนรอย
ละ 73 มีอายุเฉลี่ย 38.36 (12.21) ป ระดับการศึกษา
สวนใหญจบปริญญาโท รอยละ 60 สถานะภาพสมรส
เปนโสด 46 คน คิดเปนรอยละ 64 คู 47 คน คิดเปน
ร อ ยละ 47 ลั ก ษณะที่ อ ยู อ าศั ย ส ว นใหญ เ ป น บ า น
ของตนเอง รอยละ 55 บานเชา รอยละ 38
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากร
จําแนกรายดานพบวา องคประกอบที่มีคะแนนสูงสุด
ไดแก องคประกอบดานจิตใจ ที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม 3.61 สรุปคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑดี สอดคลองกับการศึกษาของสภาคณาจารย และ
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (2552) พบวา
คุณภาพชีวติ ของบุคลากรทีท่ าํ การศึกษานัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ
อยูในเกณฑดี
เมือ่ พิจารณาปจจัยจูงใจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร ทั้ง 4 องคประกอบ เพื่อศึกษาปจจัย
จู ง ใจ จากคํ า ถามปลายเป ด “ท า นคิ ด ว า การพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของทานมีปจ จัยใดบาง” ผลการศึกษาพบวา
1. ดานสุขภาพกาย สวนใหญตอบวาควรออกกําลังกาย
สมํา่ เสมอ ใหมกี จิ กรรมสันทนาการ จัดกิจกรรมออกกําลัง
กาย ในวิทยาลัยฯ และสวนนอยตอบวา ควรตรวจสุขภาพ
ประจําป รับประทานอาหารที่เปนประโยชน 5 หมู ลด
อาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อไมใหเกิดโรค
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คะแนนเฉลี่ย
3.82
3.99
3.86
3.61
2. ดานจิตใจ สวนใหญตอบวา ควรสวดมนต
ทําสมาธิ และสวนนอยตอบวา หาเวลาวางไปสังสรรค
กับเพื่อน ผอนคลายดูของสวยงาม ตามหางสรรพสินคา
ทําบุญทําทาน ตองมองโลกใหสวยงาม มีจิตแจมใส ไม
สรางเงื่อนไขใหชีวิต
3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม ตอบวาบําเพ็ญ
ตนให เ ป น ประโยชน คบหาสมคมกั บ คนดี มี จิ ต ใจ
อาสาชวยเหลือ เปนทุกขเปนรอนซึ่งกันและกัน สราง
มนุษยสัมพันธกับหมูคณะและใหความรัก คิดบวก
4. ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ตอบว า อยากเห็ น
สิ่งแวดลอมนาอยู ไมทิ้งขยะเกลื่อนกลาด และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม ชวยกันลดภาวะโลกรอน ชวยกันปลูกตนไม
ใชสารอินทรีย เปนปุยธรรมชาติ
7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ เปนฐาน
ของการวิจัย สงเสริมคุณภาพชีวิตดวยรูปแบบที่เหมาะ
สมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อันจะสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรไดตรงจุด ทําใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพแกคณ
ุ ภาพชีวติ บุคลากรไดอยูส มบูรณแบบ
2. ดานนโยบายและการบริหาร ขอมูลทีไ่ ดจาก
การวิจัยครั้งนี้ จะสามารถนําไปวางแผนระดับนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางขยายผล ไปสูคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ในระดับตางๆ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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