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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Research) วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาระดับ ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิ ตในหอพักนั กศึกษา สถาบันอุดมศึก ษาเอกชนแห่ง หนึ่ง เขต
กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จานวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ส ถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ส หสัมพันธ์ (Pearson
Product Moment Correlation Analysis ) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แยกตามคณะวิชาและระยะเวลาที่พัก
อาศัยในหอพักนักศึกษา 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 4 ตัวแปร ซึ่งร่วมกันทานายได้
ร้อยละ 56.2 ตัวแปรทานายที่มีอานาจทานายมากที่สุด คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก รองลงมาเรียงตามลาดับ
คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และการจัดบริการและสวัสดิการ
คาสาคัญ: ความสุข, เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก, บุคลิกภาพ
ABSTRACT
This correlational research aimed 1. to study the level of happiness of students living in
a dormitory under a private higher education institution in metropolitan Bangkok and 2. to study
the factors that contribute the students’ happiness living in a dormitory under a private higher
education institution in metropolitan Bangkok. The sample is comprised of 340 students. The
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instrument tool used in this research is a questionnaire. Statistical results were analyzed using the
Pearson Product Moment Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis.
The research found that : 1. The level of happiness of students living in a dormitory
under a private higher education institution in Metropolitan Bangkok is at a very high level. Both
in groups and subgroups separated by the school and residence time in student dormitories.
2. Factors affecting of happiness of students living in a dormitory under a private higher education
institution in Metropolitan Bangkok was statistically significant at .05 level. This were four
variables which predicted 56.2% predictive variable The most predictive variables were attitudes
towards living in dormitories. The secondary order is the relationship with the surrounding person,
compromise personality and the provision of services and welfare.
Keywords: happiness, attitude towards living in dormitory, personality
บทนา
ภายหลัง จากที่นักศึกษาจบระดับการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนมีทั้งภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็นหลายภาค หลายคณะ และคณะวิชาที่
มีความสาคัญ เป็นที่นิยม และตัดสินใจที่เลือกเรียนวิชาชีพทางด้านสุขภาพ คือ วิชาชีพคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็น
วิชาชีพที่ต้องมีการค้นคว้า หาความรู้ ฝึกปฏิบัติเวรเช้า บ่าย ดึก เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และทักษะในวิชาชีพ
ของตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่ทีเรียนมักมีภูมิล าเนามาจากต่างจัง หวัด ไม่มี ที่พักอาศัยในกรุง เทพมหานคร หรือ
สถานที่ พัก อาศั ย อยู่ ไ กลจากสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา ทาให้เ กิ ดความไม่ส ะดวกในการเดิน ทาง การจราจรที่ ติด ขั ด
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ จึงมีการจัดบริการหอพัก สาหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่จึง เลือกที่จ ะพักอาศัยในหอพักของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหอพักข้างนอก เนื่องจากใกล้
สถาบันการศึกษา การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักศึกษาสามารถพักผ่อนได้
อย่างเพียงพอ
การใช้ ชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข ตลอดเวลาการเรี ย นนั้ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากั บ สั ง คม
ทากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การรู้จักคบเพื่อน การรู้จักที่จะให้อภัย ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต
ของมนุษย์อีกประการหนึ่ง คือ หอพัก ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดหอพักไว้บริการนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ แต่ในกรณีที่ นักศึกษาที่ไม่สามารถหาที่พักอาศัยได้ ต้องกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวิทยาลัยมีความเจริญมากขึ้น เห็นว่าปัญหาด้านที่พักอาศัยของนักศึกษามีผลทาให้นักศึกษา
ไม่พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน จึงได้มีการจัดสร้างหอพักให้แก่นักศึกษา (สาเนาว์, 2539)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซัง
โรมันคาทอลิก โดยปรัช ญาพื้นฐาน คือ “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ” มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินตาม
หลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ และมีความชานาญใน
ศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึง
ได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษามีความอดทนช่วยเหลือ
แบ่งปันซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันและส่วนรวม ด้วยความรักและความเอื้ออาทร
รู้จักรักษาความสะอาด โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สังคมให้
สามารถปรับตัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และการเคารพศักดิ์ศรีของ
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มนุ ษ ย์ (วฤณดา, 2557) ดั ง ที่ ส าเนาว์ (2539) ได้ กล่ าวถึ ง วั ต ถุป ระสงค์ ของหอพั กนิ สิต นัก ศึ กษา ส าหรั บ
สถาบั น อุ ด มศึก ษาในประเทศไทย โดยทั่ ว ไปควรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นที่ พั ก อาศั ย ที่ มี ค วาม
สะดวกสบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อช่วย
เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้นิสิตนักศึกษา โดยฝึกให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น มีน้าใจ
มีค วามสามัค คี มีค วามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้ง สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการทางานร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตย โดยการส่ง เสริมให้นักศึกษาจัดกิจ กรรม
ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยการจัด
สภาพแวดล้อม และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
นั ก ศึ ก ษาที่ พั ก อาศั ย ในหอพั ก ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลรอบข้ า ง ได้ แ ก่ เพื่ อ น รุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ ง
อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก มาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) มีการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความรัก
ความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะแบบครอบครัว เหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา
มีการแนะนา ตักเตือน เมื่อกระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ถูกกาลเทศะ นักศึกษาทุกคนต้องมีการปรับตัว
เข้าหากัน เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ตามที่ วริศรา (2555) ศึกษาการวัดดัช นีค วามสุข
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าความสุขในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา โดยเรียงลาดับกลุ่มประชากร
มีความสุขจากมากไปน้อยที่สุด ได้แก่ ความเป็นมิตรกับบุค คลรอบข้าง การได้รู้สึกยินดีกับความสาเร็จของผู้ อื่น
การได้แสดงความเป็นห่วงเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น และการได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนอย่างสงบสุข
ส่วนเจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก มีทั้งด้านบวกและด้านลบของแต่ละบุคคล จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของ
การใช้ชีวิตในการอยู่หอพักนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน และบุคลิกภาพของนักศึกษาแต่ละคนก็เป็นส่วนสาคัญ ที่ทาให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาหอพักคนอื่นได้อย่างมีความสุข Stepen M.Pollan และ Make
Levine (อ้างใน ชัยเสฎฐ์, 2554) ได้กล่าวว่า ความสุข ที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุ หรือปัจจัยภายนอก แต่มาจากจิตใจ
หรือปัจจัยภายในของเราเอง เพราะความสุข คือ เรื่องของจิตใจไม่ใช่ร่างกาย
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรและทางานเป็นอาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพักของสถาบันอุดมศึกษา
ได้เห็นถึงความสาคัญความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความสุขการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาว่ามีปัจ จัยใดบ้างที่ส่ง ผลต่อความสุขของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา เพื่อนามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอพักของสถาบั นอุดมศึกษา
พัฒนาด้านการบริการและสวัสดิการหอพักนักศึกษาที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขมากขึ้น ขณะที่อยู่หอพักของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับความสะดวกสบายทาง
กายภาพทีไ่ ด้รับจากหอพักนักศึกษา ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง และปัจจัยภายใน ได้แก่ เจตคติต่อการใช้ชีวิต
ในหอพัก และบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ตามที่ ประไพพรรณ (2555) ได้กล่าวถึง บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบแต่ละด้านของแต่ละด้านของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ซึ่งบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมี
ความสาคัญกับกลุ่มวัยทางานมาก เพราะการทางานร่วมกันภายในองค์กรหรือองค์การต่างๆ จาเป็นต้องมีบุคลิกภาพ
ทั้ง 5 เป็นองค์ประกอบสาคัญ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด
ผู้วิจัยได้เลือกมาศึกษาเพียง 3 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษากาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด
คือ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
หนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Research)
ประชากร (Population) คือ นักศึกษาหญิงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 จนถึงปีการศึกษา 2558
กลุ่ มตั วอย่ าง (Sample) ที่ใ ช้ ในการวิจั ยเชิง ปริม าณ คือ นั ก ศึก ษาหญิ ง ที่พั กอาศัย ในหอพั กของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ของปีการศึกษา 2558 จานวนทั้งหมด 340 คน ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 279 คน คณะจิตวิทยา จานวน 20 คน และคณะกายภาพบาบัด จานวน 41 คน และ
เชิงคุณภาพ คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบันต่อในปีการศึกษาถัดไป จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ คณะวิชา และระยะเวลาที่พักอาศัยใน
หอพัก ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ได้แก่
1. แบบสอบถามการได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพที่ได้รับจากหอพักนักศึกษา เป็นแบบสอบถาม
ที่วัดการได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมภายนอกหอพัก
และภายในห้องพัก และการรักษาความปลอดภัย
2. แบบสอบถามความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นแบบสอบถามที่วัดความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
ของนักศึกษา ได้แก่ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และมาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) ในลักษณะการได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ ความเอื้ ออาทร ความรั ก ค าแนะน า ค าปรึ กษา ตั กเตื อน ใช้ ชีวิต ร่วมกัน เป็น ลักษณะแบบครอบครั ว มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก เป็นแบบสอบถามวัด การรู้คิดเชิงประเมินค่า ความรู้สึก
และแนวโน้มการปฏิบัติของนักศึกษา ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาในลักษณะที่เห็นได้ว่าชีวิตในหอพักเป็นสิ่งที่ดี
หรือไม่ดี มีความรู้สึกสบายใจ การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง การวางตัว การได้รับความสะดวก ความ
พอใจในบริการของหอพัก ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา ได้แก่ กฎระเบียบ บรรยากาศ การเรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การทากิจกรรมต่างๆ ภายในหอพัก การขออนุญาตค้างคืนนอกหอพัก ขออนุญาตกรณี
พิเศษการทาความสะอาดห้องพักของตนเองและบริเวณส่ว นรวม และความพร้อมที่จ ะท าตามให้อ ยู่ในหอพั ก
นักศึกษาได้
4. แบบสอบถามบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ปรับข้อความจากแบบวัดของนักวิจัย หลายท่าน ซึ่ง
ได้พัฒนาตามมาตรวัดบุคลิกภาพ Big Five Inventory ของ Bernet-Martinez และ John (1998) ในที่การวิจัยครั้ง
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นี้ได้ เลือกเพียง 3 องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับเรื่อ งที่ศึกษา ได้แก่ บุค ลิก ภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคิร์ท (Likert
Scale) ได้แก่ 5=มากที่สุด,4=มาก,3=ปานกลาง,2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่วัด
การรับรู้ของนักศึกษาหอพักในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านกาย ได้แก่ การมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีภูมิต้านทานโรคดี ด้านจิตใจ ได้แก่ ภาวะจิตใจที่เป็นสุข มีความรู้สึกที่
ดีแก่ตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางจิตใจ การมองโลกในแง่ดี การคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้อภัย การมี
ความพึงพอใจในที่พักอาศัย สามารถปรับตัว สามารถจัดการแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating
Scale) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้แก่ 5=มากที่สุด,4=มาก,3=ปานกลาง,2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสาเหตุที่นักศึกษาลาออกจากหอพัก ซึ่ง ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลักษณะแบบสอบถาม
ปลายเปิด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis
testing) คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ ENTER
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษาของนักศึกษาหอพัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
เขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ
ข้อคาถาม
แปลผล
X̅ S.D.
1 ข้าพเจ้ามีเวลาพักผ่อนเพียงพอมากกว่าอยู่ที่พักนอกสถาบันการศึกษา
3.45 .93
มาก
2 ชีวิตในหอพักของวิทยาลัย ทาให้ข้าพเจ้าดูแลสุขภาพ อนามัยของตัวเอง 3.33 .86 ปานกลาง
ได้ดีขึ้น
3 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตในหอพัก ทาให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพ และอนามัยที่ดี
3.29 .82 ปานกลาง
4 เพื่อนๆ มักชมว่าข้าพเจ้าเป็นคนร่าเริง เบิกบาน
3.86 .78
มาก
5 มีเพื่อนบางคนบอกว่าอยู่ใกล้ข้าพเจ้าแล้วมีความสุข
3.73 .72
มาก
6 ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในตนเอง
4.20 .71
มาก
7 เมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างเกิดขึ้น ข้าพเจ้ามักมีสติ และไม่
3.52 .80
มาก
หวั่นไหว
8 คนใกล้ชิดมักบอกว่าข้าพเจ้าว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง
3.68 .73
มาก
9 ข้าพเจ้าพยายามมองหาส่วนดีของเพื่อนมากกว่ามองส่วนเสียของเขา
3.90 .66
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
10 เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะมองเห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
11 เวลาเพื่อนร่วมห้องนอนปฏิบัติไม่ดีต่อข้าพเจ้าๆ พยายามคิดในมุมของ
เขาว่าเพราะอะไรเขาจึงทาเช่นนั้น
12 ข้าพเจ้าพยายามเข้าใจคนอื่นในมุมมองของเขา
13 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่าการให้อภัย เป็นคุณธรรมสูงสุด
14 ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่ได้มาพักที่หอพักของสถาบันการศึกษา
15 การใช้ชีวิตในหอพักของวิทยาลัยฯ ทาให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ที่มี
คุณค่า
16 ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายในหอพักได้เป็นอย่างดี
17 ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบของหอพักได้
18 เมื่อเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน ข้าพเจ้าสามารถปรับความเข้าใจกับ
เพื่อนๆ ได้
19 ข้าพเจ้าใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มากกว่าการใช้อารมณ์
20 ข้าพเจ้ารับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดี โดยไม่หลีกหนีปัญหา
21 ข้าพเจ้าควบคุมอารมณ์ได้ดี
22 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนโยบายของหอพักในขณะอยู่หอพักของ
สถาบันการศึกษา
ระดับความสุขของการใช้ชีวิตในหอพัก

X̅
3.81
3.73

S.D.
.64
.79

แปลผล
มาก
มาก

3.87
3.97
3.28
3.66

.65
.69
.86
.88

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

4.0 .73
3.74 .81

มาก
มาก

3.86 .71

มาก

3.83 .68
3.82 .63
3.78 .76

มาก
มาก
มาก

3.89 .78

มาก

3.74 .40

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X̅=3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสุขของการใช้ชีวิตในหอพัก ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในตนเอง (X̅=4.20) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายในหอพักได้เป็นอย่างดี (X̅=4.0) อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่าการให้
อภัย เป็นคุณธรรมสูงสุด (X̅=3.97) อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนั กศึกษา จาแนกตามของข้อมูลทั่วไป
ประกอบด้วย คณะวิชา และระยะเวลาที่พักอาศัย ของนักศึกษาหอพัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
หนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม

X̅

S.D.

แปลผล

1. คณะพยาบาลศาสตร์

3.73

0.41

มาก

2. คณะจิตวิทยา

3.81

0.35

มาก

3. คณะกายภาพบาบัด

3.78

0.38

มาก

1 ภาคการศึกษา

3.74

0.42

มาก

2 ภาคการศึกษา

3.7

0.41

มาก

3 ภาคการศึกษา

3.7

0.34

มาก

4 ภาคการศึกษา

3.68

0.4

มาก

5 ภาคการศึกษา

3.68

0.31

มาก

6 ภาคการศึกษา

3.86

0.27

มาก

7 ภาคการศึกษา

3.82

0.41

มาก

คณะวิชา

ระยะเวลาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา ทั้ง 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิท ยา และคณะกายภาพบาบั ด อยู่ในระดับ มาก ระยะเวลาที่นักศึกษาพักอาศัยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1-7 ภาคการศึกษา นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการใช้วิเคราะห์แบบ Enter
เป็นการใช้ตัวแปรทั้งหมด เพื่อทานายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
Residual
Total

31.13
24.28
55.41
2
2
R = .750 ,R = .562 ,R adj =.551

8
331
339

3.89
.07

53.05

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรการจัดบริการและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษา การรักษา
ความปลอดภัย ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก บุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง

31
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บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม สามารถร่วมกันทานายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอานาจในการทานายร้อยละ 56.2
ตารางที่ 4 แสดงอานาจในการทานายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
t

Sig.

(Constant)

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
Std. Error

1.026
.143

7.158

.000

การจัดบริการและสวัสดิการ

.088

.037

.132

2.38*

.018

ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

.197

.039

.255

5.10*

.000

เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก

.262

.040

.344

6.60*

.000

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม

.101

.027

.156

3.796*

.000

ตัวแปรทานาย

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทานายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพัก
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน
4 ตัวแปร และตัวแปรทานายที่มีอานาจทานายมากที่สุด คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ( มีค่าเท่ากับ .344)
อัน ดั บ สอง คื อ ความสั ม พั นธ์ กั บ บุ ค คลรอบข้ า ง ( มี ค่ าเท่ า กั บ .255)
อั นดั บ สาม คื อ บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนีประนอม ( มีค่าเท่ากับ .156) และตัวแปรทานายที่มีอานาจน้อยที่สุด คือ การจัดบริการและสวัสดิการ (
มีค่าเท่ากับ .132)
ตารางที่ 5 สาเหตุของการออกจากหอพักของนักศึกษา โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ลาดับ
สาเหตุการออกจากหอพัก
1
2

นักศึกษาต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น / และเพื่อนๆ ในห้องไม่มีความเกรงใจกัน
ขณะอยู่ในห้องพัก
หอพักข้างนอก เวลาที่บิดา มารดา หรือญาติมากรุงเทพฯ สามารถมานอนพักได้ แต่
ถ้าหอพักหอพักข้างในของสถาบันอุดมศึกษา บิดา มารดา หรือญาติไม่สามารถเข้ามา
พักได้

จานวน
ผู้ตอบ (คน)
6
4

3

จานวนนักศึกษาที่พักอยู่แต่ละห้องมีมากเกินไป

4

4

ควรมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยให้มาก หรือของสูญหายแล้วไม่ได้คืนกลับมา

3

5

ค่าหอพักของสถาบันอุดมศึกษา มีราคาแพงกว่าหอพักข้างนอก

3

6

สามารถทางานพิเศษได้ เพราะหอพักข้างนอกไม่มีเวลาเข้า-ออกหอพักเป็นตัวกาหนด

2
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ลาดับ

สาเหตุการออกจากหอพัก

จานวน
ผู้ตอบ (คน)

7

เพื่อนร่วมห้องนอนไม่ช่วยกันทาความสะอาดห้องพัก
ค่าไฟฟ้าของห้องปรับอากาศมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหอพักข้างนอกที่เป็น
ห้องปรับอากาศ
นักศึกษาออกหอพักไปอยู่หอข้างนอก เพราะตามเพื่อนสนิทไปพักด้วยกัน

1

8
9
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1
1

จากตารางที่ 5 พบว่าสาเหตุ อันดับ 1 คือ นักศึกษาต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น นักศึกษาต้องการ
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น อันดับสอง มี 2 สาเหตุ คือ หอพักข้างนอก เวลาที่บิดา มารดา หรือญาติมากรุง เทพฯ
สามารถมานอนพักได้ แต่ถ้าพักหอพักข้างในของสถาบันอุดมศึกษา บิดา มารดา หรือญาติไม่สามารถเข้ามาพักได้
และจานวนนักศึกษาที่พักอยู่แต่ละห้องมีมากเกินไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (X̅=3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสุขของนักศึกษา
ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในตนเอง (X̅=4.20) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายในหอพักได้เป็นอย่างดี (X̅=4.0) อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่าการให้อภัย เป็นคุณธรรมสูงสุด (X̅=3.97) อยู่ในระดับมาก
จากผลการศึกษา ตัวแปรที่เข้าไปทานายตัวแรก คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก โดยพบว่าค่า  มีค่า
เท่ากับ .344 แสดงให้เห็นว่า เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร การที่นักศึกษาหอพักเกิดเจตคติที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องประกอบด้วยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ
องค์ประกอบความรู้สึกและอารมณ์ และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม การเป็นคนคิดบวก คือ คนที่มองโลกอย่าง
เป็นกลาง อุปนิสัยมองโลกในแง่ดี มีเจตคติที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทาให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกนั้นเป็นการคิดเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กาลังเป็นไปไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือ
ทางร้าย และทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวกได้ จิตเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดพฤติกรรมหรือการ
กระทาต่างๆ เมื่อจิตสงบสุข เบิกบาน แจ่มใส จะทาให้ร่างกายของเรามีความสุข ส่วนความพึงพอใจ การตัดสินใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข จะทาให้บุคคลเกิดความสบายใจ หรือตอบสนองความต้องการของตัวเองทาให้เกิด
ความสุ ข รวมทั้ ง สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ ชั ช วาล (2553)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
เจตคติของการตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อ ด้านการปฏิบัติ และ
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมีส่วนช่วย
ดูแลให้นักศึกษาหอพัก เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ฝึกให้นักศึกษามองโลกในแง่ดี รู้จักการรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้อื่น ตั้งแต่เริ่มเข้าพักอาศัยในหอพักจนกระทั่งออกหอพัก เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสุขในการใช้ชีวิตใน
หอพักมากที่สุด
ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวทานายลาดับดับที่ 2 คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยพบว่าค่า  มีค่า
เท่ากับ .255 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งความสัมพันธ์ เกิดระหว่างบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นได้ ถ้านักศึกษาหอพักมีความสัมพันธ์
กับบุค คลรอบข้างที่ดี จะทาให้นักศึกษาเกิดความสุขต่อการใช้ชีวิตในหอพักมากขึ้น ผลงานวิจัยนี้ส อดคล้องกับ
งานวิจัย พิชฌาย์วีร์ (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี
พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านที่มีค่าสูงที่สุด
คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น วริศรา (2555) ได้ศึกษาการวัดดัชนีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่าความสุขว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา กลุ่มประชากรมีความสุขมากที่สุด ได้แก่ ความเป็นมิตรกับบุคคล
รอบข้าง นุสรา และคณะ (2549) ได้ศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ผล
การศึ ก ษาพบว่ า นัก ศึ ก ษาพยาบาลให้ ค วามหมายของความสุ ข ในรู ป แบบของการมี ค วามรู้ สึ ก ทางบวก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิด การแสวงหาความสุขเป็นไปอย่างเรียบง่ายในสภาพแวดล้อมที่ดารงอยู่ เป็นการ
แสวงหาความสุขจากปัจ จัยภายนอกมากกว่าภายในจิตใจ ได้แก่ ทากิจ กรรมที่ช อบ และให้ค วามเพลิดเพลินมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และทากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข-ทุกข์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่ออยู่ที่
วิทยาลัยประกอบด้วย ปัจจัยภายในตัวนักศึกษาเอง ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว และปัจจัยภายนอกตัว
นักศึกษา เรียงล าดับจากที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อาจารย์ วิสัญ (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพชีวิตกับด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง Demir, Ozdemir & Weittekamp
(2007) (อ้างใน อภิญญา (2553) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเพื่อนที่ดีที่สุด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
นอกจากนั้นผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าคุณภาพของมิตรภาพนั้นจะแปรผันตามระดับความใกล้ชิด กล่าวคือ
เพื่อนที่ดีที่สุด ก็จะมีคุณภาพของมิตรภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่าเพื่อนสนิท ดังนั้นอาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมี
การส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องและบุคคลอื่นๆ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
การได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความมีมิตรภาพ การได้แสดงความเป็นห่วงเมื่อเห็นผู้อื่นมี
ความทุกข์ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมภายในหอพัก ให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักมากขึ้น
ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวทานายลาดับที่ 3 คือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม โดยพบว่า ค่า  มีค่า
เท่ากับ .156 แสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ถ้ านักศึกษาหอพักมีบุคลิกภาพที่สูง จะทา
ให้นักศึกษาเกิดความสุขของการใช้ชีวิตในหอพักมากขึ้น ผลงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา และคณะ
(2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุค ลิกภาพห้าองค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาและความสุขของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ แบบความเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของนิสิต นักศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 บุคลิกภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ สามารถร่วมกันทานายความแปรปรวนของ
ความสุขของนิสิต นักศึกษาร้อยละ 55 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และ อภิญญา (2553) ได้ศึกษาบุคลิกภาพ
มิตรภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพด้านการยอมรับผู้อื่น ความสุขของนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นมาเซอร์
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(นักบวชคาทอลิก) อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมีการดูแล และกระตุ้น เสริมสร้างนักศึกษาหอพักให้เป็นบุคคลที่
มีบุค ลิก ภาพแบบประนีประนอม คือ มีค วามเห็น ใจผู้อื่ น มีค วามกระตือรือ ร้นที่จ ะช่วยเหลือผู้อื่ น การมีน้าใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการประนีประนอม เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักมากขึ้น
ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวทานายลาดับสุดท้าย คือ การจัดบริการและสวัสดิการ โดยพบว่า ค่า  มีค่า
เท่ากับ .132 แสดงให้เห็นว่า การจัดบริการและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร ถ้าสถาบันอุดมศึกษามีการจัดบริการและ
สวัสดิการในหอพักนักศึกษาที่มากขึ้น ตรงความต้องการของนักศึกษาหอพักมากที่สุด จะทาให้นักศึกษาเกิดความสุข
ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษามากขึ้น ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย และคณะ (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการและการพักอาศัยในหอพักสู่หนทางแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ทาให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักอย่างมีความสุข ได้แก่ การมีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก การได้รับการบริการ วิสัญ (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผล
การศึกษาพบว่ า การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่หอพั ก เป็นตัวแปรที่ ส ามารถอธิ บายคุณภาพชี วิตได้มากที่สุ ด
รองลงมาได้แก่ การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บป่วย ดัง นั้นหอพักของสถาบันอุดมศึกษา จึง ควรมีการ
จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ภายในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบริการซ่อมอุปกรณ์ภายในหอพักที่
ชารุดได้ร วดเร็ว สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความทันสมัย มีพนักงานทาความสะอาดบริเวณส่วนรวมของ
หอพัก การบริการซัก-รีดเสื้อผ้า การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยหรือการส่งต่อพบ
แพทย์ทาการรักษาต่อ เพื่อให้นักศึกษาหอพักเกิดความรู้สึกต้องการอยู่หอพักของสถาบันอุดมศึกษามากกว่ าพัก
อาศัยหอพักข้างนอก
จากการสรุ ป และอภิ ป รายผลดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แปร เจตคติ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ในหอพั ก
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุค ลิกภาพแบบประนีประนอม และการจัดบริการและสวัส ดิการ สามารถร่วม
ท านายความสุ ข ของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ ชี วิ ต ในหอพั ก นั ก ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห่ ง หนึ่ ง เขต
กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สามารถ
ทานายได้ 56.2%
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ได้ข้อสรุปที่ทาให้ทราบว่าตัวแปรที่สามารถทานายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
และการจัดบริการและสวัสดิการ ซึ่งสามารถที่จะเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติและวิจัยได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลหอพักควรมีการจัด การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในแต่ล ะปี
การศึกษา ควรมี การชี้แจงให้เห็น ภาพของการใช้ ชีวิตในหอพักนักศึ กษาเป็ นรูปธรรมมากขึ้น ได้ มีการแบ่ง ปั น
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประพฤติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก การใช้ชีวิตในหอพัก เพื่อให้
นักศึกษาหอพักเกิดความประทับใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในหอพัก นักศึกษาหอพักควรเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก มาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) และบุคคลอื่นๆ ส่วนบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเห็นใจผู้อื่น กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ผู้อื่นก็จะช่วยเหลือ
ตนเองเหมือนกัน รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรจัดบริการและสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การบริการซ่อม
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อุปกรณ์ หอพัก การบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ควรมีบุค ลากรให้การดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณี
เจ็บป่วยเล็กน้อย และการส่งต่อพบแพทย์เพื่อทาการรักษา นอกจากนั้นควรปรับเรื่องจานวนนักศึกษาที่พักรวมกันไม่
ควรเกิน 3 คน เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกสบาย เพราะสาเหตุของการลาออกจากหอพัก คือ การขาดความเป็น
ส่วนตัว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวตัวแปรที่สามารถทานายความสุขได้เพิ่มขึ้น เช่น การปรับตัว ค่าใช้จ่ายในการ
อยู่หอพัก และการสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในหอพักกับนักศึกษาแรกเข้าการอยู่หอพัก จนกระทั่งพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาหอพัก
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเชิง ลึก โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขของ
นักศึกษาในกลุ่มของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักและนอกหอพัก
3. ควรศึกษาบทบาท หน้าที่ ของอาจารย์ดูแลหอพัก ที่ปรึกษาหอพัก ที่มีผลต่อความสุขของการใช้ชีวิต
ในหอพักของนักศึกษาหอพัก
4. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสุขของนักศึกษาในด้านต่างๆ มีการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับการให้การบริการ สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกในหอพักอย่างสม่าเสมอ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร และอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้กรุณา
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