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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาตอ่การ
จดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการ
บริหาร  ด้านการบริการและสวสัดิการ  ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั 
จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมิูล าเนา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาหอพกั
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 394 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 
95 ข้อ และในตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้านมีค าถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่
ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ 
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยั
พบวา่ 
 1.นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา โดยรวมวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และ
ด้านการรักษาความปลอดภยั มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านการบริการและสวสัดิการ มี
ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 2.นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษาโดยรวม 
ไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัศกึษาชายและหญิง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกั
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการ
และสวสัดิการ  และด้านการรักษาความปลอดภยั ไม่แตกตา่งกนั สว่นด้านกิจกรรมภายในหอพกั 
นกัศกึษาชายและหญิง มีทศันะแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทกุด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  



 

 4.นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านกายภาพ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตด้่านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกตา่ง 
 5.  นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 The purposes of this research was to study and compare the opinions of students 
about residence hall services at  King Mongkut’s  University of Technology Thonburi in 5 
aspects : buildingand facility, administration, service and welfare, activity and security 
classifified by gender,class level ,hometown and achievement. The samples were 394 
undergraduate students staying in the residence halls : King Mongkut’s  University of 
Technology Thonburi Hall of Residence during the first semester of the academic year 2013. 
A five-point  rating scale questionnaire with 95 items and open-ended questions was used 
to collect data. The reliability of the questionnaire was .97. Frequency, percentage, means, 
standard deviation, t-test, one way analysis of variance, Scheffe’ method were used to 
analyze data.The results of the study were as follow : 
 1. The students rated the services of the residence hall in overall at a high level. 
When each aspect was considered, it was found that the services at King Mongkut’s  
University of Technology Thonburi Residence Hall  in the aspects of building and facility, 
administration, activity and security were rated at a high level except the aspect of service 
and welfare was rated at a moderate level. 
 2. There was no significant difference between the opinions of male and female 
students about the service of the residence hall in overall. When each aspect was 
considered, there was no significant difference in the building and facility, administration, 
service and welfare and security aspects but there was a significant difference in the aspect 
of activity at the level of .05. 
 3. There was  significant difference among the opinions of the students studying 
in different class level about the service of the residence hall in overall. When each aspect 
was considered,it was found that there were a significant differences  in all five aspects 
at the level of .05. 
. 4. There was no significant difference among students who had 



  

different hometown on the service of the residence hall in overall. When each aspect 
was considered, there  was a significant difference on the building d facility  but not on the 
other aspects. 
 5. There were  significant differences among the opinions of the students who had 
different achievement about the services of the residence hall in overall and each aspect at 
the level of .05. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จสมบูรณด้วยดี เพราะผู้วิจยัได้รับความกรุณาอยา่งยิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกลุค ูประธานควบคมุปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา สธุรรม
รักษ์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสขุ และอาจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ 
กรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเติม ท่ีให้ข้อเสนอแนะตา่งๆเพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร. ศรเนตร  อารีโสภรณพิเชฐ อาจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ
และอาจารย์ ดร. จตพุล ยงศร ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 

 ขอกราบขอบพระคณุสพุตัรา  ศาสตรา รักษาการผู้อ านวยการหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอทเกล้าธนบุรี ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ผู้วิจยัในการติดตอ่ประสานงานกบันกัศกึษาใน 
การเก็บข้อมลูเพื่อการวจิยั 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุทา่นในสาขาวิชาการอุดมศกึษาท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์
และประสทิธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจยั รวมทัง้ประสบการณ์ตา่งๆที่ผู้วิจยัได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา และขอบคณุพี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีไม่สามารถกลา่วนามในนีไ้ด้ทัง้หมด ท่ีคอยให้ความช่วยเหลอืแก่
ผู้วิจยัในด้านตา่งๆ และเป็นก าลงัใจให้เสมอมา 

 ขอขอบคณุนกัศกึษาหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

 สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพยิ่งส าหรับคณุพอ่ คณุแม ่ท่ีได้อบรมสัง่
สอนสนบัสนุนให้ความช่วยเหลอืในการศกึษา และท าให้ผู้วิจยัท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไป
ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมหิลัง 
 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้เอือ้ตอ่การพฒันาประเทศ  
อนัได้แก่ การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรม ดงัท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 พทุธศกัราช 2555-2559 ได้ก าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคม
แหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยัง่ยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลง โดยให้ความส าคญักบั
การพฒันาคณุภาพคนไทยทกุช่วงวยัให้มีภมิูคุ้มกนัเพื่อเข้าสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยัง่ยืน 
ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทกุมิติให้มีความพร้อมทัง้ด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านกึในคณุธรรม จริยธรรม มีความเพียร 
และรู้คณุคา่ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคูก่บัการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ในสงัคมและสถาบนัทางสงัคมให้เข้มแข็งและเอือ้ตอ่การพฒันาคน เพิ่มโอกาสทางการศกึษาและการ
เรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยยดึแนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็น
ศนูย์กลางการพฒันา” ซึง่เป็นแนวคิดการพฒันาสูค่วามพอเพียงท่ีปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาเป็นการพฒันาที่ยดึ “คน”เป็นตวัตัง้ ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์และความอยูเ่ย็นเป็น
สขุของประชาชนเป็นหลกั และใช้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสขุและ
คณุภาพชีวิตท่ีดี  สอดคล้องกบัการศกึษามีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาคนอยา่งรอบด้านและสมดลุ สร้าง
สงัคมคณุธรรม ภมิูปัญญาและการเรียนรู้ และพฒันาสภาพแวดล้อมทางสงัคม (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ.  2545: 18)  

 มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัสงูท่ีมีความส าคญัตอ่การตอบสนองความต้องการ
ของสงัคมและประเทศชาติ เพราะเป็นแหลง่ท่ีมุ่งพฒันาก าลงัคนในระดบัวิชาการและวิชาชีพชัน้สงูใน
สาขาตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ สถาบนัอุดมศกึษามีบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคญั คือ 
การผลติบณัฑิต การวิจยัเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การบริการวิชาการแก่สงัคมและการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ส าหรับการผลติบณัฑิตซึง่นบัเป็นขมุทรัพย์ทางปัญญาของสถาบนัอุดมศกึษา ต้องอาศยักระบวนการ
หรือกลวิธีท่ีมีความสลบัซบัซ้อนและต้องมีความพร้อมทัง้ฝ่ายสถาบนัและฝ่ายนิสติ (ส าเนาว์ ขจรศิลป์. 
2537: 1)  มหาวิทยาลยันอกจากต้องให้ความรู้แก่นิสตินกัศกึษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพแล้วยงั
ต้องรับผิดชอบในการพฒันานิสิตนกัศึกษาให้มีทกัษะชีวิตและทกัษะทางสงัคมสง่เสริมให้นิสิตนกัศึกษา
เรียนรู้การปรับตวัอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งดีและมีความสขุโดยการเรียนรู้สิง่ตา่งๆนัน้อาจเป็นใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมตา่งๆที่ช่วยให้นกัศกึษาพฒันาลกัษณะนิสยั
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คณุธรรมจริยธรรมฉะนัน้การใช้ชีวิตในสถาบนัการศกึษาจึงเปรียบเสมือนการเตรียมตวันิสตินกัศึกษา
ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อจะได้ปรับตวัอยูใ่นสงัคมใหญ่ได้อยา่งดีและมีความสขุตอ่ไป 

 นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกท่ีจะย้ายเข้ามาศกึษาในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยับางแหง่
ตัง้อยูใ่นเขตเมืองและมีนกัศกึษาท่ีมาจากตา่งจงัหวดัจ านวนมาก จงึมีความจ าเป็นต้องหาที่อยูอ่าศยั
ใกล้สถาบนัการศกึษาของตน ซึง่หอพกัของสถาบนัการศกึษาก็มีอยูอ่ยา่งจ ากดั สามารถรองรับ
นกัศกึษาได้เพียงสว่นหนึง่เทา่นัน้  สว่นนกัศกึษาท่ีต้องเดินทางไปเรียนก็จะประสบปัญหาการจราจร
ติดขดั ดงันัน้ ท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษานัน้จึงเป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้นกัศกึษามีความพร้อมใน
การศกึษาเลา่เรียน ให้มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านวิชาการ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ 
ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม  
 หอพกันกัศกึษาเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัทัง้ตอ่นกัศกึษาและสถาบนั กลา่วคือ เป็นท่ีพกัอาศยัท่ี
สะดวกสบาย ปลอดภยั ประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยด้านการศกึษาของนกัศกึษา
และสง่เสริมการพฒันาในด้านตา่งๆ อาทิ ด้านความประพฤติ ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะทาง
สงัคม เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีความส าคญัตอ่สถาบนัท่ีช่วยให้การเรียนการสอนของสถาบนัมีประสิทธิภาพ 
อนัเน่ืองมาจากความพร้อมทางด้านสขุภาพกายและจิตใจของนกัศกึษา (ส าเนาว์ ขจรศิลป์.  2537: 
167-168) ทัง้นีม้หาวิทยาลยัจะต้องจดับริการหอพกันกัศกึษา ให้ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ของนิสติ คือ ท่ีอยูอ่าศยัราคาประหยดั อีกทัง้การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัภายในหอพกัของมหาวิทยาลยั
ประกอบด้วย นกัศกึษาหลากหลายคณะ แตกต่างภมิูล าเนาเข้ามาอาศยัอยูร่่วมกนั การท างานร่วมกนั
และยงัเป็นการสง่เสริมให้เกิดทกัษะทางด้านสงัคมอีกด้วย ฉะนัน้งานหอพกัจึงเป็นเคร่ืองมือการศกึษาท่ีจะ
ช่วยให้นกัศกึษาสามารถศกึษาหาความรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
(2530: 110)  ได้กลา่ววา่ หอพกัเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งมากส าหรับผู้ ท่ีไม่สะดวกเดินทางหรือมีภมิูล าเนาอยู่
ตา่งจงัหวดั ถือได้วา่หอพกัเป็นสว่นหนึง่ของมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีเทียบได้กบัห้องสมุดห้องปฎิบติัการ 
ห้องเรียน เป็นสถานท่ีฝึกฝนทกัษะทางสงัคมได้อยา่งดี หอพกันกัศกึษาท่ีพงึประสงค์ควรใช้แนวคิดใน
การจดัระบบหอพกัท่ีสนบัสนนุการพฒันานกัศกึษาที่มีความเหมาะสมและมีการยอมรับมากใน
ประเทศไทยท่ีสดุ คือ แนวคิดแบบ “ศนูย์ศกึษาและอาศยั (Living and Learning Centers)” เร่ิมจาก
การออกแบบก่อสร้าง การจดับริการภายในหอพกั การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มร่ืน มี
บุคลากรดแูลด้านกายภาพ มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การจดัหอพกัให้เอือ้ตอ่การศกึษา
จ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีสนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ มีบรรยากาศท่ีสงบ มีช่องทางเช่ือมตอ่
ระบบการติดตอ่สือ่สารด้วยคอมพิวเตอร์ มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการศกึษา กิจกรรมพฒันา
บุคลกิภาพและจริยธรรมนิสตินกัศกึษา ระบบบริหารจดัการต้องมีความคลอ่งตวั เน้นการพึง่พาตนเอง
ได้ ไม่แสวงหาก าไรจากการจดับริการหอพกั และต้องมีบุคลากรบริหารที่มีประสทิธิภาพ มีความรู้
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ความสามารถด้านการจดัการหอพกัโดยเฉพาะเพราะแนวคิดนีส้อดคล้องกบัการจดัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา (มนตรี แย้มกสกิร.  2542: บทคดัยอ่)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัตกของแม่น า้
เจ้าพระยา โดยอยูใ่นเขตราษฎร์บูรณะซึง่จดัอยูใ่นเขตกรุงเทพชัน้นอก อยูห่า่งไกลจากยา่นศนูย์กลาง
เมือง นกัศกึษาท่ีเข้ามาเรียนสว่นใหญ่มาจากตา่งจงัหวดั จึงมีความต้องการที่อยูอ่าศยัท่ีใกล้กบั
มหาวิทยาลยั ซึง่ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดการเรียนการสอนและวิจยั
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมัน่ในการสร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง ให้นกัศกึษาเข้า
มาเรียนรู้ในสภาพท่ีเอือ้ด้วยการสร้างหนว่ยสนบัสนนุและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีทนัสมยั ปรับปรุงเร่ืองการ
เรียนการสอนด้วยวีธีการใหม่ๆ นอกจากนัน้ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด 
ยงัเป็นหนว่ยงานบริหารกลางของมหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัจดัให้มีบริการด้านหอพกันกัศกึษามีลกัษณะเป็นศนูย์การศกึษา และอาศยั
(Living&Learning Center)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษา ทัง้ด้านการเรียนและท่ีพกัอาศยั  
มีบริการตา่งๆ ให้ตามความเหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันานกัศกึษาในด้านตา่งๆ ทัง้การใช้
ชีวิต สขุภาพ สงัคม  วชิาการ และให้เกิดการบูรณาการระหวา่งกิจกรรมการพฒันานกัศกึษากบัการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร เพื่อการพฒันานกัศกึษาร่วมกนัโดยมีกิจกรรมตลอดทัง้ปี นกัศกึษา
สามารถเดินเท้าหรือใช้รถจกัรยานในการเดินทางไปเรียนในคณะวิชา/ภาควิชาของตนเองได้อยา่ง
สะดวกสบาย  หอพกัมีระบบ สาธารณูปโภคทนัสมยั ลฟิท์ ระบบเตือนภยั และบนัไดหนีไฟ การเข้า - ออก 
บริเวณหอพกัใช้ระบบ Key Card โดยมีการบริหารงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี     เป็นอิสระจากระบบราชการ     สามารถด าเนินงานในลกัษณะให้พึง่ตนเองทัง้ระบบ 
ซึง่ต้องบริหารและด าเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วา่ด้วยหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2545 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  2549: 212) 
 จากสภาพของท่ีพกัอาศยัของสถาบนัอุดมศกึษาไทยในปัจจุบนัต้อมีการพฒันาอีกมาก  
การด าเนินงานของหอพกัสว่นใหญ่มีปัญหาอยูห่ลายประการ เช่น ปัญหาด้านปริมาณของหอพกัไม่
เพียงพอกบัความต้องการของนิสตินกัศกึษา การจดันกัศกึษาให้อยูร่วมกนัอยา่งแออดั ปัญหาด้าน
บุคลากรขาดการฝึกฝนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฎิบติังาน เช่น ทกัษะการให้ค าปรึกษา  
ทกัษะการบริหารจดัการหอพกั ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้มาจดัสภาพแวดล้อมของหอพกันกัศกึษาและ
บุคลากรภายในองค์กร ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
นกัศกึษา (ส าเนาว์  ขจรศิลป์.  2538: 103-104)  สอดคล้องกบั มนตรี แย้มกสกิร (2542: 2-5) กลา่วถึง
ปัญหาการบริหารจดัการหอพกันิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ไว้ดงันี ้
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 1.ปัญหาด้านปริมาณหอพกัไม่เพียงพอกบัความต้องการของนิสตินกัศกึษา เน่ืองจากปัจจบุนั
สถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ สามารถรับนิสตินกัศกึษาได้ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ในขณะเดียวกนั 
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนสามารถรับนิสตินกัศกึษา ได้ต ่ากวา่ ร้อยละ 10 จึงท าให้นิสตินกัศกึษา
บางสว่นจะต้องไปพกัอาศยัในหอพกัเอกชน ซึง่สถาบนัอุดมศกึษาไม่สามารถควบคมุดแูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมของนกัศกึษาได้ 
 2. ปัญหาด้านบุคลากร ขาดการฝึกฝนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฎิบติังาน เช่น 
ทกัษะการให้ค าปรึกษา ทกัษะการบริหารจัดการหอพกั  บุคลากรท างานไม่ตรงกบัสายงาน และมี
จ านวนน้อยไม่เพียงพอตอ่การดแูลนกัศกึษาในหอพกั และสถานภาพของบุคลากรไม่มัน่คง ขาดขวญั
ก าลงัใจในการท างาน 
 3.ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา และขาด
งบประมาณท่ีจะใช้ซอ่มแซม บ ารุงรักษา 
 4.ปัญหาด้านการจดัการเพื่อพฒันานิสตินกัศกึษา ได้แก่ การจดักิจกรรม/โครงการพฒันา
นิสตินกัศกึษายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
 5.ปัญหาด้านผู้บริหารสถาบนัอุดมศกึษา ได้แก่ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารที่เก่ียวข้องยงั
ขาดความรู้ ความเข้าใจและยงัมองไม่เห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการมีหอพกันิสตินกัศกึษา 
 6.ปัญหาด้านการออกแบบหอพกัไม่เอือ้ตอ่แนวคิดการจดัการหอพกัแบบศนูย์ศกึษาและ
อาศยั 
 นอกจากนัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีพกัในหอพกันกัศกึษาเก่ียวกบัการ
จดับริการหอพกัส าหรับนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด พอ
สรุปได้ดงันี ้
 1.ด้านกายภาพ เก่ียวกบัอาคารหอพกัมีสภาพภายนอกโดยรวมของอาคารหอพกัทัง้หอพกั
ชายหอพกัหญิงอยูบ่ริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลยัติดถนนประชาอุทิศ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี.  2555: 1) นอกจากนัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาหอพกั ธนากร ค าด า(2555: สมัภาษณ์)
ให้ความเห็นวา่อาคารมีความร่มร่ืน สะอาดและมีลานกีฬาเพื่อการออกก าลงักาย  แตก่ารจดัท่ีนัง่พกั 
ผอ่นหยอ่นใจยงัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา สว่น สวิิกา ชูทอง (2555: สมัภาษณ์ )ให้
ความเห็นวา่ ภายในห้องพกัมียงัขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองท าน า้อุ่น เป็นต้น  
บางห้องอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเป็นมมุอบัท าให้อากาศภายนอกถ่ายเทได้ไม่สะดวก แพรวไพลนิ ช่วงชิง (2555: 
สมัภาษณ์ )ให้ความเห็นวา่ มีเสยีงดงัรบกวนจากด้านนอกเน่ืองมาจากการกอ่สร้างอาคาร และในช่วง
เวลาตอนเช้าห้องสขุาในอาคารหอพกัเป็นสขุารวมในแตล่ะชัน้ไม่เพียงพอตอ่ความใช้งาน และบริเวณ
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โรงอาหารยงัไม่มีสดัสว่นท่ีเหมาะสม ใช้บริเวณใต้ถนุอาคารหอพกัหญิงเป็นโรงอาหาร และบริเวณ
อาคารมียงุชุม เป็นต้น 
 2. ด้านการบริหาร หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีระบบการ
บริหารในลกัษณะหนว่ยงานอิสระ(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2555: 1) นอกจาก 
นัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาหอพกั อาทิตย์ คงนา  (2555: สมัภาษณ์ )ให้ความเห็นวา่ อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ประจ าหอพกัมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการนกัศกึษา การท างานของเจ้าหน้าที่ประจ า
หอพกัให้บริการลา่ช้า สว่น เบญญทิพย์ ธนาค า  (2555: สมัภาษณ์)ให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่ การ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารบางครัง้นกัศกึษาไม่ทราบข้อมลู ในเร่ืองการจดันกัศกึษาเข้าอยูร่่วมกนัยงัมี
ปัญหาเร่ืองการปรับตวัในการอยูร่่วมกนัของนกัศกึษา สว่น สวิิกา ชูทอง (2555: สมัภาษณ์ )กลา่ววา่
ต้องการให้เปิดโอกาสกบันกัศกึษามีสว่นร่วมในการบริหารหอพกัให้มากขึน้จากเดิมและควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าหอพกัเพื่อพฒันางานหอพกันกัศกึษาให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 3. ด้านการบริการและสวสัดิการ อุปกรณ์ภายในอาคารหอพกัจดัให้บริการนกัศกึษาท่ีอ านวย
ความสะดวก นอกจากนัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาหอพกั  อาทิตย์ คงนา  (2555: สมัภาษณ์ )ให้
ความเห็นวา่ ต้องการให้มีฝ่ายพยาบาลประจ าหอพกัคอยให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่จดัยาและ 
การปฐมพยาบาลดแูลและน าผู้ ป่วยไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลได้ทนัเวลา  สว่น เบญญทิพย์ ธนาค า  
(2555: สมัภาษณ์ )ให้ความเห็นวา่  การขอค าปรึกษา นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกท่ีจะปรึกษาจากอาจารย์
ท่ีปรึกษามากกวา่อาจารย์ประจ าหอพกั เพราะนกัศกึษารู้สกึไม่เป็นกนัเอง และจ านวนอาจารย์ประจ า
หอพกัไม่เพียงพอกบัความต้องการของนกัศกึษา 
 4. ด้านกิจกรรมภายในหอพกั การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษามีน ามาพิจารณาการให้สทิธ์ิ
เข้าพกัอาศยัของนกัศกึษาในภาคการศกึษาตอ่ไป (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  
2555: 9) นอกจากนัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาหอพกั  แพรวไพลนิ ช่วงชิง  (2555: สมัภาษณ์ )ให้
ความเห็นวา่ การประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของกิจกรรมตา่งๆ นอกจากยงัไม่ทัว่ถึงแล้ว ต้องการให้เพิ่มช่อง
ทางการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารที่หลากหลาย  สว่น เบญญทิพย์ ธนาค า  (2555: สมัภาษณ์ )ให้
ความเห็นวา่ ในเร่ืองของวสัดอุุปกรณ์และการอ านวยความสะดวกตา่งๆ  มีความพร้อมในเร่ืองของ
สถานท่ีท่ีใช้จดักิจกรรม  นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความสนใจกบักิจกรรมภายในหอพกัเป็นอยา่งดีและมี
อิสระในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 5. ด้านการรักษาความปลอดภยัโดยรวมมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสทิธิภาพมี
เจ้าหน้าที่ดแูลตลอด 24 ชัว่โมงและมีระบบ Keycard ในการเข้าออกหอพกั มีการติดตัง้กล้องวงจรปิด
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รอบบริเวณหอพกั มีถงัดบัเพลงิประจ าอยูใ่นทกุจุด ในเวลากลางคืนมีการเปิดไฟบริเวณทางเดินหอพกั
เพื่อความปลอดภยัของนกัศกึษา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2555: 7) นอกจาก 
นัน้จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาหอพกั  แพรวไพลนิ ช่วงชิง  (2555: สมัภาษณ์ )ให้ความเห็นวา่ ภายใน
ห้องพกัจะมีเร่ืองของหายบ้างในบางครัง้ สว่น อาทิตย์ คงนา  (2555: สมัภาษณ์ ) ให้ความเห็นวา่ 
ต้องการให้หอพกัสร้างความตระหนกัในการรักษากฎระเบียบของหอพกั เพื่อความเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัในการอยูห่อพกั  
 จากสภาพการณ์ดงักลา่วท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจและต้องการศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่
การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านกายภาพ ด้านการบริหาร 
ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภัย ซึง่ผลท่ีได้
จากการศกึษาครัง้นี ้จะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องกบังานหอพกัใน
การปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานหอพกันกัศกึษาให้มีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัความ
ต้องการของนกัศกึษาเป็นการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จการศกึษาได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านการบริการและสวสัดิการ  ด้านกิจกรรม
ภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั 
 2. เพือ่เปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมิูล าเนา และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
ควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ผลจากการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานหอพกัของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึง่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านกายภาพ 
ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวสัดิการด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความ
ปลอดภยั  ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี1–  
ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ที่พกัในหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวนทัง้สิน้ 1,273 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษำ 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่
  1. เพศ แบง่เป็น 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
  2. ชัน้ปีท่ีศกึษา แบง่เป็น 
   2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
   2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
   2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
   2.4 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 
  3. ภมิูล าเนา แบง่เป็น  
   3.1 กรุงเทพและปริมณฑล 
   3.2 ตา่งจงัหวดั 
  4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัสงู 
   4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบักลาง 
   4.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า 
 
   ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านการบริการและสวสัดิการ  ด้าน
กิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ   
1.ทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกั หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สกึ 

ทางจิตใจท่ีบุคคลมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่หลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์ในสิง่นัน้วา่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
ประทบัใจหรือไมป่ระทบัใจ ชอบหรือไมช่อบ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นในทางบวกหรือทางลบ  
ในการวิจยันีห้มายถึง ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  (ภาคเรียนท่ี 1 คือ ชว่งเดือนสงิหาคม – เดือน
ธันวาคม ) ท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
   1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกบัอาคาร ลกัษณะโครงสร้างอาคาร  
สถานท่ีตัง้ ห้องพกั สถานท่ีรับรองผู้มาเยี่ยม ห้องน า้ ห้องสขุา ท่ีนัง่พกัผอ่น ทางเดินเท้า การรักษาความ
สะอาด และการจดัสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆหอพกั 
   1.2 ด้านการบริหาร หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกบัการจดัด าเนินงาน การจดับุคลากร 
การประสานงาน การก าหนดกฎระเบียบ การคดัเลอืกและการจดันกัศกึษาเข้าพกัอาศยั การควบคมุ 
ดแูลการประชาสมัพนัธ์ การปฎิบติัหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัและเจ้าหน้าที่ และการจดัระบบ
ซอ่มบ ารุงอาคารและเคร่ืองใช้ตา่งๆ 
   1.3 ด้านการบริการและสวสัดิการ หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกับการเอือ้อ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ให้กบันกัศกึษา ได้แก่ อุปกรณ์ประจ าห้องพกั (โต๊ะ เก้าอี ้เตียง ท่ีนอน ตู้ เสือ้ผ้า) สิง่
อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกั (โทรทศัน์ โทรศพัท์ น า้ดื่ม อุปกรณ์ซกัรีด) บริการทัว่ไป (โรงอาหาร  
ร้านถ่ายเอกสาร ขา่วสาร หนงัสอืพิมพ์รายวนั ไปรษณีย์ ร้านซกัอบรีด) และบริการซอ่มบ ารุงสิง่อ านวย
ความสะดวก 
   1.4 ด้านกิจกรรมภายในหอพกั หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส าหรับ
นกัศกึษาซึง่บุคลากรหอพกัหรือนกัศกึษาเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น รวมทัง้การ
ให้ค าปรึกษาแนะน า การสนบัสนนุด้านวสัดอุุปกรณ์และสถานท่ี 
   1.5 ด้านการรักษาความปลอดภยั หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกบัการดแูลรักษาหรือ
ปกป้องทรัพย์สนิมิให้เกิดการสญูหาย การดแูลคุ้มครองความปลอดภยัในชีวิตและร่างกายของ
นกัศกึษา ได้แก่ การจดัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั การจดัระบบป้องกนัอคัคีภยั การให้แสงสวา่ง
ภายในอาคารและบริเวณรอบๆหอพกั และการก าหนดอาณาเขตของหอพกั 
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  2. นกัศกึษา หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีท่ีพกัในหอพกันกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตบางมด  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  
  3. หอพกันกัศกึษา ในการวิจยันีห้มายถึง สถานท่ีพกัอาศยัระหวา่งการศกึษาท่ีทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตบางมด  สร้างขึน่เพื่อให้บริการกบันกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี   มีจ านวน 2 หอพกั ได้แก ่
         3.1 หอพกันกัศกึษาชาย หมายถึง สถานท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาเพศชายท่ีพกัอาศยั
โดยอยูร่่วมภายในอาคารเดียวกนั 
         3.2 หอพกันกัศกึษาหญิง หมายถึง สถานท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาเพศหญิงท่ีพกั
อาศยัโดยอยูร่่วมภายในอาคารเดียวกนั 
  4. ชัน้ปีท่ีศกึษา จ าแนกเป็น 
         4.1 ระดบัชัน้ปีท่ี 1 
         4.2 ระดบัชัน้ปีท่ี 2 
         4.3 ระดบัชัน้ปีท่ี 3 
         4.4 ระดบัชัน้ปีท่ี 4  และสงูกวา่ 
  5. ภมิูล าเนา หมายถึง  ท่ีอยูอ่นัเป็นแหลง่ส าคญัซึง่บิดามารดาผู้ เลีย้งดนูกัศกึษาตัง้หลกั
แหลง่อยูค่รัง้สดุท้าย ในงานวิจยันี ้หมายถึง ท่ีอยูข่องนกัศกึษาก่อนท่ีจะเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
         5.1 กรุงเทพและปริมณฑล หมายถึง นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมทุรปราการ ปทมุธานี นครปฐม และสมทุรสาคร 
         5.2 ตา่งจงัหวดั หมายถึง นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัหา่งไกลเมืองหลวง 
หรือมิได้มีภมิูล าเนาอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล 

6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีวดัได้จากคะแนนเฉลีย่
สะสมของนกัศกึษาตัง้แตภ่าคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั
แบง่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกเป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

6.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัสงู หมายถึง คะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา 
สงูกวา่ 3.00  

6.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง หมายถึง คะแนนเฉลีย่สะสมของ 
นกัศกึษาระหวา่ง 2.50- 3.00 

6.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า หมายถึง คะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา 
ต ่ากวา่ 2.50 
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สมมตฐิำนในกำรวิจัย 
 1. นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 2. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 3. นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาตา่งกันมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 4. นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.ความส าคญั วตัถปุระสงค์ และประเภทของหอพกันิสตินกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  
 2.การจดับริการหอพกันกัศกึษา 
  2.1. การจดับริการหอพกันกัศกึษาด้านกายภาพ 
  2.2. การจดับริการหอพกันกัศกึษาด้านการบริหาร 
  2.3. การจดับริการหอพกันกัศกึษาด้านการบริการและสวสัดิการ 
  2.4. การจดับริการหอพกันกัศกึษาด้านกิจกรรมภายในหอพกั 
  2.5. การจดับริการหอพกันกัศกึษาด้านการรักษาความปลอดภยั 
  3.การจดับริการหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
1. ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของหอพักนิสิตนักศกึษาในระดับอุดมศกึษา 
 หอพกันกัศกึษา เป็นท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูต่า่งจงัหวดัหรือท่ีพกัอยูห่า่งไกล
จากสถานศกึษา ท าให้การเดินทางไม่สะดวก หอพกันกัศกึษา จึงเป็นสวสัดิการท่ีสถาบนัอุดมศกึษา
จดับริการให้กบันิสตินกัศกึษา ซึง่นอกจากจะสร้างขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านท่ีพกัอาศยัแล้วยงั
เป็นสถานท่ีจะสง่เสริมพฒันานิสตินกัศกึษาให้สมบูรณ์  
    1.1 ความส าคัญของหอพักนิสิตนักศึกษา 
 การจดับริการหอพกัในสถาบนัอุดมศกึษาเปรียบเสมือนบ้านท่ีทรงอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงนิสิตนกัศกึษา เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีนิสิตนกัศกึษาสว่นหนึง่ได้ใช้เวลาอยูร่่วมกนักินนอน 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Feldma; & Newcomb. 1976: 196 – 223) ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
(2530: 111 – 112) กลา่ววา่ หอพกัของมหาวิทยาลยัให้ทัง้ความรู้ การปรับปรุงบุคลกิภาพ ความมี
ระเบียบวินยั การแสดงออกทัง้กาย วาจา ใจ และเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ปณิธานหรือความมุ่งหวงัของ
สถาบนับรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่สอดคล้องกบั ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 165 – 168) ท่ีกลา่ววา่ หอพกั
เป็นสถานท่ีท่ีมีประโยชน์ โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศกึษาท่ีให้ความส าคญักบัคณุภาพการศกึษาหรือ
คณุภาพของบณัฑิตซึง่หอพกัมีความส าคญั ดงันี ้
 1. ความส าคญัตอ่นิสตินกัศกึษา คือ 
  1.1 เป็นสถานท่ีพกัอาศยัขณะท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยั 
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  1.2 เป็นท่ีอ านวยความสะดวกสบายและปลอดภยั 
  1.3 ช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
  1.4 ช่วยไม่ให้เสยีสขุภาพกายและสขุภาพจิต 
  1.5 ช่วยด้านการศกึษา คือท าให้นิสตินกัศกึษามีโอกาสได้ศกึษารวมกนัเป็นกลุม่และมี 
โอกาสใช้ห้องสมดุของสถาบนัอยา่งเต็มท่ี 
  1.6 ช่วยสง่เสริมพฒันาการในด้านตา่งๆ เช่น การพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง การอยู ่
ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการพฒันาทกัษะด้านสงัคม เป็นต้น 
 2. ความส าคญัตอ่สถาบนัอุดมศกึษา คือ 
  2.1 ช่วยให้การสอนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากนิสตินกัศกึษามีความพร้อมท่ี
จะศกึษาเลา่เรียน 
  2.2 เป็นเคร่ืองหมายในการเสริมสร้างพฒันาการด้านตา่งๆของนิสตินกัศกึษา 
  สรุปได้วา่ หอพกันกัศกึษามีความส าคญัคือ เป็นสถานท่ีพกัอาศยัขณะท่ีศกึษา ท่ีมีความ
สะดวกปลอดภยั ประหยดัคา่ใช้จ่ายแล้ว ยงัมีสว่นช่วยสง่เสริมพฒนาการของนกัศกึษาในทกุๆ ด้าน ทัง้
ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม  มีโอกาสพฒันาการตามศกัยภาพของตน เพื่อให้นกัศึกษา
เกิดการพฒันาเป็นประชากรท่ีมีคณุภาพตอ่ไปในอนาคต 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดหอพักนิสิตนักศกึษา 
 หอพกันกัศกึษา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึง่ ท่ีช่วยให้สถาบนัอุดมศกึษาบรรลเุป้าหมาย
ในการผลิตบณัฑิตอยา่งมีประสทิธิภาพ หอพกัเป็นหนึง่ในปัจจยัสีข่องนิสติท่ีถือวา่มีความจ าเป็นและ
ส าคญัอยา่งยิ่งและเป็นภารกิจหนึง่ของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากสถาบนัอุดมศกึษาแตล่ะแหง่มีปรัชญา
ตา่งกนั ดงันัน้การก าหนดวตัถปุระสงค์โดยทัว่ไปของการจดัหอพกัคือ เพือ่ให้นกัศกึษามีท่ีพกัอาศยัท่ี
สะดวกสบายและปลอดภยั ตลอดจนสง่เสริมพฒันาการในด้านตา่งๆของนกัศกึษา นกัการอุดมศกึษา
หลายทา่นได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกันกัศกึษาไว้ ดงันี ้
 ริเคอร์ (Riker. 1971: 510 - 511) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกัวา่โดยพืน้ฐานก็
จดัเคร่ืองอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ เป็นสถานท่ีให้นา่อยู ่และมีสว่นช่วยสนบัสนนุในการศกึษา
โดยแบง่เป็น 4 ประการ ดงันี ้
 1. เพื่อสร้างชุมชนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่นา่พอใจ และเป็นระเบียบ ชุมชนเช่นนีจ้ะมีสว่นท าให้ 
เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสตินกัศกึษาในหอพกัดีขึน้ สง่เสริมบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาและ 
ความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัเพื่อให้นกัศกึษาได้พฒันาการที่เหมาะสมกบัความเป็นนกัศกึษาและเป็น 
มนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 
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 2. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของศนูย์ศกึษาและอาศยัให้เป็นไปตามธรรมชาติมีความสมัพนัธ์
และสนกุสนานกบักิจกรรมในหอพกัได้ตลอดเวลา 
 3. เพื่อจดัประสบการณ์ให้นกัศกึษามีความเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ และปรับปรุงการเรียนให้ 
ประสบความส าเร็จ ฝึกให้มีมนษุยสมัพนัธ์ โดยต้องมีการจดัให้เป็นกระบวนการท่ีมีผลตอ่การปฏิบติั 
จริง 
 ดีคอสเตอร์และมาเบิล (DeCoster; Mable.  1974: 162-163) กลา่ววา่ วตัถปุระสงค์ของการ
จดัหอพกัเป็นการด าเนินการในลกัษณะตอ่เน่ืองเป็นล าดบัขัน้และมีความสมัพนัธ์กนัแบง่เป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

1. เพื่อจดัสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารท่ีพกัท่ีสนองตอ่ความต้องการของผู้พกัอาศยัให้ 
มีความสะดวก สะอาดและปลอดภยั 
 2.  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของอาคารท่ีพกัให้อยูใ่นสภาพดี 
 3.  เพื่อให้เกิดโครงสร้างการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะและสงัคม 
 4.  เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั โดยสะท้อนให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบของบุคคลตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน พร้อมกบัสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมการเรียน 
 5.  เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสพฒันาการตามศกัยภาพของตน 
 มลูเลอร์ (วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา. 2530: 110; อ้างอิงจาก Mueller. 1961) ได้ท า 
การวิจยัเก่ียวกบัหอพกัตา่งๆในสหรัฐอเมริกาและสรุปวา่หอพกัสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เป็นท่ีอยู่ 
อาศยั เพื่อสง่เสริมการศกึษาวิชาการ เพื่อพฒันาบุคคลเพื่อประชาสมัพนัธ์ และเพื่อปกครองดแูลวินยั 
นิสตินกัศกึษา (มนตรี แย้มกสกิร. 2542: 8) โดยได้สรุปวตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกันิสตินกัศกึษา 
ดงันี ้
 1. เพื่อให้บริการทางด้านท่ีพกัอาศยัท่ีสะดวกและปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษาท่ีมาจาก 
ภมิูล าเนาอ่ืน 
 2. เพื่อให้บริการอาหารท่ีมีคณุภาพถกูสขุลกัษณะและมีราคาถกูแก่นกัศกึษา 
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนการสอนภายนอกชัน้เรียนให้แก่นิสตินกัศกึษาและให้ 
ความสะดวกแก่นิสตินกัศกึษาในการศกึษาเลา่เรียน 
 4. เพื่อชว่ยเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมให้แก่นิสตินกัศกึษา 
 5. เพื่อชว่ยให้นิสตินกัศกึษามีทศันคติท่ีดีตอ่การนนัทนาการ การเลน่กีฬา เพื่อสขุภาพอนามยั 
 ทองเรียน อมรัชกลุ (2525:  52) กลา่ววา่ การจดับริการหอพกัของมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นิสิตนกัศกึษาใช้เป็นท่ีพกัอาศยัตลอดระยะเวลาที่อยูใ่นมหาวิทยาลยั เป็น
แหลง่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพฒันาด้านสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สร้างนิสยั
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ในการเรียนรู้ รู้จกักินรู้จกัอยู ่ช่วยให้หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัเกิดการบูรณาการทัง้ทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบติั ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง เป็นศูนย์กลางของนิสตินกัศกึษา อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารได้มา
พบปะแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2537: 163-164 ) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของหอพกันกัศกึษาส าหรับ 
สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยโดยทัว่ไปวา่ ควรมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 1. เพื่อให้บริการด้านท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะดวกสบายและปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา 
 2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาให้กบันิสตินกัศกึษา 
 3. เพื่อชว่ยเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมให้กบันิสตินกัศกึษา โดยฝึกให้นกัศกึษารู้จกัการอยู่ 
ร่วมกนั การเคารพสทิธิของผู้ อ่ืน มีน า้ใจ มีความสามคัคี มีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม และสามารถใช้ 
ชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อยา่งถกูต้อง 
 4. เพื่อชว่ยเสริมสร้างทกัษะในการท างานร่วมกนัในวิถีทางประชาธิปไตย โดยการสง่เสริม 
ให้นิสิตนกัศกึษาจดักิจกรรมประเภทตา่งๆ 
 5. เพื่อชว่ยสง่เสริมพฒันาของนิสตินกัศกึษาในด้านสงัคม อารมณ์ และจิตใจ โดยการจดั 
สภาพแวดล้อมและฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ สว่นในหอพกัของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยก็มี
วตัถปุระสงค์ในการจดัหอพกัตา่งกนั 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษาทัง้ในประเทศและ 
ตา่งประเทศสามารถสรุปได้วา่ วตัถปุระสงค์ของการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษา คือเพื่อให้นกัศกึษา
มีสถานท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะดวกปลอดภยัในระหวา่งที่ศกึษา สง่เสริมบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การศกึษา 
รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีดีแก่นกัศกึษา เพื่อให้นกัศกึษาได้พฒันาการที่
เหมาะสมกบัความเป็นนกัศกึษาและเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 
 
 1.3 ประเภทของหอพักนิสิตนักศึกษา 
 หอพกันกัศกึษาในตา่งประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายชนิดด้วยกนัหอพกั 
นกัศกึษาแตล่ะชนิดจะมีลกัษณะในการบริหารงานและความเป็นอยูข่องผู้อยูอ่าศยัท่ีแตกตา่งกนัมาก 
ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2525: 90-92) ได้รวบรวมหอพกัไว้ 10 ประเภท คือ 
 1. หอพกัขนาดเลก็ (Dormitory) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการนกัศกึษาในด้านท่ีพกั 
อาหารและการอบรมระเบียบวินยันกัศกึษา 
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 2. หอพกัขนาดใหญ่ (Residential hall) มีบุคลากรซึง่รับผิดชอบอยูส่องฝ่ายคือ ฝ่ายท่ีพกั 
และอาหาร และฝ่ายท่ีปรึกษา (advisors) มีหน้าท่ีให้ค าแนะน านกัศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ๆ ไปและ 
อ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่พกัอาศยัอยูใ่นหอพกั เพื่อสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้มีพฒันาการ 
ทางด้านสงัคม ร่างกายและจิตใจ 
 3. หอพกันกัศกึษาชาย (Fraternity) เป็นท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาชายท่ีครอบครัวมีฐานะดี 
ใช้ระบบนกัศกึษาปกครองกนัเอง มีผู้ใหญ่คอยดแูล 1 คน มีรุ่นพี่ดแูลช่วยเหลอืรุ่นน้อง นกัศกึษาเป็น 
ผู้ด าเนินการจดักิจกรรมในหอพกั 
 4. หอพกันกัศกึษาหญิง (Sorority) เป็นท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาหญิงท่ีครอบครัวมีฐานะดี 
ชาติตระกลูดี มีรูปแบบการปฏบิติังานเช่นเดียวกบัหอพกันกัศกึษาชายท่ีมีฐานะดี ชาติตระกลูดี 
 5. หอพกันกัศกึษาท่ีมีฐานะยากจน (Cooperative house) เป็นหอพกัท่ีนกัศกึษาทกุคน 
ต้องร่วมกนัท างานและมีภาระรับผิดชอบท่ีต้องปฎิบติัภายในหอพกั เช่น การท าความสะอาดหอพกั 
การแบง่งานกนัท า 
 6. หอพกัชายหญิงท่ีพกัรวมกนัในหอพกัเดียวกนั (Coeducational housing) กลา่วคือ 
นกัศกึษาชายและหญิงจะไมอ่ยูร่่วมห้องเดียวกัน แตจ่ะมีบริเวณตา่งๆ ท่ีใช้ร่วมกนัได้แก่ โรงอาหาร 
ห้องสมดุและบริเวณตา่งๆ ท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ 
 7. หอพกัขนาดใหญ่ท่ีเป็นอาคารติดตอ่กนั 3-4 หลงั (Residential college) เป็นท่ีตัง้ของ 
คณะวิชา ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมดุ ห้องท างานอาจารย์ ห้องพกัอาจารย์ 
ห้องพกันกัศกึษาและท่ีรับประทานอาหารร่วมกนั 
 8 . อาคารเรือนแถว 2 ชัน้ (University apartment) เหมาะกบันกัศกึษาท่ีมีครอบครัวเข้าพกั 
อาศยั เสยีคา่เช่าในราคาท่ีถกูกวา่ห้องชุดของเอกชน 
 9. หอพกันอกมหาวิทยาลยั (Off- campus housing) เป็นหอพกัท่ีเอกชนเป็นด าเนินงาน 
และตัง้อยูภ่ายนอกมหาวิทยาลยั 
 10. ศนูย์ศกึษาอาศยั (Living-learning center) เป็นหอพกัขนาดใหญ่ท่ีมีนกัศกึษาชายและ 
หญิงอยูร่่วมในหอพกัเดียวกนั นกัศกึษาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตา่งๆด้วยตวัเอง โดยมีผู้แนะน าช่วยเหลอื 
ภายในมีชัน้เรียน ห้องฝึกงาน ห้องสมดุ ห้องท างานอาจารย์อยูใ่นอาคาร  
 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2530: 113-114) แบง่หอพกันกัศกึษาออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือหอพกัท่ีมหาวิทยาลยัจดัด าเนินการเอง และหอพกัเอกชน ส าหรับหอพักท่ีมหาวิทยาลยัจดั
ด าเนินการมี 4 ประเภท ดงันี ้
 1. หอพกัประเภทห้องพกัและอาหาร หมายถึง หอพกัท่ีมีลกัษณะจดัแบง่เป็นห้องให้นกัศกึษา 
เข้าพกัอาศยั โดยจดัวสัดอุุปกรณ์และจดัห้องพกัไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ท่ีนอน หมอน ผ้าปท่ีูนอนและ  
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ปลอกหมอน นอกจากนีย้งัมีบริการความสะอาดและบริการอาหารให้ด้วย 
 2. หอพกัประเภทห้องชุด หมายถึง เหมาะส าหรับนกัศกึษาท่ีมีครอบครัวแล้ว และน า 
ครอบครัวมาอยูด้่วยขณะเรียนหนงัสอื ประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน ห้องน า้ และ 
ห้องอ่ืนๆตามสมควร ยกเว้นบริการอาหาร 
 3. หอพกัประเภทช่วยกนัท างาน หมายถึง หอพกัประเภทท่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายฝึกให้ 
นกัศกึษารับผิดชอบ ฝึกการเป็นพอ่บ้านแมบ้่าน โดยจดัให้นกัศกึษาพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัเลก็ๆ โดยมี 
ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องน า้พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา นกัศกึษาต้องท างานเองโดยช่วยกนัท า 
ความสะอาด ท าอาหาร มีเวรท างานดแูลความสะอาดเรียบร้อย สว่นคา่ใช้จ่ายตา่งๆนกัศกึษาต้อง 
ช่วยกนัเฉลีย่ออก 
 4. หอพกัประเภทบ้านเคลือ่นท่ี เหมาะส าหรับนิสตินกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพราะเป็น 
ท่ีอยูท่ี่มีความเป็นสว่นตวั เป็นหอพกัท่ีจดัอยา่งกระทดัรัด สามารถบรรจุห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน า้ 
และห้องนอน หอพกัลกัษณะนีนิ้ยมจดัในตา่งประเทศ 
 สว่นในตา่งประเทศ คอฟฟ์ และฮอร์ตนั (Korff; & Horton. 1977: 740) ได้แบง่ประเภทของ 
หอพกันกัศกึษา ดงันี ้
 1. หอพกัขนาดใหญ่หรือหอพกัรวม(Large dormitories or dormitory complex) สามารถ 
รับนกัศกึษาเข้าพกัอาศยัได้ 100-1,000 คน หอพกัประเภทนีมี้ห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ มี 
สถานท่ีพกัผอ่นและมีห้องอ่านหนงัสอื มีห้องพกัแบง่ออกเป็น 3 ชนิดคือ ห้องพกัคนเดียว ห้องพกั 2 คน 
และห้องพกั รวม 6-8 คน 
 2. กลุม่บ้านเลก็ๆ (Small – group houses) เป็นหอพกัของนกัศกึษาท่ีมีฐานะดีสามารถรับ 
นกัศกึษาได้ 25 – 50 คน เป็นทัง้หอพกันกัศกึษาชาย (Fraternity) และหอพกันกัศกึษาหญิง (Sorority) 
 3. ห้องชุดในบ้านเช่า (Apartments) เป็นห้องเช่าของนกัศกึษาท่ีมีครอบครัวแล้ว ไม่มีการจดั 
โปรแกรมการศกึษาในท่ีพกั และห้องแตล่ะห้องมีลกัษณะแตกตา่งกนัเลก็น้อย 
 สรุปได้วา่ประเภทของหอพกันกัศกึษามีการจ าแนกในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัสามารถจ าแนก
ได้ตามวตัถปุระสงค์ ขนาดของหอพกัและจ านวนนกัศกึษา ฐานะและสถานภาพของผู้พกัอาศยั ทัง้นีใ้ห้
สอดคล้องกบัปณิธาน ความมุ่งหมายและสภาพการณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีจดับริการหอพกัให้กบั
นกัศกึษา นอกจากมหาวิทยาลยัจะจดับริการสวสัดิการหอพกัแล้วยงัต้องจดักิจกรรมที่เหมาะสมให้กบั
นิสตินกัศกึษา โดยมุ่งเน้นพฒันานิสิตนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ การให้บริการของ
หอพกัจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสง่เสริมและพฒันานิสตินกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ใน
อนาคต 
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2.การจัดบริการหอพักนักศกึษา 
 การจดับริการงานหอพกันกัศกึษาเป็นงานท่ีให้บริการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยัได้จดั
ด าเนินงานเพื่ออ านวยความสะดวกและพฒันานกัศกึษาท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัของมหาวิทยาลยั 
หอพกัเป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้นกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเลา่เรียน ให้มีความสมบูรณ์ทัง้
ด้านวิชาการ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรม ซึง่การ
บริการงานหอพกั ควรค านงึถึงด้านงานบริการด้านตา่งๆ แบง่เป็น 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั  และด้านการรักษาความ
ปลอดภยั 
 2.1 การจัดบริการหอพักนิสิตนักศึกษาด้านกายภาพ 
 การจดับริการหอพกัด้านกายภาพ หมายถึง การจดัด าเนินงานทางด้านอาคารสถานท่ี 
ห้องพกั ท่ีนัง่พกัผอ่น ห้องอาหาร สถานท่ีรับรองผู้มาเยี่ยม ห้องปฐมพยาบาล บริเวณสนาม ห้องน า้ 
ทางเดิน ท่ีจอดรถ ห้องเก็บของ และสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ  เพื่อช่วยเสริมการเรียนการสอน และ
การพฒันานิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
 ซีเกอร์ส (Seagers. 1961: 5-6) ได้กลา่วถึง การจดัการวางแผนอาคารหอพกัของ
มหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป ดงันี ้
 1.  หอพกัควรตัง้อยูท่ี่เหมาะสม กว้างขวางพอเหมาะกบัโครงการปัจจุบนัและสามารถที่จะ
ขยายได้ในอนาคต 
 2.  หอพกัควรตัง้อยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั สวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรม
กลางแจ้ง และสนัทนาการได้มากท่ีสดุ 
 3.  ควรมีการวางแผนผงัให้สามารถเปลีย่นแปลงได้ เพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการ 
 4.  ควรจดัสว่นท่ีอึกทกึและเงียบสงบแยกจากกนั 
 5.  ควรตัง้อยูใ่นท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาจราจรน้อยท่ีสดุ 
 6. ควรจดัระบบจราจร โดยแยกทางรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน และทางเท้าออก
จากกนั 
 7.  ควรค านงึถึงการระบายอากาศและแสงสวา่งให้เป็นธรรมชาติ 
 8.  ควรสร้างด้วยวสัดท่ีุเลอืกสรรมาอยา่งดี ทนทาน และราคาพอมควร 
 9.  ควรมีอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากภายในอาคาร 
 เซียราและคอลเลนเดอร์ (วิชา เพชรขาว.  2531: 21; อ้างอิงจาก Chiara; Callenger.  1973: 
308)  ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้วา่ ภายในอาคารหอพกันกัศกึษาควรประกอบด้วยสิง่ตา่งๆ ดงันี ้
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 1.  ห้องพกันกัศกึษา ควรเป็นห้องสีเ่หลีย่มผืนผ้า มีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับวางเฟอร์นิเจอร์และ
ใช้สอยอ่ืนๆ โดยทัว่ไปขนาดห้องพกั 1 คน  ใช้พืน้ท่ีประมาณ 90-120 ตารางฟุตและขนาดห้อง 2 คน ใช้
พืน้ท่ีประมาณ 140 – 180 ตารางฟุต 
 2.  ห้องน า้ ห้องส้วม การจดัห้องน า้ห้องส้วมภายในหอพกั จดัได้  2 ลกัษณะ คือ ใช้ระบบรวม
หรือใช้แยกเฉพาะห้องพกั ในการจดัระบบรวมได้ก าหนดความเหมาะสมไว้ดงันี ้
        2.1 ห้องส้วม ผู้ชาย 1 ท่ี /10 คน  ผู้หญิง 1 ท่ี / 8 คน 
        2.2 ห้องอาบน า้ ใช้อตัรา 1 ท่ี / 8 คน 
        2.3 ห้องปัสสาวะ ใช้อตัรา 1 ท่ี / 12 คน 
 3.  ห้องรับประทานอาหาร ควรจดัให้มีห้องอาหารรวมขนาดใหญ่ เพราะสว่นหนึง่ท่ีให้โอกาส
นกัศกึษาได้พบปะในช่วงเวลาอาหารและสามารถแยกห้องขนาดใหญ่เป็นยอ่ยๆ ได้ด้วย 
 4.  ห้องพกัผอ่นและสทันาการ ควรมีพืน้ท่ีเพียงพอกบัจ านวนของนกัศกึษาท่ีพกัในหอพกั และ
สามารถแยกออกเป็นห้องยอ่ยๆ ได้ด้วย 
 5.  ห้องเก็บของนกัศกึษาและอุปกรณ์ของหอพกั จะต้องมีพืน้ท่ีเพียงพอ สามารถใช้เก็บ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองกลอ่ืน ๆ ของหอพกั  และเป็นห้องเก็บของอของนกัศกึษาในช่วงปิดภาค
การศกึษา 
 6.  ทางเดินเช่ือมภายในหอพกั จะต้องจดัให้สมัพนัธ์กบัห้องพกันกัศกึษาแตล่ะห้อง และควร
สร้างบรรยากาศท่ีสะดวกในการศกึษา ตลอดทัง้ความเป็นสว่นตวัให้มากท่ีสดุ ดงันัน้ขนาดท่ีเหมาะสม 
คือ 7-25 เปอร์เซนต์ของพืน้ท่ีอาคารทัง้หมด โดยจะต้องค านงึถึงความปลอดภยักรณีฉกุเฉินด้วย 
 ในการก่อสร้างอาคารหอพกัของสถาบนัอุดมศกึษานัน้ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาติ ได้ก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างไว้ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.  2523: 
59) 
 1.  ควรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็สงูไม่เกิน 4 ชัน้ 
 2.  ห้องพกัขนาดจุนกัศกึษา 4 คน ก าหนดเนือ้ท่ีให้คนละ 7 ตารางเมตร 
 3.  ห้องน า้ห้องส้วม ก าหนดให้ 1 ตารางเมตร/คน  
 4. ห้องพกัผอ่นภายในหอพกั ก าหนดให้ 2 ตารางเมตร/ คน (คิด 20% ของนกัศกึษาใน
หอพกั) 
 5.  ห้องซกัเสือ้ผ้า ก าหนดให้ 10 ตารางเมตร/คน (คิดพืน้ท่ีตามความจ าเป็น) 
 6.  ห้องเก็บของ ก าหนดให้ 10 เปอร์เซนต์ของพืน้ท่ีทัง้หมดในหอพกั 
 7.  ระเบียงทางสญัจร ก าหนดให้ไม่เกิน 25 เปอร์เซนต์ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
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 ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั (2543:  14-15) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกิจการนิสติ
เก่ียวกบัการด าเนินงานหอพกันิสติด้านสิง่อ านวยความสะดวกในหอพกัต้องมีเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี  ้
 1.  ขนาดห้องพกัและจ านวนนิสติท่ีพกัอาศยัในห้องต้องมีความเหมาะสม โดยต้องไม่จดันิสติ
ให้อยูอ่ยา่งแออดั โดยทัว่ไปมีพืน้ท่ีประมาณ 7 ตารางเมตรตอ่นิสติ 1 คน  
 2.  ห้องพกันิสติต้องมีอากาศถ่ายเทดี 
 3.  ต้องมีห้องน า้และห้องสขุาให้เพียงพอกบันิสิต 
 4.  อุปกรณ์ประจ าหอพกั เช่น โต๊ะ เก้าอี ้เตียงนอน และตู้ เสือ้ผ้า ต้องมีคณุภาพดีพอสมควร
และมีจ านวนเทา่กบัจ านวนนิสติท่ีพกัในห้อง 
 5. ต้องจดัสิง่อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกั เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องพกัผอ่น ห้องอ่าน
หนงัสอื ห้องให้ค าปรึกษา โทรทศัน์  น า้ดื่มที่สะอาด หนงัสอืพิมพ์รายวนัและอุปกรณ์ซกัรีด เป็นต้น  
ไว้บริการให้เพียงพอกบัความต้องการของนิสติ 
 6.  อาคารหอพกัและสิง่อ านวยความสะดวกในหอพกัต้องได้รับการดแูลรักษาให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีใช้งานได้ดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบอยูเ่สมอ 
 7.  ห้องพกันิสติ ห้องน า้ บริเวณภายในและภายนอกหอพกัต้องได้รับการดแูลให้สะอาดอยู่
เสมอ 
 มนตรี แย้มกสกิร (2542: 69 – 70) ได้ศกึษารูปแบบหอพกันกัศกึษาส าหรับมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย พบวา่ การจดัหอพกัให้เอือ้ตอ่การพกัอาศยัควรมีลกัษณะดงันี ้
 1. การออกแบบห้องพกัต้องให้มีระบบระบายอากาศท่ีดี ปริมาณแสงสวา่งในห้องพกัต้อง 
สวา่งทัว่ทัง้ห้อง ได้มาตรฐานโดยมิต้องเปิดไฟฟ้าในเวลากลางวนั 
 2. จดัห้องเป็นการเฉพาะเพื่อสนบัสนนุการศกึษา เช่น ห้องอ่านหนงัสอื ห้องสมดุ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. จดัสถานท่ีส าหรับการปฏิบติัศาสนกิจไว้ตามความจ าเป็น 
 4. จดับริเวณซกัล้างและตากเสือ้ผ้าไว้เป็นสดัสว่นอยา่งเพียงพอ 
 5. จดัสภาพแวดล้อมหอพกัให้ร่มร่ืนสะอาดตา 
 6. จดัห้องน า้ห้องส้วมไว้บริการอยา่งเพียงพอตามสดัสว่นของนิสิตนกัศกึษา 
 7. จดัสถานท่ีจอดรถจกัรยาน หรือรถจกัรยานยนต์อยา่งเพียงพอและปลอดภยั 

จากงานวิจยัของ กาญจนา แก้วแหยม (2540: 198) ได้ท าการศึกษาเร่ือง สภาพปัจจุบนัและ
ความต้องการท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่
ต้องการให้ทางสถาบนัจดัสร้างหอพกัให้เพียงพอกบัความต้องการ สว่นหอพกัเอกชนควรปรับปรุงในด้าน
ของการซอ่มแซมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทัง้ภายในห้องพกัและภายในอาคารสว่นประกอบในการพกัอาศยั
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นกัศึกษาสว่นใหญ่ต้องการระเบียบหอพกั และเฟอร์นิเจอร์ในห้องพกัควรประกอบด้วย โทรศพัท์ พดัลม 
โต๊ะเขียนหนงัสอื เตียง หมอน ท่ีนอน ตู้ เสือ้ผ้า   

พนัเลิศ ธัญญสริิ (2540: 198) ได้ศึกษาเร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษา 
บริเวรชุมชน โดยรอบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ผลการวิจยั พบวา่ สภาพ
โดยทัว่ไปของหอพกัสว่นใหญ่มีขนาดห้องเลก็ ขาดคณุภาพในการอยูอ่าศยัห้องพกัขนาดเลก็ คบัแคบ 
อึดอดั ไม่ถกูสขุลกัษณะ และไม่คอ่ยมีสิง่อ านวยความสะดวกภายในห้องพกัพิเศษเพิ่มเติมให้แก่
นกัศึกษาเน่ืองจากคา่เช่าราคาต ่า แต่ในทางตรงกนัข้ามกลบัมีนกัศึกษาอยูเ่ต็มทุกห้องแสดงให้เห็นถึง
ความต้องการท่ีพกัอาศยัอยา่งมากของนกัศกึษา   

ศิริวรรณ พิมพ์ทอง (2546: 83) เก่ียวกบัทศันะของนิสิตตอ่การจดับริการหอพกันิสิตใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบวา่นิสติชายมีทศันะตอ่การให้บริการหอพกัในด้านกายภาพวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในเร่ืองของอาคารหอพกั และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามมีความสะดวกใน
การเดินทางไปยงัอาคารเรียน สว่นนิสิตหญิงมีทศันะตอ่การให้บริการหอพกัในด้านดงักลา่ววา่มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง เพราะอาคารหอพกันิสิตหญิงมีอายกุารใช้งานมากแสงสวา่งภายในอาคาร
ไม่เพียงพอ ขนาดห้องพกัไม่เป็นไปตามขนาดของทบวงมหาวิทยาลยั ท่ีได้ก าหนดไว้วา่ ขนาดของห้อง 
พกัและจ านวนนิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในห้องควรมีความเหมาะสม และไม่จัดให้นกัศกึษาอยูอ่ย่าง
แออดั  

มนตรี แย้มกสกิร (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษารูปแบบหอพกันกัศึกษาส าหรับมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย พบวา่ ปัญหาท่ีต้องการพฒันามาก ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมภายในหอพกัให้เอือ้ตอ่
การเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร (Internet Access) การจดัระบบหอพกั ควรใช้แนวคิด “ศนูย์ศึกษาและอาศยั” 
การจัดหอพกัให้เอือ้ตอ่การพกัอาศยัจ าเป็นต้องเร่ิมจากการออกแบบก่อสร้าง การจดับริการภายใน การ
จดัสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มร่ืน มีบุคลากรดแูลด้านกายภาพ มีความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ การจดัหอพกัให้เอือ้ตอ่การศึกษา จ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีท่ีสนบัสนุนการจดักิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ  
มีบรรยากาศท่ีสงบ  

นอกจากนี ้ บีททิลและวตัสนั (Beattie; & Watson.  2000: 357) ท่ีได้ส ารวจเก่ียวกบัการ
ให้บริการท่ีพกัอาศยั พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถประเมินผลความพงึพอใจของผู้พกัอาศยัคือ บริการด้าน
ความปลอดภยั บริการดูแลท่ีพกัอาศยัและบริการอ่ืนๆ ท่ีนกัศึกษาขอจากหอพกั  

ซนัด์สตรอม (Sunstrom.  1992: 103) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบหอพกัท่ีดีของนกัศกึษาใน
ระดบัอุดมศึกษา พบวา่รูปแบบการบริการหอพกัท่ีเหมาะสม ส าหรับนิสิตนกัศึกษาที่ยงัไม่ได้แตง่งาน 
ควรประกอบด้วยห้องนอนสองห้องนอน มีห้องน า้ในตวั สามารถเลอืกเพื่อนร่วมห้องได้ซึ่งเป็นเพศ
เดียวกัน มีสถานท่ีส าหรับพกัผอ่น สนัทนาการ มีเคร่ืองล้างจาน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ห้องศึกษาเรียนรู้  
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 จากเอกสารและงานวิจยัสรุปได้วา่ การจดับริการหอพกัด้านกายภาพ เป็นสภาพท่ีเก่ียวกบั
อาคาร ลกัษณะโครงสร้างอาคาร สถานท่ีตัง้ ห้องพกั สถานท่ีรับรองผู้มาเยี่ยม ห้องน า้ ห้องสขุา ท่ีนัง่
พกัผอ่น ทางเดินเท้า การรักษาความสะอาด และการจดัสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ หอพกั ควรมีการ 
วางแผนการก่อสร้าง เพื่อให้ได้รูปแบบและลกัษณะของท่ีพกัท่ีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การศกึษาจึงมีความส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตของนกัศกึษาใน
หอพกัของมหาวิทยาลยั  
 
 2.2.การจัดบริการหอพักด้านการบริหาร 
 การบริหารงานหอพกัต้องใช้ความรู้ทัง้ด้านกิจการนกัศกึษาและการจดัการควบคูก่นั เพื่อให้ 
การบริหารงานหอพกับรรลวุตัถุประสงค์ และช่วยให้นิสิตนกัศกึษาเกิดการพฒันาตนเองได้อยา่งมี 
ประสทิธิภาพ 
 ดี โคสเตอร์ และเมเบิล (จุฑารัตน์ ทบัทอง.  2538: 11; อ้างอิงจาก De coster; & Mable.  
1974: 18) ได้ก าหนดการบริหารหอพกั โดยแบง่ออกเป็นสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจดัการ ซึง่ดแูลในเร่ืองการ
จดัท่ีพกัอาศยั สว่นอีกฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายท่ีปรึกษา ประกอบไปด้วยคณะท่ีปรึกษาหอพกัมีหน้าท่ีในการ
แนะน าและจดักิจกรรม โดยทัง้สองฝ่ายจะต้องท างานอยา่งมีระบบ ดงัท่ี วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
(2530: 118 –119) กลา่ววา่ ระบบการบริหารหอพกัของมหาวิทยาลยัใหญ่ๆ จะแบง่ได้เป็น 2 
ส านกังาน คือ 
 1. ส านกังานหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัหรือส านกังานใหญ่ มีหนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ 
หลกัอยู ่5 หนว่ยงาน คือ 
  1.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับใบสมคัร โต้ตอบจดหมาย จดัหอพกั จดันกัศกึษาเข้าอยูห่อพกั 
  1.2 งานบุคลากร มีหน้าที่ดแูลเจ้าหน้าที่ คนงานภารโรง ช่างเทคนิคท่ีท างาน เก่ียวกบั
หอพกั 
  1.3 งานสวสัดิการ มีหน้าที่ดแูลการจดับริการ และกิจกรรมตา่งๆ 
  1.4 งานการเงิน มีหน้าที่เก็บเงิน ออกใบเสร็จ คืนเงินคา่ประกนั รับเร่ืองขอผอ่นผนัการ  
ช าระเงิน 
  1.5 งานซอ่มแซม มีหน้าที่บ ารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า น า้ สนามหญ้าและอาคาร 
 2. ส านกังานยอ่ยประจ าแตล่ะหอพกั เพื่อท าหน้าที่ให้ความสะดวกสบายตา่งๆ มีเจ้าหน้าที่
ประจ าหอพกัอยา่งน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหวา่งส านกังานใหญ่และส านกังาน 
ประจ าหอพกั โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดงันี ้
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  2.1 ติดตอ่ประชาสมัพนัธ์ 
  2.2 ติดตอ่งานธุรการ รับใบสมคัร ประสานงานกบัส านกังานใหญ่ 
  2.3 คมุคนงานภารโรง 
  2.4 คมุกญุแจห้องทัง้หมด 
  2.5 ดแูลอุปกรณ์ตา่งๆในหอพกั 
  2.6 ดแูลอุปกรณ์ ความสะดวกของหอพกั เช่น พดัลม โทรทศัน์ วิทยุ 
  2.7 ดแูลความสะอาด และความสงบเรียบร้อยภายในหอพกั 
  
 การจดัองค์กรและสายบงัคบับญัชางานบริการหอพกันกัศกึษา มีลกัษณะแตกตา่งกนัตาม 
เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของงานบริการหอพกันกัศกึษา ซึง่ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 184) ได้ 
เสนอการจดัองค์กร และสายการบงัคบับญัชาของงานหอพกัดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แผนผงัแสดงการจดัองค์กรและสายการบงัคบับญัชาของหอพกั 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

ผู้อ านวยการกองกิจการนกัศกึษา 

หวัหน้าบริการหอพกัหรือหวัหน้างานหอพกั 
ห ั

หวัหน้าหนว่ยจดัการหอพกั 

 

ผู้จดัการประจ าหอพกั 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตา่งๆ 

หวัหน้าหนว่ยท่ีปรึกษาหอพกั 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั 

นกัศกึษาช่วยเพื่อน 
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 ท่ีมา: ส าเนาว์ ขจรศิลป์.  (2539). มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา: พืน้ฐานและการบริการ
นกัศึกษา. 184. 
 ในการบริหารงานหอพกัประกอบด้วยบุคลากร 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจดัการและฝ่ายท่ีปรึกษา 
(ส าเนาว์ ขจรศิลป์.  2525: 95 – 96) ดงันี ้
 1. ฝ่ายจดัการจะท าหน้าที่คล้ายฝ่ายจดัการโรงแรม มีหน้าที่จดัการท่ีพดั จดัสิง่อ านวยความ
สะดวกและจดัระบบรักษาความปลอดภยั โดยมีหวัหน้าหนว่ยจดัการหอพกัเป็นผู้ รับผิดชอบ และมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่อาคารสถานท่ีและเจ้าหน้าที่พสัดเุป็นผู้ด าเนินการ  
 2. สว่นส าหรับบุคลากรฝ่ายท่ีปรึกษานัน้ มีหน้าท่ีดแูลให้ค าปรึกษาปัญหาด้านตา่งๆ ของนิสติ
นกัศกึษา และให้ค าปรึกษาแก่กรรมการหอพกัในการจดักิจกรรม ซึง่ภายในหอพกัจะมีหวัหน้าที่ปรึกษา 
(Head advisor)หนึง่คน ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านความเป็นอยูท่ัว่ไป ด้านวินยัตลอดจนการจดักิจกรรม
หอพกัแตล่ะแหง่จะมีท่ีปรึกษา (Advisors) อีกจ านวนหนึง่ โดยทัว่ไปจะมีท่ีปรึกษา 1 คนตอ่นิสิต
นกัศกึษา 300 คน เพื่อท าหน้าที่ช่วยหวัหน้าที่ปรึกษา 
 ปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารงานหอพกัคือบุคลากร  โดยบุคลากรฝ่ายจดัการหอพกัและฝ่ายท่ี
ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการจดัการด้านบริการ เช่น การจดัโรงแรม สว่นฝ่ายท่ี
ปรึกษาหอพกัต้องมีความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการให้ค าปรึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลยั.  2541: 14) 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 185-193) กลา่ววา่บุคลากรประจ าหอควรมีคณุสมบติัและหน้าที่
ดงันี ้
 1.  หวัหน้าบริการหอพกั ควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจดัการ มีคณุธรรม มี
มนษุยสมัพนัธ์ มีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่ควบคมุดแูลรับผิดชอบการบริหารหอพกัให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หอพกั 
 2. หวัหน้าหนว่ยจดัการหอพกั ควรเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ในการ
จดัการหอพกั หรืดจดัการโรงแรม มีหน้าที่จดัการงานของหอพกัให้มีประสทิธิภาพ 
 3.  ผู้จดัการประจ าหอพกัมีคณุสมบติัคล้ายกบัหวัหน้าหนว่ยจดัการหอพกั แตมี่ขอบเขต
ความรับผิดชอบเฉพาะหอพกัท่ีประจ าอยูเ่ทา่นัน้ 
 4.  หวัหน้าหนว่ยท่ีปรึกษาหอพกั ควรเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการให้ค าปรึกษาและ
การพฒันนิสตินกัศกึษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพฒันานิสตินกัศกึษาในหอพกั 
 5.  อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั ควรเป็นอาจารย์จากสาขาจิตวิทยา สาขาวิชาแนะแนว หรือสาขา
กิจการนกัศกึษา ท าหน้าที่ดแูลให้ค าปรึกษาแก่นิสตินกัศกึษาในหอพกั ส าหรับบุคคลท่ีหอพกัต้องการ
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จ้างเข้ามาท าหน้าที่ท่ีปรึกษาควรเป็นผู้จบการศกึษาในสาขาเดียวกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั กรืออาจ
ใช้นิสตินกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาดงักลา่วท าหน้าที่นีก็้ได้ 
 6.  นกัศกึษาผู้ช่วย ควรเป็นนิสตินกัศกึษาท่ีมีความประพฤติดี มีมนษุยสมัพนัธ์ และมีความ
สนใจในการท างานเป็นนกัศกึษาผู้ช่วย รู้กฏระเบียบของสถาบนั มีความสามารถในการติดตอ่
ประสานงาน มีทกัษะในการให้ค าปรึกษาพอสมควร มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลอื ให้ข้อมลูแก่นิสติ
นกัศกึษา รายงานปัญหาด้านตา่งๆ ของหอพกัให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัทราบ และปฏิบติังานตามท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัมอบหมาย โดยทัว่ไปอตัรานกัศกึษาผู้ช่วยตอ่นิสตินกัศกึษาในหอพกัคือ  
1: 70-100 คน 
 นอกจากนีก็้ยงัมีผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหอพกัท่ีส าคญัอีก 2 กลุม่ คืออาจารย์ท่ีสอนใน 
มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการนกัศกึษาในหอพกั ส าหรับอาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลยันัน้ 
 แพ็ควดู ( รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ.  2542: 24; อ้างอิงจาก Packwood. 1977: 144-145) ได้
กลา่ววา่ หอพกัอาจขอความร่วมมืออาจารย์ให้มามีสว่นร่วมในกิจกรรมของหอพกัได้เป็นบางครัง้ โดย
ทางหอพกัจะเพิ่มเติมเงินเดือนเป็นพิเศษให้กบัอาจารย์ท่ีมาร่วมโครงการ เพื่อดงึดดูอาจารย์ท่ีมี
ความสามารถเข้ามาร่วมงาน 
 สว่นคณะกรรมการนิสตินกัศกึษาในหอพกันัน้ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2525: 101-102 ) กลา่ววา่ 
คณะกรรมการนิสตินกัศกึษาในหอพกัจะประกอบด้วยหวัหน้าหอพกั และมีกรรมการตา่งๆ ประมาณ 
6-10 คน เพื่อท าหน้าที่จดัสวสัดิการด้านการจดักิจกรรมส าหรับนกัศกึษา และเป็นตัวแทนนกัศกึษา 
ส าหรับติดตอ่นกัศกึษานอกหอพกั อาจารย์และฝ่ายตา่งๆนอกจากนีบ้างสถาบนัได้จดัตัง้คณะกรรมการ 
วินยันกัศกึษา ซึง่ประกอบด้วยนกัศกึษาทัง้สิน้ประมาณ 7–9 คน เพื่อพิจารณาโทษนกัศกึษาท่ีฝ่าฝืน 
ระเบียบหอพกั 
 ทองเรียน อมรัชกลุ (2525 : 53-54) ได้กลา่วถึงคณุสมบติัของบุคลากรหอพกันิสตินกัศกึษา 
วา่ บุคลากรท่ีปฎิบติังานเก่ียวกบัอาหารและหอพกันัน้จะต้องมีพืน้ฐานด้านการให้ค าปรึกษางานเฉพาะ 
สาขา เช่น โภชนาการ และสามารถท าการวิจยัประเภทสถาบนั (Institutional research) ได้ด้วย ใน 
ฐานะเป็นครู อาจารย์ และผู้สอน บุคคลเหลา่นีค้วรจะเป็นผู้สอนรายวิชาตา่งๆ ในภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
เช่น แนะแนวการศกึษา โภชนาการ และคหกรรมศาสตร์ ฯลฯ การปฏิบติังานตา่งๆของบุคคลเหลา่นีใ้น 
หอพกันิสติ เช่น การให้ค าปรึกษาให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาการที่ตนสอนด้วย หาใช่งานเฉพาะท่ี 
ต้องปฏิบติัประจ าแตอ่ยา่งเดียว ในท้ายท่ีสดุบุคลากรเหลา่นีจ้ะต้องท าตนเป็นนกัการศกึษาโดยทัว่ไปท่ี 
ให้การอบรมสัง่สอนแก่นิสติ เม่ืออยูใ่นโรงอาหาร หรือหอพกันิสติด้วย คล้ายการสอนนิสิตในห้องเรียน 
 สว่นหวัหน้าหนว่ยหอพกันัน้ (Residential Hall Assistant) นัน้ บุรัญชยั จงกลนี (2525: 47) 
กลา่ววา่บุคคลกลุม่นีมี้หน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหอพกันัน้ๆ โดยจะท างานร่วมกบัอาจารย์ 
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ท่ีปรึกษาหอพกั ซึง่บางครัง้ก็เป็นข้าราชการท่ีจ้างขึน้มา ส าหรับในตา่งประเทศบางประเทศก็ใช้
นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ปริญญาเอกท่ีอยูใ่นหอพกันัน้ด้วย ทัง้นี ้แพ็ควดู (รัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ. 
2542: 25; อ้างอิงจาก Packwood. 1977: 143-144) ได้ให้ความเห็นวา่ การพิจารณาเพื่อคดัเลอืก 
หวัหน้าหนว่ยหอพกั (Residential Hall Assistant) ก็คือ ต้องพิจารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีคิดวา่สามารถ 
เข้ากบันกัศกึษาท่ีอยูห่อพกัได้เป็นอยา่งดี กลา่วคือมีคณุลกัษณะคล้ายๆ กบันกัศกึษาท่ีเขาจะต้องเข้า 
ไปดแูลในด้านการจดันิสตินกัศกึษาเข้าหอพกันัน้ การคดัเลอืกเพื่อนร่วมห้องถือเป็นเร่ืองส าคญัเพราะ
เพื่อนร่วมหอพกัและเพื่อนร่วมห้องนบัวา่เป็นสภาพแวดล้อมของหอพกัท่ีมีผลกระทบเป็นอยา่งมากตอ่
ความรู้สกึและพฒันาการของนิสตินกัศกึษา เพราะจะต้องอยูด้่วยกนัเป็นเวลาหลายๆ ปี ดงัท่ี ริเคอร์ 
(Riker. 1971: 512) กลา่ววา่ การจดัห้องพกัควรจดัให้เหมาะสมกบัระดบัของนิสตินกัศกึษา ส าหรับ
นิสตินกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ในห้องรวมควรอยูป่ระมาณห้องละ 4-8 คน สว่นนิสติชัน้ปีท่ี 3 
และปีท่ี 4 ควรอยูห้่องเดียวห้องละ 2-4 คน แตล่ะห้องควรมีห้องน า้ ห้องส้วม และมีห้องอา่นหนงัสอื 
ถ้านิสตินกัศกึษาสนใจท าครัวก็ควรจดัให้เป็นสดัสว่นและมีตู้ เย็นเลก็ๆให้ด้วย ส าหรับนิสตินกัศกึษาใน 
ระดบัปริญญาโทท่ียงัไม่แตง่งาน มกัชอบอยูใ่นห้องเด่ียวมีห้องน า้อยูใ่นห้องพกัด้วย สว่นแพ็ควดู 
(รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ. 2542: 25; อ้างอิงจาก Packwood. 1977: 139 –140) กลา่ววา่ การจดักลุม่ 
นิสตินกัศกึษาโดยพิจารณาในเร่ืองของความสามารถ ความสนใจ จะมีผลบวกตอ่การเรียนกลา่วคือจะ 
ท าให้ประสบผลส าเร็จทางด้านการเรียนดีขึน้ และยงัพบวา่นิสตินกัศกึษามีความพงึพอใจในการจดั 
นกัศกึษาคณะเดียวกนัเข้าอยูร่่วมกนัมากกวา่การจดันกัศกึษาท่ีอยูต่า่งคณะหรือสาขาวิชาเข้าพกัใน 
ห้องหรืออาคารร่วมกนั เพราะนิสตินกัศกึษาคณะเดียวกนัจะมีคณุสมบติัคล้ายๆ กนั เช่น สนใจ
ทางด้านวิชาการคล้ายกนั นอกจากนีย้งัมีความรู้สกึเป็นมิตรและเป็นกลุม่เดียวกนัมากกวา่ที่จะอยูค่ละ
กนัหลายๆ คณะหรือสาขาวิชา 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 196) กลา่ววา่ การด าเนินงานการบริการหอพกัต้องยดึวตัถปุระสงค์
และนโยบายเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ในการพิจารณานิสติ
นกัศกึษาเข้าพกัอาศยัสถาบนัอุดมศกึษาโดยทัว่ไปให้สทิธิการพกัอาศยัแก่นิสตินกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนา
อยูต่า่งจงัหวดัก่อนนิสตินกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่กล้สถาบนั สว่นในแงข่องการพฒันาหอพกัได้จดัให้
นิสตินกัศกึษาชัน้ปีท่ีหนึง่ทกุคนมีโอกาสพกัอาศยัอยา่งน้อยหนึง่ปี และได้กลา่วถึงลกัษณะของนิสติ
นกัศกึษาท่ีควรได้รับการพิจารณาเข้าพกั ดงันี ้
 1. ผู้ ท่ีมีร่างกายไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะเดินทางจากท่ีพกัเข้าชัน้เรียนได้สะดวก 
 2. ผู้ ท่ีต้องการศกึษาเลา่เรียนภาคปฏิบติัในเวลากลางคืน เช่น นกัศกึษาแพทย์ นกัศกึษา
พยาบาล 
 3. ผู้ ท่ีต้องดแูลงานทดลองเพื่อการศกึษาในเวลากลางคืน 
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 4. ผู้ ท่ีเป็นนกักีฬาของสถาบนั 
 5. ผู้น านกัศกึษาระดบัประธานชมรมกิจกรรมขึน้ไป 
 6. ผู้ ท่ีท างานให้กบัสถาบนัอุดมศกึษาท่ีต้องใช้เวลาค ่าคืนเพื่อปฎิบติัหน้าที่  
 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2530: 113) กลา่ววา่ การจดันิสตินกัศกึษาเข้าพกัอาศยัในแต่
ละห้องเป็นสิง่ท่ีต้องค านงึถึง โดยเฉพาะถ้าเป็นหอพกันิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ควรจดันิสิต
นกัศกึษาเข้าพกัห้องละ 3-4 คน เน่ืองจากธรรมชาติของนิสตินกัศกึษาระดบันีช้อบเข้ากลุม่เพื่อน ชอบ
สนกุสนาน การอยูร่วมกนัหลายคนจึงไม่มีปัญหา สว่นการจดันิสตินกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาต้อง
เป็นห้องเด่ียวเพราะนิสตินกัศึกษาต้องการความเงียบสงบเพื่ออ่านหนงัสอืและท ารายงาน 
 จากงานวิจยัของ จุฑารัตน์  ทบัทอง (2537: บทคดัยอ่)  ได้ท าการศกึษา บทบาทของบุคลากร 
นิสตินกัศกึษาท่ีมีตอ่การพฒันานิสิตนกัศกึษาใน หอพกั  พบวา่ การพฒันานิสตินกัศกึษาในหอพกัด้าน
ตา่งๆ ควรด าเนินการพฒันาด้านทกัษะทางสงัคมและการอยูร่่วมกนั  ควรด าเนินการเป็นล าดบัแรก  
รองลงมาคือ  ด้านคณุธรรมและจริยธรรม  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสติปัญญาและวชิาการ  ด้าน
ความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา   ด้านการวางแผนชีวิต    ด้านสขุภาพทางร่างกาย  ด้านศิลปะวฒัธรรม   
ด้านเพศและการคบเพื่อนตา่งเพศ ตามล าดบั และท่ีควรด าเนินการน้อยท่ีสดุ คือ  ด้านการเมือง  
 กมเลส  อ่ิมโอชา. (2538: บทคดัยอ่) ได้ท าวิจยัเชิงประเมินหอพกัศกึษิตนิเวศน์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   ผลการวิจยัพบวา่  ในด้านการบริหารงาน   หอพกัมีการบริหารในรูปแบบของ
คณะกรรมการจ านวน  2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารหอพกัมีผู้จดัการ
เป็นผู้ รับผิดชอบในฝ่ายจดัการ   การวิเคราะห์ตามหลกัการบริหาร  พบวา่  ควรมีการปรับปรุงในด้าน
การวางแผนของคณะกรรมการนโยบายการจดัแบง่หน้าที่และการประสานงานในฝ่ายสง่เสริมและ
พฒันาและฝ่ายจดัการสว่นการจดับุคลากร  การสัง่การ  การรายงานและงบประมาณนัน้เป็นไปตาม
หลกัการบริหาร  ในด้านการด าเนินงานหอพกัสามารถด าเนินงานในลกัษณะธุรกิจการให้บริการท่ีมีได้
แสวงหาก าไรสามารถเลีย้งตวัเองได้คุ้มคา่กบัการลงทนุแตง่ยงัขาดความรวดเร็วเหมือนธุรกิจเอกชน
สามารถคืนเงินทุนตามแผนท่ีวางไว้และมีแนวโน้มวา่สามารถใช้คืนเงินทนุได้หมดตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด  นิสติทกุคนมีสทิธิในการเข้าอพยพโดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นการเข้าพกัในระบบ
หมนุเวียนท่ีก าหนด  นิสติทกุคนมีมีสทิธิในการเข้าพกัอาศยัโดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นการเข้า
พกัในระบบหมนุเวียนทกุปี  แตห่อพกัยงัขาดบรรยากาศท่ีจะกระตุ้นเร้าตอ่การเป็นหอพกัเพื่อการเรียนรู้  
ตามปรัชญาของหอพกัศกึษิตนิเวศน์อยา่งเต็มท่ี  ในด้านการใช้ชีวิตของนิสติในหอพกั  พบวา่  นิสติอยู่
รวมกนัในห้องพกัแบบคละ คือ หลากหลายคณะสาขาวิชาและระดบัการศกึษามีการช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั  ทัง้ในด้านการด าเนินชีวิตและด้านวิชาการแตอ่ยูใ่นลกัษณะกลุม่ๆ  กิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัยงัมีน้อยมาก  
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 สมหญิง สารโกศล. (2535: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารงาน
หอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ การบริหารงานหอพกัในปัจจุบนัยงัขาดความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ให้บริการขาดก าลงัใจ เพราะการพิจารณาความดีความชอบไม่ตอ่เน่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสติกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ดี อาจารย์ท่ีปรึกษาสว่นใหญ่ยงัไม่รู้หน้าที่ของตนเอง 
อาคารหอพกัสว่นใหญ่มีสภาพเก่าและมีความแออดัเกินไป    
 อ าพร  เดชก้อง (2533: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษารูปแบบการบริหารงานหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร์ พบวา่  รูปแบบการบริหารงานหอพกันกัศกึษา   
ประกอบด้วยปรัชญาของหอพกันกัศกึษา คือ  การเพิ่มพนูปัญญา  พฒันาอารมณ์  ร่างกายแข็งแรง  
ให้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ  นโยบายมุ่งสร้างความรู้ความสามารถ  ความกล้าแสดงความคิดเห็น   
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน   ความมีคณุธรรม  จริยธรรม  และวตัถปุระสงค์  เพื่อให้นกัศกึษามีท่ีพกัท่ี
สะดวก  ปลอดภยั  มีความพร้อมในการเรียน  และมีจิตส านกึตอ่หน้าที่ของตนเองและสว่นรวม  
ประเภทของหอพกันกัศกึษา  แบง่เป็นหอพกันกัศกึษาชาย   หอพกันกัศกึษาหญิง  ตัง้อยูใ่นหรือนอก
มหาวิทยาลยับริเวณใกล้เคียงให้เอกชนด าเนินการหรือให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ควบคมุดแูล  ลกัษณะการ
จดัหอพกันกัศกึษา  ให้นกัศกึษาทกุคนได้รับสทิธิเข้าอยูห่อพกัตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
จดัหอพกัให้เป็นศนูย์การศกึษาและอาศยั  คณุลกัษณะนกัศกึษาท่ีควรได้รับการพฒันา ได้แก่  ความมี
มนษุยสมัพนัธ์  มีความรับผิดชอบ  ความมีระเบยีบ  ความมีคณุธรรม  จริยธรรม  และมีความคิด
สร้างสรรค์  ระบบการบริหารงานหอพกันกัศกึษาให้มีส านกังานหอพกัมหาวิทยาลยัและส านกังานยอ่ย
ประจ าหอพกัแตล่ะอาคาร  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าหอพกั  การด าเนินงานหอพกันกัศกึษา ประกอบด้วย  
การวางแผน  การจดัหนว่ยงาน  การจดับุคลากร  การวินิจฉยัสัง่การ การประสานงาน  การรายงานผล
ปฎิบติังาน และการงบประมาณ  อาคารสถานท่ี และการจดับริการสวสัดิการของหอพกันกัศกึษา  
อาคารหอพกันกัศกึษามีจ านวนหลายชัน้ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา  มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
พร้อม และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  กิจกรรมในหอพกันกัศกึษา  ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา และ
นนัทนาการ   บ าเพ็ญประโยชน์  ศิลปวฒันธรรมและวิชาการ  มีคณุคา่ตอ่การด าเนินชีวิต 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้วา่ การจดับริการหอพกัด้านการบริหาร เป็นสภาพ
ท่ีเก่ียวกบัการจดัด าเนินงาน การจดับุคลากร การประสานงาน การก าหนดกฎระเบียบ การคดัเลอืก
และการจดันกัศกึษาเข้าพกัอาศยั การควบคมุ ดแูลการประชาสมัพนัธ์ การปฎิบติัหน้าท่ีของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหอพกัและเจ้าหน้าที่ และการจดัระบบซอ่มบ ารุงอาคารและเคร่ืองใช้ตา่งๆ  ซึง่การบริหารงาน
จ าเป็นต้องมีระเบียบและแนวทางปฏิบติัให้นิสตินกัศกึษาสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ  
 
 



28 
 

 2.3.การจัดบริการหอพักด้านการบริการและสวัสดิการ 
 การจดับริการและสวสัดิการตา่งๆภายในหอพกั จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐานของ 
สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพื่อการอ านวยความสะดวกแก่นิสตินกัศกึษาอยา่งมีคณุภาพ ดงัท่ี 
ทบวงมหาวิทยาลยั (2541: 14 –15) ได้ก าหนดมาตรฐานการจดัสิง่อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกั 
ให้มีจ านวนเทา่กบันิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในแตล่ะห้อง นอกจากนีส้ิง่อ านวยความสะดวกประจ า 
หอพกั เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ โทรทศัน์และหนงัสอืพิมพ์รายวนัให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของนิสตินกัศกึษาและต้องได้รับการดแูลให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีมีความสะอาดเป็นระเบียบอยู่
เสมอ 
 คนูทซ์ และโอดอนเนลล์ (Koontz; & O’ Donell. 1973: 191) ได้ให้ความหมายของสวสัดิการ
วา่ คือผลประโยชน์ท่ีหนว่ยงานหรือสถาบนัจดัให้บุคลากรเป็นการให้ก าลงัใจ และบ ารุง 
ขวญั เช่น การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสะดวกสบาย เป็นต้น 
 สวสัดิการในภาวะการณ์ปัจจุบนัถือเป็นสิง่จ าเป็นและมีความส าคญัถ้าพิจารณาถึงความ
ต้องการของมนษุย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ (เริงชยั หม่ืนชนะและคณะ.  2539: 20; อ้างอิงจาก Peter 
Stratton; & Nicky.  1994: 85) ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงความต้องการของมนษุย์ใน 3  ด้านหลกั คือ 
ด้านกาย ด้านจิตใจและด้านสงัคม ล าดบัความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์มีล าดบั 5 
ขัน้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Basic Physiological Needs) เป็นความต้องการเบือ้งต้นท่ี 
จ าเป็นตอ่การท างานของร่างกาย เพื่อสนองความต้องการพืน้ฐานให้ร่างกายคงสภาพอยูไ่ด้ ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่น 
 2.  ความมัน่คงปลอดภยั (Safety & Security Needs) เป็นความต้องการความมัน่คง
ปลอดภยั ทางร่างกาย จิตใจ รวมทัง้ทรัพย์สนิและผลประโยชน์ เช่น วยัเด็กต้องการการปกป้อง
คุ้มครองจากผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ต้องการความมัน่คงในอาชีพ การเงิน เป็นต้น 
 3.  ความรักและการเป็นเจ้าของ (Love & Belongings Needs) เป็นความต้องการของความ
รักจากพอ่แม ่ญาติพี่น้อง คนรอบข้าง ต้องการให้คนอ่ืนยอมรับตน ต้องการความเป็นมิตรจากคนอ่ืน 
ต้องการความสทิธิความเป็นเจ้าของ ต้องการเป็นสมาชิกเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 
 4.  เกียรติยศ ความภาคภมิูใจในตน (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการความมี
ช่ือเสยีง เป็นท่ีนบัถือของคนอ่ืน ต้องการให้คนอ่ืนยกยอ่งและเห็นวา่ตนมีคณุคา่ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 5.  ประสบความส าเร็จ ตามท่ีปรารถนาสงูสดุโดยอยูบ่นพืน้ฐานแหง่ความเป็นจริง(Self 
Actualization) เช่น ต้องการเป็นคนดี มีคณุธรรมประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ได้อยูใ่น
ต าแหนง่บริหาร ใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มท่ี เป็นต้น  
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 ในระยะหลงั มาสโลว์ ได้เพิ่มระดบัความต้องการอีก 2 ขัน้ คือ ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจ 
(Needs to Know and Understand) ได้แก่ความต้องการที่จะแสวงหาความรู้ท่ีมีคณุคา่อยา่ง
กว้างขวางชดัเจน ต้องการรู้และเข้าใจโลกอยา่งแจ่มชดั และความต้องการด้านสนุทรียะ (Aesthetic 
Needs) ได้แก่ความต้องการที่จะรู้จกั เข้าถึง และรู้สกึซาบซึง้ในสิง่ทีเป็นศิลปะจรรโลงใจ ความต้องการ
ทัง้ 7 ขัน้นี ้ความต้องการ 4 ขัน้แรกมีความจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง ไม่เช่นนัน้แล้วจะท าให้
บุคคลเกิดความเครียด เป็นทกุข์ สว่นความต้องการ 3 ขัน้หลงัอาจจะเกิดกบัทกุคน และเม่ือเกิดแล้วแม้
ไม่ได้รับการตอบสนองก็ไม่ท าให้เดือดร้อนหรือเป็นทกุข์แตถ้่าได้รับการตอบสนองจะท าให้บุคคลมี
ความพงึพอใจสงูขึน้มาก การท่ีมนษุย์ได้รับสิง่ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการด้านร่างกายในจ านวนท่ี
เหมาะสม จะท าให้มีสขุภาพจิตดี การมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตดีจะน าความสขุความพอใจมาสู่
มนษุย์ นัน่คือ การได้รับสิง่ท่ีต้องการจะน าความสขุความพอใจมาสูม่นษุย์ 
 การให้สวสัดิการนิสตินกัศกึษาในหอพกั ถือเป็นงานส าคญัและควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
เพราะสว่นเสริมสร้างพฒันาการนิสตินกัศกึษาซึง่ใช้เวลาอยูใ่นหอพกันานหวา่ที่อ่ืนในมหาวิทยาลยั 
ดงันัน้ หอพกัจะต้องจดัสวสัดิการท่ีดี ต้องมคัณุภาพ และสง่เสริมพฒันาคถณภาพชีวิต 
 (ทองเรียน อมรัชกลุ. 2525:53) 
 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2525: 42– 43) ได้กลา่วถึงหลกัการจดับริการและสวสัดิการไว้ 
ดงันี ้
 1. หลกัการพฒันานิสตินกัศกึษา เพื่อสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาได้พฒันาความมีระเบียบ 
เรียบร้อย มีวินยัในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์สงัคม 
 2. หลกัความสะดวกสบาย โดยให้ผู้ รับผิดชอบค านงึถึงความสะดวกสบายของนิสตินกัศกึษา 
เช่น การจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่เป็นงานท่ีสนบัสนนุความเจริญทางสมองและร่างกายของ 
นิสตินกัศกึษา 
 3. หลกัการประหยดั งานบางอยา่งสถาบนัไม่สามารถจดัให้ได้เน่ืองจากเป็นการฟุ่ มเฟือย 
ก็ไม่จ าเป็นต้องจดั 
 4. หลกัการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สิง่ท่ีจัดบริการควรเป็นสิง่ท่ีเอือ้ตอ่การเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ซึง่จะท าให้นิสตินกัศกึษาเกิดการเรียนรู้หรือมีก าลงัใจท่ีจะเรียนมากขึน้ 
 5. หลกัการให้ก่อนขอ ผู้บริหารควรได้สมัผสัสภาพการณ์ๆ ด้วยตนเอง เม่ือเห็นความจ าเป็น
ข้อใดม่ีสามารถจะท าให้ควรจดัให้ก่อนท่ีนิสตินกัศกึษาจะเรียกร้อง 
 6. หลกัความสามคัคี สวสัดิการท่ีจดัขึน้ควรยดึหลกัการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ หรือสมัพนัธภาพ
ระหวา่งนิสตินกัศกึษาด้วยกนัหรือนิสิตนกัศกึษากบัอาจารย์ เพื่อให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
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 สวสัดิการท่ีสถาบนัอุดมศกึษควรจดัให้นิสตินกัศึกษา ได้แก่ ตู้ เสือ้ผ้า เตียงนอน ท่ีนอน หมอน 
โต๊ะเก้าอีส้ าหรับท างาน ชัน้เก็บหนงัสอืซึง่เป็นอุปกรณ์ในห้องพกั อุปกรณ์ท่ีให้นิสตินกัศกึษาใช้ร่วมกนั 
ได้แก่ ท่ีรีดผ้า ราวตากผ้า เคร่ืองท าน า้เย็น ห้องอา่นหนงัสอื ห้องพกัผอ่น บริเวณหอพักควรปลกูต้นไม้
ให้ร่มร่ืน และตกแตง่ให้สวยงาม เพื่อให้นิสิตนกัศกึษาใช้เป็นท่ีพกัผอ่นหรือเป็นท่ีดูหนงัสอืในเวลา
กลางวนั และควรจดัท่ีให้นกัศกึษาได้เลน่กีฬาเพื่อสขุภาพอนามยั นอกจากสวสัดิการดงักลา่วแล้ว 
สถาบนัจะต้องให้บริการด้านสวสัดิภาพของนิสิตนกัศกึษาท่ีอาศยัในหอพกั ด้านความสะอาด หรือ
ความสะดวกสบายอ่ืนๆ ด้วย (ส าเนาว์ ขจรศิลป์.  2525: 99) 
 จากงานวิจยัของวิไลวจัส์  กฤษณธภติูและส าเริง  จนัทรสวุรรณ์ (2525: บทคดัยอ่) ได้ท าการ
วิจยัเร่ือง  ปัญหาสขุภาพจิตและความต้องการด้านสวสัดิการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พบวา่  นกัศกึษาท่ีเป็นรุ่นน้องจะให้ความเช่ือถือกรรมการหอพกัท่ีเป็นนกัศกึษารุ่นพี่มากกวา่เพื่อนรุ่น
เดียวกนัเป็นผู้ ท่ีมีหน้าที่ปกครองและนกัศกึษาบางรายมีมีทศันคติตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัวา่ควบคมุ
บงัคบับญัชานกัศกึษามากกวา่ที่จะเป็นผู้ปกป้องให้ความอบอุ่นใจ และวนัชยั ธรรมสจัการ (2538: 15) 
ได้ศกึษาเก่ียวกบัสภาพชีวิตความเป็นอยูค่วามต้องการของนกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัหรือบ้านเช่า
เอกชน : ศกึษากรณี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบวา่ นกัศกึษาท่ีพกัในหอพกั
หรือบ้านเช่าเอกชนมีความต้องการน า้ดื่ม สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร โทรศพัท์ และเวรยาม ซึง่สิง่เหลา่นี ้
 วรเศรษฐ์  นิธิอนนัต์. (2541: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการศกึษาความต้องการและปัญหา
ของนกัศกึษาตอ่การให้บริการด้านสวสัดิการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต พบวา่  ความ
ต้องการของนกัศกึษาตอ่การให้บริการด้านสวสัดิการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  สว่นปัญหาของนกัศกึษาตอ่การให้บริการด้านสวสัดิการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
ศนูย์รังสิต  ด้านอาหารและหอพกั   ด้านสขุภาพอนามนัและความปลอดภยั   ด้านกิจกรรมนกัศกึษา
และองค์การนกัศกึษาด้านการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน   ด้านระเบียบนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   

 ประลม   ไชยสาร (2542: 99) ได้ศกึษาเก่ียวกบัเจตคติและความต้องการของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตท่ีมีตอ่การจดับริการนกัศกึษา ในด้านสวสัดิการและบริการทัว่ไป  พบวา่  
นกัศกึษามีเจตคติและความต้องการอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้อาจเป็นเพราะวา่งานด้านสวสัดิการ
และบริการทัว่ไปไม่แพร่หลายเทา่ที่ควร การจดับริการให้แก่นกัศกึษาไม่เพียงพอกบัความคาดหวงั
ของนกัศกึษาในเร่ืองบริการกู้ยืม ห้องสขุาของมหาวิทยาลยักบัจ านวนนกัศกึษา  สถานท่ีพกัผอ่นใน
บริเวณมหาวิทยาลยั การจดัความสะดวกในด้านโทรศพัท์ การจดัจ าหนา่ยต ารา เป็นต้น  

 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้วา่ การจดับริการหอพกัด้านการบริการและ
สวสัดิการ เป็นสภาพท่ีเก่ียวกบัการเอือ้อ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้กบันกัศกึษา ได้แก่ อปุกรณ์ประจ า
ห้องพกั (โต๊ะ เก้าอี ้เตียง ท่ีนอน ตู้ เสือ้ผ้า) สิง่อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกั (โทรทศัน์ โทรศพัท์ 
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น า้ด่ืม อุปกรณ์ซกัรีด) บริการทัว่ไป (โรงอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ขา่วสาร หนงัสอืพิมพ์รายวนั ไปรษณีย์ 
ร้านซกัอบรีด)และบริการซอ่มบ ารุงสิง่อ านวยความสะดวก งานบริการและสวสัดิการมีความส าคญัใน
การเอือ้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่นิสตินกัศกึษา  เพื่อสนองตอบความต้องการพืน้ฐานตอ่การ
ด ารงชีวิตเพราะสภาพแวดล้อมในหอพกัมีอิทธิพลตอ่การพฒันาในด้านตา่งๆของนิสตินกัศกึษา  

 
 2.4.การจัดบริการหอพักด้านกิจกรรมภายในหอพัก 
 หอพกัของสถาบนัอุดมศกึษาระยะแรกๆ มกัเน้นเป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัของนิสตินกัศกึษาเพียง
อยา่งเดียว ตอ่มาได้เร่ิมพฒันาให้เป็นศนูย์รวมกิจกรรม (ชุมศรี ช านาญพดู.  2541: 23) ซึง่กิจกรรมช่วย
ให้นิสิตนกัศกึษามีพฒันาการด้านวิชาการ สติปัญญา สงัคม การอยูร่่วมกนั การพฒันาตนเอง มีความ
เช่ือมัน่และมีจุดมุ่งหมายของตนเอง มีความสามารถในการติดตอ่สมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เอาใจใสบุ่คคล
ในชุมชุนเพิ่มมากขึน้ และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั  
(ธิดารัตน์ บุญนชุ.  2543: 3-6) 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 176 – 177) กลา่ววา่ การฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาเป็นกิจกรรมที่มี 
ความส าคญัและจ าเป็นมาก โครงการท่ีควรฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาในหอพกั ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ 
นิสตินกัศกึษาหอพกัใหม่ โครงการให้ค าปรึกษากลุม่ โครงการฝึกการเป็นผู้น า โครงการฝึกสมาธิ
โครงการฝึกทกัษะทางสงัคม เป็นต้น ในการฝึกอบรมหอพกัควรขอความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ี 
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อให้ได้วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถซึง่จะเป็น 
ประโยชน์แก่นิสตินกัศกึษา กิจกรรมที่หอพกัควรสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาช่วยกนัจดัขึน้มี ดงันี ้
 1. กิจกรรมที่สง่เสริมความรับผิดชอบและการท างานร่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตย เช่น 
ควรสนบัสนุนให้มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการประจ าหอพกัเพื่อประสานงานกบับุคลากรของหอพกัใน 
การจดักิจกรรมตา่งๆ 
 2. กิจกรรมด้านวชิาการ หอพกัโดยทัว่ไปจดัพืน้ท่ีส าหรับสนบัสนุนการศกึษา ได้แก่ห้อง 
ศกึษาด้วยตนเอง ห้องฝึกอบรม เป็นต้น ซึง่นิสตินกัศกึษาสามารถใช้สถานท่ีดงักลา่วจดักิจกรรมทาง 
วิชาการ เช่น สอนซอ่มเสริมวิชาพืน้ฐาน 
 3. กิจกรรมด้านกีฬา การพกัอาศยัในหอพกัของสถาบนัท าให้นิสตินกัศกึษามีโอกาสใช้ 
สถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาอยา่งเต็มท่ี ควรสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาเลน่กีฬาเพื่อออกก าลงักาย สร้าง 
เจตคติท่ีดีตอ่กนัและเสริมสร้างทกัษะในการเลน่กีฬา 
 4. กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม หอพกัโดยทัว่ไปมีนิสตินกัศกึษาจากภาคตา่งๆ เช่นภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาอยูร่่วมกนั จึงควรสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษา
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เหลา่นีจ้ดักิจกรรมเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมพืน้บ้าน เช่น การแตง่กาย อาหาร การละเลน่ตา่งๆ 
และวฒันธรรมที่เก่ียวกบัวนัส าคญัของชาติ เช่น วนัสงกรานต์ วนัวิสาขบูชา วนัลอยกระทง เป็นต้น 
 5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หอพกัควรสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาได้ร่วมกนัจดักิจกรรมนี  ้
ภายในสถาบนั เช่น การท าความสะอาดหรือการปลกูต้นไม้บริเวณสถาบนั จดัให้มีการประกวดความ
เป็นระเบียบระหวา่งหอพกัตา่งๆ การจดักิจกรรมประเภทนีห้อพกัควรพิจารณาถึงกิจกรรมทัง้หมดของ
สถาบนัด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการซ า้ซ้อนกนั 
 ธิดารัตน์  บุญนชุ (2530: 115-117) กลา่ววา่ องค์ประกอบส าคญัของการจดักิจกรรมให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์มีดงันี ้
 1.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กร หอพกัของมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไปอยูใ่นความรับผิดชอบของ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสตินกัศกึษา สว่นโปรแกรมทางวิชาการอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะและ
ภาควิชาตา่งๆ ดงันัน้ เพื่อให้การจดักิจกรรมของหอพกัเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพจ าเป็นต้องอาศยั
ความร่วมมือระหวา่งองค์กรท่ีดแูลหอพกัและองค์กรท่ีจดัด้านวิชาการ 
 2.  การบูรณาการกิจกรรม การจดักิจกรรมจ าแป็นต้องมีการวางแผนอยา่งดี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อช่วยพฒันานิสตินกัศกึษา เน้นการฝึกปฎิบติัเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
และให้นิสิตนกัศกึษาได้มีสว่นร่วมเสนอความคิดและลงมือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์หรือบุคลากร 
 3.   คณุสมบติัของบุคลากรหอพกั บุคลากรท่ีควบคมุหอพกัควรมีความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ของนิสตินกัศกึษา มีความเช่ียวชาญด้านงานหอพกั ได้รับการฝึกอบรมด้านการให้ค าปรึกษาและมี
ความรู้เก่ียวกบัองค์กรในมหาวิทยาลยัซึง่จะช่วยให้การขอความร่วมมือจากหนว่ยงานอ่ืนท าได้งา่ยขึน้ 
 4. การปรับปรุงสิง่อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม สิง่อ านวยความสะดวกท่ีมีอยูใ่น
หอพกัมกัไม่ได้ถกูวางแผนไว้เพื่อใช้ในการจดักิจกรรม ดงันัน้หอพกัจึงจ าเป็นต้องวางแผนท่ีจะแก้ไขสิง่
อ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกบักิจกรรม เชน่ การจดักิจกรรมด้านวิชาการควรมีห้องสมัมนาหรือ
ห้องเรียน เป็นต้น 
  จากงานวิจยัของ มนตรี แย้มกสกิร (2542: 71 – 72) ได้ศกึษารูปแบบของหอพกันกัศกึษา
ส าหรับมหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบวา่ กิจกรรมเพื่อพฒันานิสตินกัศกึษาประกอบด้วยโครงการ 
ดงันี ้
 1. โครงการพฒันาทางด้านร่างกาย การปลกูฝังพฒันาทกัษะนิสยัการออกก าลงักาย 
การดแูลตนเองตลอดจนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 2. โครงการพฒันาด้านบุคลกิภาพมุ่งพฒันาทกัษะการเป็นผู้น า การพดู และการแตง่กาย 
 3. โครงการพฒันาด้านจิตใจ มุ่งสง่เสริมพฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรม การสร้าง 
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สมัพนัธภาพ การเอือ้อาทร ความรัก ความหว่งใยระหวา่งนิสตินกัศกึษาด้วยกนั ความซื่อสตัย์ 
ความกตญัญแูละความส านกึในหน้าที่ของลกู พอ่แม่ ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
 4. โครงการพฒันาด้านสงัคม มุ่งสง่เสริมพฒันานิสตินกัศกึษาให้เป็นผู้ รู้จกัมารยาททาง 
สงัคม สามารถเข้าสงัคมได้อยา่งสมกบักาลเทศะ และการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
สงัคม 
 5. โครงการพฒันาหอพกัด้านสภาพแวดล้อม มุ่งสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษามีความรับผิดชอบ 
ดแูลพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหอพกัร่วมกนั 
 6. โครงการพฒันาทกัษะด้านวิชาการ มุ่งพฒันาทกัษะท่ีช่วยสง่เสริมการเรียนการสอนใน 
มหาวิทยาลยั ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานทางวิชาการ อาทิเช่น การพมิพ์ การเรียนภาษาองักฤษ 
เป็นต้น 
 การจดักิจกรรมในหอพกันกัศกึษา เป็นสว่นส าคญัประการหนึง่ท่ีจะต้องค านงึถึง ซึง่ 
วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2527: บทคดัยอ่) ได้ท าการวิจยัเร่ืองนิสตินกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา  
พบวา่  นิสตินกัศกึษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลยั 10 แหง่ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นและมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   ผลการวิจยัพบวา่  กิจกรรมที่นิสตินกัศกึษาจะเข้าร่วมมาก
ท่ีสดุ คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนิสตินกัศกึษาเข้าร่วมน้อยท่ีสดุคือ การสอนเต้นร า สว่นกิจกรรม
ด้านสงัคมนิสตินกัศกึษา  มีความเห็นวา่  ควรเรียนรู้มารยาทในสงัคมมากท่ีสดุและนิสตินกัศกึษา 
 มีความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมนิสติ  นกัศกึษาวา่   ท าให้พฒันาความคิดและมีเหตุผลมากขึน้  ท าให้
พฒันาบุคลกิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่  สว่นผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์  พบวา่  กิจกรรม
ด้านวิชาการจะช่วยพฒันาสติปัญญาและเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองมากท่ีสดุ  กิจกรรมสูชุ่มชนและคา่ย
อาสาสมคัรจะช่วยพฒันาสง่เสริมด้านบุคลกิภาพและพฒันาความเป็นผู้ใหญ่กิจกรรม ด้านพทุธศาสนา
และประเพณี จะช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมมีคณุธรรมและความประพฤติดีขึน้ และกิจกรรมอนรัุกษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยพทุธศาสนา ประเพณีและดนตรีไทย จะช่วยสง่เสริมศิลป์วฒันธรรมไทยให้ตระหนกั
ในความเป็นไทยมีความจงรักภกัดีตอ่ประเทศชาติมากยิ่งขึน้  
 พรจนัทร์ ลอ่งสกลุ (2530: 126) ได้ศกึษาปัญหาของหอพกันิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสติหอพกัเก่าและนิสิตหอพกัปัจจุบนั พบวา่ผู้บริหารและนิสติปัจจุบนัรับรู้วา่ 
โดยสว่นรวมหอพกัมีปัญหาในด้านกิจกรรมในระดบัคอ่นข้างน้อย ในขณะท่ีนิสติเก่ารับรู้ปัญหาด้านนี ้
โดยสว่นรวมวา่เป็นปัญหาในระดบักลาง สว่นปัญหาด้านกิจกรรมที่นิสติชายและหญิงรับรู้แตกต่างกนั 
โดยนิสติชายรับรู้วา่เป็นปัญหามากกวา่นิสติหญิง คือ ความเป็นอิสระของนิสตินกัศกึษาในการจัด
กิจกรรมตา่งๆ ภายในหอพกัความร่วมมือของอาจารย์ในการท ากิจกรรมในหอพกั การเชิญวิทยากรมา
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บรรยายให้ความรู้ด้านตา่งๆแก่นิสิตหอพกั และความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการที่จดัขึน้ภายใน
หอพกั  
 รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ (2542: 62 - 63) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้ชีวิตในหอพกัตามทศันะของ
นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ พบวา่ การจดักิจกรรมของหอพกัท าให้นิสติตา่งชัน้ปีทัง้
เพศหญิงและเพศชายมีโอกาสได้สนทนา สงัสรรค์ ได้ดหูนงัสอืและทบทวนการเรียนกบัเพื่อนๆช่วยให้
นิสติฝึกความรับผิดชอบ มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลอืชุมชน ช่วยสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัโดยการเผยแพร่ช่ือเสยีงของมหาวิทยาลยั  
 นอกจากนี ้ธีรวฒัน์ สวุรรณแพง (2543: บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาเร่ืองการจดักิจกรรม
การศกึษาเพื่อพฒันาลกัษณะนิสยัของนิสิตหอพกัตาม “ค าขวญัของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั”  
พบวา่ มีกิจกรรมการศกึษาเพียง 2 กิจกรรมเทา่นัน้ คือโครงการอบรมมนษุยสมัพนัธ์ส าหรับนิสติหอพกั
ใหม่ และการสง่เสริมพฒันานิสติหอพกัด้านคณุธรรมและจริยธรรม ซึง่มีไม่เพียงพอตอ่การพฒันา
ลกัษณะนิสยัของนิสติ และทางหอพกัยงัขาดบุคลากรและสถานท่ีในการจดักิจกรรมการศกึษา 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้วา่ การจดับริการหอพกัด้านกิจกรรมภายในหอพกั
เป็นสภาพท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส าหรับนกัศึกษาซึง่บุคลากรหอพกัหรือนกัศกึษาเป็นผู้ด าเนินการ 
ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ และ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น รวมทัง้การให้ค าปรึกษาแนะน า การสนบัสนนุด้านวสัดอุุปกรณ์และ
สถานท่ี  การจดักิจกรรมในหอพกันกัศกึษาเป็นสว่นช่วยสนบัสนนุการพฒันานกัศกึษาให้มีความพร้อม
ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม อยา่งครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องจดักิจกรรมให้มีรูปแบบท่ี
หลากหลายและคลอบคลมุทกุด้าน  
 
 2.5.การจัดบริการหอพักด้านการรักษาความปลอดภยั  
 ความปลอดภยัของนิสตินกัศกึษาในสถาบนัการศกึษามีความส าคญัยิ่ง การจดัสิง่แวดล้อม 
ในสถาบนัการศกึษาให้ปลอดภยั จะท าให้นกัศกึษาได้รับความปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิ โดย 
สถาบนัการศกึษาจะต้องค านงึถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภยัของ 
สิง่แวดล้อม 
 พชันี กสุมุภ์ (2541: 7) ได้ให้ความหมายของค าวา่ ความปลอดภยั (safety) หมายถึง ความ 
ปราศจากความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินงานสง่เสริมความปลอดภยัในสถานศกึษา ในทศวรรษหน้า 
จากการรวบรวมแนวคิดของนกัวิชาการของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วมสมันาเพื่อ 
หาแนวทางสง่เสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิในทศวรรษหน้า (เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์. 
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2539: 132 – 134) พอสรุปได้ดงันี ้
 1. ด้านการจดัสิง่แวดล้อมให้ปลอดภยั ควรจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาให้สะอาด 
ปลอดภยั ควรจดัให้มีการจราจรภายในสถาบนัการศกึษา เพื่อฝึกนิสติใหรู้จกัเดินทางด้วยความ
ปลอดภยั และมีการจดัตัง้มาตรฐานขัน้ต ่าในเร่ืองการจดัสิง่แวดล้อมในสถาบนัการศกึษา ควรสร้าง
ระเบียบวินยัให้นิสติในเร่ืองการทิง้ขยะมลูฝอย โดยต้องจดัท่ีรองรับไว้ให้เพียงพอโดยมาตรการ 
เร่ืองการตรวจสอบบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร วสัดอุุปกรณ์และสิง่แวดล้อมตา่งๆ ภายในสถาบนั 
การศกึษาให้ปลอดภยั 
 2. ด้านการจดับริการความปลอดภยั ควรจดัให้มีรถบริการรับ – สง่นิสติ โดยก าหนดให้เป็น 
มาตรการหรือกฏระเบียบจดัให้มีบริการรักษาพยาบาล โดยมีพยาบาลหรือครูท่ีมีพืน้ฐานทางด้าน
พยาบาลอยูป่ระจ าห้องพยาบาล และควรจดัมาตรฐานขัน้ต ่าในเร่ืองการสขุาภิบาลอาหารใน
สถาบนัการศกึษา โดยมีการประสานงานกบัโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตา่งๆ เพื่อชว่ยเหลอื 
ด้านการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตขุึน้ และควรจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัภยั เช่น เคร่ือง
ดบัเพลงิ 
 3. ด้านการจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา ควรจดัให้มีการเรียนการสอนเนือ้หาสวสัดิศกึษา 
ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลถึงระดบัอุดมศกึษา ซึง่หลกัสตูรควรจดัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรืออบุติัเหตุ 
ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยครู อาจารย์ หรือผู้ท าหน้าที่สอนเนือ้หาสวสัดิศกึษาควรมีพืน้ฐาน 
หรือมีคณุวฒุิทางด้านสวสัดิศกึษาโดยตรง ในระดบัอุดมศกึษา ควรจดัหลกัสตูรให้มีวิชาเอกด้านการ
จดัความปลอดภยัในโรงงานหรือส านกังานจะช่วยปลกูฝังจิตส านกึความปลอดภยัให้แก่ผู้ เรียน ซึง่ครู
หรือผู้สอนเนือ้หาสวสัดิศกึษา ควรปฎิบติัตนเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีในการสง่เสริมความปลอดภยัและ
ควรปรับปรุงวิธีการสอนในรูปแบบตา่งๆ เน้นให้นิสติมีสว่นร่วมในกิจกรรม 
 4. ด้านการจดักิจกรรมสง่เสริมความปลอดภยั ควรจดัให้มีนิสติอาสาสมคัรท างานด้าน 
ความปลอดภยั โดยจดัตัง้ชมรมสง่เสริมความปลอดภยัในสถานศกึษา เพื่อจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ 
การหาขา่ว การจดัท าป้ายนิเทศ การรณรงค์ป้องกนัอุบติัภยัและการลดปัญหามลภาวะตา่งๆ และจัด 
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ในสถาบนัอุดมศกึษาและควรจดัให้มีการฝึกปฏิบติัด้านความปลอดภยั 
เช่น การฝึกซ้อมหนีไฟ การฝึกซ้อมเม่ือเกิดแผน่ดินไหว เป็นต้น 
 5. ด้านการบริหารและด าเนินงานด้านความปลอดภยั ควรจดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ด้านความปลอดภยัในสถานศกึษา ซึง่จะประกอบด้วยแผนการบงัคบับญัชาการสือ่สาร การอพยพ 
เคลือ่นย้าย การรักษาพยาบาล การฝึกซ้อมหนีภยัตา่งๆ และควรจดัให้มีผู้ดแูลด้านความปลอดภยั อีก 
ทัง้ควรจดัตัง้โครงการน าร่อง “การจดัความปลอดภยัในสถานศกึษา” ดงันัน้ควรผลติบุคลากรท่ีมี 
ความรู้ความสามารถในการจดัด าเนินงานด้านความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
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 ทบวงมหาวิทยาลยัได้ก าหนดมาตรฐานบริการหอพกันิสตินกัศกึษาวา่ต้องจดัให้มีการรักษา
ความปลอดภยัทัง้บุคคลและทรัพย์สนิ (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2541: 15) อาคารหอพกัท่ีมีความสงูตัง้แต่
4 ชัน้ขึน้ไปหรืออาคารสงู 3 ชัน้ มีชัน้ลอยและใช้พืน้ท่ีชัน้ลอยเป็นห้องพกั เพื่อความปลอดภยัของนิสติ
นกัศกึษาหอพกัควรจดัให้มีบนัไดหนีไฟ หน้าตา่งเหลก็ดดัท่ีสามารถเปิดออกไปยงับนัไดหนีไฟได้ทกุชัน้
มีการติดตัง้ถงัดบัเพลงิทกุชัน้ๆละ 1 เคร่ือง และมีการติดตัง้ระบบเตือนภยัเม่ือกรณีฉกุเฉินหรือมีภยั
อนัตรายโดยผู้พกัสามารถใช้งานได้ทนัที (กรมประชาสงเคราะห์. 2541: 28 )  
 จากงานวิจยัของโคเว (Colwell; & Gallagher. 1999: 226) ได้ศกึษาการป้องกนัอคัคีภยัใน
หอพกันกัศกึษา พบวา่มหาวิทยาลยัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั การ
ป้องกนัอคัคีภยัประกอบด้วยการป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกิดจากไฟไหม้ ซึง่จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกนัท่ีรัดกมุ มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิให้เพียงพอ การท าแผนการอพยพหนีไฟ การชีแ้จงให้
เจ้าหน้าที่ของหอพกัได้เข้าใจความส าคญัของอปุกรณ์ป้องกนัไฟและการซ้อมอพยพหนีไฟด้วย  
 มนตรี แย้มกสกิร (2542: 70) ได้ศกึษารูปแบบนกัศกึษาส าหรับมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
พบวา่ หอพกัจ าเป็นต้องจดัระบบควบคมุความปลอดภยัในการเข้า- ออกหอพกัตลอด 24 ชัว่โมง 
 บีททิลและวตัสนั (Beattie; & Watson.  2000: 357) ท่ีได้ส ารวจเก่ียวกบัการให้บริการท่ีพกั
อาศยั พบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถประเมินผลความพงึพอใจของผู้พกัอาศยัคือ บริการด้านความปลอดภยั 
บริการดแูลท่ีพกัอาศยัและบริการอ่ืนๆ ท่ีนกัศกึษาขอจากหอพกั  
 มนตรี  แย้มกสกิร (2542: 70) ได้ศกึษารูปแบบหอพกันกัศกึษาส าหรับมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย  พบวา่   หอพกัจ าเป็นต้องจดัระบบควบคมุความปลอดภยัในการเข้า-ออกหอพกัตลอด  
24  ชัว่โมง  
 ปภากร สวุรรณธาดา (2538: บทคดัยอ่)ได้ศกึษาความต้องการที่พกัอาศยัของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลอืกท่ีพกัอาศยัเรียงตามล าดบัความส าคญัคือ 
ความปลอดภยั ราคาคา่ใช้จ่าย และความสะดวกสบายในการพกัอาศยั  
 วนัชยั ธรรมสจัการ (2538: 15) ได้ศกึษาสภาพชีวิตความเป็นอยู ่ความต้องการของนกัศกึษา
ท่ีพกัอาศยัในหอพกัหรือบ้านเช่าเอกชน : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พบวา่ นกัศกึษาเห็นวา่หอพกัของมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมในการศกึษา เพราะมีความปลอดภยั
สงูกวา่หอพกัเอกชน โดยเฉพาะความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพย์สนิ เช่น เงิน ของใช้สว่นตวั 
รถจกัรยานยนต์ เป็นต้น  
 นอกจากนีว้ลัลภ  สรุทศ (2543: บทคดัยอ่)   ได้วิจยัการพกัอาศยัในหอพกันิสติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัและบริเวณใกล้เคียง   พบวา่ ปัญหาการพกัอาศยัในหอพกันิสติมหาวิทยาลยักบันิสติท่ี
เช่าพกับริเวณรอบมหาวิทยาลยันัน้  มีความแตกตา่งกนั กลา่วคือ  นิสติท่ีพกัในมหาวิทยาลยัเห็นวา่สิง่
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อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ  เช่น โทรศพัท์ต้องใช้โทรศพัท์สาธารณะซึง่เลขหมายภายในไม่เพียงพอ 
สว่นนิสิตท่ีเช่าพกัรอบมหาวิทยาลยัมีความเห็นวา่ปัญหาส าคญัคือปัญหาด้านความปลอดภยัในการ
พกัอาศยั    ด้านเหตผุลในการเลอืกท่ีพกัอาศยันัน้ก็มีความแตกตา่งกนัคือ  นิสติท่ีพกัในมหาวิทยาลยั
สว่นใหญ่เลอือยูห่อพกัเพราะเห็นวา่เดินทางสะดวกใกล้ท่ีเรียน    สว่นนิสติท่ีเลอืกบริเวณพกัรอบ
มหาวิทยาลยัสว่นใหญ่เพราะเห็นวา่มีความสะดวกและมีความสว่นตวัมากกวา่  นอกจากนีย้งัพบวา่
นิสติหญิงให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัมากกวา่นิสติชาย  ด้านความสามารถในการจา่ยคา่ที่พกั
อาศยัในอนาคตนัน้พบวา่ทัง้  2 กลุม่ ตอบเหมือนกนัคือประมาณ   1,000 – 2,000 บาทตอ่เดือน   
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้วา่การจดับริการหอพกัด้านการรักษาความ
ปลอดภยั เป็นสภาพท่ีเก่ียวกบัการดแูลรักษาหรือปกป้องทรัพย์สนิมิให้เกิดการสญูหาย การดแูล
คุ้มครองความปลอดภยัในชีวิตและร่างกายของนกัศกึษา ได้แก่ การจดัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
การจดัระบบป้องกนัอคัคีภยั การให้แสงสวา่งภายในอาคารและบริเวณรอบๆหอพกั และการก าหนด
อาณาเขตของหอพกั   การจดับริการหอพกัด้านการรักษาความปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีทางหอพกั
จะต้องค านงึถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของหอพกั ระบบการรักษาความปลอดภยัของอาคารหอพกั 
ตลอดจนมาตรการรองรับอุบติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ และการก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยั
อยา่งเข้มงวด เพื่อให้นกัศกึษามีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ  
 
3.หอพักนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด 
 3.1 ประวัติความเป็นมา 
 หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  บางมด (บ้านธรรมรักษา - 
Dhammaraksa Residential Hall) ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2538–2540 เป็น
เงินจ านวน 190.8 ล้านบาท  โดยอาคารหอพกัชายมีขนาดความกว้าง  23  เมตร  ความยาว  69 เมตร  
แบง่เป็น  11 ชัน้  มีจ านวน  264  ห้อง  สามารถรับนกัศกึษาเข้าพกัได้จ านวน  944  คน  ใช้
งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน  130.7  ล้านบาท (หนึง่ร้อยสามสบิล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  และ
อาคารหอพกัหญิงมีขนาดความกว้าง 23 เมตร ความยาว 35.7 เมตร   แบง่เป็น  10  ชัน้   มีจ านวน
ห้อง  110  ห้อง  สามารถรับนกัศกึษาเข้าพกัได้จ านวน  388  คน  ใช้งบประมาณการกอ่สร้างเป็นเงิน  
60.1  ล้านบาท (หกสบิล้านหนึง่แสนบาทถ้วน) 
 ในปีการศกึษา 2546 หอพกันกัศกึษาได้ท าการย้ายสลบัหอพกั จากหอพกัชายเป็นหอพกัหญิง 
และหอพกัหญิงเป็นหอพกัชาย  เพือ่รองรับความต้องการพกัอาศยัของนกัศกึษาหญิงท่ีมีมากขึน้ทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง  สว่นนกัศกึษาชายมีจ านวนลดลงเป็นล าดบั  ด้วยเหตุดงักลา่ว คณะกรรมการบริหาร
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หอพกัจึงพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ และก าหนดให้มีการย้ายสลบัหอพกัขึน้  ตัง้แตว่นัท่ี  
1  มิถนุายน  2546  ท าให้รับนกัศกึษาชายได้  388  คน และนกัศกึษาหญิง  944  คน  รวม  1,332  คน 
   ในปี พ.ศ. 2548 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริหารหอพกัได้เลง็เห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นในการพฒันาระบบการบริหารจดัการของหอพกันกัศกึษาให้แข็งแกร่งและทดัเทียมหอพกั
นกัศกึษาในระดบัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  จึงได้จดัการระดม- สมองร่วมกนัของบุคลากรทกุ
ฝ่ายในระดบัตา่งๆ ในการจดัท าแผนกลยทุธ์ของหอพกันกัศกึษา เพื่อก าหนดวิสยัทศัน์  แผนงาน  
โครงการ/กิจกรรม  อนัจะน าไปสูก่ารปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน ระหวา่ง พ.ศ. 
2549–2553 
   ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจดัการระดมสมองเพื่อพฒันาหอพกันกัศกึษาขึน้ โดยได้
ปรับวิสยัทศัน์ให้เหมาะสมกบัการบริหารจดัการ  จดัท าแผนพฒันาหอพกัและแนวทางการบริหาร การ
ด าเนินงานและการจดัการหอพกันกัศกึษา ปีการศกึษา 2550–2552 และตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2550 
เป็นต้นมา หอพกันกัศกึษาได้ขยายการให้บริการแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบติังาน และนกัศกึษาที่
ศกึษาอยู ่ณ วิทยาเขตบางขนุเทียน  หอพกันกัศกึษา บางขนุเทียน (BKT Residential Hall) ได้รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 2549–2551 เป็นเงินจ านวน 250 ล้านบาท  
ประกอบด้วย 2 อาคาร  อาคารละ  4  ชัน้  แตล่ะอาคารมีขนาดความกว้าง  22  เมตร  ความยาว  130  
เมตร  โดยมีโถงกลางชัน้ลา่งเช่ือมตอ่ระหวา่งอาคารทัง้สอง (ความกว้าง  20  เมตร  และความยาว  25  
เมตร)  แบง่เป็น  อาคารเหนือ (North Hall) เป็นอาคารหอพกัหญิง  มีจ านวน  114  ห้อง  สามารถรับ
นกัศกึษาเข้าพกัได้จ านวน  304  คน  และอาคารใต้ (South Hall) แบง่เป็น  2  สว่น  คือ  สว่นอาคาร
หอพกัชาย  มีจ านวน  91  ห้อง  สามารถรับนกัศกึษาเข้าพกัได้จ านวน  327  คน  รวมรับนกัศกึษาได้  
545  คน  และสว่นคณะสมัมนา   มีจ านวน  38  ห้อง  สามารถรับคณะสมัมนาเข้าพกัได้จ านวน  76  
คน  ทัง้นี ้ในปี 2552 หอพกันกัศกึษาได้ปรับเปลีย่นห้องพกัสว่นบุคลากร/เจ้าหน้าที่ จ านวน  40  ห้อง 
เป็นห้องพกัส าหรับนกัศกึษาชายและนกัเรียนชาย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  เน่ืองจากมี
จ านวนการเข้าพกัเพิ่มขึน้  ประกอบกบัมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้าพกัจ านวนน้อย  จึงด าเนินการ
ปรับเปลีย่นเพื่อขยายการรองรับนกัศกึษาและนกัเรียนท่ีเพิ่มขึน้  และเป็นการใช้งานห้องพกัให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2555: 1-2)  
 หอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ก าหนด วิสยัทศัน์ ปณิธาน และ
วตัถปุระสงค์ของหอพกันกัศึกษาไว้ ดงันี ้ 
 วิสยัทศัน์  
 หอพกั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหอพกัชัน้น าเน้นการบริการ พฒันา
และสง่เสริมให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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   ปณิธาน     
     หอพกันกัศกึษา เป็น "ศนูย์การเรียนรู้และพกัอาศยั เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั" 
    วตัถปุระสงค์ 
    1. จดัท่ีพกัท่ีสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภยั 

2. จดัสภาพแวดล้อมท่ีดี เอือ้อ านวยแก่นกัศกึษา ทัง้ด้านการเรียนและท่ีพกัอาศยั 
3. จดับริการตา่งๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
4. จดัการพฒันานกัศกึษาในด้านตา่งๆ 
5. หอพกัเป็นหนว่ยงานอิสระ เพื่อความคลอ่งตวัและสามารถพึง่ตนเอง 

 
 3.2 การบริหารหอพักนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 หอพกันกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกรอบการด าเนินงานของ
หอพกันกัศกึษาในลกัษณะเป็นศนูย์การศกึษาและอาศยั (Living&Learning Center)เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นกัศกึษา ทัง้ด้านการเรียนและท่ีพกัอาศยั มีบริการตา่งๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
คณุภาพชีวิตและพฒันานกัศกึษาด้านตา่งๆ นัน้ และ ในปีการศกึษา 2553 หอพกันกัศกึษาได้จดั
โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาหอพกั ปี 2553 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันานกัศกึษาหอพกัและ
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั และให้เกิดการบูรณาการระหวา่งกิจกรรมการพฒันานกัศกึษากบัการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร เพื่อการพฒันานกัศกึษาร่วมกนั โดยมีกิจกรรมตลอดทัง้ปี  
    หอพกันกัศกึษามีการบริหารงานเป็นแบบหอพกันกัศกึษาในก ากบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  การด าเนินงานเป็นอิสระจากระบบราชการ  สามารถด าเนินงานในลกัษณะให้
พึง่ตนเอง  ซึง่บริหารและด าเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วา่ด้วย
หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2545 
 การบริหารงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดัโครงสร้างการ
บริหารจดัการหอพกั ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 แผนผงัแสดงโครงสร้างการบริหารจดัการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ   
        จอมเกล้าธนบุรี 
 
 ท่ีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  (2555). คู่มือนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2555: หน้า 3. 
 
    หอพกันกัศกึษามีอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัให้การดแูลชีวิตความเป็นอยูข่องนกัศกึษา  แนะน า
ตกัเตือนนกัศกึษาให้ปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของหอพกันกัศกึษาให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ของนกัศกึษาพิจารณาและให้ค าแนะน าในการจดัโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาหอพกัซึง่นกัศกึษาสามารถเลอืกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจ
ของตนเองตามปฏิทินการพฒันานกัศกึษาหอพกัตลอดปีการศกึษารวมถึงให้การช่วยเหลอืและดแูลนกัศกึษา
ท่ีเจ็บป่วยเบือ้งต้นและน าสง่สถานพยาบาลเม่ือมีเหตอุนัควรตลอดจนดแูลระบบความปลอดภยัของ
นกัศกึษาในหอพกันกัศกึษาด้วย 

สิง่อ านวยความสะดวกภายในอาคาร ประกอบด้วย Wi-Fi ห้องซกัผ้ารวม ห้องรีดผ้ารวม ห้องน า้รวม 
(ชัน้ 4 ขึน้ไป)  ลฟิท์  ตู้น า้ด่ืม(น า้ร้อน-น า้เย็น) ห้องอ่านหนงัสอื ห้องดTูV ส าหรับในสว่นของความปลอดภยั
ของนกัศกึษานัน้หอพกันกัศกึษาได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้บริเวณทางเข้าทกุชัน้ภายในลฟิท์และทางหนีไฟ  
มีเจ้าหน้าท่ีรปภ. ตลอด 24 ชัว่โมง การเข้า-ออกอาคารจะใช้บตัรนกัศกึษาเป็นคีย์การ์ดในการผา่นเข้า-ออก  

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารหอพกั 

คณะท างานพฒันานกัศกึษาหอพกั อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั 

งานบริหารงานทัว่ไป 

 

งานกิจกรรม งานการเงิน งานบญัชี งานซอ่มบ ารุง 

หอพกันกัศกึษา 
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มีอุปกรณ์ดบัเพลงิประจ าทกุชัน้ นอกจากนี ้มีร้านอาหารท่ีหลากหลายไว้ให้บริการแก่นกัศกึษาและบุคคล
ทัว่ไป ท่ีชัน้ 1 อาทิ ร้านอาหารตามสัง่ ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านเคร่ืองด่ืม-ขนม ร้านผลไม้  ร้านสะดวกซือ้(24 ชัว่โมง) 
ร้านซกั-รีด  เคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญ  ตู้ เอทีเอ็ม  ตู้เติมลมหยอดเหรียญ  ตู้ เคร่ืองด่ืมหยอดเหรียญ  เป็นต้น 
   สว่นการประชาสมัพนัธ์นกัศึกษาสามารถรับทราบข้อมลูขา่วสารต่างๆ ของหอพกันกัศกึษาได้จาก
หลากหลายช่องทางด้วยกัน  อาทิ  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ประจ าชัน้ บอร์ดไฟวิ่ง  บอร์ดในลฟิท์  สารสมัพนัธ์ 
(ขา่วประจ าเดือน)  Website และ Facebook ของหอพกันกัศกึษา และทาง SMS ส าหรับข่าวส าคญั  
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2555: 5-7) 
 

 3.3 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา
ได้ก าหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย ดงันี ้

1. นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูต่า่งจงัหวดั 
2. นกัศกึษาท่ีมีท่ีพกัไม่สะดวกตอ่การศกึษา 
3. นกัศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้พกัอาศยัตามความจ าเป็นทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

ประกาศหรือข้อก าหนดของหอพกั 
4. ผู้อาศยัท่ีมหาวิทยาลยัอนญุาตให้เข้าพกัอาศยั 

           เน่ืองด้วยทกุปีการศกึษามีนกัศกึษายี่นความจ านงสมคัรเข้าพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษาเป็น
จ านวนมาก ซึง่เกินกวา่ท่ีหอพกัจะสามารถรับได้ จึงได้ก าหนดคณุสมบติัของผู้ มีสทิธิเข้าพกัอาศยัขึน้ โดย
มีอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืก(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2545: 2) 
 
 3.4 ข้อปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2555: 8) 
  1. ห้ามสง่เสยีงดงัสร้างความรบกวน ก่อความร าคาญให้กับผู้พกัอาศยัในหอพกั และห้าม
ทะเลาะวิวาทภายในหอพกั 

2. ห้ามลกัขโมยทรัพย์สนิ หรือสิง่ของใดๆ ภายในหอพกัหรือของผู้ ท่ีพกัอาศยัในหอพกั 
3. ห้ามเสพอบายมขุภายในหอพกั เช่น บุหร่ี สรุา ยาเสพติด การพนนั ฯลฯ 
4. ห้ามน านกัศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าพกัอาศยัในหอพกัโดยไม่ได้รับอนญุาตจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาหอพกัและส านกังานหอพกั   โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถกูตดัสิทธิการเข้าพกัอาศยัในหอพกั 
และถกูยึดเงินคา่ประกันหอพกั 

5. ไม่อนญุาตให้น านกัศึกษาหรือบุคคลภายนอกขึน้หอพกั 
6. นกัศกึษาหรือบุคคลภายนอกท่ีเข้าพกัชัว่คราวจะต้องออกจากหอพกัไม่เกินเวลา12.00 น. 

ของวนัถัดไป  
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7. นกัศกึษาต้องรักษาความสะอาดห้องพกั ของใช้สว่นรวม และไม่วางสิง่ของไว้หน้าห้องพกั 
8. ห้ามครอบครองวตัถอุนัตราย อันจะน ามาซึง่ความเสยีหายและเกิดอนัตรายแก่ทรัพย์สินของ

หอพกั และผู้อาศยัในหอพกั เช่น    อาวธุ วตัถรุะเบิด แก๊ส เชือ้เพลิง ฯลฯ  
9. ห้ามท าลายทรัพย์สนิหอพกั เช่น รือ้ถอน ดดัแปลง ตอ่เติม เคลือ่นย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ กรณี

เจาะ-ตอกตะปฝูาผนงั ประต ูเพดาน  ฯลฯ จะถกูปรับจุดละ 300 บาท และหากท าทรัพย์สินเสยีหาย
จะต้องช าระคา่ปรับตามราคาของทรัพย์สินนัน้ 

10. ห้ามโยน ขว้างปา หรือทิง้สิ่งของใดลงมาจากห้องพกั 
11. ห้ามน าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีก่อให้เกิดอนัตรายได้งา่ยมาใช้ในห้องพกั เช่น ขดลวดต้มน า้ 

เตา ไฟฟ้า (Hot Plate) ฯลฯ 
12. ห้ามประกอบอาหารในหอพกั และห้ามน าภาชนะของร้านค้าขึน้หอพกั 
13. ห้ามตากผ้าและวางพาดสิ่งของต่างๆ บนขอบระเบียงหลงัห้องพกั 
14. ห้ามน าสตัว์เลีย้งทุกชนิดมาเลีย้งไว้ในบริเวณหอพกั / ห้องพกั 
15. ห้ามนกัศึกษานอนค้างคืนภายนอกหอพกั ก่อนได้รับอนญุาตจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั  

ทัง้นี ้นกัศึกษาชายและหญิงจะต้อง     กลบัเข้าหอพกัภายในเวลา 24.00 น. 
16. นกัศกึษาจะต้องไม่ฝ่าฝืนค าสัง่และค าตกัเตือนของอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั กรรมการ

นกัศึกษาหอพกั และเจ้าหน้าท่ีหอพกั    รวมทัง้จะต้องไม่ประพฤติผิดวินยันกัศึกษาตามข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วา่ด้วยวินยั นกัศึกษา 

17. นกัศกึษาต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอ่ืนๆ ของหอพกั 
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทศันะตอ่การจดับริการหอพกั
สถาบนัอุดมศึกษา พอสรุปได้วา่ การจัดบริการหอพกัเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ี
จดับริการหอพกัในลกัษณะเป็นศูนย์การศกึษาและอาศยั (Living&Learning Center) เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นกัศึกษา จดัสภาพแวดล้อมในหอพกัท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ จะต้องมีห้องปฎิบติัการสนบัสนุน
การศกึษา และเป็นสถานท่ีพกัอาศยัท่ีให้นกัศกึษามีคณุภาพชีวิตท่ีดี  ซึง่หอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จดัหอพกัตามแนวคิดศูนย์การศกึษาและอาศยั  นอกจากนีห้อพกัของสถาบนัอุดมศึกษายงั
ต้องพฒันาอีกมาก ผู้วิจยัพอสรุปด้านการจัดบริการหอพกัได้ 5 ด้าน ซึง่ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร 
ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั ล้วนมีผลตอ่
สง่เสริมพฒันาการของนิสิตนกัศกึษาในด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา และสงัคม ดงันัน้ทางสถาบนัจึงควร
ให้ความส าคญัในการจดับริการด้านต่างๆ ของหอพกั เพื่อการพฒันานิสิตนกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะและ
คณุสมบติัท่ีพึงประสงค์ ตามวตัถุประสงค์ในการผลติบณัฑิตของสถาบนัอุดมศกึษา 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศกึษาการทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามสาระส าคญัดงันี ้
  1.  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระท าข้อมลู 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
   
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      ท่ีพกัอยู่ในหอพกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 1,273 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1– ชัน้ปีท่ี4 และสูง
กวา่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ท่ีพกัอยู่ในหอพกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  โดยการก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างได้มาจากการสุม่
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  ตามวิธีของนีย์มาน  (Neyman Allocation) โดยการ
ประมาณค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง  ได้กลุม่ตวัอย่างจ าแนกเป็นนกัศึกษาชาย จ านวน  98  คน  
และนกัศกึษาหญิง จ านวน 296 คน  รวมทัง้สิน้จ านวน  394 คน ดงัแสดงในตารางท่ี  
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

สถานภาพ ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 

1. นกัศกึษาชาย 
    1.1 ชัน้ปีท่ี 1 
    1.2 ชัน้ปีท่ี 2 
    1.3 ชัน้ปีท่ี 3 
    1.4 ชัน้ปีท่ี 4  และสงูกวา่ 

รวม 

 
265 
94 
26 
20 

405 

 
49 
30 
11 
8 
98 

2. นกัศกึษาหญิง 
    2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
    2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
    2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
    2.4 ชัน้ปีท่ี 4  และสงูกวา่ 

รวม 

341 
209 
155 
163 
868 

163 
56 
42 
35 
296 

รวมทัง้สิน้ 1,237 394 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถามทศันะต่อการ
จดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 1 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึน้ โดย
มีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้างดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทศันะของนกัศึกษา
ต่อกหารจัดบริการหอพกัของสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมแนวคิด
หลกัการ ส าหรับเป็นแนวทางในการข้อค าถาม 
 2. ศกึษาการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่  5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert )  
 3. น าข้อมลูจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถาม 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีควมรู้และ
ประสบการณ์ตรวจสอบ ตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและความเท่ียงตรงของเนือ้หา และน ามาหา
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คา่ดชันีความสอดคล้อง(Index of Consistency ,IOC) แล้วคดัเลอืกข้อท่ีมีดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
มากกวา่หรือเทา่กบั .50  
 5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาแก้ไข แล้วน าเสนอตอ่ประธาน 
และกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้ 
 6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าเสนอกรรมการ
ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครัง้ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out ) กบันกัศกึษา
ท่ีพกัในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จ านวน 50 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการทดสอบที (t-test) และเลอืกพิจารณาข้อท่ีมีค่า 
t ตัง้แต ่1.75 ขึน้ไปไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั(Ferguson. 1981: 180) 
 7. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยการค านวณจาก

สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficent ; α) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) 
 8. น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
ลักษณะของเคร่ืองมือ  
 ลกัษณะของแบบสอบถามทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านการบริการและสวสัดิการ  ด้านกิจกรรม
ภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั   แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศึกษา ภูมิล าเนา และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกบัทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  แบบสอบถามเป็นแบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และในตอนท้าย
ของแบบสอบถามแต่ละด้านมีแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ ตอบแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ผู้วิจยัได้ก าหนดคา่น า้หนกัของคะแนนส าหรับแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาดงันี ้
 คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
 คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
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 คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่เร่ืองดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ ดงันี ้
 คา่คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่การจดับริการหอพกันกัศึกษา
ในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่การจดับริการหอพกันกัศึกษา
ในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 คา่คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่การจดับริการหอพกันกัศึกษา
ในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 คา่คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1.50–2.49 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าการจัดบริการหอพกันกัศึกษา
ในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
 คา่คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1.00–1.49 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าการจัดบริการหอพกันกัศึกษา
ในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
 1. ขอหนงัสอืแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อน าไป 
ขออนญุาตผู้อ านวยการหอพกั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. น าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุม่ตวัอยา่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนด้วย
ตนเอง  
        3. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วให้คะแนนตามค่า
น า้หนกัของตวัเลอืกท่ีก าหนดไว้ และน าข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้  
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้หมด และให้คะแนนตามค่าน า้หนกัของตวัเลือก
การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ 
        2. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายข้อ 1  เพื่อศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการ
หอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านการ
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บริการและสวสัดิการ  ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั  และโดยรวมโดยการ
หาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        3. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาตอ่การ
จดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    โดยรวมและในแตล่ะด้านจ าแนก
ตามเพศ และภมิูล าเนา โดยใช้การทดสอบที (t-test)  สว่นตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่รายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981:  308) 
        4. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจยัใช้วิธีแจกแจงความถ่ีและ
น าเสนอผลเชิงบรรยาย 
 
สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
      1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ (Ferguson. 1981: 68) 
               1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
              1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
               1.3 คา่คะแนนเฉลีย่ (Arithmetic Mean) 
               1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
               2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981: 180) 
               2.2 การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าความสอดคล้อง
ภายในแบบสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Cronbach. 1984: 161) 
        3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
               3.1 ทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ โดยใช้การทดสอบที (t-test ) 
               3.2 ทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ ใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่ง 
มีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่เป็นรายคูด้่วยวิธีของ 
เชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 308)  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    n แทน  จ ำนวนคนในกลุม่ตวัอยำ่ง 
 X   แทน  คำ่คะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน  คำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 t  แทน คำ่สถิติท่ีใช้พิจำรณำใน t-distribution 
 F  แทน  คำ่สถิติท่ีใช้พิจำรณำใน F-distribution 
 df   แทน  ระดบัชัน้แหง่ควำมเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS  แทน  ผลบวกก ำลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน  คำ่คะแนนเฉลีย่ของผลบวกก ำลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
 p  แทน  ควำมนำ่จะเป็นท่ีสถิติท่ีใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐำน 
 *  แทน  มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูตำมควำมมุ่งหมำยและสมมติฐำนของกำรวิจยั ผู้วิจยั
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมลูออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมตวัแปรท่ีศกึษำ โดย
กำรแจกแจงควำมถ่ีและกำรหำคำ่ร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 กำรศกึษำทศันะของนกัศกึษำท่ีมีตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำนกำร
บริกำรและสวสัดิกำร ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั โดยกำรวิเครำะห์
คำ่คะแนนเฉลีย่ และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 ตอนท่ี 3 กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและเป็นรำยด้ำน จ ำแนกตำมเพศ และภมิูล ำเนำ โดยใช้กำร
ทดสอบที ส ำหรับตวัแปรชัน้ปีท่ีศกึษำและผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
แบบทำงเดียว เม่ือพบควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ จึงท ำกำรทดสอบควำมแตกตำ่งเป็น
รำยคู ่โดยวิธีเชฟเฟ่ 
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 ตอนท่ี 4 กำรรวบรวมควำมคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษำตอ่
กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยกำรจบักลุม่และและกำรแจก
แจงควำมถ่ีค ำตอบ น ำเสนอผลในเชิงบรรยำย เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรอภิปรำยผล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  กำรวิเครำะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรแจกแจงควำมถ่ีและกำร
หำคำ่ร้อยละ 
 

ตำรำง 2 จ ำนวนและคำ่ร้อยละของนกัศกึษำท่ีเป็นกลุม่ตวัอยำ่ง จ ำแนกตำมตวัแปรท่ีศกึษำ 
 

ตวัแปรท่ีศกึษำ จ ำนวน (คน) 
n = 394 

ร้อยละ 

1. เพศ 
       เพศชำย 
       เพศหญิง 

 
98 
296 

 
24.90 
75.10 

รวม 394 100 

2.ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
       ชัน้ปีท่ี 1 
       ชัน้ปีท่ี 2 
       ชัน้ปีท่ี 3 
       ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

 
212 
86 
53 
43 

 
53.80 
21.80 
13.50 
10.90 

รวม 394 100 

3.ภมิูล ำเนำ 
       กรุงเทพและปริมณฑล 
       ตำ่งจงัหวดั 

 
84 
310 

 
21.30 
78.70 

รวม 394 100 

4. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
       ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู 
       ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำง       
       ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ 

 
171 
192 
31 

 
43.40 
48.70 
7.90 

รวม 394 100 
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 จำกตำรำง 2 นกัศกึษำระดบัปริญญำตรีท่ีพกัอำศยัอยูใ่นหอพกันกัศกึษำของมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยำ่งในงำนวิจยันี ้มีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 394 คน 
 1. เพศ ผลกำรศกึษำพบวำ่ กลุม่ตวัอยำ่งที่ใช้ในกำรศกึษำ แบง่ตำมเพศเป็นนกัศกึษำชำย 
จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และนกัศกึษำหญิง จ ำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 
 2. ชัน้ปีท่ีศกึษำ ผลกำรศกึษำพบวำ่ กลุม่ตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศกึษำ แบง่ตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ 
เป็นนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1 จ ำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2 จ ำนวน 86 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 21.80 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3 จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 4 จ ำนวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 
 3. ภมิูล ำเนำ ผลกำรศกึษำพบวำ่ กลุม่ตวัอยำ่งที่ใช้ในกำรศกึษำ แบง่ตำมภมิูล ำเนำ เป็น 
กรุงเทพและปริมณฑล จ ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30  และตำ่งจงัหวดั จ ำนวน 310 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.70  
 4. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  ผลกำรศกึษำพบวำ่ กลุม่ตวัอยำ่งที่ใช้ในกำรศกึษำแบง่ตำม
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน เป็นระดบัสงู จ ำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40  ระดบัปำนกลำง จ ำนวน 
192  คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 และระดบัต ่ำจ ำนวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 
 

 ตอนท่ี 2 กำรศกึษำทศันะของนกัศกึษำพยำบำลท่ีมีตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรบริหำร  
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั โดยกำร
วิเครำะห์คำ่คะแนนเฉลีย่ และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ผลกำรศกึษำปรำกฏดงัตำรำง 3-8 
 

ตำรำง 3 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนตำมทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร   
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน 
 

งำนหอพกันกัศกึษำ n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร   
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั  
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.55 
3.59 
3.32 
3.67 
3.77 

0.50 
0.55 
0.52 
0.52 
0.45 

มำก 
มำก 

ปำนกลำง 
มำก 
มำก 

รวม 3.58 0.41 มำก 
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 จำกตำรำง 3 แสดงวำ่ นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.58, S.D. = 0.41) เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก สว่นด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร มีควำม
เหมำะสมในระดบัปำนกลำง 
 
ตำรำง 4 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนตำมทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร  
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  ด้ำนกำยภำพ เป็นรำยข้อ 
 

ด้ำนกำยภำพ n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
1. อำคำรหอพกัมีท ำเลท่ีตัง้............................. 

2. กำรจดัสภำพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพกั
สะอำดเรียบร้อย............................................... 
3.ลกัษณะโครงสร้ำงอำคำรหอพกัมัน่คงแข็งแรง... 
4.บริเวณหอพกัมีสถำนท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ....... 
5.บริเวณหอพกัมีโต๊ะนัง่เพียงพอตอ่ควำมต้องกำร
ของนกัศกึษำ.................................................... 
6.อำคำรหอพกัมีเพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของ
นกัศกึษำ.......................................................... 
7.บรรยำกำศของหอพกัเอือ้อ ำนวยตอ่กำรศกึษำ
หำควำมรู้......................................................... 
8.ระบบระบำยอำกำศในห้องพกั......................... 
9.ขนำดพืน้ท่ีภำยในห้องพกั............................... 
10.แสงสวำ่งภำยในและโดยรอบอำคำรหอพกั..... 
11.กำรจดับริเวณซกัล้ำงและตำกเสือ้ผ้ำของ
หอพกั.............................................................. 
12.ห้องอำบน ำ้ ห้องสขุำมีจ ำนวนเพียงพอกบั
จ ำนวนนกัศกึษำ............................................... 
13.มีสถำนท่ีจดักิจกรรมสนัทนำกำร.................... 

4.25 
 

4.15 
4.13 
3.16 

 
3.24 

 
3.49 

 
3.30 
3.29 
3.75 
3.39 

 
3.49 

 
3.32 
3.33 

0.67 
 

0.69 
0.79 
0.87 

 
0.90 

 
0.92 

 
0.93 
0.83 
0.71 
0.93 

 
0.78 

 
0.94 
0.97 

มำก 
 

มำก 
มำก 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
มำก 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
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ตำรำง 4 (ตอ่) 
 

ด้ำนกำยภำพ n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 

14.มีเสยีงรบกวนภำยในหอพกัท่ีก่อให้เกิดควำม
ร ำคำญ.......................................................... 
15.สถำนท่ีจอดรถของนกัศกึษำหอพกั................ 
16.กำรจดัทำงเดินเท้ำระหวำ่งอำคำรและบริเวณ
หอพกั.............................................................. 
17.ควำมสะดวกในกำรเดินทำงภำยใน
มหำวิทยำลยั................................................... 
18.สถำนท่ีรับรองญำติพี่น้องและเพื่อนๆท่ีมำขอ
พบนกัศกึษำ..................................................... 
19.มีระบบก ำจดัขยะมลูฝอยและระบำยน ำ้ใน
หอพกั.............................................................. 

 
3.29 
3.20 

 
3.63 

 
4.02 

 
3.52 

 
3.64 

 
1.03 
0.92 

 
0.69 

 
0.74 

 
0.92 

 
0.71 

 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

รวม 3.55 0.50 มำก 

 
 จำกตำรำง 4 นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มี
ทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั ด้ำนกำยภำพ โดยรวมวำ่มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.55, 
S.D. = 0.50) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่เกือบทกุข้อมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ยกเว้น 
ข้อ 1  อำคำรหอพกัมีท ำเลท่ีตัง้ ข้อ 2 กำรจดัสภำพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพกัสะอำดเรียบร้อย  
ข้อ 3 ลกัษณะโครงสร้ำงอำคำรหอพกัมัน่คงแข็งแรง ข้อ 9 ขนำดพืน้ท่ีภำยในห้องพกั ข้อ 16 กำรจดั
ทำงเดินเท้ำระหวำ่งอำคำรและบริเวณหอพกั  ข้อ 17 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงภำยในมหำวิทยำลยั 
ข้อ 18 สถำนท่ีรับรองญำติพี่น้องและเพื่อนๆท่ีมำขอพบนกัศกึษำ และข้อ 19 มีระบบก ำจดัขยะมลูฝอย
และระบำยน ำ้ในหอพกั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก  
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ตำรำง 5  คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร                    
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริหำร เป็นรำยข้อ 
 

ด้ำนกำรบริหำร n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
1.ผู้บริหำรหอพกัให้ควำมเอำใจใสใ่นกำรปรับปรุง
หอพกั............................................................. 
2.ก ำหนดเวลำเปิด-ปิดหอพกั............................. 
3.อตัรำคำ่ธรรมเนียมห้องพกั............................. 
4. กำรเปิดโอกำสมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน
หอพกั............................................................. 
5. กำรปรับปรุงระเบียบภำยในหอพกัสอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั..................................... 
6. ควำมยติุธรรมในกำรพิจำรณำลงโทษนกัศกึษำ
ท่ีฝ่ำฝืนระเบียบหอพกั...................................... 
7. กฏระเบียบของหอพกัมีควำมชดัเจน............... 
8. เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำจดันกัศกึษำเข้ำพกั
ในหอพกั......................................................... 
9.จ ำนวนนกัศกึษำแตล่ะห้องตอ่ขนำดของห้อง..... 
10.กระบวนกำรเลอืกกรรมกำรบริหำรหอพกั........ 
11.จ ำนวนบุคลำกรประจ ำหอพกัเพียงพอกบักำร
บริกำรนกัศกึษำ................................................ 
12.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหอพกัท่ีท ำหน้ำที่
ให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำและดแูลนกัศกึษำ.......... 
13.อำจำรย์ประจ ำหอพกัดแูลควำมเรียบร้อยและ
รับฟังควำมคิดเห็นของนกัศกึษำ......................... 
14.อำจำรย์ประจ ำหอพกัมีควำมสำมำรถในกำร
ให้ค ำปรึกษำและดแูลกำรจดักิจกรรมของ
นกัศกึษำหอพกั…………………………………. 

 
3.61 
3.73 
3.51 
3.67 

 
4.01 

 
4.01 

 
4.09 
3.56 

 
3.58 
3.44 

 
3.58 

 
3.40 

 
3.30 

 
 

3.32 

 
0.93 
0.72 
0.99 
0.89 

 
0.91 

 
0.86 

 
0.96 
0.73 

 
0.74 
0.80 

 
0.76 

 
0.87 

 
0.94 

 
 

0.95 

 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 
มำก 

 
มำก 

ปำนกลำง 
 

มำก 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 
 

ปำนกลำง 
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ตำรำง 5 (ตอ่) 
 

ด้ำนกำรบริหำร n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
15. ควำมเอำใจใสข่องอำจำรย์ประจ ำหอพกัท่ีมี
ตอ่นกัศกึษำ.....................................................  
16. กำรประสำนงำนระหวำ่งหอพกักบั
มหำวิทยำลยัท ำได้รวดเร็ว.................................  
17. กำรจดับริกำรรับค ำร้องเรียนจำกนกัศกึษำ
กรณีท่ีนกัศกึษำมีปัญหำเก่ียวกบักำรพกัในหอพกั. 
18. ประสทิธิภำพกำรบริหำรงำนของ
คณะกรรมกำรหอพกั........................................ 
19. ควำมสะดวกในกำรติดตอ่ประสำนงำนกบั
เจ้ำหน้ำที่........................................................ 

 
3.30 

 
3.35 

 
3.41 

 
3.61 

 
3.80 

 
0.86 

 
0.85 

 
0.98 

 
0.79 

 
0.80 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 
มำก 

 
มำก 

รวม 3.59 0.55 มำก 

 
 จำกตำรำง 5  นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั ด้ำนกำรบริหำร โดยรวมวำ่มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ( X   = 
3.59, S.D. = 0.55) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่เกือบทกุข้อมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
ยกเว้นข้อ 10 กระบวนกำรเลอืกกรรมกำรบริหำรหอพกั ข้อ 12 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหอพกัท่ีท ำหน้ำที่
ให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำและดแูลนกัศกึษำ ข้อ 13 อำจำรย์ประจ ำหอพกัดแูลควำมเรียบร้อยและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของนกัศกึษำ ข้อ 14 อำจำรย์ประจ ำหอพกัมีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำปรึกษำและดแูล
กำรจดักิจกรรมของนกัศกึษำหอพกั ข้อ 15 ควำมเอำใจใสข่องอำจำรย์ประจ ำหอพกัท่ีมีตอ่นกัศกึษำ ข้อ 
16 กำรประสำนงำนระหวำ่งหอพกักบัมหำวิทยำลยัท ำได้รวดเร็ว และข้อ 17 กำรจดับริกำรรับค ำ
ร้องเรียนจำกนกัศกึษำกรณีท่ีนกัศกึษำมีปัญหำเก่ียวกบักำรพกัในหอพกั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง 
 
 
 
 



55 
 

ตำรำง 6 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนตำมทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร   
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร เป็นรำยข้อ 
 

ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
1.จ ำนวนสิง่อ ำนวยควำมสะดวกประจ ำห้องพกั
ตอ่จ ำนวนนกัศกึษำท่ีพกั เช่น ตู้  เตียง เก้ำอี ้ฯลฯ.. 
2.ควำมแข็งแรงของสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ
ประจ ำห้องพกั เช่น โต๊ะอ่ำนหนงัสอื ชัน้วำง
รองเท้ำ ฯลฯ…………………………………….. 
3.จ ำนวนโทรศพัท์สำธำรณะบริเวณหอพกั
เพียงพอตอ่จ ำนวนนกัศกึษำ…………………….. 
4.กำรจดับริกำรคอมพวิเตอร์ส ำหรับนกัศกึษำ….. 
5.กำรจดับริกำรห้องสว่นรวมส ำหรับดโูทรทศัน์…. 
6.กำรจดับริกำรห้องส ำหรับให้นกัศกึษำทบทวน 
บทเรียน อ่ำนหนงัสอื ท ำรำยงำนและศกึษำ 
ค้นคว้ำด้วยตนเอง……………………………….. 
7.กำรจดับริกำรด้ำนกำรปฐมพยำบำล เช่น ยำ
สำมญัประจ ำบ้ำน อุปกรณ์กำรปฐมพยำบำล
เบือ้งต้น………………………………………….. 
8.กำรจดับริกำรน ำ้ดื่มส ำหรับนกัศกึษำถกู
สขุลกัษณะ………………………………………. 
9.กำรจดับริกำรน ำ้ใช้ส ำหรับกำรช ำระล้ำงสิง่
ตำ่งๆในชีวิตประจ ำวนัของนกัศกึษำ……………. 
10.กำรจดับริกำรเก่ียวกบัจดหมำย/พสัดภุณัฑ์
ให้แก่นกัศกึษำ............................................... 
11.กำรจดับริกำรหนงัสอืพิมพ์ประจ ำวนัและ
ขำ่วสำรตำ่งๆ…………………………………… 
12.กำรอ ำนวยควำมสะดวกเม่ือมีผู้มำติดตอ่ขอ
พบนกัศกึษำ.................................................. 
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ตำรำง 6 (ตอ่) 
 

ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
13.กำรจดับริกำรโรงอำหำรและกำรจ ำหนำ่ย
อำหำรของหอพกั………………………………… 
14.กำรจดับริกำรซกัรีดเสือ้ผ้ำส ำหรับนกัศกึษำ..... 
15.กำรซอ่มบ ำรุงเคร่ืองใช้และสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกเม่ือมีปัญหำเกิดขึน้............................... 
16.กำรจดัอุปกรณ์ควำมปลอดภยัภำยในหอพกั... 
17.เคร่ืองนอนส ำหรับนกัศกึษำถกูสขุลกัษณะ...... 
18.กำรให้บริกำรของบุคลำกรดี.......................... 
19.กำรจดัระบบอินเทอร์เน็ตภำยในอำคำรหอพกั. 
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มำก 
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ปำนกลำง 
มำก 
มำก 
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ปำนกลำง 

รวม      3.32 
 

0.52 ปำนกลำง 

 
 จำกตำรำง 6  นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร โดยรวมวำ่มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง ( X =3.32, S.D. = 0.52) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่เกือบทกุข้อมีควำมเหมำะสมอยูใ่น
ระดบัปำนกลำง ยกเว้นข้อ 1 จ ำนวนสิง่อ ำนวยควำมสะดวกประจ ำห้องพกัตอ่จ ำนวนนกัศกึษำท่ีพกั 
เช่น ตู้  เตียง เก้ำอี ้ฯลฯ ข้อ 2 ควำมแข็งแรงของสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ประจ ำห้องพกั เช่น โต๊ะ
อ่ำนหนงัสอื ชัน้วำงรองเท้ำ ฯลฯ ข้อ 11 กำรจดับริกำรหนงัสอืพิมพ์ประจ ำวนัและขำ่วสำรตำ่งๆ ข้อ 12.
กำรอ ำนวยควำมสะดวกเม่ือมีผู้มำติดตอ่ขอพบนกัศกึษำ  ข้อ 13 กำรจดับริกำรโรงอำหำรและกำร
จ ำหนำ่ยอำหำรของหอพกั ข้อ 14 กำรจดับริกำรซกัรีดเสือ้ผ้ำส ำหรับนกัศกึษำ ข้อ 16 กำรจดัอปุกรณ์
ควำมปลอดภยัภำยในหอพกั ข้อ 17 เคร่ืองนอนส ำหรับนกัศกึษำถกูสขุลกัษณะ และข้อ 18 กำร
ให้บริกำรของบุคลำกรดี มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
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ตำรำง 7  คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร 
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั เป็นรำยข้อ 
 

ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
1.กำรจดัปฐมนิเทศให้กบันกัศกึษำท่ีเข้ำพกัใหม่... 
2.กำรให้ค ำแนะน ำของบุคลำกรประจ ำหอพกั
เก่ียวกบักำรจดักิจกรรมตำ่งๆ ของนกัศกึษำหอพกั 
3.ควำมสะดวกในกำรยืม-คืนวสัดอุุปกรณ์เพื่อท ำ
กิจกรรมตำ่งๆ ของนกัศกึษำหอพกั...................... 
4.งบประมำณจำกทำงหอพกัส ำหรับท ำกิจกรรม
ตำ่งๆของนกัศกึษำหอพกั.................................. 
5.รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงมนษุย์สมัพนัธ์ 
เช่น ชมรมสนัทนำกำร โครงกำรอบรมเสริมสร้ำง
บุคลกิภำพ ฯลฯ............................................... 
6.รูปแบบกิจกรรมด้ำนศิลปวฒันธรรม เช่น ชมรม
ภำคอีสำน ชมรมดนตรีไทย ฯลฯ ……………..... 
7.หอพกัมีกิจกรรมด้ำนวิชำกำร ………………… 
8.รูปแบบกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรม
พฒันำหอพกั ชมรมคำ่ยอำสำพฒันำ ฯลฯ……. 
9.กำรให้นกัศกึษำมีสว่นร่วมในกำรก ำหนด
รูปแบบกิจกรรมภำยในหอพกั…………………… 
10.กำรสง่เสริมให้นกัศกึษำมีสว่นร่วมในกำรจดั
กิจกรรมของหอพกั……………………………… 
11.กิจกรรมที่จดัสว่นใหญ่มีประโยชน์ตอ่กำร
พฒันำนกัศกึษำ…………………………………. 
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ตำรำง 7 (ตอ่) 
 

ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
12.ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมที่ทำงหอพกัจดั
ให้แก่นกัศกึษำ…………………………………… 
14.กิจกรรมที่จดัช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีของ
นกัศกึษำ......................................................... 
14.นกัศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมคัรใจ.. 
15.นกัศกึษำทรำบขำ่วกำรจดักิจกรรมอยำ่งทัว่ถงึ. 
16.กิจกรรมที่จดัขึน้ได้รับควำมร่วมมือจำก
อำจำรย์ท่ีปรึกษำหอพกั..................................... 
17.กำรประชำสมัพนัธ์ของหอพกัเก่ียวกบัขำ่วสำร 
และประกำศตำ่งๆ ………………………………. 
18. กำรเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำน
ตำ่งๆ แก่นกัศกึษำ………………………………. 
19.จดักิจกรรมตำ่งๆ ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี............. 
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รวม 3.67 0.52 มำก 

 
 จำกตำรำง 7 นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มี
ทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั โดยรวมวำ่มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
( X =3.67, S.D. = 0.52) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่ ทกุข้อมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
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ตำรำง 8  คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร 
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั เป็นรำยข้อ 
 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
1.กำรจดัระบบเวรยำมรักษำควำมปลอดภยั
ประจ ำหอพกั…………………………………….. 
2.คณุสมบติัในกำรท ำงำนของพนกังำนรักษำ
ควำมปลอดภยัประจ ำหอพกั เช่น ควำมสภุำพ 
ควำมรับผิดชอบ ฯลฯ........................................ 
3.กำรจดัระบบป้องกนัอคัคีภยัภำยในอำคำร
หอพกั……………………………………………. 
4.ควำมเพียงพอของถงัดบัเพลงิในอำคำรหอพกั... 
5.กำรซ้อมหนีไฟประจ ำปีกำรศกึษำภำยในอำคำร
หอพกั……………………………………………. 
6.ควำมสะดวกในกำรใช้บนัไดหนีไฟภำยใน
อำคำร……………………………………………. 
7.กำรตรวจตรำอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีไฟในอำคำร
หอพกัให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ…………. 
8.กำรติดตัง้สญัญำณเตือนภยัภำยในอำคำร
หอพกั……………………………………………. 
9.แสงสวำ่งในเวลำกลำงคืนบริเวณทำงเดิน
ภำยในอำคำรและรอบๆ หอพกั…………………. 
10.กำรให้นกัศกึษำแลกบตัรในกำรเข้ำ – ออก
ภำยในอำคำรหอพกั……………………………... 
11.กำรตรวจตรำบุคคลภำยนอกท่ีมำพบนกัศกึษำ
ภำยในหอพกั…………………………………….. 
12.กำรรักษำควำมปลอดภยัโดยรอบหอพกั…….. 
13.กำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในอำคำรหอพกั 
14.บริเวณอำคำรหอพกัมีกำรกัน้รัว้รอบขอบชิด... 
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ตำรำง 8 (ตอ่) 
 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั n = 394 ระดบัควำมเหมำะสม 

X  S.D. 
15.กำรติดตัง้อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยั…….. 
16.บริเวณหอพกัปลอดจำก พำหะน ำโรค  เช่น 
หน ูแมลงสำบ  เป็นต้น………………………….. 
17.เจ้ำหน้ำที่ปฎิบติัหน้ำที่อยำ่งเคร่งครัด……….. 
18.นกัศกึษำหอพกัรู้สกึปลอดภยัขณะท่ีอยูใ่น
หอพกั……………………………………………. 
19.มีกำรติดตัง้กล้องวงจรปิด............................. 

3.78 
 

3.27 
3.88 

 
3.99 
3.86 

0.67 
 

1.05 
0.87 

 
0.78 
0.81 

มำก 
 

ปำนกลำง 
มำก 

 
มำก 
มำก 

รวม 3.77 0.45 มำก 
 
 
 จำกตำรำง 8  นกัศกึษำท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั โดยรวมวำ่มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั
มำก ( X =3.77, S.D. = 0.45) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่ เกือบทกุข้อมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั
มำก ยกเว้น ข้อ 5 กำรซ้อมหนีไฟประจ ำปีกำรศกึษำภำยในอำคำรหอพกั และข้อ 16 บริเวณหอพกั
ปลอดจำก พำหะน ำโรค  เช่น หน ูแมลงสำบ  เป็นต้น สว่นข้อ 9 แสงสวำ่งในเวลำกลำงคืนบริเวณ
ทำงเดินภำยในอำคำรและรอบๆ หอพกั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัน้อย 
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ตำรำง 9 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร 
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมเพศ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร
หอพกั 

เพศ n=394 
เพศชำย 
(n = 98 ) 

เพศหญิง 
(n = 296 ) 

X  S.D. 
X  S.D. 

ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.57 
3.63 
3.40 
3.80 
3.71 

0.50 
0.53 
0.52 
0.44 
0.47 

3.54 
3.57 
3.29 
3.63 
3.79 

0.50 
0.55 
0.52 
0.54 
0.44 

รวม 3.62 0.39 3.57 0.42 

 
 จำกตำรำง 9  แสดงวำ่ นกัศกึษำชำยและหญิงท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดบัมำก ( X = 3.62, S.D. = 0.39), ( X  = 3.57, S.D. = 0.42)  เม่ือพจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ 
นกัศกึษำชำยและหญิง มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทกุ
ด้ำน ยกเว้นด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำรท่ีทัง้นกัศกึษำชำยและนกัศกึษำหญิงมีทศันะอยูใ่นระดบัปำน
กลำง 
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ตำรำง 10 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร  
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมชัน้ปี 
       ท่ีศกึษำ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
ชัน้ปีท่ี 1 
(n = 80 ) 

ชัน้ปีท่ี 2 
(n = 88 ) 

ชัน้ปีท่ี 3 
(n = 88) 

ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 
(n = 88) 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.65 
3.72 
3.43 
3.76 
3.83 

0.44 
0.38 
0.46 
0.46 
0.41 

3.23 
3.20 
3.02 
3.38 
3.69 

0.56 
0.79 
0.61 
0.68 
0.51 

3.76 
3.67 
3.47 
3.81 
3.77 

0.28 
0.42 
0.38 
0.39 
0.50 

3.45 
3.60 
3.19 
3.64 
3.62 

0.53 
0.41 
0.54 
0.35 
0.39 

รวม 3.68 0.35 3.31 0.51 3.70 0.31 3.50 0.35 

 
 จำกตำรำง 10  แสดงวำ่ นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1 ,3  และ 4 ท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดบัมำก สว่นนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัปำนกลำง  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ นกัศกึษำ
ทกุชัน้ปีท่ี 1 ,3  และ 4  มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก
เกือบทกุด้ำน ยกเว้นด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำรมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง สว่น
นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2 มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ เกือบทกุด้ำนอยูใ่นระดบัปำนกลำง  ยกเว้น
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยันกัศกึษำทกุชัน้ปีมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
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ตำรำง 11 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร 
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำม 
       ภมิูล ำเนำ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร
หอพกั 

ภมิูล ำเนำ n=394 
กรุงเทพและปริมณฑล 

(n = 84 ) 
ตำ่งจงัหวดั 
(n = 310 ) 

X  S.D. 
X  S.D. 

ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.65 
3.63 
3.37 
3.65 
3.71 

0.45 
0.54 
0.42 
0.48 
0.37 

3.53 
3.58 
3.31 
3.68 
3.79 

0.51 
0.55 
0.54 
0.53 
0.47 

รวม 3.60 0.36 3.57 0.43 

 
 จำกตำรำง 9  แสดงวำ่ นกัศกึษำท่ีมีภมิูล ำเนำอยูก่รุงเทพและปริมณฑล และนกัศกึษำท่ีมี
ภมิูล ำเนำอยูต่ำ่งจงัหวดัท่ีพกัในหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มีทศันะ
ตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ( X = 3.60, S.D. = 0.36), ( X  = 3.57, 
S.D. = 0.43)  เม่ือพจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ นกัศกึษำท่ีมีภมิูล ำเนำทัง้ท่ีอยูก่รุงเทพและปริมณฑล
และตำ่งจงัหวดั มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกเกือบทกุ
ด้ำน ยกเว้นด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำรมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
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ตำรำง 12 คำ่คะแนนเฉลีย่และคำ่ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนของทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำร 
       หอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำม 
       ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน n=394 
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำร

เรียนสงู 
(n = 171 ) 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนปำนกลำง 
 (n = 192) 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนต ่ำ 
 (n = 31 ) 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.68 
3.80 
3.42 
3.85 
3.87 

0.51 
0.42 
0.54 
0.46 
0.43 

3.48 
3.41 
3.25 
3.51 
3.71 

0.49 
0.59 
0.49 
0.52 
0.44 

3.31 
3.53 
3.24 
3.70 
3.62 

0.32 
0.53 
0.48 
0.56 
0.53 

รวม 3.72 0.39 3.47 0.40 3.48 0.41 

 
 จำกตำรำง 12 แสดงวำ่ นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูและผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ต ่ำ มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง สว่น
นกัศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูอยูใ่นระดบัมำก  
 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูมีทศันะตอ่กำร
จดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เกือบทกุด้ำนวำ่ มีควำม
เหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ยกเว้นด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำงมีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ในด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรบริหำรและด้ำนกำรบริกำรและ
สวสัดิกำรมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง สว่นด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 
 นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำมีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภยั มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก สว่นด้ำนกำยภำพ และด้ำนกำรบริกำร
สวสัดิกำร มีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
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ตอนท่ี 3 กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้ำธนบุรี  จ ำแนกตำมเพศ และภมิูล ำเนำ โดยใช้กำรทดสอบที ส ำหรับตวัแปรชัน้ปีท่ีศกึษำ   
และผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว เม่ือพบควำม 
แตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ จึงท ำกำรทดสอบควำมแตกตำ่งเป็นรำยคู ่โดยวิธีเชฟเฟ่ 
  
ตำรำง 13 กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำต่อกำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ 
       จอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมเพศ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

เพศชำย 
(n = 98 ) 

เพศหญิง 
 (n = 296) 

  
t p 

X  S.D. 
X  S.D. 

ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.57 
3.63 
3.40 
3.80 
3.71 

0.50 
0.53 
0.52 
0.44 
0.47 

3.54 
3.57 
3.29 
3.63 
3.79 

0.50 
0.55 
0.52 
0.54 
0.44 

0.513 
0.931 
1.716 
2.928 
-1.515 

0.60 
0.35 
0.08 
0.01 
0.13 

รวม 3.62 0.39 3.57 0.42 1.199 0.23 

 
 จำกตำรำง 13 นกัศกึษำเพศชำยและเพศหญิง มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมไม่แตกตำ่งกนั เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ไม่
พบวำ่นกัศกึษำเพศชำยและเพศหญิง มีทศันะต่อกำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  และด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภยั แตกตำ่งกนั สว่นด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05   
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ตำรำง 14 กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ  
       จอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

แหลง่ควำม
แปรปรวน 

df SS MS F p 

 
ด้ำนกำยภำพ  
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

13.379 
85.879 
99.257 

4.460 
0.220 

 

20.252 
 
 

0.001 
 
 

ด้ำนกำรบริหำร   
 
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

17.393 
101.774 
119.168 

5.798 
0.261 

 

22.217 
 
 

0.001 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร 
 
  

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

12.016 
96.471 

108.486 

4.005 
0.247 

 

16.192 
 
 

0.001 
 
 

ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
 
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

9.793 
99.807 

109.600 

3.264 
0.256 

12.755 0.001 
 
 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

2.380 
78.526 
80.906 

0.793 
0.201 

3.941 0.009 
 
 

รวม ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

3 
390 
393 

9.514 
59.687 
69.202 

3.171 
0.153 

20.723 0.001 

 
 จำกตำรำง 14 นกัศกึษำท่ีก ำลงัศกึษำในชัน้ปีตำ่งกนั มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ นกัศกึษำท่ีก ำลงัศกึษำในชัน้ปีตำ่งกนัมีทศันะตอ่กำร
จดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ทกุด้ำนแตกตำ่งกนัอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพบควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ จึงท ำกำรทดสอบ
ควำมแตกตำ่งเป็นรำยคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตำรำง 15-19 
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ตำรำง 15 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวม จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู่ 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

3.68 3.31 3.70 3.50 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

3.68 
3.31 
3.70 
3.50 

 
 

* 
 
 

 
* 

 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 15  นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1  มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวม แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  และนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  
แตกตำ่งจำกชัน้ปีท่ี 3 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไม่พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 16 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำยภำพ จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู ่
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

      3.65 3.23          3.76 3.45 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

3.65 
3.23 
3.76 
3.45 

 * 
 
 

 
* 

 
 
* 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 16 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1 มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำยภำพ แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  และนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  
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แตกตำ่จำกชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3  แตกตำ่งจำกชัน้ปีท่ี 4 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
.05 สว่นคูอ่ื่นไม่พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 17 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนบริหำร จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู่ 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

3.72 3.20 3.67 3.60 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

3.72 
3.20 
3.67 
3.60 

 
 

* 
 
 

 
* 

 
* 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 17  นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1 มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนบริหำร แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2 แตกตำ่ง
จำกชัน้ปีท่ี 3 และ ชัน้ปีท่ี 4 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไม่พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 18 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู่ 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

      3.43 3.02 3.47 3.19 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวำ่ 

3.43 
3.02 
3.47 
3.19 

 
 
 
 

* 
 
 

 
* 

* 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
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 จำกตำรำง 18  นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1 มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  และ ชัน้
ปีท่ี 4 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2 แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคู่
อ่ืนไม่พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 19 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู่ 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

3.76 3.38 3.81 3.64 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

3.76 
3.38 
3.81 
3.64 

 
 

* 
 
 
 

 
* 

 

 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 19 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1  มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  และ
นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 2  แตกตำ่งจำกชัน้ปีท่ี 3 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไม่พบควำม
แตกตำ่ง 
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ตำรำง 20 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั จ ำแนกตำมชัน้ปีท่ีศกึษำ เป็นรำยคู ่
 

ชัน้ปีท่ีศกึษำ 
X  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

3.83 3.69 3.77 3.62 
ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4และสงูกวำ่ 

3.83 
3.69 
3.77 
3.62 

 
 

 
 
 

 * 
 

 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 20 นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 1  มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั แตกตำ่งจำกนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 4 อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไม่พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 21 กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำต่อกำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ 
       จอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมภมิูล ำเนำ 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
(n = 84 ) 

ตำ่งจงัหวดั 
 (n = 310) 

  
t p 

X  S.D. 
X  S.D. 

ด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนกำรบริหำร   
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 

3.65 
3.63 
3.37 
3.65 
3.71 

0.45 
0.54 
0.42 
0.48 
0.37 

3.53 
3.58 
3.31 
3.68 
3.79 

0.51 
0.55 
0.54 
0.53 
0.47 

2.03 
0.80 
0.91 
-0.48 
-1.39 

0.04 
0.42 
0.36 
0.62 
0.16 

รวม 3.60 0.36 3.57 0.43 0.50 0.61 
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 จำกตำรำง 21  นกัศกึษำท่ีมีภมิูล ำเนำตำ่งกัน มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมไม่แตกตำ่งกนั เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ไม่
พบวำ่ นกัศกึษำท่ีมีภมิูล ำเนำกรุงเทพและปริมณฑล มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร ด้ำน
กิจกรรมภำยในหอพกั และด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั แตกตำ่งกนั สว่นด้ำนกำยภำพแตกตำ่งกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตำรำง 22  กำรเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ 
       จอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้ำน จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

ทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกั 

แหลง่ควำม
แปรปรวน 

df SS MS F p 

 
ด้ำนกำยภำพ  
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

5.405 
93.852 
99.257 

2.703 
 

11.260 
 
 

0.001 
 
 

ด้ำนกำรบริหำร   
 
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

13.327 
105.840 
119.168 

6.664 
0.271 

 

24.617 
 
 

0.001 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร 
 
  

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

2.780 
105.706 
108.486 

1.390 
0.270 

 

5.142 
 
 

0.006 
 
 

ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
 
 

ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

10.570 
99.030 

109.600 

5.285 
0.253 

20.866 0.001 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

2.972 
77.934 
80.906 

1.486 
0.199 

7.456 0.001 

รวม ระหวำ่งกลุม่ 
ภำยในกลุม่ 

รวม 

2 
391 
393 

5.935 
63.267 
69.202 

2.967 
0.162 

 

18.338 0.001 
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 จำกตำรำง 22  นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำ่งกนั มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบวำ่ นกัศกึษำท่ีก ำลงัศกึษำในชัน้ปีตำ่งกนัมีทศันะตอ่กำร
จดับริกำรหอพกันกัศกึษำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ทกุด้ำนแตกตำ่งกนัอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพบควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ จึงท ำกำรทดสอบ
ควำมแตกตำ่งเป็นรำยคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตำรำง 22-26 
 
ตำรำง 23 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ โดยรวม จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน เป็นรำยคู่ 
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

3.68 3.48 3.31 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.72 
3.47 
3.48 

 
 

* 
 
 

* 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จำกตำรำง 23 นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี โดยรวมแตกตำ่งจำกนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนปำนกลำง และนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั .05  
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ตำรำง 24 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำยภำพ จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน เป็นรำยคู ่
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

3.68 3.48 3.31 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.68 
3.48 
3.31 

 
 

* 
 
 

* 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จำกตำรำง 24 นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำยภำพแตกตำ่งจำกนกัศกึษำท่ีมีผล
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำง และนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตำรำง 25 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั  
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนบริหำร จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน เป็นรำยคู่ 
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

3.80 3.41          3.53 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.80 
3.41 
3.53 

 
 

* 
 
 

* 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 25 นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกันกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนบริหำร แตกตำ่งจำกนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนปำนกลำง และนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
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ตำรำง 26 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
       เป็นรำยคู ่
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

3.42 3.25 3.24 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.42 
3.25 
3.24 

 
 

* 
 
 

 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จำกตำรำง 26  นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร แตกตำ่งจำก
นกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคู่อ่ืนไม่
พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 27 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
       เป็นรำยคู ่
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

      3.85 3.51 3.70 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.85 
3.51 
3.70 

 
 

* 
 
 

 
 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
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 จำกตำรำง 27  นกัศกึษำท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั แตกตำ่งจำก
นกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคู่อ่ืนไม่
พบควำมแตกตำ่ง 
 
ตำรำง 28 กำรทดสอบควำมแตกตำ่งทศันะของนกัศกึษำตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั จ ำแนกตำมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
       เป็นรำยคู ่
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
X  สงู กลำง ต ่ำ 

      3.87 3.71 3.62 
สงู 
กลำง 
ต ่ำ 

3.87 
3.71 
3.62 

 
 

* 
 
 

* 
 

 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 28 นกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู มีทศันะตอ่กำรจดับริกำรหอพกั
นกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั แตกตำ่งจำก
นกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนปำนกลำง และนกัศกึษำท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
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ตอนท่ี 4 กำรรวบรวมควำมคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษำตอ่กำร
จดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จำกแบบสอบถำมปลำยเปิด  
 
ตำรำง 29 จ ำนวนควำมถ่ีและคำ่ร้อยละของควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษำ 
       ตอ่กำรจดับริกำรหอพกัในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ควำมถ่ีของควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนกำยภำพ 
1.ควรเพิ่มแสงสวำ่งบริเวณทำงเดิน บริณเวณโดยรอบหอพกัและ
ภำยในห้องพกั 

3 

2.ควรท ำควำมสะอำดห้องสขุำ 2 
3.ควรสร้ำงหลงัคำที่จอดรถ 1 
4.ควรเพิ่มจ ำนวนโต๊ะรับประทำนอำหำรในโรงอำหำร 1 
5.ควรแก้ไขปัญหำเสยีงดงัรบกวน 1 
6.ควรปรับปรุงห้องน ำ้ท่ีคบัแคบ 1 
7.ควรปรับปรุงห้องพกัให้มีห้องน ำ้ในตวัทกุห้อง 1 
ด้ำนกำรบริหำร 
1.ควรขยำยเวลำเปิด-ปิดหอพกัในช่วงสอบและเปิด-ปิดหอพกัตรงไม่
ปิดก่อนเวลำที่ก ำหนด 

3 

2.ควรปรับปรุงสภำพภำยในห้องพกัให้นำ่อยู่ 2 
3.ควรมีควำมยติุธรรมในกำรจดักำรหอพกั 1 
4.ควรจดัท ำกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนหรือระบบร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ทนัที 

1 

5.ควรให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำหอพกัรับฟังควำมคิดเห็นของนกัศกึษำ 1 
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ตำรำง 29 (ตอ่) 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ควำมถ่ีของควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

6.ควรปรับลดอตัรำคำ่ธรรมเนียมห้องพกัปรับอำกำศ 1 
7.ควรปรับวิธีกำรเลอืกห้องพกัให้เป็นแบบมำก่อนได้เลอืกห้องก่อน 1 
ด้ำนกำรบริกำรและสวสัดิกำร  
1.ควรปรับปรุงสญัญำณอินเทอร์เน็ตและ Wireless ให้ใช้งำนได้ดี 8 
2.ควรเพิ่มจ ำนวนพดัลมในห้องพกัปกติ 6 
3.ควรทำสห้ีองใหม่ และเปลีย่นอุปกรณ์ท่ีช ำรุด 6 
4.ควรปรับปรุงเร่ืองควำมสะอำดบริเวณร้ำนอำหำรและโต๊ะบริเวณโรง
อำหำร 

4 

5.ควรซอ่มแซมอปุกรณ์ท่ีช ำรุด เช่น มุ้ งลวดขำด กลอนประตเูสยี 4 
6.ควรปรับปรุงน ำ้ดื่มให้สะอำดรับประทำนได้และเพิ่มจุดบริกำรน ำ้ดื่มให้
มำกขึน้ 

3 

7.ควรจดัให้มีโทรศพัท์ภำยในและสำมำรใช้งำนได้ 3 
8.ควรปรับปรุงระบบบริกำรซอ่มบ ำรุงให้รวดเร็ว 3 
9.ควรจดัให้มีห้องอ่ำนหนงัสอื ห้องนัง่เลน่ และห้องออกก ำลงักำย 3 
10.ควรจดักำรฝึกอบรมให้แก่พนกังำนในกำรบริกำร 2 
11.ควรเพิ่มช่องเสยีบสำย Lan ให้เพียงพอกบัจ ำนวนสมำชิก 2 
12.ควรให้บริกำรเคร่ืองนอนท่ีถกูต้องเหมำะสม 2 
13.ควรปรับปรุงห้องปรับอำกำศทกุห้อง โดยไมพ่ิจำรณำจำกเกณฑ์คะแนน 1 
14.ควรจดับริกำรห้องท่ีใช้งำนสว่นรวมให้มำกขึน้ 1 
15.ควรท ำควำมสะอำดห้อง Common Room 1 
16.ควรจดัระบบไปรษณีย์ให้รวดเร็ว 1 
ด้ำนกิจกรรมภำยในหอพกั 
1.ควรมีกำรก ำหนดเกณฑ์คะแนนในแตล่ะกิจกรรมให้ชดัเจน และแจ้ง
นกัศกึษำหอพกั 

1 

2.ควรสนบัสนนุกำรท ำกิจกรรมของนกัศกึษำหอพกัท่ีท ำประโยชน์ให้กับ
มหำวิทยำลยั 

1 
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ตำรำง 29 (ตอ่) 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ควำมถ่ีของควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั 
1.ควรติดตัง้กล้องวงจรปิดเพิ่มในบริเวณท่ีเป็นจุดลอ่แหลม  3 
2.พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัหอหญิง เคร่งครัดในเร่ืองเวลำมำก
เกินไป 

3 

3.ควรจดักำรปัญหำรถหำย 1 
4.ควรเข้มงวดตอ่บุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำบริเวณหอพกัให้มำกขึน้  1 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวสัดิการ   

ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมิูล าเนา และผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

วิธีด าเนินการวจัิย 

 1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ นกัศึกษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี

1– ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ที่พกัในหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 394 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน 5 ด้าน คือ 

ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั และด้านการรักษา

ความปลอดภยั จ านวน 95 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่(Rating Scale) 5 ระดบั 

ประกอบด้วย ด้านกายภาพ 19 ข้อ ด้านการบริหาร 19 ข้อ ด้านการบริการและสวสัดิการ 19 ข้อ ด้าน

กิจกรรมภายในหอพกั 19 ข้อ และด้านการรักษาความปลอดภยั 19 ข้อ และในตอนท้ายของ

แบบสอบถามแตล่ะด้านมีแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .976 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้แจกแบบสอบถามไปทัง้หมดจ านวน 394 ฉบบั และได้รับ

ฉบบัท่ีสมบูรณ์คืน จ านวน 394 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 1.การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 

 2.การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายข้อ 1 เพื่อศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่ 

การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร 
ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั ด้านการรักษาความปลอดภยั และโดยรวม 
โดยการหาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายข้อ 2 เปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษา 
ตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว สว่นชัน้ปีท่ีศกึษา ภมิูล าเนา และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยราย
คูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Fergoson. 1981: 308) 
 4.การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจยัใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้
 1. นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โดยรวมวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านกายภาพ ด้านการ
บริหาร ด้านกิจกรรมภายในหอพกัและด้านการรักษาความปลอดภยั มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ยกเว้นด้านการบริการและสวสัดิการมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  
 2. นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านกิจกรรมภายใน
หอพกั แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการ
บริการและสวสัดิการ และด้านการรักษาความปลอดภยั ไม่แตกตา่งกนั  
 3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 4. นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาตา่งกันมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านกายภาพแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรม
ภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั ไม่แตกตา่งกนั  
 5. นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 
อภปิรายผล 
 1. ผลการศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านกิจกรรมภายในหอพกั 
และด้านการรักษาความปลอดภยั วา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก เพราะหอพกัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีข้อได้เปรียบในด้านตา่งๆ ดงันี ้ด้านกายภาพ  ท าเลท่ีตัง้หอพกัอยู่
ภายในมหาวิทยาลยั สามารถเดินทางไปเรียนหรือเดินทางไปท ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลยัได้สะดวก  
ทัง้ภายในหอพกัและบริเวณโดยรอบยงัมีสิง่อ านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษาหอพกั  ด้านการบริหาร 
นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในการบริหารงานหอพกั  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ  ด้านกิจกรรมภายใน
หอพกั การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการสนบัสนนุการท ากิจกรรมของนกัศกึษา เพื่อพฒันา
นกัศกึษา  ด้านการรักษาความปลอดภยั การติดตัง้กล้องวงจรตามจุดตา่งๆ เพื่อป้องกนัอนัตรายและ
แก้ปัญหาสิง่ของหาย ท าให้ทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ในด้านการจดับริการและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่การจดับริการหอพกัเป็น
ปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัทัง้ตอ่นกัศกึษาและสถาบนั ช่วยด้านการศกึษาของนกัศกึษาและสง่เสริมการพฒันา
ในด้านสว่นด้านบริการและสวสัดิการ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่
หอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้องจดับริการและสวสัดิการให้กบันกัศกึษาอยา่ง
ทัว่ถึง ให้บริการในเร่ืองตา่งๆ  อยา่งครบวงจร และอ านวยความสะดวกการใช้ชีวิตในหอพกั ซึง่ในการ
จดับริการและสวสัดิการในด้านตา่งๆ จึงยงัอาจมีข้อบกพร่อง  เช่น การให้บริการห้องสว่นรวมมีไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา การให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลมุอาคารหอพกั การ
ซอ่มแซมอปุกรณ์ท่ีช ารุดด าเนินการลา่ช้า ท าให้ทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านการจดับริการและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซึง่การจดับริการหอพกัเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัทัง้ตอ่นกัศกึษาและสถาบนั ช่วยด้านการศกึษาของ
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นกัศกึษาและสง่เสริมการพฒันาในด้านตา่งๆ ผู้วิจยัจึงขอน าเสนอการอภิปรายผลในแตล่ะด้าน ดงันี ้
  1.1 ด้านกายภาพ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะอาคารหอพกัตัง้อยูใ่นท าเลท่ีอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัสะดวกในการเดินทาง เช่น ไป
อาคารเรียน หอสมดุกลาง ห้องคอมพิวเตอร์ และท่ีอ่ืนๆเป็นต้น โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มร่ืนสวยงาม 
สภาพอาคารมีการปรับปรุงใหม่ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ พิมพ์ทอง (2546: 83) เก่ียวกบั
ทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบวา่นิสติชายมีทศันะตอ่การ
ให้บริการหอพกัในด้านกายภาพวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในเร่ืองของอาคารหอพกั และมี
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงามมีความสะดวกในการเดินทางไปยงัอาคารเรียน สว่นนิสติหญิงมีทศันะตอ่การ
ให้บริการหอพกัในด้านดงักลา่ววา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เพราะอาคารหอพกันิสติหญิงมี
อายกุารใช้งานมากแสงสวา่งภายในอาคารไม่เพียงพอ ขนาดห้องพกัไม่เป็นไปตามขนาดของ
ทบวงมหาวิทยาลยั ท่ีได้ก าหนดไว้วา่ ขนาดของห้องพกัและจ านวนนิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในห้องควร
มีความเหมาะสม และไม่จดัให้นกัศกึษาอยูอ่ยา่งแออดั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ มนตรี แย้มกสกิร 
(2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษารูปแบบหอพกันกัศกึษาส าหรับมหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบวา่ ปัญหาที่
ต้องการพฒันามาก ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมภายในหอพกัให้เอือ้ตอ่การเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร 
(Internet Access) การจดัระบบหอพกั ควรใช้แนวคิด “ศนูย์ศกึษาและอาศยั” การจดัหอพกัให้เอือ้ตอ่
การพกัอาศยัจ าเป็นต้องเร่ิมจากการออกแบบก่อสร้าง การจดับริการภายใน การจดัสภาพแวดล้อมให้มี
ความสะอาด ร่มร่ืน มีบุคลากรดแูลด้านกายภาพ มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การจดัหอพกัให้
เอือ้ตอ่การศกึษา จ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีท่ีสนบัสนนุการจัดกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ มีบรรยากาศท่ีสงบ ดงัท่ี 
ซีเกอร์ส (รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ. 2542: 19; อ้างอิงจาก Seager. 1961: 5) ได้กลา่วถึงการจดัวางแผน
อาคารหอพกัวา่ ควรสร้างด้วยวสัดท่ีุเลอืกสรรมาอยา่งดี ทนทาน และราคาพอสมควร นอกจากนีค้วรมี
อุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากภายในอาคาร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิมิต โออไุร 
(2538 : บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาท่ีพกัอาศยัของนิสติมหาวิทยาลยัรามค าแหง ในแขวงหวัหมาก เพื่อส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัญหาที่เก่ียวข้องกบัท่ีพกัอาศยัของนิสติรามค าแหง พบวา่หนึง่ใน
ปัญหาที่นิสติมีความต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการ คือในเร่ืองของการรักษาความสะอาด
ส าหรับหอพกัเอเช่ียนเกมส์ การท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะปัญหาในเร่ืองกลิน่รบกวนของขยะและควนัจากการเผาขยะ การจดัระบบระบายน า้
ภายในอาคารหอพกัระบายน า้ได้คอ่นข้างช้า ท าให้มีน า้ขงั สถานท่ีจดักิจกรรมสนัทนาการมีจ านวน
น้อย และยงัขาดความสะดวกในการเดินทางจากอาคารหอพกัไปยงัสถานท่ีตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
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อีกทัง้การจดัให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตภายในหอพกัยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ
กบัจ านวนนกัศกึษา ระบบระบายอากาศทัง้ภายในและโดยรอบหอพกัยงัไม่มีประสทิธิภาพเทา่ที่ควร 
นอกจากนีแ้สงสวา่งโดยรอบอาคารหอพกัยงัไม่เพียงพอโดยเฉพาะเวลากลางคืน ดงัท่ี ซีเกอร์ส  
(รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ. 2542  19 ; อ้างอิงจาก seager. 1961: 5) ได้กลา่ววา่หอพกัควรตัง้อยูใ่นบริเวณ
ท่ีเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมกลางแจ้งและสนัทนาการได้มากท่ีสดุ ควรจดัให้มี
อุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากภายในอาคาร และควรค านงึถึงการระบายอากาศและแสง
สวา่งให้เป็นธรรมชาติ ดงัท่ี ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2523: 59) กลา่ววา่ห้องพกั
นกัศกึษาควรมีขนาดจุนกัศกึษาได้ 4 คน ก าหนดเนือ้ท่ีให้คนละ 7 ตารางเมตร สว่นห้องน า้ห้องส้วม 
ก าหนดให้เป็น 1 ตารางเมตร/คน ส าหรับห้องซกัเสือ้ผ้าก าหนดให้ 10 ตาราง/เมตร ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 106) ท่ีได้ศกึษาทศันะของนกัศกึษาหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษา
หอพกัท่ีมีตอ่การด าเนินงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติพบวา่ หอพกั
จดับริการห้องอาบน า้และห้องสขุาไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา 
  1.2 ด้านการบริหาร จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการบริหาร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหอพกัมีโครงสร้างที่ชดัเจน มีคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมาจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องและผู้พกัอาศยั เช่น หวัหน้างานบริการและสวสัดิการ และนิสิตหอพกั เป็นต้น นอกจากนี ้
หอพกัได้จดับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจ านวนเพียงพอเพื่อให้บริการแก่นกัศกึษา ได้แก่ 
คณาจารย์ท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาและบริหารงาน ทัง้นีบุ้คลากรดังกลา่วก็พกั
ประจ าอยูใ่นอาคารหอพกั ท าให้นกัศกึษาสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาและให้ความช่วยเหลอืได้สะดวก
ยิ่งขึน้ ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 175) กลา่ววา่บุคลากรของการบริการหอพกันัน้ควรมีจ านวน
เพียงพอและมีความรู้ความสามารถดีพอ จึงจะท าให้งานหอพกับรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อ าพร เดชก้อง (2533: 89) ท่ีได้ศกึษารูปแบบการบริหารงานหอพกัของมหาวิทยาลยั
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ พบวา่ การจดับุคลากรหอพกันกัศกึษาแบง่ออกเป็นฝ่ายจดัท่ี
พกัและฝ่ายท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า และมีอาจารย์ประจ าหอพกัอยา่งน้อยหอพกัละ 1 คน ทัง้นีอ้าจารย์ท่ี
ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจ าหอพกัควรพกัอยูใ่นหอพกันกัศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กมเลส  
อ่ิมโอชา (2538: บทคดัยอ่) ได้ท าวิจยัเชิงประเมินหอพกัศกึษิตนิเวศน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ผลการวิจยัพบวา่  ในด้านการบริหารงาน   หอพกัมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการจ านวน 2 
ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารหอพกัมีผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในฝ่าย
จดัการ   การวิเคราะห์ตามหลกัการบริหาร  พบวา่  ควรมีการปรับปรุงในด้านการวางแผนของ
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คณะกรรมการนโยบายการจดัแบง่หน้าที่และการประสานงานในฝ่ายสง่เสริมและพฒันาและฝ่าย
จดัการสว่นการจดับุคลากร  การสัง่การ  การรายงานและงบประมาณนัน้เป็นไปตามหลกัการบริหาร  
ในด้านการด าเนินงานหอพกัสามารถด าเนินงานในลกัษณะธุรกิจการให้บริการท่ีมีได้แสวงหาก าไร
สามารถเลีย้งตวัเองได้คุ้มคา่กบัการลงทนุแตง่ยงัขาดความรวดเร็วเหมือนธุรกิจเอกชนสามารถคนื
เงินทนุตามแผนท่ีวางไว้และมีแนวโน้มวา่สามารถใช้คืนเงินทุนได้หมดตามระยะเวลาที่ก าหนด  นิสติ
ทกุคนมีสทิธิในการเข้าอพยพโดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นการเข้าพกัในระบบหมนุเวียนท่ีก าหนด  
นิสติทกุคนมีมีสทิธิในการเข้าพกัอาศยัโดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นการเข้าพกัในระบบหมนุเวียน
ทกุปี  แตห่อพกัยงัขาดบรรยากาศท่ีจะกระตุ้นเร้าตอ่การเป็นหอพกัเพื่อการเรียนรู้  ตามปรัชญาของ
หอพกัศกึษิตนิเวศน์อยา่งเต็มท่ี  ในด้านการใช้ชีวิตของนิสติในหอพกั  พบวา่  นิสติอยูร่วมกนัในห้องพกั
แบบคละ คือ หลากหลายคณะสาขาวิชาและระดบัการศกึษามีการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  ทัง้ในด้าน
การด าเนินชีวิตและด้านวิชาการแตอ่ยูใ่นลกัษณะกลุม่ๆ  กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลยัยงัมีน้อยมาก  
 สมหญิง สารโกศล (2535: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารงาน
หอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ การบริหารงานหอพกัในปัจจุบนัยงัขาดความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ให้บริการขาดก าลงัใจ เพราะการพิจารณาความดีความชอบไม่ตอ่เน่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสติกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ดี อาจารย์ท่ีปรึกษาสว่นใหญ่ยงัไม่รู้หน้าที่ของตนเอง 
อาคารหอพกัสว่นใหญ่มีสภาพเก่าและมีความแออดัเกินไป    
 อ าพร  เดชก้อง (2533: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษารูปแบบการบริหารงานหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร์ พบวา่  รูปแบบการบริหารงานหอพกั
นกัศกึษา   ประกอบด้วยปรัชญาของหอพกันกัศกึษา คือ  การเพิ่มพนูปัญญา  พฒันาอารมณ์  ร่างกาย
แข็งแรง  ให้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ  นโยบายมุ่งสร้างความรู้ความสามารถ  ความกล้าแสดงความ
คิดเห็น   รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน   ความมีคณุธรรม  จริยธรรม  และวตัถปุระสงค์  เพื่อให้นกัศกึษา
มีท่ีพกัท่ีสะดวก  ปลอดภยั  มีความพร้อมในการเรียน  และมีจิตส านกึตอ่หน้าที่ของตนเองและสว่นรวม  
ประเภทของหอพกันกัศกึษา  แบง่เป็นหอพกันกัศกึษาชาย   หอพกันกัศกึษาหญิง  ตัง้อยูใ่นหรือนอก
มหาวิทยาลยับริเวณใกล้เคียงให้เอกชนด าเนินการหรือให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ควบคมุดแูล  ลกัษณะการ
จดัหอพกันกัศกึษา  ให้นกัศกึษาทกุคนได้รับสทิธิเข้าอยูห่อพกัตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
จดัหอพกัให้เป็นศนูย์การศกึษาและอาศยั  คณุลกัษณะนกัศกึษาท่ีควรได้รับการพฒันา ได้แก่  ความมี
มนษุยสมัพนัธ์  มีความรับผิดชอบ  ความมีระเบยีบ  ความมีคณุธรรม  จริยธรรม  และมีความคิด
สร้างสรรค์  ระบบการบริหารงานหอพกันกัศกึษาให้มีส านกังานหอพกัมหาวิทยาลยัและส านกังานยอ่
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ประจ าหอพกัแตล่ะอาคาร  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าหอพกั  การด าเนินงานหอพกันกัศึกษา ประกอบด้วย  
การวางแผน  การจดัหนว่ยงาน  การจดับุคลากร  การวินิจฉยัสัง่การ การประสานงาน  การรายงานผล
ปฎิบติังาน และการงบประมาณ  อาคารสถานท่ี และการจดับริการสวสัดิการของหอพกันกัศกึษา  
อาคารหอพกันกัศกึษามีจ านวนหลายชัน้ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา  มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
พร้อม และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  กิจกรรมในหอพกันกัศกึษา  ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา และ
นนัทนาการ   บ าเพ็ญประโยชน์  ศิลปวฒันธรรมและวิชาการ  มีคณุคา่ตอ่การด าเนินชีวิต 
  1.3 ด้านบริการและสวสัดิการ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการ
หอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านบริการและสวสัดิการ โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะจ านวนสิง่อ านวยความสะดวกประจ าหอพกัตอ่จ านวน
นกัศกึษา ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอกบันกัศกึษา อีกทัง้อุปกรณ์บางชิน้ยงัช ารุดเสยีหายและไม่ได้
มาตรฐาน และการห้บริการซอ่มแซมอปุกรณ์ท่ีช ารุดลา่ช้า การจดับริการจ าหนา่ยอาหารในหอพกัท่ี
บางสว่นยงัไม่สะอาดและมีพืน้ท่ีนัง่ไม่เพียงพอ โทรศพัท์ภายในหอพกัยงัมีจ านวนน้อย นกัศกึษายงัมี
ความต้องการใช้ชอ่งตอ่พว่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึน้ เพื่อใช้ส าหรับการสบืค้นข้อมลูทาง
อินเตอร์เน็ต นอกจากนีก้ารให้บริการน า้ดื่มที่ยงัไม่คอ่ยสะอาด  การจดับริการห้องสว่นรวมส าหรับดู
โทรทศัน์ยงัให้บริการได้ไม่ทัว่ถึง อาหารท่ีจ าหนา่ยภายในหอพกับางร้านยงัไม่ได้มาตรฐาน รสชาดไม่ดี 
และอาหารขาดความหลากหลาย ระบบอินเตอร์เน็ตยงัไม่ทัว่ถึง ภายในหอพกัจุดส าหรับให้บริการน า้
ด่ืมยงัมีไม่ครบทกุชัน้ การจดัห้องส าหรับให้บริการนกัศกึษาเพื่อทบทวนบทเรียน และศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมีบรรยากาศท่ีไม่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ นอกจากนีส้ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆประจ าห้องพกั เช่น 
โต๊ะอ่านหนงัสอื ชัน้วางรองเท้า ฯลฯ ยงัไม่ได้มาตรฐาน ดงัท่ี ทบวงมหาวิทยาลยั (2541: 14-15) ได้
ก าหนดมาตรฐานการจดัสิง่อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกัให้มีจ านวนเทา่กบันิสตินกัศกึษาท่ีพกั
อาศยัในแตล่ะห้อง นอกจากนีส้ิง่อ านวยความสะดวกประจ าหอพกั เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ 
โทรทศัน์ และหนงัสอืพิมพ์รายวนัให้เพียงพอกบัความต้องการของนิสตินกัศกึษา และต้องได้รับการ
ดแูลให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบอยูเ่สมอ สอดคล้องกับงานวิจยัของ นิมิต 
โออุไร (2538: บทคดัยอ่) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัของนิสติมหาวิทยาลยัรามค าแหง ในแขวง
หวัหมาก เพื่อส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกบัท่ีพกัอาศยัของนิสติรามค าแหงพบวา่ นิสติเกือบทัง้หมดมี
ความต้องการให้ปรับปรุงการบริการตามล าดบั ดงันีคื้อ ราคาอาหาร บริการโทรศพัท์ หนงัสอืพิมพ์
รายวนั โทรทศัน์ และการรักษาความสะอาด ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ ณฤมล ประภสัสร 
(2547: 120) เร่ืองปัญหาและความต้องการของนิสติเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหอพกัโครงการเพชร
ในตม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสติมีปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหอพกัด้าน
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สวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัเน่ืองมาจากฝ่ายประสานงานหอพกัท างานบกพร่องและปฏิบติังาน
ลา่ช้า สือ่อุปกรณ์การเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ มีจ านวนไม่เพียงพอตอ่จ านวนนิสติ อีกทัง้การจดัยา
สามญัประจ าบ้านและคณุภาพของเวชภณัฑ์ยงัไม่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เชียร
ศรี วิวิชสริิและคณะ (2534: บทคดัยอ่) เร่ืองความต้องการของนิสติโครงการเพชรในตมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัหน้าที่ของฝ่ายตา่งๆ ในหอพกันิสิตเพชรในตมผลการศกึษาสรุปวา่ นิสติยงัต้องการให้ฝ่าย
พยาบาลจดัหายาให้เพียงพอกบัความต้องการของนิสติและให้ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เก่ียวกบั
การปฐมพยาบาล ท านองเดียวกบั นิภา พทุธสวุรรณ (2530: 123) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม
หอพกัของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครในทัศนะของผู้บริหารและนิสิตนกัศกึษาหอพกั พบวา่ การ
จดัสวสัดิการไม่เหมาะสม น า้ดื่ม โทรศพัท์สาธารณะ สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬายงัไม่เพียงพอ ยา
สามญัประจ าบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของนิสติ 
  1.4 ด้านกิจกรรมภายในหอพกั จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการ
หอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กิจกรรมภายในหอพกั โดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษามีปัจจยัในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การสนบัสนนุจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา มีสถานท่ีเพื่อให้นกัศกึษาจดักิจกรรมอยา่เหมาะสม มีแผนการจดักิจกรรมก าหนด
จ านวนกิจกรรมเกณฑ์การให้คะแนนและรูปแบบกิจกรรมในแตล่ะปีการศกึษาไว้ลว่งหน้า เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศให้กบันกัศกึษาใหม่ท่ีเข้าพกั เพื่อให้นกัศกึษาได้ทราบถึงโครสร้าการด าเนินงาน กฎระเบียบ
ข้อบงัคบัขอหอพกั เพื่อให้นิสติได้ใช้ชีวิตในหอพกัอยา่มีความสขุ และมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ามนษุยสมัพนัธ์ กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ นอกจากนีห้อพกัสนบัสนนุให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม จึงท าให้ก าหนด
วนั เวลา รูปแบบกิจกรรมเอือ้ตอ่การเรียนและพฒันานกัศกึษา ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 176-
177) กลา่ววา่ การฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาเป็นกิจกรรมที่มีความส าคญัและจ าเป็นมาก หนึง่ในโครงการ
ท่ีควรฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาในหอพกัคือ โครงการปฐมนิเทศนิสตินกัศกึษาหอพกัใหม่ สว่น วลัลภา 
เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2530: 145-147) กลา่ววา่กิจกรรมนกัศกึษาท่ีจดัขึน้เพื่อพฒันานิสตินกัศึกษาใน
ด้านตา่งๆ ควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ และสง่เสริมให้นกัศกึษาได้มีโอกาส
จดักิจกรรมขึน้เอง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอ าพร เดชก้อง (2533: 101) ได้ศกึษารูปแบบการ
บริหารงานหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ พบวา่ กิจกรรม
ในหอพกันกัศกึษาควรประกอบด้วย กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ บ าเพ็ญประโยชน์ ศิลปวฒันธรรม
และกิจกรรมวิชาการสง่เสริมด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาเข้าร่วมได้
ตามความสนใจและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้นกัศกึษาด้วย ท านองเดียวกบังานวิจยั
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ของ นิภา วงษ์พิพฒัน์พงษ์ (2532: 97) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการน าเสนอแนวทางการพฒันาหอพกัในสห
วิทยาลยัศรีอยธุยา พบวา่ กิจกรรมที่จดัขึน้ในหอพกันิสติควรเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการวางแผนและลง
มือปฏิบติัโดยนกัศกึษา มีอาจารย์ให้ค าแนะน าเม่ือนกัศกึษาต้องการและให้นกัศกึษาทกุคนมีสว่นร่วม
ในการจดักิจกรรม มีเสรีภาพในการเลอืกเข้าอยูช่มรมและช่วยกนัแก้ปัญหาเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ส าหรับ
หอพกัเอเช่ียนเกมส์ การท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ ทางหอพกัยงัขาดการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆที่มีประโยชน์การจดักิจกรรมยงัไมมี่ความ
หลากหลายไม่สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา อีกทัง้การสง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในหอพกัยงักระท าได้อยา่งไม่เต็มท่ี ในเร่ืองของการยืม-คืนวสัดปุกรณ์เพื่อท ากิจกรรมยงัไมมี่ความ
สะดวกเทา่ที่ควร นอกจากนีย้งัขาดบุคลากรประจ าหอพกัท่ีท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมของนกัศกึษา ดงัท่ี ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2525: 95-96) ได้กลา่ววา่การบริหารงานหอพกัควรมี
บุคลากรฝ่ายท่ีปรึกษาภายในหอพกั โดยมีหวัหน้าที่ปรึกษาหนึง่คนท าหน้าที่รับผิดชอบด้านความ
เป็นอยูท่ัว่ไป ด้านวินยัตลอดจนการจดักิจกรรมและหอพกัแตล่ะแหง่จะมีท่ีปรึกษาอีกจ านวนหนึง่ ซึง่
โดยทัว่ไปจะมีท่ีปรึกษา 1 คนตอ่นิสตินกัศกึษา 300 คน สว่น สขุมุ นวลสกลุ (2534: 48-50) กลา่ววา่
อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมต้องมีความรับผิดชอบ จริงใจ สละเวลาและความสขุสว่นตวับ้าง เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมกบันกัศกึษา ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของสริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 107) ท่ี
ท าการศกึษาทศันะของนกัศกึษาหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การด าเนินงานหอพกั
นกัศกึษามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ พบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การด าเนินงานหอพกัด้าน
กิจกรรมนกัศกึษาวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท านองเดียวกบั รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ 
(2542: 62) ท่ีศกึษาการใช้ชีวิตในหอพกัตามทศันะของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การใช้ชีวิตในหอพกัด้านกิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนัสว่นหอพกัใน การ
ท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอส าหรับการจดักิจกรรม ในเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์ท่ียงัจดักระท าได้อยา่ง
ไม่ทัว่ถึง อีกทัง้ในบางครัง้ทางหอพกัมีการจดักิจกรรมในช่วงเวลาที่ใกล้สอบจ านวนบุคลากรประจ า
หอพกัยงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศกึษา นอกจากนีกิ้จกรรมที่ทางหอพกัจดัยงัขาดความ
หลากหลาย ดงัท่ี มนตรี แย้มกสกิร (2542: 71-72) ได้ศกึษารูปแบบของหอพกันกัศกึษาส าหรับ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบวา่ กิจกรรมเพื่อพฒันานิสตินกัศกึษาประกอบด้วยโครงการ
หลากหลายโครงการ ในจ านวนนัน้คือ โครงการพฒันาทกัษะด้านวิชาการ มุ่งพฒันาทกัษะท่ีช่วย
สง่เสริมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานทางวิชาการ อาทิเช่น การ
พิมพ์ การเรียนภาษาองักฤษ เป็นต้น สว่นในเร่ืองของกิจกรรมในรูปแบบศิลปวฒันธรรม 
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ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 176-177) กลา่ววา่ควรสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษาจดักิจกรรมเก่ียวกบัศิลปะ
และวฒันธรรมพืน้ฐาน เช่น การแตง่กาย อาหาร การละเลน่ตา่งๆ และวฒันธรรมที่เก่ียวกบัวนัส าคญั
ของชาต ิเช่น วนัสงกรานต์ วนัวิสาขบูชา วนัลอยกระทง เป็นต้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรวฒัน์
สวุรรณแพง (2543: บทคดัยอ่) ได้ท าการส ารวจเร่ืองการจดักิจกรรมการศกึษาเพือ่พฒันาลกัษณะนิสยั
ของหอพกัตาม “ค าขวญัของนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” พบวา่ มีกิจกรรมการศกึษาเพียง 2
กิจกรรม เทา่นัน้ คือ โครงการอบรมมนษุยสมัพนัธ์ส าหรับนิสติหอพกัใหม่ และการสง่เสริมพฒันานิสติ
หอพกัด้านคณุธรรมและจริยธรรม ซึง่มีไม่เพียงพอตอ่การพฒันาลกัษณะนิสยัของนิสติ และทางหอพกั
ยงัขาดบุคลากรและสถานท่ีในการจดักิจกรรมการศกึษา 
  1.5  ด้านการรักษาความปลอดภยั จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีทศันะตอ่การ
จดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการรักษาความปลอดภยั  โดยรวม
มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอาคารหอพกัมีเวรยามรักษาความปลอดภยัตลอด 
24 ชัว่โมง ประจ าที่ประตทูาเข้าและท่ีอาคารหอพกั มีระบบป้องกนัอคัคีภยัโดยมีบนัไดหนีไฟ ถงั
ดบัเพลงิ สญัญาณเตือนภยัในทกุอาคารและมีการจดัอบรมป้อกนัอคัคีภยัให้แก่นกัศกึษา นอกจากนีย้งั
มีการป้องกนับุคคลภายนอกเข้า ดงัท่ี กรมประชาสงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์. 2541: 28) ได้
ก าหนดวา่ อาคารหอพกัท่ีสงูตัง้แต่ 4 ชัน้ขึน้ไปหรืออาคารสงู 3 ชัน้ มีชัน้ลอยและใช้พืน้ท่ีชัน้ลอยเป็น
ห้องพกั เพื่อความปลอดภยัของผู้พกัต้องจดัให้มีบนัไดหนีไฟ ติดตัง้เคร่ืองดบัเพลงิทกุชัน้ๆละ 1 เคร่ือง 
และติดตัง้ระบบเตือนภยัท่ีสามารถใช้ได้ทนัทีเม่ือมีภยัอนัตราย สว่น ฟีสเจอรอล และคณะ (รัชนีบูลย์ 
ผิวสพุรรณ. 2542: 20; อ้างอิงจาก Fitzgeral; et al. 1970: 21) ได้กลา่ววา่ อาคารสถานท่ีของหอพกั
ควรให้ความปลอดภยัแก่ผู้พกัอาศยัตลอด 24 ชัว่โมง และมีสิง่อ านวยความสะดวกครบถ้วนส าหรับ
หอพกัเอเช่ียนเกมส์ การท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ การจดัระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารหอพกัยงัไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร กลา่วคือ 
จ านวนของถงัดบัเพลงิภายในหอพกัยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ อีกทัง้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกนัภยับาง
ชนิดยงัอยูใ่นสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่นบนัไดหนีไฟและสญัญาณเตือนภยัท่ีไม่ได้รับการตรวจสภาพมา
เป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยงัไม่เข้มงวดในการตรวจตราบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาพบ
นกัศกึษา และยงัขาดการดแูลความปลอดภยัโดยรอบหอพกั นอกจากนีย้งัขาดการซอ่มแซมหลอดไฟที่
ช ารุดให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน พนกังานรักษาความปลอดภยัไม่มีคณุสมบติัในการท างาน ควรมีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัก่อนเร่ิมปฎิบติังาน ดงัท่ีโคเวล (Colwell; & Gallagher. 1999: 
226) ได้ศกึษาการป้องกนัอคัคีภยัในหอพกันกัศึกษา พบวา่มหาวิทยาลยัมีหน้าที่ตามกฏหมายในการ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยัประกอบด้วยการป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกิดจาก
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ไฟไหม้ ซึง่จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกนัท่ีรัดกมุ มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิให้เพียงพอ การท าแผน
อพยพหนีไฟ การชีแ้จงให้เจ้าหน้าที่ของหอพกัได้เข้าใจความส าคญัของอปุกรณ์ป้องกนัไฟและการซ้อม
อพยพหนีไฟด้วย สอดคล้องกบัท่ี มนตรี แย้มกสกิร (2542: 70) ได้ศกึษารูปแบบนกัศกึษาส าหรับ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยพบวา่ หอพกัจ าเป็นต้องจดัระบบควบคมุความปลอดภยัในการเข้า-ออก
หอพกัตลอด 24 ชัว่โมง ผลการวิจยันีไ้ม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิภา วงษ์พิพฒัน์พงษ์ (2532: 97) ท่ี
ได้ศกึษาเก่ียวกบัการน าเสนอแนวทางการพฒันาหอพกัในสหวิทยาลยัศรีอยธุยา พบวา่ การจดัหอพกั
ของวิทยาลยัครูในสหวิทยาลยัศรีอยุธยา สว่นใหญ่จดัเวรยามรักษาความปลอดภยัไว้ในบริเวณหอพกั
ตลอดทัง้คืน และบริเวณรอบๆ หอพกันกัศกึษามีบ้านพกัอาจารย์อยูโ่ดยรอบ จึงท าให้ผู้พกัในหอพกัมี
ความรู้สกึปลอดภยัสว่นหอพกัใน การท่ีนกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทางหอพกัยงัขาดมาตรการท่ีรัดกมุในการตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาบริเวณ
หอพกัและการรักษาความปลอดภยัโดยรอบและภายในอาคารหอพกัท่ีบางครัง้ยงัขาดประสทิธิภาพ 
อีกทัง้ทางหอพกัยงัขาดการติดตัง้กล้องวงจรปิดในบริเวณท่ีเป็นจุดลอ่แหลม ระบบการแลกบตัรในการ
เข้า-ออกยงัขาดประสทิธิภาพและยงัไม่มีความรวดเร็วเทา่ที่ควร นอกจากนีพ้นกังานรักษาความ
ปลอดภยับางสว่นขาดคณุสมบติัพืน้ฐานในการปฎิบติังานจริง เช่น ความสภุาพ ความรับผิดชอบ และ
การจดัระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในหอพกั จ านวนถงัดบัเพลงิยงัไม่เพียงพอ การจดัซ้อมหนีไฟประจ าปี
ท่ีกระท าอยา่งไม่สม ่าเสมอ ขาดการตรวจตราอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน เช่น 
บนัไดหนีไฟที่แข็งแรง ดงัท่ี เอมอชัฌา วฒันบุรานนท์ (2539: 97) ได้กลา่วไวว้วา่หอพกัควรสร้างให้สงู
ไม่เกิน 2 ชัน้ส าหรับเด็ก และไม่เกิน 3 ชัน้ส าหรับเด็กโต หากจ าเป็นต้องจดัให้มีทางออกฉกุเฉินหรือ
บนัไดหนีไฟด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมหญิง สารโกศล (2535: 104-108) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง
สภาพปัจจุบนัและปัญหาทางการบริหารด้านหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ หนึง่ใน
ปัญหาใหญ่ของการจดับริการหอพกั คือเร่ืองของการดแูลรักษาความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 
 
 2. เปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมิูล าเนา และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน อภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้
  2.1 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีความคิดเห็นตอ่การจดับริการ
หอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่เป็นไปตาม
สมมติุฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ อาคารหอพกันกัศกึษาชายและอาคารหอพกันกัศกึษาหญิงอยูใ่น
สภาพแวดล้อมไม่แตกตา่งกนั และแตล่ะหอพกัได้รับการจดับริการในเร่ืองวสัดอุุปกรณ์ตา่งๆภายใน



90 

 

หอพกั เช่น การจดัตู้ โต๊ะ เก้าอี ้เตียง ท่ีนอน น า้ดื่มน า้ใช้ ตลอดจนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกประจ า
หอพกัท่ีมีรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกนั อีกทัง้การจดัด าเนินงานหอพกันกัศกึษาชายและหอพกันกัศกึษาหญิง 
โดยทัว่ไปได้มีการใช้กฏระเบียบเดียวกนั เช่น เกณฑ์ในการพิจารณานกัศกึษาเข้าพกัในหอพกั 
ก าหนดเวลาเปิดปิดหอพกั บทลงโทษในกรณีท่ีนกัศกึษากระท าผิดกฏของหอพกั เป็นต้นส าหรับการ
จดับริการด้านกิจกรรมภายในหอพกั ทางหอพกัได้ด าเนินการจดักิจกรรมในรูปแบบเดียวกนัคือ รูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ รูปแบบกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม รูปแบบกิจกรรมด้าน
วิชาการ และรูปแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สว่นในเร่ืองของการจดับริการด้านการรักษาความ
ปลอดภยั แตล่ะหอพกัมีมาตรฐานในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภยัในระดบัเดียวกนั
นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงในแต่ละหอพกัมีความคิดเห็นตรงกันวา่ ควรปรับปรุงการให้บริการใน
เร่ืองเดียวกนั เช่น ควรมีการซ้อมหนีไฟประจ าปีการศกึษา ควรเพิ่มประสทิธิภาพการจดัระบบป้องกนั
อคัคีภยัภายในหอพกั ดงัท่ี ทบวงมหาวิทยาลยั (2541: 14) ได้ก าหนดมาตรฐานกิจการนกัศกึษา วา่
หอพกัต้องจดัอุปกรณ์ประจ าห้องพกั เช่น เตียง ท่ีนอน และตู้ เสือ้ผ้า ท่ีมีคณุภาพดีพอสมควรและมี
จ านวนเทา่กบันกัศกึษาท่ีพกัในห้อง และจดัสิง่อ านวยความสะดวกประจ าหอพกั เช่น คอมพิวเตอร์
โทรทศัน์ และน า้ดื่มที่สะอาด เป็นต้น สว่นในเร่ืองของการรักษาความปลอดภยั เอมอชัฌา วฒันบุรา
นนท์ (2539: 97) ได้สรุปลกัษณะด้านความปลอดภยัของหอพกันิสติไว้วา่ ควรจดัให้มีระบบป้องกนั
อคัคีภยั มีอุปกรณ์ดบัเพลงิขัน้ต้น มีการฝึกหนีไฟและฝึกดบัเพลงิ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยั
ของ รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ (2542: 64) ท่ีได้ศกึษาทศันะของนิสติตอ่การใช้ชีวิตในหอพกัมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบวา่ ทศันะของนิสติต่อการใช้ชีวิตในหอพกัโดยรวมไม่แตกตา่งกนั ซึง่ตา่ง
จากงานวิจยัของ พกัตร์วิภา ศภุโกศล (2546: 58) ท่ีได้ศกึษาความพงึพอใจของนิสติปริญญาตรีท่ีมีตอ่
การให้บริการงานหอพกัมหาวิทยาลยับูรพา พบวา่ นิสติชายและนิสิตหญิง มีความพงึพอใจตอ่การ
ให้บริการงานหอพกัโดยรวมแตกตา่งกนัอย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัศกึษาชาย
และนกัศกึษาหญิงมีความคิดเห็นตอ่การจดับริการหอพกัแพทย์ ด้านการบริหาร แตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะนกัศกึษาหญิงเป็นเพศท่ีมีการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมรอบๆตวัได้ดีกวา่นกัศกึษาชาย ท า
ให้เพศหญิงรู้สกึมีความสขุกบัการด าเนินชีวิตภายในหอพกัมากกวา่เพศชาย ดงัท่ี แคดการ์ (สริิสรณ์ 
ทิพทวี. 2543: 110; อ้างอิงจาก Kakkar. 1968: 76) กลา่ววา่เพศหญิงมีการปรับตวัและยอมรับตนเอง
ดีกวา่เพศชาย ดงันัน้นกัศกึษาหญิงจึงสามารถที่จะเรียนรู้ปรับตวัตอ่ปัญหาในเร่ืองของกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัตา่งๆภายในหอพกัได้ดีกวา่เพศชาย สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 
110) ท่ีได้ศกึษาทศันะของนกัศกึษาหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การด าเนินงานหอพกั
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ พบวา่ นกัศกึษาหอพกัชายมีทศันะในด้านการควบคมุ
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นกัศกึษาแตกตา่งกบันกัศกึษาหญิงด้านกิจกรรมภายในหอพกั นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมี
ความคิดเห็นตอ่การจดับริการหอพกัแพทย์และหอพกัในแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาชาย
เป็นเพศท่ีชอบมีกิจกรรมทางสงัคม ชอบเลน่กีฬา และชอบการแสดงออกมากกวา่เพศหญิง จึงท าให้
เพศชายนา่จะมีความสนใจในกิจกรรมหอพกัมากกวา่นกัศกึษาหญิง ดงัท่ี สณีุย์ ธีรดากร (2523: 207) 
กลา่ววา่โดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงกบัเพศชายมีความสนใจในกิจกรรมด้านตา่งๆทัง้การเลน่และการ
เรียนท่ีตา่งกนั เพศชายชอบเลน่กีฬา ประดิษฐ์ค้นคว้าทดลอง เพศหญิงสนใจในการแตง่กาย อ่าน
หนงัสอื เป็นต้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ พกัตร์วิภา ศภุโกศล (2546: 58) ท่ีได้ศกึษาความพงึพอใจ
ของนิสติปริญญาตรีท่ีมีตอ่การให้บริการงานหอพกัมหาวิทยาลยับูรพา พบวา่นิสติชายและนิสติหญิงมี
ความพงึพอใจตอ่การให้บริการด้านกิจกรรมภายในหอพกัแตกตา่งกนัด้านการบริการและสวสัดิการ 
นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงมีความคิดเห็นตอ่การจดับริการหอพกัในแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะในเร่ืองของความละเอียดอ่อนของนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงนัน้แตกตา่งกนั กลา่วคือ
นกัศกึษาชายจะมองสภาพแวดล้อมอยา่งผิวเผินหรือมองในภาพรวมไม่ได้ค านงึถึงรายละเอียดเทา่กบั
นกัศกึษาหญิง จึงท าให้การรับรู้ปัญหาของนกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญิงเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม ใน
เร่ืองของการบริการและสวสัดิการแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 
98) ท่ีได้ศกึษาทศันะของนกัศกึษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
พบวา่ นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง มีทศันะด้านการบริการแตกตา่งกนั 
 2.2 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาท่ีอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1, ชัน้ปีท่ี 2, ชัน้ปีท่ี 3, ชัน้ปี
ท่ี 4 และสงูกวา่ พกัอาศยัอยูใ่นหอพกัระยะเวลาไม่เทา่นัน้ นกัศกึษาชัน้ปี 1 มีความต้องการท่ีพกัอาศยั
อยา่งมากโดยเฉพาะหอพกัของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นท่ีคาดหวงัของผู้ปกครองวา่มีความปลอดภยัสงู 
สะดวกในการเดินทางและบริการสิง่อ านวยความสะดวกท่ีดี อีกทัง้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ยงัไม่คุ้นเคยกบั
พืน้ท่ีและเส้นทางรอบมหาวิทยาลยั เม่ือนกัศกึษาขึน้ชัน้ปีท่ี 2 เคยพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัมาแล้ว 1 ปี เกิด
การเปรียบเทียบหอพกัของมหาวิทยาลยักบัหอพกับริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลยั จะมีการใช้ชีวิตได้
อยา่งอิสระมากกวา่ มีกฎเกณฑ์ท่ีน้อยกวา่ สว่นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 -4 และสงูกวา่ ได้พกัอยูใ่นหอพกั
นกัศกึษาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร ท าใก้เกิดความผกูพนัธ์ คิดวา่หอพกัเหมือนบ้านของตน ไม่
อยากย้ายหอพกั อีกทัง้ใกล้จะจบการศึกษา ยิ่งต้องการความสะดวกในการเดินทาง และสิง่อ านวย
ความสะดวกท่ีจะเป็นตอ่การเรียน ในช่วงที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้หอพกัมหาวิทยาลยัอยูใ่นช่วง
เปลีย่นผู้บริหารใหม่  ซึง่ต้องใช้เวลาในการศกึษาและพฒันางานหอพกัจึงท าให้ผลการศกึษาด้าน
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บริการและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้รับการจดัการอ านวยความสะดวกและได้รับการบริการ
ในเร่ืองของการจดักิจกรรมและการรักษาความปลอดภยัตลอดระยะเวลาการพกัอยูใ่นหอพกั ท าให้
นกัศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษาตา่งกนั ซึง่ผลการวิจยัตา่งจาก
งานวิจยัของ ณฤมล ประภสัสร (2547: 128) ท่ีได้ศกึษาปัญหาและความต้องการของนิสติเก่ียวกบั
สภาพแวดล้อมหอพกัโครงการเพชรในตม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสติชัน้ปีตา่งกันมี
ปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหอพกั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในแตล่ะด้าน
พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ี1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 มีความคิดเห็นตอ่การจดับริการหอพกัแพทย์ 
ด้านการบริหาร แตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1ยงัมองสภาพปัญหาการด าเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลยัยงัไม่ชดัเจนและอยูใ่นช่วงของการปรับตวัเพื่อเข้ากบัสภาพแวดล้อมและสงัคม
ภายในมหาวิทยาลยั จึงท าให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบได้มากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีอ่ืนๆ ซึง่ตา่งกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ซึง่ผา่นทกัษะในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัมาแล้วช่วงหนึง่ จากการพกัอาศยัและการศกึษาเลา่เรียน ท าให้นกัศกึษามองภาพรวม
ของการจดัด าเนินงานในหอพกัได้ชดัเจนขึน้ และมีการปรับตวัที่จะใช้ชีวิตภายในหอพกัได้ดีขึน้ ดงัท่ี 
ศนัสนีย์ ฟองดาวิรัตน์ (2530: 98)ได้กลา่วไว้วา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 จะอยูใ่นระหวา่งการปรับตวัให้ยอมรับ
สภาพชีวิตและวฒันธรรมของสถาบนัท่ีตนเข้าศึกษา สอดคล้องกบัท่ี ศศิพินต์ ทรงสตัย์ (2542: 49) ท่ี
ได้ศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
พบวา่ นกัศกึษาในชัน้ปีท่ีสงูขึน้ สามารถมองเห็นสิง่ตา่งๆตามความเป็นจริงและยอมรับตอ่สภาพตา่งๆ
ได้ ตลอดจนนกัศกึษาก็ได้สัง่สมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจ สามารถมองเห็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในวิธีการท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ท าให้มีความเข้าใจในตนเองและปรับตวัให้ตนเอง
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ดงันัน้จึงท าให้นกัศกึษาปีท่ี 1 มีความคิดเห็นตอ่การจดับริการด้านการบริหาร
แตกตา่งกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ด้านกิจกรรมภายในหอพกั พบวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 
3 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ มีความคิดเห็นแตกตา่งกัน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 
เป็นกลุม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ในการอยูห่อพกัมากนกั ยงัไม่เคยชินกบัการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
หอพกั ซึง่ตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ ท่ีมีประสบการณ์การอยูห่อพกัมานาน 
มองเห็นสภาพปัญหาในการจดัด าเนินงานในหอพกัได้ดีกวา่ จึงมีความต้องการให้มีการพฒันาปรับปรุง
ให้มากยิ่งขึน้ดงัท่ี ทองเรียน อมรัชกลุ (2539: 39) กลา่วถึงลกัษณะของนิสติชัน้ปีท่ี 1 วา่จะรู้สกึต่ืนเต้น 
อยากปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั มีความผกูพนัอยูก่บัเพื่อนๆ ชอบอยูร่วมกลุม่และ
ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทกุประเภทในมหาวิทยาลยั ซึง่ทัง้นีห้อพกัได้จดักิจกรรมที่มีความหลากหลายใน
การพฒันานกัศกึษา ให้รู้จกัการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์
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กิจกรรมด้านศิลปวฒัธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ซึง่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1
อยูใ่นสถานะผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซึง่สามารถกระท าได้ตามความสมคัรใจ ซึง่ตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3
กบัชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ ท่ีผา่นการเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้ว ปัจจุบนัจึงมีหน้าที่ในการเป็นผู้จดักิจกรรม
ซึง่จ าเป็นต้องมีการวางแผน การประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมตา่งๆ จึงท าให้
ทราบปัญหาตา่งๆ ในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี สว่น ศนัสนีย์ ฟองดาวิรัตน์ (2530: 98) กลา่ววา่
นกัศกึษาชัน้ปีสงูขึน้ จะมีความต้องการเห็นความเปลีย่นแปลง และการปรับปรุงการให้บริการในทกุ
ด้านตลอดระยะเวลาที่ศกึษาอยูใ่นสถาบนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 106) 
ได้ศกึษาทศันะของนกัศกึษาหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การด าเนินงานหอพกันกัศึกษา
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีทศันะตอ่การจดัด าเนินงานด้าน
กิจกรรมวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก เพราะเห็นวา่กิจกรรมนกัศกึษามีความส าคญัและมี
ประโยชน์ เช่นเดียวกบั สายพิณ สดุคนงึ (2536: 87) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 
1 มีทศันคติการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งจากนิสติชัน้ปีอ่ืนๆ เป็นเพราะนิสติไม่คุ้นเคยกบัสภาพการจดั
กิจกรรมในมหาวิทยาลยั 
 2.3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาตา่งกันมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้ 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาในกรุเทพและปริมณฑล และตา่งจงัหวดั ถึงแม้วา่จะมีความ
แตกตา่งกนัในหลายๆ ด้าน ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางกายภาพของท่ีตัง้ วฒันธรรม และฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนั แตน่กัศกึษาเหลา่นีก็้มาอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกนั นอกจากนีน้กัศกึษาที่มี
ภมิูล าเนาในกรุเทพและปริมณฑล และตา่งจงัหวดั  มีความต้องการหอพกัท่ีจดับริการสิง่อ านวยความ
สะดวกครบครัน การให้บริการในด้านตา่งๆ เหมือนกนั นกัศกึษาท่ีผา่นการสอบคดัเลอืกเข้ามาศกึษาใน
มหาวิทยาลยั มีระดบัสติปัญญาและช่วงอายท่ีุใกล้เคียงกนั จึงมีทศันะไม่แตกตา่งกนั ซึง่สพุตัรา สภุาพ 
(2541: 41) กลา่ววา่ นิสติสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลายมีช่วงอายรุะวา่ง 17-21 ปี จึงมีความ
คิดเห็น ความรู้สกึและวฒุิทางอารมณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั ดงันัน้จึงเป็นเหตผุลให้นิสติชายและนิสติหญิงท่ีมี
ภมิูล าเนาตา่งกนัมีทศันะไม่แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภิญญ ูศกัด์ิเพชร (2541: 3) ได้
ศกึษาทศันคติของนิสิตมหาวิทยาลยัทกัษิณท่ีมีตอ่หอพกัเอกชนและหอพกัมหาวิทยาลยัปีการศกึษา 
2539 ด้านการบริหาร ด้านการควบคมุนิสติ ด้านการบริการและสวสัดิการ และด้านการจดักิจกรรม 
พบวา่ นิสติท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่นเมืองและนอกเมืองมีทศันคติตอ่หอพกัมหาวิทยาลยัไม่แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติทัง้ 4 ด้าน เช่นเดียวกบัท่ี สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: บทคดัยอ่) ท่ีได้ศกึษาทศันะของ
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นกัศกึษาหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การด าเนินงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกียรติ ด้านการควบคมุนกัศกึษา ด้านการบริการและสวสัดิการด้านกิจกรรมนกัศกึษา และ
ด้านสภาพแวดล้อม พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑลกบันกัศกึษาท่ีมี
ภมิูล าเนาอยูต่า่งจงัหวดั มีทศันะตอ่การด าเนินงานหอพกันกัศกึษาในแต่ละด้านและโดยรวมทกุด้านไม่
แตกตา่งกนั ท านองเดียวกบัท่ี นิภา พทุธสวุรรณ (2530: 133) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมหอพกัของ
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครในทศันะของผู้บริหารและนิสตินกัศกึษาหอพกั ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านสวสัดิการ และด้านมนษุยสมัพนัธ์ พบวา่ นิสตินกัศกึษาหอพกัท่ีมีภมิูล าเนาตา่งกนั
จาก 3 มหาวิทยาลยั ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีทศันะตอ่สภาพแวดล้อมหอพกัทกุด้านไม่แตกตา่งกนั 
 2.4 ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต่างกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูจะเป็นกลุม่ท่ีสนใจวิชาการ มีความต้องการให้ได้ผลการเรียนดี จึงใช้เวลาเพื่อ
การศกึษาเลา่เรียนมากกวา่การท ากิจกรรมอ่ืน ยอ่มมีความตัง้ใจ ความสนใจ ใสใ่จ กบัทกุเร่ือง ทกุ
สถานการณ์ รวมถึงการพกัอาศยัในหอพกั ตา่งจากนกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ่า ยอ่มมีความสนใจ ใสใ่จ 
น้อยกบัเร่ืองตา่งๆ (ส าเนาว์  ขจรศิลป์.  2537: 39) ซึง่สอดคล้องกบัคล๊าคและโทรว์ (ประกอบ  คปุรัตน์.  
2530: 183-184; อ้างอิงจาก Clark; & Trow.  1963) กลา่ววา่นกัศกึษากลุม่สนใจใฝ่วิชาการ จะสนใจ
ใฝ่ศกึษา สนใจความคิดเชิงวิชาการ และขณะเดียวกนัก็สนใจในการเรียนในชัน้เรียน ความมุ่งมัน่ของ
นกัศกึษากลุม่นีซ้ึง่แตกตา่งจากกลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า เป็นกลุม่ท่ีชอบความอิสระ ไม่คอ่ยมี
วินยัในตนเองเทา่ใดนกั มกัใช้เวลาในการเข้ากลุม่เพื่อน เท่ียวเตร่ ดหูนัง ฟังเพลง สอดคล้องกบัท่ีนิว
โคมบ์และคนอ่ืนๆ (สชุาดา  มศัโอดี.  2528: 19; อ้างอิงจาก Newcomb; other.  1967) ท่ีกลา่ววา่
นกัศกึษาท่ีไม่มีระเบียบจะไม่สนใจวิชาการ มีความเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่คอ่ยฉลาด สนใจแตค่วาม
สนกุสนาน ชอบงานร่ืนเริง ท าตวัเดน่อยูเ่สมอ รักความอิสระและมกัท าอะไรตามความพอใจ จึงสง่ผล
ให้มีทศันะแตกตา่งกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1.1. ด้านกายภาพ นกัศกึษามีทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายในอาคารหอพกั และการรักษาความสะอาดบริเวณ
โรงอาหารหอพกัวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย ดงันัน้จึงควรมีการจดัสิง่อ านวยความสะดวกภายใน
หอพกัให้มากขึน้ เช่น ควรเพิ่มจุดตอ่คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา เพราะสว่นใหญ
นกัศกึษาใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสว่นตวั เพื่อนกัศกึษาจะได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการศกึษาค้นคว้า
ได้อยา่งเต็มท่ี และควรให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณโรงอาหารหอพกัให้สะอาดขึน้ นอกจากนีใ้น
เร่ืองของการให้แสงสวา่งบริเวณรอบอาคารหรือระหวา่งหอพกั นกัศกึษามีความคิดเห็นวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง ดงันัน้จึงควรมีการติดตัง้ไฟฟ้าบริเวณโดยรอบหอพกั โดยเฉพาะบริเวณท่ี
อาจเกิดอนัตราย 
 1.2. ด้านการบริหาร นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การจดับริการวา่มีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง เพื่อให้การบริหารหอพกัมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ มีการจดัประชุมระหวา่งอาจารย์
ประจ าหอพกัท่ีท าหน้าที่ให้บริการด้านให้ค าปรึกษาและดแูลนกัศกึษากบันกัศกึษา เพื่อให้นกัศกึษาได้
มีสว่นร่วมในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการบริหารงานหอพกั แตน่กัศกึษาไม่ให้ความร่วมมือเข้า
ประชุมควรประชาสมัพนัธ์ขา่วสารดงึดดูความสนใจและให้นกัศกึษาตระหนกัถึงการให้ความร่วมมือกบั
หอพกัให้มากขึน้ ควรจดัระบบซอ่มบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองใช้และสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอพกัให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึน้ สว่นในเร่ืองของกฏระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆของหอพกั ควรมีการยืดหยุน่ได้ตามหลกั
เหตแุละผล เช่น ก าหนดเวลาเปิด-ปิดหอพกัประจ าวนัก าหนดเวลาในการช าระคา่ธรรมเนียมห้องพกั 
บทพิจารณาในการลงโทษนกัศกึษา เป็นต้น 
 3. ด้านการบริการและสวสัดิการ นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การจดับริการเก่ียวกบัจ านวน 
โทรศพัท์ภายในหอพกัตอ่จ านวนนกัศกึษาท่ีพกั การจดับริการจุดเช่ือมตอ่อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ส าหรับ
นกัศกึษา การจดับริการห้องสว่นรวมส าหรับดโูทรทศัน์ และการจดัจ าหนา่ยอาหารในโรงอาหารหอพกั
วา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย ดงันัน้จึงควรจัดให้มีการบริการและสวสัดิการแก่นกัศกึษาในด้าน
ตา่งๆ ให้ทัว่ถึงและเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัศกึษาพงึได้รับ เช่น การจดัอุปกรณ์สิง่
อ านวยความสะดวกภายในหอพกั การจดับริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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 4. ด้านกิจกรรมภายในหอพกั นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การจดับริการเก่ียวกบังบประมาณ
จากทางหอพกัส าหรับท ากิจกรรมของนกัศกึษา ซึง่ทางหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโยโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มีการให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการก าหนดรูปแบบกิจกรรมภายในหอพกั แตก่ารสง่เสริมให้
นกัศกึษามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของหอพกัวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย ดงันัน้จึงควรสร้าง
ความตระหนกัในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมในกิจกรรมภายในหอพกัด้วยความสมคัรใจ  
 5. ด้านการรักษาความปลอดภยั นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่การจดับริการเก่ียวกบัการซ้อม
หนีไฟประจ าปีการศกึษาภายในอาคารหอพกัวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย ดงันัน้ทางมหาวิทยาลยั
หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องควรมีการจดัฝึกซ้อมหนีไฟอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ สว่นในเร่ืองของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ควรมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง ควรเพิ่มการติดตัง้ไฟฟ้า
เพื่อให้แสงสวา่งบริเวณทางเดินรอบๆหอพกัหรือจุดท่ีอาจเกิดอนัตราย และควรมีถงัดบัเพลงิประจ าใน
แตล่ะชัน้ 
 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1. ควรศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษาของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 2.2 ควรศกึษาปัญหาและความต้องการของนกัศกึษาและบุคลากรตอ่การจดับริการหอพกั 
นกัศกึษาของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   2.3. การวจิยัครัง้นีย้งัมีตวัแปรท่ีไม่ได้น ามาศกึษาอีกหลายด้าน เช่น รายได้ของครอบครัว 

ระดบัการศกึษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เป็นต้น ดงันัน้ควรจะเพิ่มตวัแปรเหลา่นี ้หรือตวัแปรอ่ืนๆ

เข้าไปในการศกึษาการจดับริการหอพกันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ใน

ครัง้ตอ่ไปเพื่อจ าได้ท าให้ผลการวิจยัมีประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    98  
 

บรรณานุกรม 
 
กมเลส  อ่ิมโอชา.  (2538). การวิจยัเชิงประเมินหอพกัศึกษิตนิเวศน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : 
  วิจยัเชิงคณุภาพ.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิจยัทางการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร.  
กรมประชาสงเคราะห์. (2541). “หอพกัเอกชนกบัคณุภาพชีวิตนกัเรียน นกัศกึษา.” 
 กรมประชาสงเคราะห์. 4(41): 26 -33. 
กาญจนา  แก้วแหยม. (2539).  สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการทีพ่กัอาศยัของนกัศึกษาสถาบนั 
 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี.  วิทยานิพนธ์ คพ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร.  
จุฑารัตน์  ทบับทอง.  (2538).  บทบาทของบุคลากร นิสิต นกัศึกษาทีมี่ต่อการพฒันานิสิตนกัศึกษาใน 
 หอพกั. วิทยานพินธ์ ค.ม.(อุดมศกึษา).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
 ถ่ายเอกสาร. 
ชยัวฒัน์ บุญนาค.  (2542).  ปัญหาการด าเนินงานหอพกัในมหาวิทยาลยั : บทบาทเจ้าหนา้ทีอ่าจารย์ 

ผูป้กครองหอพกัและอาจารย์ทีป่รึกษาชุมชน.  เอกสารประกอบการสมัมนา.  กรุงเทพฯ: 
ทบวงมหาวิทยาลยั.  ถา่ยเอกสาร. 

ชุมศรี  ช านาญพดู. (2541).  การจดัศูนย์ศึกษาและอาศยั : การะพฒันานกัศึกษา แนวคิดและการ 
 ประยกุต์ใช้ในวิทยาลยัพยาบาล.  ราชบุรี: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี. 
ณฤมล ประภสัสร.  (2547).  ปัญหาและความต้องการของนิสิตเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของหอพกัโครงการ 
 เพชรในตม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การอุดมศกึษา).  กรุงเทพ ฯ:  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ทบวงมหาวิทยาลยั. (2541). มาตรฐานกิจการนกัศึกษา. กรุงเทพฯ: กองบริการการศกึษา 
 ทบวงมหาวิทยาลยั. 
- - - - - - -.  (2555). แผนการพฒันานกัศกึษาในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัท่ี 11  
               (พ.ศ.2555–2559). กรุงเทพฯ: กองบริการการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั. 
ทองเรียน อมรัชกุล. (2525). การบริหารกิจการนิสิต ทฤษฎีและแนวปฎิบติั. กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์. 
ธนากร  ค าดา. (2554, 5 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย จิราภรณ์ ปกรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด. 
 
 

 



    99  
 
ธิดารัตน์  บุญนชุ.  (2530).  “รูปแบบการจดัหอพกัให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาของ 

รฐั”, ใน รายงานวิจยั เร่ือง รูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัของหอพกันิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. ภาคผนวก ข หน้า 137-156.  กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

- - - - - - -.  (2543). การพฒันากิจกรรมนิสิตนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
ธีรวฒัน์  สวุรรณแพง.  (2543).  การจดักิจกรรมการศึกษาเพือ่พฒันาลกัษณะนิสยัของนิสิตหอพกัตาม “ค า 

ขวญัของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั”.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พืน้ฐานการศึกษา).  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 

นิภา  พุทธสวุรรณ.  (2530).  สภาพแวดลอ้มหอพกัของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานครในทศันะของ 
ผูบ้ริหารและนิสิตนกัศึกษาหอพกั.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การอุดมศกึษา).  กรุงเทพ ฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

นิภา  วงษ์พิพฒัน์พงษ์.  (2532).  การน าเสนอแนวทางการพฒันาหอพหัในสหวิทยาลยัศรีอยธุยา.   
 วิทยานิพนธ์ ค.ม. (อุดมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
  ถ่ายเอกสาร. 
นิมิต  โออุไร.  (2538). การศึกษาความตอ้งการทีพ่กัอาศยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงในแขวง 
 หวัหมาก.  วิทยานิพนธ์ คพ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   
 ถ่ายเอกสาร. 
บุรัญชยั จงกลนี. (2525). การบริหารงานบริการและกิจการนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา. 
 ขอนแก่น : คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
เบญญทิพย์  ธนาค า. (2554, 5 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย จิราภรณ์ ปกรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด. 
ปภากร สวุรรณธาดา. (2538). การศึกษาความตอ้งการทีพ่กัอาศยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
 วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: บณัทิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
ประกอบ คุปรัตน์; และคณะ. (2533).  โครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี (2531-2545)  
 โครงการวิจัยท่ี 4.1:  เรื่องบทบาทอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ : สํานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย.  
ประลม   ไชยสาร.  (2542).  เจตคติและความตอ้งการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตทีมี่ต่อ 
 การจดับริการนกัศึกษา.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 รามค าแหง.  ถ่ายเอกสาร. 
 



    100  
 
พรจนัทร์ ลอ่งสกุล. (2530). ปัญหาของหอพกัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตามการรับรู้ของผูบ้ริหาร 
 นิสิตหอพกัเก่าและนิสิตหอพกัปัจจุบนั. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
พกัตร์วิภา ศภุโกศล. (2546). ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีทีมี่ต่อการใหบ้ริการงานหอพกั 

 มหาวิทยาลยับูรพา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: 
  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

พชันี กสุมุภ์. (2541,พฤษภาคม). “ข้อแนะน าในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั”วารสารสมอสาร.  
 24(275): 7.   
พนัเลิศ  ธัญญสริิ.  (2537). การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของทีพ่กัอาศยัของนกัศึกษาบริเวรชุมชน
 โดยรอบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั.  วิทยานิพนธ์ คพ.ม.    
 กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร 
แพรวไพลิน  ช่วงชิง. (2554, 5 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย จิราภรณ์ ปกรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด. 
ภิญญู ศักด์ิเพชร. (2541).  การศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีมีต่อหอพักเอกชนและหอพัก 
 มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2539: มหาวิทยาลัยทักษิณ.  ถ่ายเอกสาร. 
มนตรี แย้มกสกิร. (2542). รายงานผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบของหอพกันกัศึกษาส าหรับ 
 มหาวิทยาลยัในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2545). ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี.  

ว่าดว้ยหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

- - - - - - -.  (2552). “แผนพฒันานกัศึกษา กิจกรรมนกัศึกษา (2546-2552),” 50 บทความ เพือ่ฉลอง  
 50 ปีแห่ง การก่อตัง้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มจธ.กบัการขบัเคลือ่น 
 องค์กร.   กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. หน้า 49-53. 
- - - - - - -.  (2549). รายงานประจ าปี 2549.  (2549).  กรุงเทพฯ: งานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ  
 กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี. 
- - - - - - -.  (2555).  คู่มือนกัศึกษาหอพกั ประจ าปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ: ส านกังานหอพกั. 
มาณี ไชยธีรานวุฒัศิริ. (2543). รายงานการวิจยัเร่ือง หอพกักบัการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
 ระดบัอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั. 
 



    101  
 
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.  (2542).   ผลการวิจยัเร่ืองรูปแบบการใช้ชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
รัชนีบูลย์ ผิวสพุรรณ. (2542). การใช้ชีวิตในหอพกัตามทศันะของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 องครกัษ์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร. 
เริงชยั หม่ืนชนะ; และคณะ.  (2539).  มนษุยสมัพนัธ์.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้ เฮาส์. 
ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ:  
 สวุีริยาสาส์น. 
วรเศรษฐ์  นิธิอนนัต์.  (2541).  การศึกษาความตอ้งการและปัญหาของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการดา้น 
 สวสัดิการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  ถ่ายเอกสาร. 
วนัชยั ธรรมสจัการ. (2538, กรกฎาคม – ธันวาคม). “สภาพชีวิตความเป็นอยูค่วามต้องการของ 
 นกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัหรือบ้านเช่าเอกชน : ศกึษากรณี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตหาดใหญ่.” วารสารวิทยาการจดัการ.  13(2): 10-18. 
วลัลภ  สรุทศ.  (2543).  การพกัอาศยัในหอพกันิสิตนกัศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและบริเวณ 
 ใกลเ้คียง.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 
วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา. (2525). การบริหารงานดา้นหอพกั นิสิตนกัศึกษา : หลกัการปัญหาและ 
 แนวปฎิบติั . กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
- - - - - - -.  (2527).  “นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา”. รายงานผลการวิจยั.  คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
- - - - - - -.  (2528).  งานบุคลากรนิสิตนกัศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
- - - - - - -.  (2530). งานบุคลากรนิสิตนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการ  
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
- - - - - - -.  (2543). การพฒันานิสิตนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วิจิตร  ศรีสะอ้าน.  (2518).  หลกัการอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
วิจิตร  สินสริิ.  (2534).  นิสิตและสภาพแวดลอ้ม.  (เอกสารประกอบการสอน).  กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 



    102  
 
วิชา เพชรขาว. (2531). การศึกษาปัญหาของนกัศึกษาทีป่ระจ าหอพกัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สงขลา: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. ถ่าย
เอกสาร. 

วิไลวจัส์  กฤษณธภติู; และส าเริง  จนัทรสวุรรณ์ .  (2525).  รายงานการวิจยัเร่ือง ปัญหาสขุภาพจิต 
และความตอ้งการดา้นสวสัดิการหอพกัของนิสิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น: ภาควิชา
สงัคมศาสตร์ คณะมนษุย์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

วนัชยั ธรรมสจัการ. (2538, กรกฎาคม – ธันวาคม). “สภาพชีวิตความเป็นอยู ่ความต้องการของ 
 นกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัหรือบ้านเช้าเอกชน : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยั 
 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.”วารสารวิทยาการจดัการ. 13(2): 10-18.  
ศิริชยั กาญจนวาสี; และคณะ. (2537). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรบัการวิจยั. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ศิริวรรณ พิมพ์ทอง. (2546). ทศันะของนิสิตต่อการจดับริการหอพกันิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ถ่าย 
 เอกสาร. 
สมหญิง สารโกศล.  (2535).  สภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารงานหอพกันกัศึกษาของ 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การจดัการมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม).  กรุงเทพฯ:  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 
สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์; และคณะ.  (2531).  รูปแบบและกิจกรรมเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลยัของหอพกันิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  กรุงเทพ ฯ: คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 

สริิสรณ์ ทิพทวี. (2543). การศึกษาทศันะของนกัศึกษาหอพกัและอาจารย์ทีป่รึกษาหอพกัทีมี่ต่อ 
 การด าเนินงานหอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปริญญานิพนธ์ 
 กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถ่ายเอกสาร. 
สวิิกา  ชูทอง. (2554, 5 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย จิราภรณ์ ปกรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด. 
สุพัตรา  สุภาพ. (2541).  สังคมและวัฒนธรรมไทย  คานิยม  ครอบครัว ศาสนา ประเพณี.   
 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ.(2542). พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545.  กรุงเทพฯ: ส านกันายกรัฐมนตรี. 



    103  
 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. (2547).  “แนวคิดการบริหารจดัการ 
 หอพกัเพือ่พฒันานิสิตนกัศึกษา”. บทสรุปจากผลการศกึษาวิจยั หนงัสอื บทความและการ 
 ประชุมสมัมนา.   
ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. (2555).  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
 สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559).  กรุงเทพฯ: ส านกันายกรัฐมนตรี. 
ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั.  (2543).  มาตรฐานกิจการนกัศึกษา.  กรุงเทพฯ: กองบริการการศกึษา  
 ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั.   
ส าเนาว์ ขจรศิลป์. (2525). หลกัการกิจการนิสิต. กรุงเทพฯ: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยั 
 เกษตรศาสตร์. 
- - - - - - -.  (2537). มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา 1 : พืน้ฐานและการบริการนกัศึกษา. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
- - - - - - -.  (2539). มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา 2 : การพฒันานิสิตนกัศึกษา. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต. 
สชุาดา มศัโอดี.  (2528).  การส ารวจแนวบทบาทนกัศึกษาตามการรับรู้ของนกัศกึษามหาวิทยาลยั 
 รามค าแหง.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์.  (2542).  “การพฒันาบณัฑิตในยุคโลกาภิวฒัน์”,  ใน เอกสารประกอบการสมัมนา    
           วิชาการ เร่ือง การอุดมศกึษาในศตวรรษท่ี 21. หน้า 76.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
อุทมุพร จามรมาน. (2535). ขอ้สอบ : การสร้างและการพฒันา. กรุงเทพฯ: ฟันน่ีพบับลชิช่ิง. 
อาทิตย์  คงนา. (2554, 5 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย จิราภรณ์ ปกรณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด. 
อ าพร เดชก้อง. (2533). รูปแบบการบริหารงานหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต 
 พระราชวงัสนามจนัทร์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร. 
Astin,  Alexander  W.  (1968).  The College Environment.  Washington, D.C. : American Council on  
 Education.  
Beattie,E.,Cole. T.F.; & Watson, R. (2000,Fall). Student Accommodation in an Ancient 
 Scottish University : Determinants of Satisfaction, Higher Education Abstracts. 
 35(3): 357. 
Cronbach, Lee J. (1984). Essentials of Psychological Testing. 4 ed. New York: 
 Harper. P. 161. 



    104  
 
Colwell, W.B.; & Gallagher, K.A. (1999, Winter). From Sparks to Flames : The Legal 
 Aspects of Fire Safety in Residence Hall, Higher Education Abstracts. 34(2): 226. 
Decoster. David A.; & Phyllis Mable. (1974). Student Development and Education in 
 College Residence Halls. Washington D.C.: American College Peronnel 
 Association. 
Fitzgeral, Laurine E.; & other. (1970). College Student Personnel. Boston: Houghton 
 Miffin Company. 
Feldman, K.; Newcomb,T. (1976). The Impact of College on Student. San Francisco: 
 Jossey Bass. 
Ferguson, George A. (1981). Statistical Analysis in Psychology and Education. 5 ed. 
 Auckland : Mcgraw – Hill. 
Gale, Marcellion. (1993). An Examination of Student’s Perception of their Residence Hall 
 Environment in Relationship to Level of Cognitive Development Gender and Class. 
 Ed.D dissertation. The George Washington University. 
Kakka, S.S. (1968). “Adjustment and Self-Acceptence,” Thesis Abstract Series. School of 
 Education on, Indiana University, Indiana. 
Koontz, Harold; & Cyrinl O’ Donell. (1973). Principles of Management. New York: 
 McGraw – Hill Book Co. 
Korff, Michael; & Larry N. Horton. (1977). “Student Housing,” in The International 
 Encyclopedia of Higher Education. V.3. p. 735 – 743. San Francisco: Jossey-Bass. 
Krejcie, Robert V.; &  Daryle W . Morgan. (1970,). Determining Sample Size for Research  
 Activities. Education and Psychological Measurement.  November, 607 – 609. 
Mueller, Kate H. (1961).  Student Personnel Work in Higher Education. Boston: Houghton Mifflin  
 Company. 
Packwood, W.T. (1977). College Student Personnel Service. Springfield, llinois: Spring 
 Field, Branner Stone House. 
Riker, Harold C. (1971). “Housing,” in Handbook of College and University 
 Admisnistration : Gerneral. P.510 – 518. New York: McGraw – Hill. 
Seager, Paul W. (1961). Proposed  School  Building  Code  for  Thailand.           
                 Indiana:  Indiana  University. 



    105  
 
Sunstrom, Margaret J. (1992). Optimizing Graduate Student Housing : A Margatin Model 
 for Higher Education. Dissertation Abstract International. DAL-A 51/103.736. 
Thieke, William Scott. (1955). “A Model of Developmental Change in Freshman Students : 
 Comfirming Chickering’ s Theory of Student Development.” Dissertation Abstracts 
 International. 55(8): 2300-A. 
Winston, Roger B : Anchors, Scott and Associates.  (1993).  Student Housing and Residential Life  

: A Handbook for Professionals Committed to Student Development Goals. San 
Francisco: Jossey – Bass Publishers. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    106  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิัย 
 
1. อาจารย์ ดร. ศรเนตร  อารีโสภรณพิเชฐ 
ต าแหนง่ อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน สาขาวิชาอดุมศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
2. อาจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ 
ต าแหนง่ อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกันกัศกึษา 
สถานท่ีท างาน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
3. อาจารย์ ดร. จตพุล ยงศร 
ต าแหนง่ อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการอดุมศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง ทศันะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
______________________________________________________________________ 

 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคดิเห็นหรือความรู้สกึของ
ทา่นท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกัในหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  เพราะฉะนัน้จงึ
ไมมี่ค าตอบใดถกูหรือผิด  ขอความกรุณาทา่นตอบข้อค าถามทกุข้อท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ตาม
ความคดิเห็นของทา่นให้มากท่ีสดุ ค าตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาหอพกั
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  ตอ่ไป 

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 5 ด้าน คือ ด้าน

กายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวสัดกิาร ด้านกิจกรรมภายใน
หอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั  
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง กรุณาขีดเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง ( ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัข้อมลูของท่าน 

1. เพศ 
( ) ชาย 
( ) หญิง 

2. ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษาอยู่ 
( ) ชัน้ปีท่ี 1 
( ) ชัน้ปีท่ี 2 
( ) ชัน้ปีท่ี 3 
( ) ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่ 

3. ภมูิล าเนา 
( ) กรุงเทพและปริมณฑล 
( ) ตา่งจงัหวดั ระบ…ุ……………….. 

 4. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ……………… 
 
 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกัในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุใน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรม
ภายในหอพกั และด้านการรักษาความปลอดภยั  
 ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความเก่ียวกบัการจดับริการหอพกัวา่มีความเหมาะสมในระดบัใด โดยท า
เคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นเพียงชอ่งเดียว ซึง่แตล่ะช่องมีความหมาย
ดงันี ้

5 หมายถึง การจดับริการหอพกัมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง การจดับริการหอพกัมีความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง การจดับริการหอพกัมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง การจดับริการหอพกัมีความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง การจดับริการหอพกัมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
ด้านกายภาพ 
1 สิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน เชน่ เตียงนอน ตู้ เสือ้ผ้า 

โต๊ะท างาน ฯลฯ 
     

2 อาคารหอพกัมีท าเลท่ีตัง้ดี      
3 การจดัสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพกัมีความสะอาด

เรียบร้อย 
     

4 ลกัษณะโครงสร้างอาคารหอพกัมัน่คงแข็งแรง      
5 บริเวณหอพกัมีสถานท่ีนัง่พกัผอ่นหย่อนใจ      
6 บริเวณหอพกัมีโต๊ะนัง่เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา      
7 อาคารหอพกัมีเพียงพอตอ่ความต้องการของนกัศกึษา      
8 บรรยากาศของหอพกัเอือ้อ านวยตอ่การศกึษาหาความรู้      
9 ระบบระบายอากาศในห้องพกั      
10 ขนาดพืน้ท่ีภายในห้องพกั      
11 แสงสวา่งภายในและโดยรอบอาคารหอพกั      
12 การจดับริเวณซกัล้างและตากเสือ้ผ้าของหอพกั      
13 ห้องอาบน า้ ห้องสขุามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา      
14 มีสถานท่ีจดักิจกรรมสนัทนาการ      
15 มีเสียงรบกวนภายในหอพกัท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ      
16 บริเวณหอพกัปลอดจากพาหะน า      
17 สถานท่ีจอดรถของนกัศกึษาหอพกั      
18 การจดัทางเดนิเท้าระหวา่งอาคารและบริเวณหอพกั      
19 ความสะดวกในการเดนิทางภายในมหาวิทยาลยั      
20 สถานท่ีรับรองญาตพ่ีิน้องและเพื่อนๆท่ีมาขอพบนกัศกึษา      
21 มีระบบก าจดัขยะมลูฝอยและระบายน า้ในหอพกั      
22 การจดัระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารหอพกั      
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
ด้านการบริหาร      
1 การปรับปรุงระเบียบภายในหอพกัสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบุนั 
     

2 ก าหนดเวลาเปิด – ปิด หอพกั      
3 ความยตุธิรรมในการพิจารณาลงโทษนกัศกึษาท่ีฝ่าฝืนระเบียบ

หอพกั 
     

4 ความเอาใจใสข่องอาจารย์ประจ าหอพกัท่ีมีตอ่นกัศกึษา      
5 กฏระเบียบของหอพกัมีความชดัเจน      
6 การเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการบริหารงานหอพกั      
7 เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาจดันกัศกึษาเข้าพกัในหอพกั      
8 จ านวนนกัศกึษาแตล่ะห้องเตอ่ขนาดของห้อง      
9 นกัศกึษาปฎิบตัิตามกฎระเบียบของหอพกั      
10 กระบวนการเลือกกรรมการบริหารหอพกั      
11 จ านวนบคุลากรประจ าหอพกัเพียงพอกบัการบริการนกัศกึษา      
12 จ านวนอาจารย์ประจ าหอพกัท่ีท าหน้าท่ีให้บริการด้าน

ค าปรึกษาและดแูลนกัศกึษา 
     

13 การประสานงานระหว่างหอพกักบัมหาวิทยาลยัท าได้รวดเร็ว      
14 ผู้บริหารหอพกัให้ความเอาใจใสใ่นการปรับปรุงหอพกั      
15 อตัราคา่ธรรมเนียมห้องพกัเหมาะสม      
16 การจดับริการรับค าร้องเรียนจากนกัศกึษากรณีท่ีนกัศกึษามี

ปัญหาเก่ียวกบัการพกัในหอพกั 
     

17 การประชาสมัพนัธ์ของหอพกัเก่ียวกบัขา่วสาร และประกาศ
ตา่งๆ 

     

18 การแสดงความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบักฎระเบียบหอพกั      
19 ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการหอพกั      
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
20 การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านตา่งๆแก่นกัศกึษา      
21 อาจารย์ประจ าหอพกัดแูลความเรียบร้อยและรับฟังความ

คดิเห็นของนกัศกึษา 
     

22 อาจารย์ประจ าหอพกัมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาและ
ดแูลการจดักิจกรรมของนกัศกึษาหอพกั 

     

23 ความสะดวกในการตดิตอ่ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี      
ด้านการบริการและสวัสดิการ      
1 จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าห้องพกัตอ่จ านวน

นกัศกึษาท่ีพกั เชน่ ตู้ เตียง เก้าอี ้ฯลฯ 
     

2 ความแข็งแรงของสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆประจ าห้องพกั 
เชน่ โต๊ะอา่นหนงัสือ ชัน้วางรองเท้า ฯลฯ 

     

3 จ านวนโทรศพัท์สาธารณะบริเวณหอพกัเพียงพอตอ่จ านวน
นกัศกึษา 

     

4 การจดับริการคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษา      
5 การจดับริการห้องสว่นรวมส าหรับดโูทรทศัน์      
6 การจดับริการห้องส าหรับให้นกัศกึษาทบทวน บทเรียน อ่าน

หนงัสือ ท ารายงานและศกึษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
     

7 การจดับริการด้านการปฐมพยาบาล เชน่ ยาสามญัประจ าบ้าน 
อปุกรณ์การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

     

8 การจดับริการน า้ด่ืมส าหรับนกัศกึษาถกูสขุลกัษณะ      
9 การจดับริการน า้ใช้ส าหรับการช าระล้างสิ่งตา่งๆใน

ชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา 
     

10 การจดับริการเก่ียวกบัจดหมาย/พสัดภุณัฑ์ให้แก่นกัศกึษา      
11 การจดับริการหนงัสือพิมพ์ประจ าวนัและขา่วสารตา่งๆ      
12 การอ านวยความสะดวกเม่ือมีผู้มาตดิตอ่ขอพบนกัศกึษา      
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
13 การจดับริการโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหารของหอพกั      
14 การจดับริการซกัรีดเสือ้ผ้าส าหรับนกัศกึษา      
15 การซอ่มบ ารุงเคร่ืองใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกเม่ือมีปัญหา

เกิดขึน้ 
     

16 การจดัอปุกรณ์ความปลอดภยัภายในหอพกั      
17 เคร่ืองนอนส าหรับนกัศกึษาถกูสขุลกัษณะ      
18 การให้บริการของบคุลากรดี      
ด้านกิจกรรมภายในหอพัก      
1 การจดัปฐมนิเทศให้กบันกัศกึษาท่ีเข้าพกัใหม่      
2 การให้ค าแนะน าของบคุลากรประจ าหอพกัเก่ียวกบั 

การจดักิจกรรมตา่งๆ ของนกัศกึษาหอพกั 
     

3 ความสะดวกในการยืม-คืนวสัดอุปุกรณ์เพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆ 
ของนกัศกึษาหอพกั 

     

4 งบประมาณจากทางหอพกัส าหรับท ากิจกรรมตา่งๆของ
นกัศกึษาหอพกั 

     

5 รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมนษุย์สมัพนัธ์ เชน่ ชมรม
สนัทนาการ โครงการอบรมเสริมสร้างบคุลิกภาพ ฯลฯ 

     

6 รูปแบบกิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม เชน่ ชมรมภาคอีสาน 
ชมรมดนตรีไทย ฯลฯ 

     

7 หอพกัมีกิจกรรมด้านวิชาการ       
8 รูปแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เชน่ กิจกรรมพฒันาหอพกั 

ชมรมคา่ยอาสาพฒันา ฯลฯ 
     

9 การให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการก าหนดรูปแบบกิจกรรม
ภายในหอพกั 

     

10 การสง่เสริมให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของหอพกั      
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
11 กิจกรรมท่ีจดัสว่นใหญ่มีประโยชน์ตอ่การพฒันานกัศกึษา      
12 ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีทางหอพกัจดัให้แก่นกัศกึษา      
13 กิจกรรมท่ีจดัชว่ยเสริมสร้างความสามคัคีของนกัศกึษา      
14 นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ      
15 นกัศกึษาทราบข่าวการจดักิจกรรมอย่างทัว่ถึง      
16 กิจกรรมท่ีจดัขึน้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั      
ด้านการรักษาความปลอดภัย      
1 การจดัระบบเวรยามรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกั      
2 คณุสมบตัใินการท างานของพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจ าหอพกั เชน่ ความสภุาพ ความรับผิดชอบ ฯลฯ 
     

3 การจดัระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารหอพกั      
4 ความเพียงพอของถงัดบัเพลิงในอาคารหอพกั      
5 การซ้อมหนีไฟประจ าปีการศกึษาภายในอาคารหอพกั      
6 ความสะดวกในการใช้บนัไดหนีไฟภายในอาคาร      
7 การติดตัง้สญัญาณเตือนภยัภายในอาคารหอพกั      
8 การตรวจตราอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีไฟในอาคารหอพกัให้อยูใ่น

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
     

9 การให้แสงสวา่งในเวลากลางคืนบริเวณทางเดนิภายในอาคาร
และรอบๆหอพกั 

     

10 การให้นกัศกึษาแลกบตัรในการเข้า – ออกภายในอาคารหอพกั      
11 การตรวจตราบคุคลภายนอกท่ีมาพบนกัศกึษาภายในหอพกั      
12 การรักษาความปลอดภยัโดยรอบหอพกั      
13 การรักษาความปลอดภยัภายในอาคารหอพกั      
14 บริเวณอาคารหอพกัมีการกัน้รัว้รอบขอบชิด      
15 การติดตัง้อปุกรณ์รักษาความปลอดภยั      
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ข้อ 
 

การจัดบริการหอพักนักศึกษา 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 

2 

น้อย
ที่สุด 

1 
16 บริเวณหอพกัปลอดจาก พาหะน าโรค  เชน่ หน ูแมลงสาบ  เป็น

ต้น 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือคะ 
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ภาคผนวก จ 
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเช่ือม่ัน (α)และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบสอบถาม 
 

1. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α ) ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.976 
2. คา่อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
 
 คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ด้านกายภาพ 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.42 12 4.54 

2 4.37 13 4.69 

3 4.41 14 4.47 

4 4.45 15 4.45 

5 4.35 16 5.44 

6 4.38 17 4.49 

7 4.47 18 4.47 

8 4.40 19 4.56 

9 4.29 20 4.54 

10 4.44 21 4.69 

11 4.45 22 4.47 
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คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ด้านบริหาร 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.36 13 4.25 

2 4.63 14 4.69 

3 4.49 15 5.41 

4 4.34 16 3.93 

5 4.52 17 3.68 

6 4.36 18 3.33 

7 4.63 19 3.68 

8 4.40 20 3.34 

9 4.29 21 4.98 

10 4.83 22 3.76 

11 4.10 23 3.61 

12 4.16   
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คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ด้านบริการและสวสัดกิาร 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.48 10 5.44 

2 4.64 11 4.65 

3 4.45 12 4.31 

4 4.57 13 4.52 

5 4.60 14 4.41 

6 4.73 15 4.52 

7 4.63 16 4.58 

8 4.58 17 4.46 

9 4.39 18 5.44 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    127  
 
คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ด้านกิจกรรมภายในหอพกั 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.72 9 4.66 

2 4.77 10 4.14 

3 4.76 11 424 

4 4.72 12 4.10 

5 4.66 13 3.71 

6 4.72 14 4.52 

7 4.63 15 4.08 

8 4.63 16 4.20 
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คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกัใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ด้านการรักษาความปลอดภยั 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.41 9 4.48 

2 4.30 10 4.50 

3 4.43 11 4.44 

4 4.33 12 4.64 

5 5.39 13 4.41 

6 4.38 14 4.48 

7 4.45 15 3.97 

8 4.49 16 4.59 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ช่ือ   ช่ือสกลุ            นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ 
วนัเดือนปีเกิด      10 กรกฎาคม 2529 
สถานท่ีเกิด             พระนครศรีอยธุยา 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั     6 หมู่ 3 ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
ต าแหนง่หน้าที่การงานปัจจุบนั  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั    โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยธุยา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 
ประวติัการศกึษา 
        พ.ศ. 2548     มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (แผนการเรียนคณิต-องักฤษ)                 
           จาก โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
       พ.ศ. 2550                ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูย์วาสกุรี 
        พ.ศ. 2552                ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
           จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      พ.ศ. 2557                การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการอุดมศกึษา 
            จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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