
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 1

วารสารศรีวนาลัยวิจัย

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 3

บทบรรณาธิการ 
 

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ได้จัดท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยเปิดรับบทความทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยวารสารฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 8 ซึ่งการด าเนินงานของวารสารยังคง
ตระหนักถึงคุณภาพตามท่ีศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ก าหนดไว้โดยยังคงนโยบายในการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองบรรณาธิการวารสารศรีวนาลัยวิจัยได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัย  บทความทางวิชาการ 
บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือจากนักเขียนและนักวิจัยจากทั่วประเทศเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร       
ศรีวนาลัยวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 10 บทความ  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความมาเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้อง (Peer review) ขอขอบคุณ 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนการจัดท าวารสารศรี วนาลัยวิจัยฉบับน้ีให้เสร็จ
สมบูรณ์ด้วยดี กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า องค์ความรู้จากบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร  
ศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจ ส าหรับ
ท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความเผยแพร่ลงในวารสารศรีวนาลัยวิจัย สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร  
ศรีวนาลัยวิจัย หรือดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร http://www.journalrdi.ubru.ac.th 

 
                                              กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 5

สารบัญ

                                                                                                                           หน้า

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้มีจิตอาสา

ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร

กรุณา  วิทยารัตน์ .................................................................................................................................................1 

การค้นหาและพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างงานด้านสังคมวัฒนธรรมของ

ประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดินในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างของประเทศไทย ลาวใต้ 

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลและภาคเหนือของกัมพูชา

ชื่น ศรีสวัสดิ์  .......................................................................................................................................................15

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร 

ณนิตา  พิศเพลิน, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ............................................................................................................25

การประเมินผลการด�าเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ 

เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นลินี ทองประเสริฐ, ศุภกัญญา เกษมสุข  ............................................................................................................39

การประเมินการให้บริการของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัฒนชัย  ศิริญาณ, ทนัศมน  กาญจนภักดิ์  .........................................................................................................49

การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

วันชัย   พันพละ  .................................................................................................................................................61

การพัฒนาชุดประลองระบบการสื่อสารทางแสง วิชาการสื่อสารทางแสง

วิชัย  นระมาตย์  ..................................................................................................................................................75

แนวคิดและกลวิธีการน�าเสนอในวรรณกรรมนวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา

สันติ ทิพนา, ราตรี  ทิพนา, พิสมัย บุญอุ้ม  .........................................................................................................87

การวิเคราะห์การจัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของ

นักศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด, สุติมา ฮามค�าไพ  ............................................................................................................103

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอ�าเภอวารินช�าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี

อัชนา อ่อนรัตน์  .................................................................................................................................................111

jiraporn
Highlight



วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 25

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561       23 
 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (2548). ชุดประวัติศาสตร์ส าหรับประชาชน ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ. กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ. 

บุนมี เทบสีเมือง. (2553). ความเป็นมาของชนชาติลาวเล่ม1 การต้ังถ่ินฐานและการสถาปนาอาณาจักรกรุงเทพฯ: 
สุขภาพใจ. 

รัตนะ ปัญญาภา. (2558). รวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี: ทองพูลทรัพย์การพิมพ์. 

รัตนะ ปัญญาภา. (2555). พัฒนา : ภาษา : ศาสนา :รัฐศาสตร์ การวิจัยเชิงพหุลักษณ์กับการสร้างสันติภาพ 
สู่สังคมมนุษย์รวมบทความการประชุมวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 

วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. (2545). บรรพบุรุษไทย: สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย. 

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2556). เศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว. 
สุริยา สมุทคุปต์ิและคณะ.(2535).  หนังประโมทัยของอีสาน: การแพร่กระจายและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน

หมู่บ้านอีสาน. ขอนแก่น : ห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาของอีสาน ภาควิชาสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุวิทย์ ธีรศาศวัต.  (2551). อธิปไตยเหนือแม่น้ าโขงจาก พ.ศ. 2436-ปัจจุบัน การศึกษาเชิง ประวัติศาสตร์. 
หน่วยงานของอาเซียน.(2559). จุดเด่น 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน[ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน , 

จาก http://asean.bangkok.go.th/index.php 
อณฏณ เชื้อไทย. (2555).  AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.กรุงเทพมหานคร: แสงดาว. 
อุดมศักด์ิ ปญฺญาวโร . (2557).  ศรัทธา: วิถีชีวิตตามครรลองพระพุทธศาสนาของชาวลาวแขวงจ าปาสัก 

อุบลราชธานี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
 

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561               24 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา                           
: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร 

          The Factors Affecting the Student’s Happiness of Living in 
    Student Dormitory : Case Study of Private Higher Education 

Institutions of Bangkok Metropolitan 
 

ณนิตา  พิศเพลิน1*, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร2  

Nanita Pitplern1*, Laddawan Kasemnet2 
1ศูนย์พัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

2คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 
1Student Development Center, Saint Louis College, South Sathorn, Bangkok 

2Faculty of Psychology, Applied Psychology, Saint Louis College, South Sathorn, Bangkok 
*Corresponding author; E-mail: nanita@slc.ac.th 

 

      บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Research) วัตถุประสงค์เพ่ือ  
1. ศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson 
Product Moment Correlation Analysis ) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แยกตามคณะวิชาและระยะเวลาที่พัก
อาศัยในหอพักนักศึกษา 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 4 ตัวแปร ซึ่งร่วมกันท านายได้
ร้อยละ 56.2 ตัวแปรท านายที่มีอ านาจท านายมากท่ีสุด คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก รองลงมาเรียงตามล าดับ 
คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และการจัดบริการและสวัสดิการ 
ค าส าคัญ: ความสุข, เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก, บุคลกิภาพ  
 

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 
 
บทน า 

ภายหลังจากที่นักศึกษาจบระดับการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนมีทั้งภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็นหลายภาค หลายคณะ และคณะวิชาที่
มีความส าคัญ เป็นที่นิยม และตัดสินใจที่เลือกเรียนวิชาชีพทางด้านสุขภาพ คือ วิชาชีพคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็น
วิชาชีพที่ต้องมีการค้นคว้า หาความรู้ ฝึกปฏิบัติเวรเช้า บ่าย ดึก เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ และทักษะในวิชาชีพ  
ของตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่ทีเรียนมักมีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ไม่มีที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร หรือ
สถานที่พักอาศัยอยู่ไกลจากสถาบันอุดมศึกษา ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง การจราจรที่ติดขัด 
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ จึงมีการจัดบริการหอพัก ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะพักอาศัยในหอพักของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหอพักข้างนอก เน่ืองจากใกล้
สถาบันการศึกษา การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักศึกษาสามารถพักผ่อนได้
อย่างเพียงพอ   

การใช้ชีวิตให้มีความสุข ตลอดเวลาการเรียนน้ัน นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ ากับสังคม  
ท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  การรู้จักคบเพ่ือน การรู้จักที่จะให้อภัย ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์อีกประการหน่ึง คือ หอพัก ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดหอพักไว้บริการนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ แต่ในกรณีที่ นักศึกษาที่ไม่สามารถหาท่ีพักอาศัยได้ ต้องกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวิทยาลัยมีความเจริญมากข้ึน เห็นว่าปัญหาด้านที่พักอาศัยของนักศึกษามีผลท าให้นักศึกษา
ไม่พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน จึงได้มีการจัดสร้างหอพักให้แก่นักศึกษา (ส าเนาว์, 2539) 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซัง
โรมันคาทอลิก โดยปรัชญาพ้ืนฐาน คือ “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่น่ัน” มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินตาม
หลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีความช านาญใน
ศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึง
ได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีความอดทนช่วยเหลือ
แบ่งปันซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันและส่วนรวม ด้วยความรักและความเอื้ออาทร 
รู้จักรักษาความสะอาด โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สังคมให้
สามารถปรับตัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และการเคารพศักด์ิศรีของ
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มนุษย์ (วฤณดา, 2557) ดังที่ ส าเนาว์ (2539) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหอพักนิสิต นักศึกษา ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยทั่วไปควรมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความ
สะดวกสบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือช่วย
เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้นิสิตนักศึกษา โดยฝึกให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น มีน้ าใจ  
มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง  
เพ่ือช่วยเสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกันในวิถีทางประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ประเภทต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยการจัด
สภาพแวดล้อม และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ  

นักศึกษาที่ พักอาศัยในหอพักต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ได้แก่ เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง  
อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก มาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) มีการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความรัก  
ความเอื้ออาทร เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะแบบครอบครัว เหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  
มีการแนะน า ตักเตือน เมื่อกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ถูกกาลเทศะ นักศึกษาทุกคนต้องมีการปรับตัว
เข้าหากัน เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามท่ี วริศรา (2555) ศึกษาการวัดดัชนีความสุข 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าความสุขในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา โดยเรียงล าดับกลุ่มประชากร  
มีความสุขจากมากไปน้อยที่สุด ได้แก่ ความเป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง การได้รู้สึกยินดีกับความส าเร็จของผู้ อื่น  
การได้แสดงความเป็นห่วงเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น และการได้อยู่ร่วมกันกับเพ่ือนอย่างสงบสุข 
ส่วนเจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก มีทั้งด้านบวกและด้านลบของแต่ละบุคคล จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของ
การใช้ชีวิตในการอยู่หอพักนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน และบุคลิกภาพของนักศึกษาแต่ละคนก็เป็นส่วนส าคัญ ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาหอพักคนอื่นได้อย่างมีความสุข  Stepen M.Pollan และ Make 
Levine (อ้างใน ชัยเสฎฐ์, 2554) ได้กล่าวว่า ความสุข ท่ีแท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุ หรือปัจจัยภายนอก แต่มาจากจิตใจ 
หรือปัจจัยภายในของเราเอง เพราะความสุข คือ เรื่องของจิตใจไม่ใช่ร่างกาย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรและท างานเป็นอาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพักของสถาบันอุดมศึกษา  
ได้เห็นถึงความส าคัญความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสุขของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอพักของสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาด้านการบริการและสวัสดิการหอพักนักศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขมากข้ึน ขณะที่อยู่หอพักของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับความสะดวกสบายทาง
กายภาพทีไ่ด้รับจากหอพักนักศึกษา ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง และปัจจัยภายใน ได้แก่ เจตคติต่อการใช้ชีวิต
ในหอพัก และบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ตามท่ี ประไพพรรณ (2555) ได้กล่าวถึง บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบแต่ละด้านของแต่ละด้านของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ซึ่งบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมี
ความส าคัญกับกลุ่มวัยท างานมาก เพราะการท างานร่วมกันภายในองค์กรหรือองค์การต่างๆ จ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพ
ทั้ง 5 เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนในการท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด 
ผู้วิจัยได้เลือกมาศึกษาเพียง 3 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
คือ บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

หน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Research)  
ประชากร (Population) คือ นักศึกษาหญิงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร  

ที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2528 จนถึงปีการศึกษา 2558 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักศึกษาหญิงที่พักอาศัยในหอพักของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ของปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งหมด 340 คน ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 279 คน คณะจิตวิทยา จ านวน 20 คน  และคณะกายภาพบ าบัด จ านวน 41 คน และ  
เชิงคุณภาพ คือ กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้พักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบันต่อในปีการศึกษาถัดไป จ านวน  10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคล ได้แก่ คณะวิชา และระยะเวลาที่พักอาศัยใน

หอพัก ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
1. แบบสอบถามการได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพที่ได้รับจากหอพักนักศึกษา เป็นแบบสอบถาม

ที่วัดการได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพ ได้แก่ การจัดบริการและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมภายนอกหอพัก
และภายในห้องพัก และการรักษาความปลอดภัย  

2. แบบสอบถามความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นแบบสอบถามที่วัดความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
ของนักศึกษา ได้แก่ เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์ และมาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) ในลักษณะการได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ ความเอื้ออาทร ความรัก ค าแนะน า ค าปรึ กษา ตักเตือน ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นลักษณะแบบครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

3. แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก เป็นแบบสอบถามวัด การรู้คิดเชิงประเมินค่า ความรู้สึก 
และแนวโน้มการปฏิบัติของนักศึกษา ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาในลักษณะที่เห็นได้ว่าชีวิตในหอพักเป็นสิ่งที่ดี
หรือไม่ดี มีความรู้สึกสบายใจ การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง การวางตัว การได้รับความสะดวก ความ
พอใจในบริการของหอพัก ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา ได้แก่ กฎระเบียบ บรรยากาศ การเรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การท ากิจกรรมต่างๆ ภายในหอพัก การขออนุญาตค้างคืนนอกหอพัก ขออนุญาตกรณี
พิเศษการท าความสะอาดห้องพักของตนเองและบริเวณส่วนรวม และความพร้อมที่จะท าตามให้อยู่ในหอพัก
นักศึกษาได้  

4. แบบสอบถามบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ปรับข้อความจากแบบวัดของนักวิจัยหลายท่าน ซึ่ง
ได้พัฒนาตามมาตรวัดบุคลิกภาพ Big Five Inventory ของ Bernet-Martinez และ John (1998) ในที่การวิจัยครั้ง
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น้ีได้เลือกเพียง 3 องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ได้แก่ บุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม  

ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale)  ได้แก่ 5=มากท่ีสุด,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 สามารถจัดการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating 
Scale) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้แก่ 5=มากท่ีสุด,4=มาก,3=ปานกลาง,2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามสาเหตุท่ีนักศึกษาลาออกจากหอพัก ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึน ลักษณะแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

testing) คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ ENTER 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษาของนักศึกษาหอพัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง  
              เขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ข้อค าถาม X ̅ S.D. แปลผล 
1 ข้าพเจ้ามีเวลาพักผ่อนเพียงพอมากกว่าอยู่ที่พักนอกสถาบันการศึกษา 3.45 .93 มาก 
2 ชีวิตในหอพักของวิทยาลัย ท าให้ข้าพเจ้าดูแลสุขภาพ อนามัยของตัวเอง

ได้ดีข้ึน 
3.33 .86 ปานกลาง 

3 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตในหอพัก ท าให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพ และอนามัยที่ดี 3.29 .82 ปานกลาง 
4 เพ่ือนๆ มักชมว่าข้าพเจ้าเป็นคนร่าเริง เบิกบาน 3.86 .78 มาก 
5 มีเพ่ือนบางคนบอกว่าอยู่ใกล้ข้าพเจ้าแล้วมีความสุข 3.73 .72 มาก 
6 ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในตนเอง 4.20 .71 มาก 
7 เมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างเกิดข้ึน ข้าพเจ้ามักมีสติ และไม่

หว่ันไหว 
3.52 .80 มาก 

8 คนใกล้ชิดมักบอกว่าข้าพเจ้าว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง 3.68 .73 มาก 
9 ข้าพเจ้าพยายามมองหาส่วนดีของเพ่ือนมากกว่ามองส่วนเสียของเขา 3.90 .66 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อ ข้อค าถาม X ̅ S.D. แปลผล 
10 เมื่อมีอุปสรรคเกิดข้ึน ข้าพเจ้าจะมองเห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 3.81 .64 มาก 
11 เวลาเพ่ือนร่วมห้องนอนปฏิบัติไม่ดีต่อข้าพเจ้าๆ พยายามคิดในมุมของ

เขาว่าเพราะอะไรเขาจึงท าเช่นน้ัน 
3.73 .79 มาก 

12 ข้าพเจ้าพยายามเข้าใจคนอื่นในมุมมองของเขา 3.87 .65 มาก 
13 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่าการให้อภัย เป็นคุณธรรมสูงสุด 3.97 .69 มาก 
14 ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีที่ได้มาพักที่หอพักของสถาบันการศึกษา 3.28 .86 ปานกลาง 
15 การใช้ชีวิตในหอพักของวิทยาลัยฯ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ที่มี

คุณค่า 
3.66 .88 มาก 

16 ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายในหอพักได้เป็นอย่างดี  4.0 .73 มาก 
17 ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบของหอพักได้  3.74 .81 มาก 
18 เมื่อเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน ข้าพเจ้าสามารถปรับความเข้าใจกับ

เพ่ือนๆ ได้ 
3.86 .71 มาก 

19 ข้าพเจ้าใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มากกว่าการใช้อารมณ์  3.83 .68 มาก 
20 ข้าพเจ้ารับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดี โดยไม่หลีกหนีปัญหา  3.82 .63 มาก 
21 ข้าพเจ้าควบคุมอารมณ์ได้ดี  3.78 .76 มาก 
22 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนโยบายของหอพักในขณะอยู่หอพักของ

สถาบันการศึกษา 
3.89 .78 มาก 

ระดับความสุขของการใช้ชีวิตในหอพัก 3.74 .40 มาก 
 
จากตารางที ่1 พบว่า นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก (X̅=3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสุขของการใช้ชีวิตในหอพักที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 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  ค่าสถิติพ้ืนฐานความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา จ าแนกตามของข้อมูลท่ัวไป 
ประกอบด้วย คณะวิชา และระยะเวลาที่พักอาศัย ของนักศึกษาหอพัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
หน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที ่2 พบว่า ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา ทั้ง 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะ

พยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะกายภาพบ าบัด อยู่ในระดับมาก ระยะเวลาที่นักศึกษาพักอาศัยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ 1-7 ภาคการศึกษา นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการใช้วิเคราะห์แบบ Enter  

เป็นการใช้ตัวแปรทั้งหมด เพ่ือท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 31.13 8 3.89 53.05 .000 
Residual 24.28 331 .07   
Total 55.41 339    

 R = .750 ,R2 = .562 ,R2 
adj =.551 

 
จากตารางที ่3 พบว่า ตัวแปรการจัดบริการและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษา การรักษา

ความปลอดภัย ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก บุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง 

กลุ่ม X ̅ S.D. แปลผล 
คณะวิชา       
1. คณะพยาบาลศาสตร์ 3.73 0.41 มาก 
2. คณะจิตวิทยา 3.81 0.35 มาก 
3. คณะกายภาพบ าบัด 3.78 0.38 มาก 
ระยะเวลาท่ีพักอาศัยในหอพักนักศึกษา       
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 
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บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบประนีประนอม สามารถร่วมกันท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอ านาจในการท านายร้อยละ 56.2 
 
ตารางที่ 4 แสดงอ านาจในการท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพัก

นักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง  เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน  
4 ตัวแปร และตัวแปรท านายที่มีอ านาจท านายมากที่สุด คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ( มีค่าเท่ากับ .344) 
อันดับสอง คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ( มีค่าเท่ากับ .255)  อันดับสาม คือ บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ( มีค่าเท่ากับ .156) และตัวแปรท านายที่มีอ านาจน้อยที่สุด  คือ การจัดบริการและสวัสดิการ ( 
มีค่าเท่ากับ .132) 

 
ตารางที่ 5 สาเหตุของการออกจากหอพักของนักศึกษา โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับ สาเหตุการออกจากหอพัก จ านวน

ผู้ตอบ (คน) 

1 
นักศึกษาต้องการความเป็นส่วนตัวมากข้ึน / และเพ่ือนๆ ในห้องไม่มีความเกรงใจกัน 
ขณะอยู่ในห้องพัก 

6 

2 
หอพักข้างนอก เวลาท่ีบิดา มารดา หรือญาติมากรุงเทพฯ สามารถมานอนพักได้ แต่
ถ้าหอพักหอพักข้างในของสถาบันอุดมศึกษา บิดา มารดา หรือญาติไม่สามารถเข้ามา
พักได้ 

4 

3 จ านวนนักศึกษาท่ีพักอยู่แต่ละห้องมีมากเกินไป 4 

4 ควรมีมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยให้มาก หรือของสูญหายแล้วไม่ได้คืนกลับมา 3 

5 ค่าหอพักของสถาบันอุดมศึกษา มีราคาแพงกว่าหอพักข้างนอก 3 

6 สามารถท างานพิเศษได้ เพราะหอพักข้างนอกไม่มีเวลาเข้า-ออกหอพักเป็นตัวก าหนด 2 

ตัวแปรท านาย 
Unstandardized Standardized  

Coefficients t Sig. Coefficients 
b Std. Error  

(Constant) 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 
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ล าดับ สาเหตุการออกจากหอพัก จ านวน
ผู้ตอบ (คน) 

7 เพ่ือนร่วมห้องนอนไม่ช่วยกันท าความสะอาดห้องพัก 1 

8 
ค่าไฟฟ้าของห้องปรับอากาศมีค่าใชจ้่ายสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับหอพักข้างนอกท่ีเป็น
ห้องปรับอากาศ 

1 

9 นักศึกษาออกหอพักไปอยู่หอข้างนอก เพราะตามเพ่ือนสนิทไปพักด้วยกัน 1 

 
จากตารางที ่5 พบว่าสาเหตุ อันดับ 1 คือ นักศึกษาต้องการความเป็นส่วนตัวมากข้ึน นักศึกษาต้องการ

ความเป็นส่วนตัวมากข้ึน อันดับสอง มี 2 สาเหตุ คือ หอพักข้างนอก เวลาท่ีบิดา มารดา หรือญาติมากรุงเทพฯ 
สามารถมานอนพักได้ แต่ถ้าพักหอพักข้างในของสถาบันอุดมศึกษา บิดา มารดา หรือญาติไม่สามารถเข้ามาพักได้  
และจ านวนนักศึกษาท่ีพักอยู่แต่ละห้องมีมากเกินไป 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาพบว่า ความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (X̅=3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสุขของนักศึกษา
ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 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 ตัวแปรที่เข้าไปท านายตัวแรก คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก โดยพบว่าค่า  มีค่า
เท่ากับ .344 แสดงให้เห็นว่า เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร การที่นักศึกษาหอพักเกิดเจตคติที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ต้องประกอบด้วยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ 
องค์ประกอบความรู้สึกและอารมณ์ และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม การเป็นคนคิดบวก คือ คนที่มองโลกอย่าง
เป็นกลาง อุปนิสัยมองโลกในแง่ดี มีเจตคติที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดบวกเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท าให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกน้ันเป็นการคิดเพ่ือให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่ก าลังเป็นไปไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือ
ทางร้าย และทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวกได้ จิตเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือการ
กระท าต่างๆ เมื่อจิตสงบสุข เบิกบาน แจ่มใส จะท าให้ร่างกายของเรามีความสุข ส่วนความพึงพอใจ การตัดสินใจ 
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุข จะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจ หรือตอบสนองความต้องการของตัวเองท าให้เกิด
ความสุข รวมทั้ งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  ซึ่ งส อดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชัชวาล (2553)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
เจตคติของการตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อ ด้านการปฏิบัติ และ
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมีส่วนช่วย
ดูแลให้นักศึกษาหอพัก เกิดเจตคติท่ีดีต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ฝึกให้นักศึกษามองโลกในแง่ดี รู้จักการรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้อื่น ต้ังแต่เริ่มเข้าพักอาศัยในหอพักจนกระทั่งออกหอพัก เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสุขในการใช้ชีวิตใน
หอพักมากท่ีสุด 

ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวท านายล าดับดับท่ี 2 คือ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยพบว่าค่า  มีค่า
เท่ากับ .255 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งความสัมพันธ์ เกิดระหว่างบุคคล
ต้ังแต่สองคนข้ึนไป มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นได้  ถ้านักศึกษาหอพักมีความสัมพันธ์
กับบุคคลรอบข้างที่ดี จะท าให้นักศึกษาเกิดความสุขต่อการใช้ชีวิตในหอพักมากข้ึน ผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
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
การศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลให้ความหมายของความสุขในรูปแบบของการมีความรู้สึกทางบวก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิด การแสวงหาความสุขเป็นไปอย่างเรียบง่ายในสภาพแวดล้อมที่ด ารงอยู่ เป็นการ
แสวงหาความสุขจากปัจจัยภายนอกมากกว่าภายในจิตใจ ได้แก่ ท ากิจกรรมท่ีชอบ และให้ความเพลิดเพลินมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือน ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข-ทุกข์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่ออยู่ที่
วิทยาลัยประกอบด้วย ปัจจัยภายในตัวนักศึกษาเอง ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว และปัจจัยภายนอกตัว
นักศึกษา เรียงล าดับจากที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อาจารย์ วิสัญ (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตกับด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง Demir, Ozdemir & Weittekamp 
(2007) (อ้างใน อภิญญา (2553) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเพ่ือนที่ดีที่สุด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข 
นอกจากน้ันผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าคุณภาพของมิตรภาพน้ันจะแปรผันตามระดับความใกล้ชิด กล่าวคือ 
เพ่ือนที่ดีที่สุด ก็จะมีคุณภาพของมิตรภาพอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเพ่ือนสนิท ดังน้ันอาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมี
การส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง ได้แก่ เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้องและบุคคลอื่นๆ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 
การได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความมีมิตรภาพ การได้แสดงความเป็นห่วงเมื่อเห็นผู้อื่นมี
ความทุกข์ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมภายในหอพัก ให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักมากข้ึน  

ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวท านายล าดับที่ 3  คือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม โดยพบว่า ค่า  มีค่า
เท่ากับ .156 แสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ถ้านักศึกษาหอพักมีบุคลิกภาพที่สูง จะท า
ให้นักศึกษาเกิดความสุขของการใช้ชีวิตในหอพักมากข้ึน ผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา และคณะ 
(2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาและความสุขของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ แบบความเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของนิสิต นักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  บุคลิกภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ สามารถร่วมกันท านายความแปรปรวนของ
ความสุขของนิสิต นักศึกษาร้อยละ 55 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ อภิญญา (2553) ได้ศึกษาบุคลิกภาพ 
มิตรภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพด้านการยอมรับผู้อื่น ความสุขของนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันมาเซอร์ 
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(นักบวชคาทอลิก) อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก ควรมีการดูแล และกระตุ้น เสริมสร้างนักศึกษาหอพักให้เป็นบุคคลที่
มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม คือ มีความเห็นใจผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น การมีน้ าใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการประนีประนอม เพ่ือให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในหอพักมากข้ึน  

ตัวแปรที่เข้าไปเป็นตัวท านายล าดับสุดท้าย  คือ การจัดบริการและสวัสดิการ โดยพบว่า ค่า  มีค่า
เท่ากับ .132 แสดงให้เห็นว่า การจัดบริการและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร ถ้าสถาบันอุดมศึกษามีการจัดบริการและ
สวัสดิการในหอพักนักศึกษาท่ีมากข้ึน ตรงความต้องการของนักศึกษาหอพักมากท่ีสุด จะท าให้นักศึกษาเกิดความสุข
ในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษามากข้ึน ผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย และคณะ (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการและการพักอาศัยในหอพักสู่หนทางแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักอย่างมีความสุข ได้แก่ การมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก การได้รับการบริการ วิสัญ (2551) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผล
การศึกษาพบว่า การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่หอพัก เป็นตัวแปรท่ีสามารถอธิบายคุณภาพชีวิตได้มากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ การบริการพยาบาลของหอพักเมื่อเจ็บป่วย  ดังน้ันหอพักของสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีการ
จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ภายในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบริการซ่อมอุปกรณ์ภายในหอพักที่
ช ารุดได้รวดเร็ว สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความทันสมัย มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณส่วนรวมของ
หอพัก การบริการซัก-รีดเส้ือผ้า การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยหรือการส่งต่อพบ
แพทย์ท าการรักษาต่อ เพ่ือให้นักศึกษาหอพักเกิดความรู้สึกต้องการอยู่หอพักของสถาบันอุดมศึกษามากกว่ าพัก
อาศัยหอพักข้างนอก 

 จากการสรุปและอภิปรายผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตัวแปร เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก 
ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และการจัดบริการและสวัสดิการ  สามารถร่วม
ท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชี วิตในหอพักนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง เขต
กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา สามารถ
ท านายได้ 56.2% 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัย ได้ข้อสรุปที่ท าให้ทราบว่าตัวแปรที่สามารถท านายความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
หอพักนักศึกษา คือ เจตคติต่อการใช้ชีวิตในหอพัก ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
และการจัดบริการและสวัสดิการ ซึ่งสามารถที่จะเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติและวิจัยได้ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลหอพักควรมีการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี

การศึกษา ควรมีการชี้แจงให้เห็นภาพของการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาเป็นรูปธรรมมากข้ึน ได้ มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประพฤติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก การใช้ชีวิตในหอพัก เพ่ือให้
นักศึกษาหอพักเกิดความประทับใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในหอพัก นักศึกษาหอพักควรเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพัก มาเซอร์ (นักบวชคาทอลิก) และบุคคลอื่นๆ ส่วนบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเห็นใจผู้อื่น กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ผู้อื่นก็จะช่วยเหลือ
ตนเองเหมือนกัน รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรจัดบริการและสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การบริการซ่อม
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อุปกรณ์หอพัก การบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ควรมีบุคลากรให้การดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณี
เจ็บป่วยเล็กน้อย และการส่งต่อพบแพทย์เพ่ือท าการรักษา นอกจากน้ันควรปรับเรื่องจ านวนนักศึกษาท่ีพักรวมกันไม่
ควรเกิน 3 คน เพ่ือให้นักศึกษามีความสะดวกสบาย เพราะสาเหตุของการลาออกจากหอพัก คือ การขาดความเป็น
ส่วนตัว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวตัวแปรที่สามารถท านายความสุขได้เพ่ิมข้ึน เช่น การปรับตัว ค่าใช้จ่ายในการ

อยู่หอพัก และการสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในหอพักกับนักศึกษาแรกเข้าการอยู่หอพัก จนกระทั่งพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาหอพัก  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเชิงลึก โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขของ
นักศึกษาในกลุ่มของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักและนอกหอพัก  

3. ควรศึกษาบทบาท หน้าท่ี ของอาจารย์ดูแลหอพัก ที่ปรึกษาหอพัก ที่มีผลต่อความสุขของการใช้ชีวิต
ในหอพักของนักศึกษาหอพัก  

4. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสุขของนักศึกษาในด้านต่างๆ มีการติดตามและ
ประเมินผลเก่ียวกับการให้การบริการ สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกในหอพักอย่างสม่ าเสมอ  
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