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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 
ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน จําแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูิลําเนา 
และศาสนา กลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสติโครงการเพชรในตม ชัน้ปีท่ี 2 – 5 ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวนทัง้หมด 177 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จํานวน 57 ข้อ 
และในตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้านมีคําถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่
เท่ากบั .94 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีทศันะตอ่
การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณา
เป็นรายด้านพบวา่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร และด้านการจดัดําเนินงาน มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง สว่นในด้านสงัคมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2. นิสติชายและนิสติหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
  3. นิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  4. นิสติท่ีมีภมูิลําเนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร และด้านการจดัดําเนินงานแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านสงัคมไมพ่บความแตกตา่ง 
   5. นิสติท่ีนบัถือศาสนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
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  The purposes of this research were to study the opinions of students towards 
phetnaitom domitory management, faculty of Education, Srinakharinwirot University in 4 
aspects : physical, welfare, social, and the operations. And compare the opinions classified 
by gender, class level, hometown and religion. The samples were 177 undergraduate 
students who were in between the second and fifth year and studying in the second semester 
of the academic year 2012 and residing in Phetnaitom Domitory. Instruments used to collect 
the data is was five-rating scale questionnaire with 57 items and open-ended questions. The 
reliability of the questionnaire was .94. 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 follows : 
  1. Students who reside in Phetnaitom Domitory, Faculty of Education Srinakharinwirot 
University had attitude on opinions towards Phetnaitom Domitory Management in overall at a 
moderate level. When each aspect was considered, the aspects of physical, welfare, and the 
operations were rated at a moderate level. But society aspect was rated at a high level. 
  2. There was no significant difference between the opinions of male and female 
students on Phetnaitom Domitory Management in overall and each aspect. 
  3. There was a significant difference at .05 level among the opinions of the 
students studying in different class level on Phetnaitom Domitory Management in overall and 
each aspect. 
  4. There was a significant difference at .05 level among the opinions of the 
students who came from different hometown on Phetnaitom Domitory Management in overall. 
When each aspect was considered, it was found that there was a significant difference at .05 
level on Phetnaitom Domitory Management in aspects of physical, welfare, and the operations. 
But there was no significant difference in social aspect. 

 



 

  5. There was no significant difference among the opinions of the students who 
had different religions on Phetnaitom Domitory Management in overall and each aspect. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอยา่งสงูจาก อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสขุ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั อาจารย์ ดร.จตพุล ยงศร อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ซึง่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษา 
ตลอดจนแก้ไขสิง่บกพร่องตา่ง  ๆจนกระทัง่ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสิน้สมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ
เป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกลุค ู และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัน่ มีขนัหมาก ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบการทําวจิยั 
ตลอดจนให้คําปรึกษา และแก้ไขสิง่บกพร่องของเคร่ืองมือให้มีความถกูต้องสมบรูณ์ 
 ขอขอบคณุ คณะกรรมการนิสติหอพกั และนิสติหอพกัโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ท่ีให้ความช่วยเหลือพร้อมทัง้อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมลูนิสติในหอพกั 
จนทําให้ได้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ในการวิจยัครัง้นี ้
 ขอกราบขอบพระคณุบดิา มารดา และครอบครัว ท่ีเป็นกําลงัใจสําคญั และให้ความช่วยเหลือ
เร่ืองทนุการศกึษาตลอดมา  
 ขอบคณุทกุท่านท่ีไมส่ามารถกลา่วนามได้ทัง้หมด ท่ีมีสว่นชว่ยเหลือในการสนบัสนนุ และให้กําลงัใจ
ในการทําปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นสําเร็จ 
 คณุคา่ทางวิชาการของงานวิจยัครัง้นี ้ขอมอบให้แก่ผู้ มีพระคณุ ตลอดจนบดิามารดา และ ครู 
อาจารย์ท่ีได้เสียสละความสขุสว่นตวั จนทําให้ผู้วจิยัประสบความสําเร็จในวนันี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 

 ในการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา สําหรับนิสติปริญญาตรี เม่ือมหาวทิยาลยัรับนิสิต
เข้ามาศกึษา มหาวิทยาลยัจงึมีหน้าท่ีในการผลติบณัฑิตให้เป็นผู้ มีความรู้ มีทกัษะด้านวิชาการ วชิาชีพ 
มีคณุธรรมจริยธรรม และพฒันานิสติในด้านตา่ง  ๆดงันัน้การท่ีจะทําให้นิสติได้รับความรู้อยา่งเตม็ท่ี บริการหนึง่
ในมหาวทิยาลยัท่ีช่วยให้นิสติสําเร็จการศกึษาเลา่เรียนได้อยา่งราบร่ืน คือ การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี นัน่ก็คือ
หอพกัสําหรับนิสติ ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาตา่งก็ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัในการให้บริการหอพกัแก่นิสตินกัศกึษา
และมีวตัถปุระสงค์ไปในทิศทางเดียวกนั ดงัท่ี สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 164) ได้เสนอวตัถปุระสงค์ของ
หอพกัสําหรับสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยโดยทัว่ไปไว้ ดงันี ้ 1) เพ่ือให้บริการด้านท่ีพกัอาศยัท่ีมี
ความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา 2) เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
การศกึษาให้แก่นิสตินกัศกึษา 3) เพ่ือช่วยเสริมสร้างทกัษะทางด้านสงัคมให้แก่นกัศกึษา โดยฝึกให้นิสติ
นกัศกึษารู้จกัการอยูร่่วมกนั การเคารพสทิธิของผู้ อ่ืน มีนํา้ใจ มีความสามคัคี มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสว่นรวม และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อยา่งถกูต้อง 4) เพ่ือช่วยเสริมสร้างทกัษะในการทํางาน
ร่วมกนัในวิถีทางประชาธิปไตย โดยสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาจดักิจกรรมนกัศกึษาประเภทตา่งๆ และ 5) เพ่ือ
ช่วยสง่เสริมพฒันาการของนิสตินกัศกึษาในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยจดัสภาพแวดล้อม
และการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ ซึง่จากวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นวา่หอพกันัน้ มีความสําคญั
และมีประโยชน์แก่นิสตินกัศกึษา ทัง้ยงัมีผลในการพฒันาด้านตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษาด้วย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ตา่งมีความประสงค์ท่ีจะให้นิสตินกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 พกัอาศยัในหอพกั
มหาวิทยาลยั ซึง่อาจเห็นวา่ นิสตินกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีรับเข้ามาศกึษานัน้ มาจากการอบรมเลีย้งดท่ีูตา่งกนั 
อีกทัง้มาจากสภาพแวดล้อม และภมูิลําเนาท่ีแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้มีปัญหาในเร่ืองการปรับตวั หรือ
การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคม ดงันัน้การจดับริการหอพกั จงึเป็นสิง่หนึง่ท่ีสําคญัในการปพืูน้ฐานและให้
ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตและอยูร่่วมกนัของนิสตินกัศกึษา 
 การบริหารงานหอพกันิสตินกัศกึษา มีความจําเป็นท่ีต้องใช้ความรู้ทัง้ทางด้านกิจการนิสตินกัศกึษา 
และการจดัการควบคูก่นัไป และเพ่ือให้การบริหารงานบรรลวุตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุม ศกึษา ควรให้
องค์การของการบริการหอพกั ได้จดัตัง้หน่วยจดัหอพกั และหนว่ยท่ีปรึกษาหอพกั และควรแสวงหาบคุลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษา และพฒันานิสตินกัศกึษาในหอพกั อีกทัง้ควรจดัสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอกบัการดําเนินงานหอพกั และควรให้มีการประเมินผลหลายรูปแบบ เพ่ือให้สามารถนําผลจาก



 2 

การประเมินดงักลา่วมาปรับปรุงการบริหารในการบริการหอพกัให้เป็นประโยชน์ตอ่นิสตินกัศกึษา และตอ่
สถาบนัอดุมศกึษาอยา่งแท้จริง (สําเนาว์ ขจรศลิป์.  2539: 202 – 202) 
 การจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษา เป็นบริการหนึง่ท่ีอํานวยความสะดวกในด้านท่ีพกัอาศยั และ
ยงัเป็นสถานท่ีท่ีจะชว่ยสง่เสริม สนบัสนนุพฒันาการและความเจริญงอกงามของนิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยั
ด้วย (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา.  2528: 97) ซึง่สอดคล้องกบั สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 165 – 167) 
ท่ีได้กลา่วถึงความสําคญัของหอพกัตอ่นิสตินกัศกึษาไว้วา่ 1) หอพกัซึง่เป็นท่ีพกัอาศยัจงึมีความจําเป็น
ในการดํารงชีพ 2) หอพกัเป็นท่ีอํานวยความสะดวกสบาย และปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา 3) หอพกัช่วยให้
นิสตินกัศกึษาประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ย 4) หอพกัช่วยให้นิสตินกัศกึษาไมเ่สียสขุภาพกายและสขุภาพจิต 
5) หอพกัช่วยด้านการศกึษาของนิสตินกัศกึษา และ 6) หอพกัช่วยสง่เสริมพฒันาการในด้านตา่งๆ ของ
นิสตินกัศกึษา ทัง้ 6 ประการนี ้ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ หอพกันัน้มีความจําเป็นตอ่นิสตินกัศกึษาเป็นอยา่งมาก 
ดงันัน้จงึควรมีหลกัการบริหารจดัการหอพกัท่ีดีและมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ใน
การจดับริการหอพกันิสติท่ีดีนัน้ จะต้องคํานงึถงึหลกัการท่ีทําให้นิสตินกัศกึษาได้เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี 
ควรจดัให้นิสตินกัศกึษาได้พกัอาศยัอยา่งสะดวกสบายปลอดภยั มีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาและ
การพฒันานิสตินกัศกึษา เช่น สภาพแวดล้อม ซึง่เป็นท่ีตัง้ของหอพกัควรมีทางสญัจรไปมาได้สะดวก ไมอ่ยู่
ใกล้แหลง่เส่ือมโทรม มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามร่มร่ืน มีการดแูลรักษาบริเวณหอพกัให้สะอาดอยู่เสมอ 
ไมมี่สตัว์เลีย้งเข้ามาสร้างความรําคาญให้แก่ผู้พกัอาศยั และควรจดันิสตินกัศกึษาเข้าพกัอาศยัในห้องพกั 
ให้เหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ีของห้อง มีสิง่อํานวยความสะดวกในบริเวณหอพกั เช่น นํา้ด่ืม ตู้ยาประจําหอพกั 
โต๊ะเขียนหนงัสือพร้อมเก้าอี ้โทรศพัท์สาธารณะ ฯลฯ เพียงพอตอ่ความต้องการของนิสตินกัศกึษา นอกจากนี ้
ควรมีบคุลากรฝ่ายงานบริการหอพกัท่ีเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถท่ีจะทําให้งานหอพกันิสตินกัศกึษา
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ มีการดแูลและให้ความสําคญัในเร่ืองชีวิตความเป็นอยูข่องนิสตินกัศกึษา ในหอพกั
มีการจดักิจกรรมนิสตินกัศกึษาในหอพกั พร้อมทัง้จดัการฝึกอบรมนิสตินกัศกึษาในหอพกั เพ่ือพฒันานิสติ
นกัศกึษาให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ได้ถือกําเนิดขึน้ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยพฒันามาจาก
โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ซึง่ได้สถาปนาขึน้ในปี 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือผลกัดนัการศกึษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาท่ีวิชาชีพครูขาดแคลนและไม่สมดลุกบัการขยายตวั
ของสงัคมและศาสตร์ทางด้านการศกึษายงัใหมต่อ่สงัคมตอ่มาได้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูและนกัการศกึษา
เป็นปัญหาท่ีรุนแรงยิ่งขึน้ในสงัคมไทย โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูจงึได้ถกูสถาปนาขึน้เป็นวิทยาลยัวชิาการ 
ในปี 2496 เพ่ือพฒันาปรัชญา แนวคดิและความรู้ความสามารถทางด้านการศกึษาสมยัใหม ่ให้สอดคล้อง
ผสานสมัพนัธ์กบัสงัคมประชาธิปไตย รวมทัง้การพฒันาการศกึษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพท่ีมีระบบ แบบแผน
และมีความลุม่ลกึในสงัคมไทย พร้อมกบัการประสาทปริญญาทางศกึษาศาสตร์ ทัง้ในระดบับณัฑิต มหาบณัฑิต 
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และดษุฎีบณัฑิต และท้ายท่ีสดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลยัท่ีเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” 
ก็ได้รับการสถาปนาขึน้ในปี 2517 โดยมีปรัชญาวา่ “การศกึษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ สกิขา “วิรุฬฺหิ 
สมฺปตฺตา” หรือ “Education is Growth” รวมทัง้สอดคล้องกบั “สีเทา - แดง” ซึง่สีเทา เป็นสีของสมอง 
หมายถึง “ความคดิ” และสีแดงเป็นสีของเลือด หมายถึง “ความกล้าหาญ” สีเทา - แดง จงึหมายถงึ “คดิ
อยา่งกล้าหาญ” (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2545: 9 – 39) 
 โครงการเพชรในตม คือ โครงการผลิตครู ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาผู้ ท่ีจะเป็นครูในภมูิลําเนาเดมิ
และเป็นผู้ นําในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง (สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2543: 4) เป็น
โครงการท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือระหวา่งคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และศนูย์
อาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (ปัจจบุนัคือ กองอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง กองอํานวยการรักษา
ความมัน่คงภายใน หรือ กอ.รมน.) โดยมีวตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ เพ่ือสง่เสริมเยาวชนและครูประจําการ
ในพืน้ท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คง ท่ีมีการดําเนินงานตามโครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) ให้
มีความรู้ทางการศกึษาถึงระดบัปริญญา และเพ่ือร่วมมือประสานงานกบัโครงการอาสาพฒันาและป้องกนั
ตนเอง (อพป.) ในการพฒันาบคุคลให้มีคณุภาพ และคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติ
เหมาะสมท่ีจะเป็นครูดีตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โครงการเพชรในตมนัน้ เร่ิมรับนิสติเข้าศกึษาในโครงการครัง้แรก
ในปีการศกึษา 2529 จนถึงปัจจบุนัได้รับนิสติโครงการเพชรในตมมาแล้ว จํานวน 26 รุ่น กําหนดรับนิสติ
ตามโครงการรุ่นละประมาณ 30 คน โดยผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกมาจากแตล่ะภมูิภาคทัว่ประเทศ ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่จะต้องเป็นนกัเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤตดีิ 
อปุนิสยัและทศันคตท่ีิเหมาะสมแก่การเป็นครู มีอดุมการณ์ในการพฒันาท้องถ่ินชนบทท่ีมีฐานะยากจน 
โดยผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก จะต้องทําสญัญาการเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมในหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศกึษา ผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาตามโครงการเพชรในตม ซึง่มี
คณุสมบตัิครบตามเง่ือนไขของโครงการ จะได้รับการบรรจเุข้ารับราชการในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธิการ ในพืน้ท่ีภมูิลําเนาเดมิหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงภมูิลําเนาเดมิของตนเอง (
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: ออนไลน์) 
 หอพกันิสติโครงการเพชรในตม เป็นการจดับริการเพ่ือนิสติโครงการเพชรในตมโดยเฉพาะ เร่ิมแรก
ไมมี่การให้บริการหอพกั ตอ่มา พลเอกอาทิตย์ กําลงัเอก ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ รักษาราชการผู้บญัชาการ
ทหารบกในขณะนัน้ ได้ริเร่ิมให้มีการจดัทําโครงการฯ และให้การสนบัสนนุโครงการ  เพชรในตม โดยมีความห่วงใย
วา่ถ้านิสติเหลา่นีพ้กัอาศยัอยูต่ามหอพกัของเอกชน อาจได้รับสิง่แวดล้อมท่ีไมดี่ จนอาจขาดความสนใจ
ตอ่การศกึษา กอปรกบัผู้ปกครองสว่นใหญ่มีฐานะยากจน ซึง่ได้มอบหมายให้ พลโท จรวย วงศ์สายณัห์ 
ผู้ อํานวยการศนูย์กิจการพลเรือน กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในขณะนัน้ ซึง่เป็นผู้ควบคมุ กํากบั
ดแูลงานของศนูย์อาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง ดําเนินการประสานกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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โดยใช้พืน้ท่ีภายในบริเวณมหาวิทยาลยัฯ สร้างหอพกั โดยบริจาคเงินสว่นตวัเป็นคา่จดัสร้างหอพกั ทําให้
นิสติได้เข้าไปพํานกัอยูต่ัง้แต ่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2530 เป็นต้นมา (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: 
ออนไลน์) 
 หอพกันิสติโครงการเพชรในตม เป็นอาคาร 5 ชัน้ มีลกัษณะเป็นห้องพกัรวมจดัเรียงเตียงสองชัน้
เป็นแถวตามลกัษณะของห้องท่ีเป็นโถงกว้าง ซึง่ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้มีการจดับริการ
หอพกัใหมเ่พิ่มให้แก่นิสติ การเพิม่หอพกัขึน้ทําให้มีท่ีพกัเพียงพอท่ีจะสามารถแยกหอพกัหญิง และหอพกัชาย
ได้ ซึง่ตลอดระยะเวลาการศกึษานิสติจะต้องรักษาวินยัและอยูภ่ายใต้กฎระเบียบของหอพกัโดยเคร่งครัด 
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: ออนไลน์) โดยผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ และพดูคยุ
กบันิสติโครงการเพชรในตมถึงทศันะของนิสติท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกั และข้อมลูสภาพปัญหาตา่งๆ ท่ี
นิสติได้รับ พบวา่ นิสติสว่นใหญ่มีทศันะตอ่หอพกัท่ีคล้ายและใกล้เคียงกนั ซึง่จากการสมัภาษณ์สามารถ
สรุปผลแยกออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

 ด้านกายภาพ จากการสมัภาษณ์นิสติถงึสภาพปัญหาด้านกายภาพภายในหอพกั และบริเวณ
ภายนอกของหอพกั พบวา่ สภาพแวดล้อมบริเวณหอพกัคอ่นข้างแคบ ท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณหอพกัยงัมีอยูน้่อย 
และไมมี่สนามหญ้าให้นิสติใช้ทํากิจกรรมหรือเลน่กีฬา สว่นท่ีตัง้ของหอพกัถกูแบง่แยกออกจากสว่นอ่ืน
ของมหาวทิยาลยั และไมมี่คนเข้าไปสนใจดแูล (พนาไพร มณีรัตน์.  2554: สมัภาษณ์) เส้นทางระหวา่ง
หอพกัและอาคารเรียนยงัมีไฟสอ่งสวา่งไมเ่พียงพอ สง่ผลให้นิสติมีความกงัวลตอ่การเส่ียงอนัตรายระหวา่ง
การเดนิทางในเวลากลางคืน (วรรณศลิป์ ศรีวรรณะ.  2554: สมัภาษณ์) สว่นภายในอาคารหอพกันิสติหญิง 
ห้องพกัมีขนาดพืน้ท่ีไมเ่หมาะสมกบัจํานวนนิสติ ทําให้เกิดความแออดั (นไูซนะ อาบชิู.  2554: สมัภาษณ์) 
ห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ ซึง่เป็นห้องสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนิสติ และห้องนํา้ภายในหอพกั
ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต (สรัุตนา เครือชาลี.  2554: สมัภาษณ์) เป็นเหตใุห้นิสิตหญิง
ต้องใช้ห้องนํา้หอพกันิสติชายและคณะพลศกึษา (นไูซนะ อาบชิู.  2554: สมัภาษณ์) นอกจากนี ้ราวตากผ้า 
และชัน้วางรองเท้า ภายในหอพกันัน้ ยงัไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนิสติเช่นกนั (ซีอี อาดํา.  2554: สมัภาษณ์) 
ในปัจจบุนัมีการสร้างอาคารหอพกันิสติชายขึน้ใหม ่ภายในอาคารหอพกัไมมี่ห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ 
(ฐากรู พลูพิพฒัน์.  2554: สมัภาษณ์) ไมมี่ราวตากผ้า (พนาไพร มณีรัตน์.  2554: สมัภาษณ์) ลอ็กเกอร์
ภายในหอพกัมีสภาพชํารุด และไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนิสติ (อสัดี ยิงทา.  2554: สมัภาษณ์) นอกจากนี ้
ยงัมีกลิน่นํา้จากคลองแสนแสบท่ีรบกวนการใช้ชีวิตในหอพกัของนิสติอีกด้วย (ชยัณรงค์ โปตะวตัร์.  2554: 
สมัภาษณ์)  
 ด้านสวสัดกิาร ทางหอพกัมีการจดัอบรมและให้ความรู้แก่นิสติในหอพกั โดยการเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ในเร่ืองตา่งๆท่ีนิสติสนใจ หอพกัมีการบริการตู้ยาประจําหอพกัและบริการนํา้ด่ืมนํา้ใช้ท่ีเพียงพอ 
(นไูซนะ อาบชิู. 2554: สมัภาษณ์) แตก่ารจดัสวสัดกิารสว่นอ่ืนมีความบกพร่องอยูม่าก เช่น การจดับริการ
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมไปถงึ อปุกรณ์กีฬา และเคร่ืองดนตรีไทย ซึง่มีสภาพพร้อมใช้งาน เพียงบางสว่นเท่านัน้ 
สง่ผลให้สวสัดกิารท่ีจดัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของนิสติ (พนาไพร มณีรัตน์ และ สรัุตนา เครือชาลี. 
2554: สมัภาษณ์) นอกจากนีห้อพกัยงัขาดระบบรักษาความปลอดภยั บางครัง้มีบคุคลภายนอกเข้าไปใน
บริเวณหอพกั ทําให้นิสติรู้สกึขาดความปลอดภยั และกงัวลตอ่การเกิดอนัตราย (พนาไพร มณีรัตน์.  2554: 
สมัภาษณ์) 
 ด้านสงัคม เน่ืองจากระบบหอพกัเป็นแบบดแูลกนัเอง มีรุ่นพ่ีดแูลรุ่นน้อง สภาพแวดล้อมทาง 
ด้านสงัคมภายในหอพกัจงึเป็นการช่วยเหลือและทํางานร่วมกนัเป็นสว่นใหญ่ มีการจดักิจกรรมเพ่ือทําร่วมกนั 
และแบง่งานกนัทํา มีการช่วยเหลือกนัในด้านการเรียน โดยมีการจดัตวิหนงัสือภายในหอพกั เพ่ือชว่ยเหลือ
เพ่ือนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน ทําให้นิสติเกิดความใกล้ชิดรักใคร่กลมเกลียว (พนาไพร มณีรัตน์. 2554: 
สมัภาษณ์) และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั แม้วา่จะมีเพศ ภมูิลําเนา ศาสนา และระดบัชัน้ปี ท่ีแตกตา่งกนั 
สว่นในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสติ และอาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกันัน้ อาจารย์หรือบคุลากร
ประจําหอพกัได้ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษา และช่วยในการตดิตอ่ประสานงานในด้านตา่งๆ แก่
นิสติเป็นอยา่งดี ทําให้นิสติยงัมีความใกล้ชิดกบัอาจารย์หรือบคุลากรท่ีดแูลหอพกั การอยูร่่วมกนัในสงัคมหอพกั
จงึเป็นไปอยา่งราบร่ืน (นไูซนะ อาบชิู.  2554: สมัภาษณ์)  
 ด้านการจดัดําเนินงาน ภายในหอพกัมีการควบคมุดแูลโดยรุ่นพ่ีนิสติเพชรในตม ซึง่ทําหน้าท่ี 
ในการบริหารจดัการภายใน มีประธานหอพกัและฝ่ายตา่งๆ การประชาสมัพนัธ์ขา่วสารภายในหอพกั 
มีความทัว่ถึง มีความสะดวกในการตดิตอ่บคุลากรหอพกัหรืออาจารย์ประจําหอพกั (ซีอี อาดํา.  2554: 
สมัภาษณ์) และมีกฎระเบียบประจําหอพกัท่ีเหมาะสม (นไูซนะ อาบชิู.  2554: สมัภาษณ์) แตก่ารตดิตอ่
ซอ่มบํารุงอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ ภายในหอพกั เช่น การซอ่มบํารุงห้องนํา้และระบบนํา้ประปา มีการลา่ช้า และการ
ซอ่มบํารุงไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ (ซีอี อาดํา.  2554: สมัภาษณ์)  
 จากข้อมลูดงักลา่ว ทําให้ผู้วจิยัสนใจศกึษาทศันะของนิสติโครงการเพชรในตม ท่ีมีตอ่การจดับริการ
หอพกันิสติโครงการเพชรในตม เพ่ือให้ทราบถึงทศันะท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัของนิสติในโครงการ ทัง้ในภาพรวม
และในแตล่ะด้าน และสามารถนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดับริการหอพกันิสติให้เป็น
หอพกันิสติท่ีดีและมีประสทิธิภาพ รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของนิสติได้มากท่ีสดุ และให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม 
และด้านการจดัดําเนินงาน 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และ
รายด้าน จําแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูิลําเนา และศาสนา 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 ผลจากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้จะเป็นข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันะของนิสติโครงการเพชรในตม 

ท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกัโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ช่วยให้
มหาวิทยาลยัดําเนินงานบริการหอพกันิสตินกัศกึษาให้เป็นสถานท่ีท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน และการพฒันา
นิสตินกัศกึษา ทัง้ในด้านสงัคม อารมณ์ และจิตใจ ให้นิสตินกัศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีความพร้อมและสมบรูณ์ 
นอกจากนีย้งัเป็นข้อมลูแก่ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดับริการหอพกั สามารถนําไปใช้เป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงและพฒันาการจดับริการหอพกันิสติ ให้ตรงกบัหลกัการจดับริการหอพกัท่ีดี มีประสทิธิภาพ 
และสามารถตอบสนองความต้องการให้กบันิสติมากยิ่งขึน้ และจากข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ยงัเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจสามารถนําไปเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบังานบริการหอพกัตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นีคื้อ นิสติโครงการเพชรในตม ชัน้ปีท่ี 2 – 5 ท่ีกําลงัศกึษา
อยูใ่นคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
จํานวนทัง้หมด 180 คน โดยในการวิจยัครัง้นีไ้มไ่ด้ทําการศกึษานิสติโครงการเพชรในตม ชัน้ปีท่ี 1 เน่ืองจาก
นิสติชัน้ปีท่ี 1 เข้ารับการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และลกัษณะหอพกันัน้มีการจดับริการ
ท่ีแตกตา่งกนั 
 ตวัแปรที่ศึกษา  
  1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็น ดงันี ้

   1.1 เพศ แบง่เป็น 

    1.1.1 เพศชาย 

    1.1.2 เพศหญิง  
   1.2 ชัน้ปีท่ีศกึษา แบง่เป็น 

    1.2.1 ชัน้ปีท่ี 2 

    1.2.2 ชัน้ปีท่ี 3 

    1.2.3 ชัน้ปีท่ี 4 

    1.2.4 ชัน้ปีท่ี 5 

   1.3 ภมูิลําเนา แบง่เป็น 
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    1.3.1 ภาคเหนือ 

    1.3.2 ภาคกลาง 
    1.3.3 ภาคใต้ 

    1.3.4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   1.4 ศาสนา แบง่เป็น  
    1.4.1 ศาสนาพทุธ 
    1.4.2 ศาสนาอิสลาม 

    1.4.3 ศาสนาอ่ืนๆ 
 2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันะของนิสติโครงการเพชรในตมตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร 
ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ทศันะของนิสิตโครงการเพชรในตม หมายถึง ความคดิเห็นของบคุคลตอ่การจดับริการ
หอพกั อนัเป็นผลจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ตา่งๆ วา่ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึง่การวิจยั
ในครัง้นี ้หมายถึง ความคดิเห็นของนิสติโครงการเพชรในตม ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 
ชัน้ปีท่ี 5 ท่ีมีตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ทัง้ในภาพรวม
และรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ 
  1.1 ด้านกายภาพ หมายถงึ ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีตัง้หอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
รวมทัง้แสงสวา่งบริเวณโดยรอบและภายในหอพกั สภาพแวดล้อมบริเวณภายนอกและภายในอาคารหอพกั 
เช่น การรักษาความสะอาด การจดัสถานท่ีนัง่พกัผอ่น สถานท่ีสําหรับทํากิจกรรม ห้องนํา้ ห้องสขุา ห้องศกึษา
ค้นคว้าทางวิชาการ ลอ็กเกอร์ ราวตากผ้า ชัน้วางรองเท้า เป็นต้น  
  1.2 ด้านสวัสดกิาร หมายถงึ ลกัษณะของการจดัสวสัดกิาร และสภาพของสวสัดกิารตา่งๆ 
ท่ีทางหอพกัจดัให้แก่นิสติโครงการเพชรในตมได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภยั เช่น การจดั
อบรมให้ความรู้แก่นิสติ ระบบรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกั สวสัดกิารด้านสขุภาพอนามยั ส่ือและ
เทคโนโลยี บริการขา่วสารและสิง่พิมพ์ บริการจดหมายและพสัดภุณัฑ์ อปุกรณ์กีฬาและเคร่ืองดนตรีไทย 
นํา้ด่ืมนําใช้ อปุกรณ์เคร่ืองใช้สําหรับซกัรีด รวมทัง้สิง่ของเคร่ืองใช้อ่ืน  ๆท่ีชว่ยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั
ของนิสติ เช่น ตู้ เย็น อปุกรณ์ทําอาหาร เป็นต้น 
  1.3 ด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์ในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัของนิสติ การให้ความร่วมมือ
ในการจดักิจกรรมหรือทํางานร่วมกนัภายในหอพกัของนิสติ รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสติภายในหอพกั 



 8 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสติกบัอาจารย์และบคุลากรประจําหอพกั และความเป็นผู้ นําของอาจารย์หรือบคุลากร
ประจําหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
  1.4 ด้านการจัดดาํเนินงาน หมายถึง ลกัษณะการควบคมุดแูลและจดัดําเนินงานตา่งๆ 
ภายในหอพกั การประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร การจดัการกฎระเบียบหอพกั การให้ความยตุธิรรมแก่นิสติ รวมถึง 
ความสะดวกในการตดิตอ่ และการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของอาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกั ระบบ
การจดัการซอ่มบํารุงสิง่ตา่งๆ ของหอพกั และหลกัการในการดําเนินงานหอพกันิสติโครงการเพชรในตม
ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
 2.  นิสิตโครงการเพชรในตม หมายถงึ นิสติคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศกึษา ซึง่ในงานวิจยันี ้หมายถงึ 
นิสติท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 ถึง ชัน้ปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2555 
 3. หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม หมายถึง สถานท่ีพกัอาศยัสําหรับนิสติโครงการเพชรในตม 
ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําลงักําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 ถึงชัน้ปีท่ี 5 
แบง่ออกเป็นหอพกันิสติหญิง 1 หลงั และหอพกันิสติชาย 1 หลงั 
 
สมมุตฐิานในการวจิัย   
 1. นิสติชายและนิสติหญิง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และ
ในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 2. นิสติท่ีศกึษาชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม
และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 3. นิสติท่ีมีภมูิลําเนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม
และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 4. นิสติท่ีนบัถือศาสนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม 
และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้นํามาจดัเรียบเรียงเนือ้หาสาระ
ตามลําดบั ดงันี ้ ประวตัคิวามเป็นมาของหอพกันิสตินกัศกึษา ความสําคญัของหอพกันิสตินกัศกึษา 
วตัถปุระสงค์ของหอพกันิสตินกัศกึษา ประเภทของหอพกันิสตินกัศกึษาของหอพกันิสตินกัศกึษา แนวคดิ
เก่ียวกบัการจดัหอพกันิสตินกัศกึษา การจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา และประวตัิ
ความเป็นมาและการดําเนินงานหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
 
ประวัตคิวามเป็นมาของหอพกันิสิตนักศกึษา  
 ท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของมนษุย์ ในการก่อกําเนิดของมหาวิทยาลยัทวีปยโุรป ในสมยัแรก  ๆนัน้
ยงัไมไ่ด้จดัหอพกัไว้บริการนิสตินกัศกึษา นิสตินกัศกึษาสว่นใหญ่ซึง่เดินทางมาจากเมืองตา่งๆ จงึต้องพกั
อยูใ่นเมืองท่ีมหาวิทยาลยัตัง้อยู ่ตอ่มาเม่ือมหาวิทยาลยัมีความเจริญมากขึน้ และเลง็เห็นวา่ ปัญหาด้าน
ท่ีพกัอาศยัมีผลทําให้นิสตินกัศกึษาไมพ่ร้อมท่ีจะศกึษาเลา่เรียน จงึได้จดัสร้างหอพกัให้แก่นิสตินกัศกึษาขึน้ 
(สําเนาว์  ขจรศลิป์.  2539: 159 - 163; อ้างอิงจาก  Mueller.  1961) 
 วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2535: 4) ได้ศกึษางานด้านหอพกัเป็นบริการท่ีจดัให้แก่ นกัเรียน / 
นิสตินกัศกึษา ท่ีมีความจําเป็นต้องอาศยัอยูใ่นหอพกัในมหาวิทยาลยั ดงันี ้
  1. การบริการหอพกั เป็นการบริการดัง้เดมิมีตัง้แตส่มยัการก่อตัง้มหาวทิยาลยัในรูปแบบ
สากล ถ้าศกึษาจากประวตัอิดุมศกึษาจะทราบวา่นกัเรียน/นกัศกึษา สมยัศตวรรษท่ี 9 – 12 ท่ีไปเลา่เรียน
ในมหาวิทยาลยั จําเป็นต้องเดนิทางจากตา่งประเทศของตนเองไปศกึษา ณ มหาวิทยาลยัซาเลอโน (Salerno) 
หรือมหาวทิยาลยัโบโลญา (Bologna) นกัเรียน/นกัศกึษา จําเป็นต้องพกัอาศยัอยูท่ี่มหาวทิยาลยัจดัให้ เพ่ือ
มิให้ถกูชาวเมืองเอารัดเอาเปรียบ 
  2. มหาวทิยาลยัลอนดอนเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในการพยายามจดัรูปแบบของมหาวทิยาลยั
เพ่ือเอือ้ให้นกัเรียน / นิสตินกัศกึษาทกุคนมาอยูป่ระจํา เพ่ือได้ใกล้ชิดกบัอาจารย์ผู้สอน ซึง่จะคอยแนะนํา
สัง่สอนในการอบรมมารยาท การวางตวัความประพฤต ิ จิตใจ และฝึกความเป็นสภุาพบรุุษ สง่เสริมให้นกัศกึษา
ได้รู้จกัวิธีรับประทานอาหารวิธีอยูร่่วมหอพกัและการใช้ชีวิตตา่งๆ 
  3. ประเทศไทยได้มีประชาชนทัว่ไปจดัตัง้หอพกัขึน้เพ่ือทําเป็นธุรกิจ หารายได้จากนิสตินกัศกึษา 
โดยรับนกัเรียน/นกัศกึษา ท่ีเดนิทางจากจงัหวดัตา่ง  ๆมาศกึษาเลา่เรียนในสถานท่ีตา่ง  ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
เป็นจํานวนมาก ในชัน้ต้นกิจการด้านหอพกัได้เกิดขึน้เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ตอ่มารัฐได้ขยายการศกึษา
ออกไปสูส่ว่นภมูิภาคอยา่งกว้างขวาง สถานศกึษาระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ได้รับการจดัตัง้ขึน้ใน
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หลายจงัหวดัทกุภาคทัว่ประเทศ จงึมีเยาวชนจากท่ีตา่งๆ ไปรับการศกึษา สําหรับผู้ ท่ีอยูห่่างไกลก็ต้องไป
อาศยัตามหอพกัท่ีตัง้อยูใ่กล้สถานศกึษาเป็นผลให้มีผู้จดัตัง้หอพกัขึน้ในท้องท่ีหลายจงัหวดัทกุภาคทัว่ประเทศ 
 สําหรับมหาวทิยาลยัในประเทศไทย มีสถาบนัอดุมศกึษาบางแห่ง ตัง้อยูใ่นเมืองหรือชมุชนท่ีมี
ขนาดเลก็ ซึง่มีหอพกัเอกชนไมม่าก นิสตินกัศกึษาท่ีมาจากจงัหวดัอ่ืนจงึไมมี่ท่ีพกัอาศยั หอพกันิสตินกัศกึษา
จงึนบัวา่เป็นสถานท่ี ซึง่มีความจําเป็นมากในการดํารงชีพ (สําเนาว์ ขจรศลิป์.  2539: 165) เม่ือจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ได้ถกูสถาปนาขึน้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2459 โดยในการจดัการศกึษาได้จดั
ให้นิสตินกัศกึษาทกุคนพกัอยูใ่นมหาวิทยาลยั ตามการจดัระบบอดุมศกึษาแบบองักฤษ (วลัลภา เทพหสัดนิ 
ณ อยธุยา. 2530ข: 108) ตอ่มามีการจดัตัง้มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ และได้มีการจดัตัง้หอพกันิสตินกัศกึษาขึน้
เช่นกนั โดยในปี พ.ศ. 2475 – 2482 ทางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้มีการจดัตัง้หอพกัขึน้ แตไ่ด้มีการยกเลกิ
หอพกัไป และมีการจดัตัง้หอพกัขึน้ใหมใ่นปี พ.ศ.2485 ตอ่มาในปี พ.ศ.2515 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภมูิพลอดลุยเดชฯ ได้พระราชทานบริเวณสว่นหนึง่ของสวนพฒุตาล และอาคารไม้โดยให้ปรับปรุงขึน้เป็น
หอพกัชาย (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  2525: 127) ทางวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้มีการสร้างหอพกัขึน้
ในปี พ.ศ. 2482 ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 และและเน่ืองจาก
นิสตินกัศกึษาของทางมหาวิทยาลยัต้องใช้เวลาปฏิบตังิานอยูก่บัพืชและสตัว์มาก จงึได้เลง็เห็นวา่การพกัอาศยั
ของนิสตินกัศกึษาควรอยูใ่กล้แหลง่ปฏิบตังิาน จงึได้มีการสร้างหอพกัให้แก่นิสตินกัศกึษาเพิ่มขึน้ (สําเนาว์ 
ขจรศลิป์.  2525: 3) 
 สรุปได้วา่ การก่อตัง้หอพกันิสตินกัศกึษาในเร่ิมแรกนัน้ เกิดขึน้เพราะสถาบนัอดุมศกึษาตา่งก็ได้
เลง็เห็นวา่ ปัญหาด้านท่ีพกัอาศยัมีผลทําให้นิสตินกัศกึษาไมพ่ร้อมตอ่การศกึษาเลา่เรียน สถาบนั อดุมศกึษา
ตา่ง  ๆจงึได้จดัหอพกันิสติขึน้โดยเป็นการจดัขึน้เพ่ือช่วยเหลือนิสตินกัศกึษาท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีพกั หรือเดนิทาง
มาไกล และช่วยฝึกทกัษะแก่นิสตินกัศกึษา ทัง้ในด้านบคุลกิภาพ และพฒันาการด้านตา่งๆ โดยหอพกันิสติ
นกัศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศก็ได้มีการพฒันาเร่ือยมาจนปัจจบุนั 
 
ความสาํคัญของหอพกันิสิตนักศึกษา 
 การจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษา เป็นบริการหนึง่ท่ีอํานวยความสะดวกในด้านท่ีพกัอาศยั และ
ยงัเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยสง่เสริม สนบัสนนุพฒันาการและความเจริญงอกงามของนิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัด้วย 
(วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 2528: 97) ซึง่สอดคล้องกบั สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 165 – 167) ท่ีได้
กลา่วถึงความสําคญัของหอพกัตอ่นิสตินกัศกึษา ดงันี ้
  1. ความสําคญัตอ่นิสตินกัศกึษา  
   1.1 หอพกัมีความจําเป็นในการดํารงชีพของนิสตินกัศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่ 



 11 

มีสถานท่ีตัง้ตา่งกนั บางแหง่ตัง้อยูใ่นเมืองและบางแหง่อยูใ่นชมุชนขนาดเลก็ ซึง่มีหอพกัเอกชนไมม่ากนกั 
นิสตินกัศกึษาท่ีมาจากตา่งจงัหวดั จงึไมมี่ท่ีพกัอาศยั ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาจงึมีความจําเป็นท่ีต้องสร้าง
หอพกันิสตินกัศกึษา เพ่ือรองรับความต้องการ และความจําเป็นในการดํารงชีพระหวา่งการศกึษา 
   1.2 หอพกัเป็นท่ีอํานวยความสะดวก สบายและปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา สําหรับหอพกั
ของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ โดยทัว่ไปจดัเพ่ือเป็นสวสัดกิารให้แก่นิสตินกัศกึษา โดยมิได้มุง่หวงัผลกําไร เช่น 
หอพกันิสตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ได้จดัสิง่อํานวยความสะดวกในด้านตา่ง  ๆให้นกัศกึษา
อยูอ่ยา่งสะดวกสบาย และปลอดภยั นอกจากนัน้ยงัได้จดัอาจารย์และนิสตินกัศกึษาคอยดแูลให้ความช่วยเหลือ
ให้นิสตินกัศกึษามีความอบอุน่ และมีความพร้อมในการศกึษาเลา่เรียน 
   1.3 หอพกัช่วยให้นิสตินกัศกึษาประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ย การพกัอาศยัในหอพกั
เอกชนนัน้ นิสตินกัศกึษาต้องเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางเพิ่มขึน้ หอพกันิสตินกัศกึษาของสถาบนั 
อดุมศกึษา จงึช่วยให้นิสตินกัศกึษาประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลาในการเดนิทาง 
   1.4 หอพกัช่วยให้นิสตินกัศกึษาไมเ่สียสขุภาพกายและสขุภาพจิต ปัญหาการจราจรท่ีตดิขดั
ในเมืองใหญ่ ทําให้นิสตินกัศกึษาท่ีไมไ่ด้พกัอาศยัอยูใ่นหอพกัของสถาบนัอดุมศกึษา ต้องใช้เวลาในการเดนิทาง
ไปกลบั ในระหวา่งการเดนิทางนัน้ นิสตินกัศกึษาต้องผจญกบัอากาศท่ีร้อนอบอ้าว ฝุ่ นละอองและควนัพิษ
จากท่อไอเสียรถยนต์ สภาพแวดล้อมดงักลา่ว ทําให้นิสตินกัศกึษาเสียสขุภาพกายและสขุภาพจิต นอกจากนัน้
การเดนิทางทกุวนั ทําให้มีความเส่ียง ตอ่อบุตัเิหตแุละอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเดนิทางได้มากอีกด้วย 
   1.5 หอพกัช่วยด้านการศกึษาของนิสตินกัศกึษา การอยูร่่วมกนัทําให้นิสตินกัศกึษาได้
มีโอกาสศกึษาร่วมกนัเป็นกลุม่ จงึทําให้การศกึษาได้ผลดี การพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณสถาบนัอดุมศกึษา ทํา
ให้นิสตินกัศกึษามีโอกาสใช้ห้องสมดุของสถาบนัได้อยา่งเตม็ท่ี  การเดนิทางไปเข้าชัน้เรียนก็มีความสะดวกมาก 
   1.6 หอพกัช่วยสง่เสริมพฒันาการในด้านตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษา การอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
ได้ทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน เป็นการช่วยให้นิสตินกัศกึษาเกิดทกัษะในสงัคม และมีความสามารถในการปรับตวั 
ให้เข้ากบัสภาพการณ์ตา่งๆ ได้ดีขึน้ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสตินกัศกึษาหอพกั และการเข้าฝึกอบรมในด้าน
ตา่งๆ ท่ีงานหอพกัจดัขึน้ยอ่มเป็นการสง่เสริมพฒันาการในด้านตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
  2. ความสําคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา 
   2.1 หอพกัช่วยให้การสอนของสถาบนัอดุมศกึษามีประสทิธิภาพ การท่ีนิสตินกัศกึษา ใน
สถาบนัอดุมศกึษาในชนบทไมมี่ท่ีพกัอาศยั ยอ่มทําให้นิสตินกัศกึษาออ่นเพลียจากการเดนิทางไมมี่ความพร้อม
ท่ีจะศกึษาเลา่เรียน ซึง่ถ้าหากนิสตินกัศกึษาได้พกัอยูใ่นหอพกัของสถาบนัอดุมศกึษา ปัญหาเหลา่นัน้
จะไมเ่กิดขึน้ นิสตินกัศกึษาก็มีความพร้อมท่ีจะศกึษาเลา่เรียน ทําให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ 
   2.2 หอพกัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัของสถาบนัอดุมศกึษาในการพฒันานิสตินกัศกึษา เน่ืองจาก
หอพกัเป็นสถานท่ีท่ีนกัศกึษาใช้พกัผอ่นหลบันอน นนัทนาการ ร่วมกนัทํากิจกรรมนิสตินกัศกึษา เข้ารับ
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การฝึกอบรมในด้านตา่งๆ ท่ีหอพกัจดัขึน้ นิสตินกัศกึษาต้องควบคมุ กํากบั ดแูลตนเองตามวฒุิภาวะให้
เจริญสมวยั ทําให้นิสตินกัศกึษาเกิดทกัษะ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ มากขึน้ ดงันัน้หอพกั
จงึเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันานิสตินกัศกึษาในด้านตา่งๆ ของสถาบนั อดุมศกึษาด้วย 
 สว่น ทองเรียน อมรัชกลุ (2525: 52) ได้กลา่วถึงความสําคญัของหอพกัไว้วา่ การบริการหอพกั
เป็นความหวงัของนิสตินกัศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิสตินกัศกึษาท่ียากจนและอยูต่า่งจงัหวดั การมีหอพกั
นิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยั ทําให้ไมต้่องเช่าหอพกัเอกชนท่ีมีราคาแพง การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีนําไปสูก่ารมี
สขุภาพทางกายและใจท่ีดี ถือเป็นหวัใจในการเรียนและการพฒันาตนเองของนิสตินกัศกึษา ซึง่สอดคล้อง
กบั มนตรี แย้มกสกิร (2542: 8) ท่ีกลา่ววา่ หอพกันิสตินกัศกึษาสําคญัตอ่การเป็นสถานท่ีท่ีสร้างความเจริญ
งอกงามทางสตปัิญญา พฒันาความเป็นผู้ นํา ความรับผิดชอบ ความเอือ้เฟือ้ ความมีวินยั ความสามคัคี
และการปรับตวัอยูร่่วมกนัของนิสตินกัศกึษา และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีได้
เลง็เห็นความสําคญัของหอพกันิสตินกัศกึษาวา่ เป็นสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้รู้จกัใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั
กบับคุคลอ่ืนในสงัคม ได้แลกเปล่ียนทศันคต ิ ฝึกให้นกัศกึษารู้จกัดแูลตวัเอง ชว่ยเหลือบคุคลอ่ืน และรู้จกั
ปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม กอปรกบัหอพกันกัศกึษาได้จดัโครงการเพ่ือพฒันานกัศกึษาด้านตา่ง  ๆเช่น การพฒันา
ทกัษะชีวิต บคุลกิภาพ บริหารเวลา จดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ภาษา บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเสริมให้กบันกัศกึษาท่ีพกัในหอพกันกัศกึษาได้ใช้หอพกัเป็นท่ีพกัอาศยั เสริมสร้างทกัษะทางสงัคม ฝึกฝน
วิชาการและเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั (Living Learning and Caring Center) ซึง่มหาวิทยาลยัต้องจดัพฒันา
นกัศกึษาให้ครบทกุด้าน เพ่ือเป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (2555: ออนไลน์) 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั กริม (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงศกึษาธิการ.  2551: 1; 
อ้างอิงจาก Grimm.  1993: 248 – 249) กลา่ววา่ หอพกันิสตินกัศกึษา เป็นสว่นหนึง่ของระบบกิจการ
นิสตินกัศกึษา เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยหลอ่หลอม และช่วยพฒันาบคุลกิภาพของนิสตินกัศกึษาให้สามารถ
ปรับตวัใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ นอกจากนัน้หอพกัยงัมีสว่นสําคญัในการเป็นแหลง่
สนบัสนนุในการศกึษาเลา่เรียนของนิสตินกัศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 สรุปได้วา่ หอพกันิสตินกัศกึษามีความสําคญัตอ่นิสตินกัศกึษา ในการช่วยเป็นท่ีพกัและอํานวย
ความสะดวกให้แก่นิสตินกัศกึษา ทําให้นิสตินกัศกึษาประหยดัทัง้เงินและเวลา และมีความสะดวกใน
การเดนิทางไปศกึษาเลา่เรียน นอกจากนีห้อพกัยงัมีความสําคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ช่วยในการ
หลอ่หลอมหรือเสริมสร้างพฒันาการในด้านตา่งๆ และช่วยในการฝึกทกัษะตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษา ทํา
ให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีศกัยภาพในการศกึษาเลา่เรียนอยา่งเตม็ท่ี จงึกลา่ว
ได้วา่หอพกันิสตินกัศกึษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัอยา่งหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีช่วยในการสามารถ
ผลติบณัฑิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของหอพักนิสิตนักศึกษา 
 หอพกันิสตินกัศกึษาเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ท่ีจะชว่ยให้สถาบนัอดุมศกึษาบรรลเุป้าหมาย
ในการผลติบณัฑิตอยา่งมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่งมีปรัชญาตา่งกนั ดงันัน้
การกําหนดวตัถปุระสงค์ของหอพกันิสตินกัศกึษา จงึขึน้อยูก่บัปรัชญาของสถาบนั อดุมศกึษานัน้ ซึง่ทัว่ไป
แล้ว วตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกัเพ่ือให้นิสตินกัศกึษามีท่ีพกัอาศยั มีความสะดวกปลอดภยั และสง่เสริม
พฒันาการด้านตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษา (สําเนาว์ ขจรศิลป์.  2539: 161) 
 มีนกัวิชาการหลายท่านได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกั ดงันี ้
 เดอดอสเตอร์ และ มาเบลิ (สําเนาว์ ขจรศลิป์.  2539: 162 – 163 ; อ้างอิงจาก De Coster ; & 
Mable. 1974) ได้กลา่วถึง วตัถปุระสงค์ของหอพกันิสตินกัศกึษา โดยได้จดัระดบัของวตัถปุระสงค์ออกเป็น 
5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัท่ี 1 เพ่ือจดัสภาพแวดล้อมและอาคารท่ีพกัอาศยั ท่ีสะอาด สะดวก สบายและปลอดภยั 
  ระดบัท่ี 2 เพ่ือจรรโลงสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารท่ีพกัอาศยัให้อยูใ่นสภาพท่ีดี 
  ระดบัท่ี 3 เพ่ือก่อให้เกิดโครงสร้างและกฏเกณฑ์แหง่การตอ่สู้ ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและการอยูร่่วมกนั
ในสงัคม 
  ระดบัท่ี 4 เพ่ือพฒันาสภาพแวดล้อมของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เพ่ือสะท้อนให้เห็นถงึ
ความรับผิดชอบของบคุคลตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืนพร้อมกบับรรยากาศท่ีสง่เสริมในการเรียน 
  ระดบัท่ี 5 เพ่ือให้บคุคลได้มีโอกาสในการเจริญเตบิโตและพฒันาศกัยภาพแหง่ตน 
 จากวตัถปุระสงค์ 5 ระดบั จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีอยูส่องฝ่ายในการดําเนินงานหอพกั คือ ฝ่ายรับผิดชอบ
ในเร่ืองท่ีพกัอาศยัและอาหาร สว่นอีกฝ่ายคือ ฝ่ายท่ีปรึกษา ซึง่ประกอบด้วยคณะท่ีปรึกษาหอพกั ซึง่มี
หน้าท่ีในการแนะนําและจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานิสตินกัศกึษา ทัง้ 2 ฝ่ายจะต้องทํางานร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบ 
 สว่น มนตรี แย้มกสกิร (2542: 68 – 69) ได้สรุปวตัถปุระสงค์ของหอพกันิสตินกัศกึษาไว้วา่การจดั 
บริการหอพกันิสตินกัศกึษามีวตัถปุระสงค์หลกัคือ เพ่ือช่วยให้นิสตินกัศกึษา มีความพร้อมในการศกึษา
เลา่เรียน และเพ่ือช่วยพฒันานิสตินกัศกึษาให้มีบคุลกิภาพและจริยธรรมตามปณิธานของสถาบนัการศกึษา 
นอกจากนีย้งัมีวตัถปุระสงค์ของการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษาอ่ืนคือเพ่ือฝึกนิสตินกัศกึษาให้รู้จกัการอยู่
ร่วมกนั  เคารพในสทิธิซึง่กนัและกนั และรับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม เพ่ือฝึกนิสตินกัศกึษาให้เป็น
บคุคลท่ีมีนํา้ใจและมีความสามคัคี และเพ่ือสร้างและพฒันานิสตินกัศกึษาตามแนวทางของแตล่ะอาชีพ 
(กรณีหอพกัคณะ) 
 ทางด้าน สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 163 – 164) ได้เสนอวตัถปุระสงค์ของหอพกัสําหรับสถาบนั 
อดุมศกึษาในประเทศไทยไว้เช่นกนั โดยกลา่วไว้ ดงันี ้
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  1. เพ่ือให้บริการด้านท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา 
  2. เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษา ให้แก่นิสตินกัศกึษา  
  3. เพ่ือช่วยเสริมสร้างทกัษะทางด้านสงัคม ให้แก่นิสตินกัศกึษา โดยฝึกให้นกัศกึษารู้จกั
การอยูร่่วมกนัการเคารพสทิธิของผู้ อ่ืน มีนํา้ใจ มีความสามคัคี มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม 
และสามารถใช้ชีวิตในมหาวทิยาลยัได้อยา่งถกูต้อง  
  4. เพ่ือช่วยเสริมสร้างทกัษะในการทํางานร่วมกนั ในวถีิทางประชาธิปไตย โดยสง่เสริมให้
นิสตินกัศกึษาจดักิจกรรมนกัศกึษาประเภทตา่งๆ  
  5. เพ่ือช่วยสง่เสริมพฒันาการของนิสตินกัศกึษา ในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
โดยจดัสภาพแวดล้อมและการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ  
 นอกจากนี ้จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2530: 2) ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการจดัหอพกันิสติ
ไว้ ดงันี ้
  1. เพ่ือให้นิสติได้อยูร่่วมกนัในท่ีพกัท่ีมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การศกึษา 
  2. เพ่ือฝึกฝนให้นิสติรู้จกัการอยู่ร่วมกนั เคารพสทิธิซึง่กนัและกนั มีนํา้ใจ มีความสามคัคี 
มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและตอ่สว่นรวม และสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อยา่งถกูต้อง 
  3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติตา่งคณะซึง่มีพืน้ความรู้และความสนใจแตกตา่งกนั ได้แลกเปล่ียน
ความรู้ ความเข้าใจ และความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 
  4. เพ่ือช่วยเหลือนิสติท่ีมีท่ีพกัไมส่ะดวกตอ่การศกึษา 
  5. เพ่ือช่วยเหลือนิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูต่า่งจงัหวดัและไมมี่ท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
 สว่น มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (2555: ออนไลน์) ได้มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ของหอพกั
นิสตินกัศกึษาไว้ ดงันี ้
  1. เพ่ือให้บริการด้านท่ีพกัอาศยัท่ีสะดวกสบายและปลอดภยัแก่นิสตินกัศกึษา 
  2. เพ่ือให้เป็นท่ีพกัอาศยัแก่นิสตินกัศกึษาท่ีมีความจําเป็นและอํานวยความสะดวกแก่นิสติ
นกัศกึษา 
  3. เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาได้อยูร่่วมกนัในท่ีพกัท่ีมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การศกึษา 
  4. เพ่ือฝึกฝนให้นิสิตนกัศกึษารู้จกัการอยู่ร่วมกนั เคารพในสิทธิซึง่กนัและกนั มีนํา้ใจมี
ความสามคัคี มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม และสามารถทํางานร่วมกนัได้ 
  5. เพ่ือพฒันาให้นิสตินกัศกึษามีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีบคุลกิภาพท่ีดี มีจริยธรรม และมี
ระเบียบวินยั 
  6. เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การศกึษา 
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 ในขณะท่ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2539: 2) ได้กําหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการและ
สวสัดกิารด้านหอพกัแก่นกัศกึษา ดงันี ้ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาและให้นิสติได้มีโอกาสแสวงหา ประสบการณ์
ชีวิตในมหาวิทยาลยั 
  2. เพ่ือเป็นการให้บริการและสวสัดกิารแก่นิสติ ซึง่มีท่ีพกัอยูห่า่งจากหอพกัของมหาวทิยาลยั 
  3. เพ่ือฝึกฝนให้นิสติรู้จกัการอยู่ร่วมกนั เคารพในสทิธิของผู้ อ่ืน มีนํา้ใจ มีความสามคัคี มี
ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม รวมทัง้สง่เสริมให้นิสติจดักิจกรรมนิสติประเภทตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้าง
พฒันาการของนิสติในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
 นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2537: 2) ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการจดัหอพกัไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
  1. สําหรับนกัศึกษาผู้ มีภมูิลําเนาอยู่ต่างจงัหวดั หรือมีท่ีพกัอาศยัห่างจากศนูย์รังสิต มี 
ความเดือดร้อนเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและมีความลําบากในการเดนิทางในช่วงเวลาท่ีศกึษา ณ ศนูย์รังสติ 
  2. สําหรับนกัศกึษาผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนกัศกึษา ซึง่มหาวทิยาลยัให้อยูห่อพกัเป็น
กรณีพิเศษ 
  3. สําหรับนกัศกึษาผู้ มีท่ีพกัไมเ่อือ้ตอ่การศกึษา ซึง่มหาวทิยาลยัพิจารณาให้อยูห่อพกัเป็น
กรณีพิเศษ 
 จากแนวคดิเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
อาจสรุปได้วา่ หอพกันิสตินกัศกึษาเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะชว่ยให้สถาบนัอดุมศกึษาบรรลเุป้าหมายในการผลติ
บณัฑิต ตามปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่ง ซึง่ทัว่ไปแล้ววตัถปุระสงค์ของการจดัหอพกั คือ เพ่ือเป็น
การบริการและให้สวสัดกิารแก่นิสตินกัศกึษาให้มีท่ีพกัอาศยั มีความสะดวกปลอดภยั มีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้ตอ่การศกึษา และสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ ของนิสตินกัศกึษา ทัง้ในด้านสงัคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ ฝึกทกัษะในการอยูร่่วมกนัและทํางานร่วมกนั และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัได้อยา่งถกูต้อง 
เพ่ือให้บคุคลได้มีโอกาสในการเจริญเตบิโตและพฒันาศกัยภาพแห่งตนอยา่งสมบรูณ์ 
 
ประเภทของหอพกันิสิตนักศกึษา 
 หอพกันิสตินกัศกึษาในตา่งประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายประเภท แตล่ะ
ประเภทมีลกัษณะและรูปแบบในการบริหารงานและความเป็นอยูข่องผู้อยูอ่าศยัท่ีแตกตา่งกนั ดงัท่ี สําเนาว์ 
ขจรศลิป์ (2539: 168 – 171) ได้กลา่วถึงหอพกัท่ีเป็นแบบอยา่งของหอพกันิสตินกัศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ดอร์มิทอรี (Dormitory) เป็นหอพกัขนาดเล็ก สถาบนัอดุมศกึษาจดัสร้างขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้บริการนิสตินกัศกึษาในด้าน ท่ีพกั อาหาร และการอบรมระเบียบวินยันิสตินกัศกึษา 
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  2. เรสเิดนท์เชียลฮอลล์ (Residential Hall) เป็นหอพกัขนาดใหญ่ สามารถรับนิสตินกัศกึษา
เข้าพกัอาศยัได้มากกวา่ 1,000 คน หอพกัประเภทนี ้ มีบคุลากรรับผิดชอบอยู ่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีพกัและ
อาหาร และฝ่ายท่ีปรึกษา (Advisors) มีหน้าท่ีดแูลให้ความช่วยเหลือ และให้คําแนะนํานิสตินกัศกึษา 
  3. แฟรเทอร์นิที (Fraternity) เป็นหอพกันิสตินกัศกึษาชาย ซึง่ผู้ปกครองของนิสตินกัศกึษา
กลุม่หนึง่ท่ีมีฐานะดีได้รวบรวมเงินจดัตัง้หอพกัดงักลา่ว เพ่ือให้บตุรของพวกตนพกัอาศยัอยูภ่ายนอกบริเวณ
วิทยาลยั เพ่ือให้พ้นจากการปกครองอยา่งเข้มงวดจากเจ้าหน้าท่ีหอพกัของวิทยาลยั และให้จดัตัง้เป็นสมาคม
เพ่ือปกครองตนเอง ซึง่ปัจจบุนัมีสมาคมลกัษณะนีเ้กิดขึน้อยา่งมากมายในสถาบนั อดุมศกึษาหลายแห่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  4. เซอรอริที (Sorority) เป็นหอพกันิสตินกัศกึษาหญิงท่ีครอบครัวมีฐานะดีชาตติระกลูดีมี
วตัถปุระสงค์และรูปแบบการปฏิบตังิานเช่นเดียวกบัหอพกัประเภท แฟรเทอร์นิที (Fraternity) 
  5. หอพกัประเภทช่วยเหลือกนัเอง (Cooperative House) เป็นหอพกัประเภทประหยดัท่ีนิสติ
นกัศกึษาต้องช่วยกนัดําเนินกิจการของหอพกัเองทัง้หมด นิสตินกัศกึษาจงึมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนัมาก 
นิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัประเภทนี ้สว่นใหญ่เป็นนิสติท่ีมาจากครอบครัวยากจน 
  6. หอพกัสหศกึษา (Coeducational Housing) เป็นหอพกัท่ีนิสตินกัศกึษาชายและหญิง 
พกัอาศยัในหอพกัเดียวกนั มี 3 รูปแบบ คือ 
   6.1 เป็นหอพกัขนาดใหญ่มี 2 อาคาร โดยมีห้องอาหารอยูร่ะหวา่งกลาง โดยนิสตินกัศกึษา
ชายและหญิงพกัอาศยัอยูใ่นแตล่ะอาคาร แตใ่ช้ห้องอาหารร่วมกนั 
   6.2 นิสตินกัศกึษาชายและหญิง พกัอาศยัอยูใ่นอาคารเดียวกนัแตอ่ยูค่นละชัน้ของอาคาร 
ใช้ห้องอาหารสิง่อํานวยความสะดวกในหอพกัร่วมกนั  
   6.3 นิสตินกัศกึษาชายและหญิง พกัอาศยัอยูช่ัน้เดียวกนัแตอ่ยูค่นละห้อง โดยใช้ห้องอาหาร 
และสิง่อํานวยความสะดวกในหอพกัร่วมกนั 
  7. ศนูย์ศกึษาและอาศยั (Living-learning Center) เป็นหอพกัประเภทท่ีเน้นการสง่เสริม
การศกึษา ตวัอาคารของหอพกัมีขนาดใหญ่แยกออกเป็น 2 สว่น สําหรับนิสตินกัศกึษาชายสว่นหนึง่ และ
สําหรับนิสตินกัศกึษาหญิงอีกสว่นหนึง่ โดยมีห้องอาหารอยูต่รงกลาง ภายในอาคารมีชัน้เรียนหลายชัน้ มี
ห้องปฏิบตักิารตา่งๆ มีห้องทํางานอาจารย์ นอกจากนีห้อพกัประเภทนีย้งัมีการจดัโปรแกรมเพ่ือพฒันานิสติ
นกัศกึษาในรูปแบบตา่งๆ อีกมาก 
  8. หอพกัสาํหรับผู้ เรียนประจํา (Residential College) เป็นหอพกัขนาดใหญ่ ซึง่อาจเป็น
อาคาร 2 – 4 หลงัตดิกนั ภายในอาคารมีท่ีทําการของคณะวชิา ห้องเรียน ห้องสมดุ ท่ีพกัอาจารย์และนิสติ
นกัศกึษา หอพกัประเภทนีมุ้ง่เน้นให้การศกึษาอบรมแก่นิสตินกัศกึษา ทัง้ด้านการศกึษา จรรณยาบรรณ 
และวิชาชีพ รวมถึงทกัษะในสงัคม 
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  9. ห้องเชา่ในวทิยาเขต (University Apartment) เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะเป็นห้องแถว 2 ชัน้ 
สร้างขึน้เพ่ือนิสตินกัศกึษาท่ีมีครอบครัวเข้าพกัอาศยัและศกึษาเลา่เรียนอยา่งสะดวก โดยมหาวิทยาลยั
คดิคา่เช่าในราคาถกูกวา่ห้องพกัของเอกชน 
  10. หอพกัภายนอกวิทยาเขต (Off- campus Housing) เป็นหอพกัหรือบ้านเช่าของเอกชน 
ตัง้อยูภ่ายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ ได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัหอพกัเอกชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงไว้บริการแก่นิสตินกัศกึษา 
 สว่น วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530ก: 113 – 114) ได้แบง่หอพกันกัศกึษาออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ หอพกัท่ีมหาวทิยาลยัจดัดําเนินการเอง และหอพกัเอกชน สําหรับหอพกัท่ีมหาวทิยาลยัจดั
ดําเนินการมี 4 ประเภท ดงันี ้
  1. หอพกัประเภทห้องพกัและอาหาร หมายถึง หอพกัท่ีมีลกัษณะจดัแบง่เป็นห้องให้นกัศกึษา
เข้าพกัอาศยั โดยจดัวสัดอุปุกรณ์และจดัห้องพกัไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ ท่ีนอน หมอน ผ้าปท่ีูนอนและ
ปลอกหมอน นอกจากนีย้งัมีบริการความสะอาดและบริการอาหารให้ด้วย 
  2. หอพกัประเภทห้องชดุ หมายถึง เหมาะสําหรับนกัศกึษาท่ีมีครอบครัวแล้ว และนําครอบครัว
มาอยูด้่วยขณะเรียนหนงัสือ ประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน ห้องนํา้ และห้องอ่ืนๆ ตามสมควร 
ยกเว้นบริการอาหาร 
  3. หอพกัประเภทช่วยกนัทํางาน หมายถึง หอพกัประเภทท่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายฝึกให้
นกัศกึษารับผิดชอบ ฝึกการเป็นพอ่บ้านแมบ้่าน โดยจดัให้นกัศกึษาพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัเลก็  ๆโดยมีห้องครัว 
ห้องรับแขก ห้องนํา้พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา นกัศกึษาต้องทํางานเอง โดยช่วยกนัทําความสะอาด 
ทําอาหาร มีเวรทํางานดแูลความสะอาดเรียบร้อย สว่นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ นกัศกึษาต้องช่วยกนัเฉล่ียออก 
  4. หอพกัประเภทบ้านเคล่ือนท่ี เหมาะสําหรับนิสตินกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพราะเป็น
ท่ีอยูท่ี่มีความเป็นสว่นตวั เป็นหอพกัท่ีจดัอยา่งกะทดัรัด สามารถบรรจหุ้องรับแขก ห้องครัว ห้องนํา้ และ
ห้องนอน หอพกัลกัษณะนี ้นิยมจดัในตา่งประเทศ 
         นอกจากนีใ้นตา่งประเทศ คอฟฟ์ และ ฮอร์ตนั (รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ.  2542: 15 – 16; อ้างอิงจาก 
Kroff; & Horton.  1977: 740) ได้แบง่ประเภทของหอพกันิสตินกัศกึษาไว้ ดงันี ้
              1. หอพกัขนาดใหญ่ หรือหอพกัรวม (Large dormitories or Dormitory Complexes) 
สามารถรับนกัศกึษาเข้าพกัอาศยั ได้ 100 – 1,000 คน มีห้องพกัแบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ ห้องพกัคนเดียว 
ห้องพกั 2 คน และพกัรวม 6 – 8 คน หอพกันีมี้ห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ มีสถานท่ีพกัผอ่นและมี
ห้องอา่นหนงัสือ หอพกัดงักลา่วสถาบนัจะเป็นผู้ ดําเนินการ 
              2. กลุม่บ้านเลก็ (Small-group Houses) คือ หอพกันิสติชาย (Fraternity) และหอพกันิสติหญิง 
(Sorority) เป็นหอพกัเก่าของวิทยาลยั โดยมหาวทิยาลยัมีสว่นร่วมในการดําเนินการสร้าง สว่นหอพกัใหม่
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สมาคมศษิย์เก่าเป็นผู้ ดําเนินการเอง ซึง่เป็นหอพกัของนกัศกึษาท่ีมีฐานะดี สามารถรับนิสติได้ 25 – 50 คน 
หอพกัประเภทนีป้ระสบผลสําเร็จเก่ียวกบัการจดัการศกึษาในหอพกั 
              3. ห้องชดุในบ้าน (Apartments) เช่น ห้องเช่าของนกัศกึษาท่ีแตง่งานแล้วอยูร่วมกนัเป็น
ครอบครัว มีการจดัโปรแกรมการศกึษาในท่ีพกั และห้องพกัแตล่ะห้องมีลกัษณะแตกตา่งกนัเลก็น้อย 
         สรุปได้วา่ หอพกันิสตินกัศกึษามีหลายประเภทตัง้แตข่นาดใหญ่จนถึงขนาดเลก็ ซึง่แตล่ะประเภท
อาจจะมีลกัษณะรูปแบบในการบริหารงานและท่ีแตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในการรับนิสติ
นกัศกึษาและวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่ง แตห่อพกัประเภทตา่งๆ นัน้ ตา่งก็มีจดุประสงค์
พืน้ฐานท่ีไปในทิศทางเดียวกนั คือ มุง่เน้นในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่นิสตินกัศกึษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพ โดยการจดัหอพกัแตล่ะประเภทให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และให้เกิดประโยชน์แก่นิสตินกัศกึษา
มากท่ีสดุ 
 
แนวคดิเก่ียวกับการจัดหอพกันิสิตนักศกึษา 
 การจดัหอพกันิสตินกัศกึษามีแนวคดิท่ีสําคญัท่ีเป็นต้นเหตแุห่งการออกแบบโปรแกรมการจดัการ
หอพกันิสตินกัศกึษา คือ (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2551: 6 – 7; อ้างอิงจาก Grimm.  1993: 
248 – 258)  
  1. แนวคดิการจดัการท่ีพกัให้เป็น “ท่ีพกัเพ่ือสาระชีวิต” (Thematic Housing) การจดัท่ีพกั 
ลกัษณะนีมี้ความมุง่หมายสําคญัท่ีจะจดับคุคลท่ีมีคณุลกัษณะความเท่าๆ กนั มาพกัอาศยัอยูร่่วมกนั เช่น  
นิสตินกัศกึษาท่ีมีความสนใจร่วมกนั นกัเรียนทนุ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือมุง่สร้างบรรยากาศท่ีจะเอือ้อํานวยตอ่
การพฒันาทําให้เกิดความใกล้ชิดกบัผู้ ท่ีมีความสําเร็จสงูด้วยกนัเอง แตล่กัษณะของการจดัท่ีพกัลกัษณะนี ้
ได้มีข้อถกเถียงถงึประเด็นท่ีวา่ การจดัท่ีพกัแบบเน้นความเป็นเอกพนัธ์ของกลุม่ (Homogeneous Group)  
กบัการจดัท่ีพกัแบบเน้นความหลากหลายของกลุม่ (Heterogeneous Group) วา่จะมีสว่นสง่ผลตอ่ตวันิสติ
นกัศกึษาได้หลากหลายแง่มมุ 
  2. แนวคดิการจดัท่ีพกัให้เป็น “ท่ีพกัเพ่ือการศกึษาร่วมกนั” (Coeducational Housing) การจดั
ท่ีพกัลกัษณะนีเ้กิดจากการท่ีมีการเรียกร้องให้จดัท่ีพกัให้เป็น “ธรรมชาต”ิ ในการท่ีจะช่วยกนัศกึษาไม่
แยกด้วยเพศ จงึมีหลายมหาวิทยาลยัทดลองจดัท่ีพกัในลกัษณะท่ีมีอาคารท่ีพกัชาย – หญิงเช่ือมตอ่ถึง
กนั มีบางสว่นท่ีใช้สิง่อํานวยความสะดวกร่วมกนั เช่น ห้องอาหาร สว่นการบริการ เป็นต้น 
  3. แนวคดิการจดัท่ีพกัเป็น “ศนูย์ศกึษาและอาศยั” (Living – learning Centers) การจดัท่ีพกั
ลกัษณะนีริ้เร่ิมท่ีมหาวิทยาลยัมิชิแกน ประมาณปี ค.ศ. 1960 โดยมีความมุง่หมายท่ีจะจดัท่ีพกั เพ่ือให้
โอกาสนิสตินกัศกึษาได้ใช้ความพยายามศกึษาเลา่เรียนได้อยา่งเตม็กําลงัความสามารถ โดยปราศจาก
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อปุสรรคขวางกัน้ใดๆ แนวคดิการจดัท่ีพกัแบบศนูย์ศกึษาและอาศยัเป็นแนวคดิท่ีสนบัสนนุประสบการณ์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ตามอธัยาศยั สว่นประกอบสําคญัของการจดัท่ีพกัแบบนีคื้อ 
   3.1 มีโปรแกรมเพ่ือพฒันานิสตินกัศกึษาตามความต้องการของนิสตินกัศกึษา 
   3.2 มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์คอยจดัการโปรแกรม 
   3.3 สิง่อํานวยความสะดวกทกุประการถกูออกแบบมาเพ่ือสนองตอบตอ่กลุม่ผู้พกัอาศยั
เป็นสําคญั 
  4. แนวคดิการจดัท่ีพกัเป็น “ท่ีพกัแหง่ความร่วมมือร่วมใจ” (Co-op  Housing) การจดัท่ีพกั
ลกัษณะนีเ้ป็นการจดัท่ีพกัภายในมหาวิทยาลยั แตนิ่สตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัจะต้องร่วมมือร่วมใจประสาน
สามคัคีจดัการบริหารกนัเองภายใน การจดัท่ีพกัลกัษณะนีเ้ป็นท่ีดงึดดูใจมากสําหรับนิสตินกัศกึษาท่ีมี
รายได้น้อย ซึง่พวกเขาจะต้องช่วยกนัทํางาน นบัตัง้แตก่ารทําความสะอาด การดแูลทัว่ไป ปัจจยัสําคญั
ของการจดัท่ีพกัลกัษณะนีข้ึน้อยูก่บัผู้ นําเป็นสําคญั  สง่ผลให้เกิดความไมแ่น่นอนในการจดัการ การจดัท่ีพกั
ลกัษณะเช่นนีมี้การจดัท่ีมหาวิทยาลยัฟลอริดา (University of Florida) แตต่อ่มาก็ต้องปิดหอพกัท่ีให้นิสติ
นกัศกึษาจดัการกนัเองลงเพราะไมมี่นิสตินกัศกึษาเข้ามาร่วม 
  5. แนวคดิการจดัท่ีพกัเป็นแบบ “ระบบชมุชนยอ่ย” (House System) การจดัท่ีพกัลกัษณะนี ้
เป็นการจดัท่ีพกัเน้นการสร้างชมุชนหรือกลุม่ยอ่ย  ๆภายในอาคารท่ีพกัท่ีมีอยูแ่ล้ว  โดยอาจจะแบง่เป็นหน่วยยอ่ย
ประมาณกลุม่ละ 40 – 80 คน แล้วตัง้ช่ือกลุม่ การจดักลุม่ลกัษณะเช่นนีจ้ะช่วยทําให้เกิดความสมัพนัธ์
ภายในกลุม่ได้ง่ายขึน้ และกลุม่นีส้ามารถเปล่ียนและสร้างขึน้ใหมไ่ด้ทกุภาค มีการทดสอบจดัท่ีพกัลกัษณะ
เช่นนี ้ท่ีมหาวทิยาลยัแหง่รัฐไอโอวา (Iowa State University) เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1949 และมีการจดั
เช่นเดียวกนัท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford University) 
 ในปัจจบุนั สถาบนัอดุมศกึษาจํานวนมาก ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของการจดัการเรียนรู้ในหอพกั 
และใช้ประโยชน์ของท่ีพกัอาศยัเป็นแหลง่พฒันานิสตินกัศกึษา เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ทัง้ด้านชีวิต 
และด้านวิชาการ โดยการจดัหอพกัตามแนวคดิ ศนูย์ศกึษาและอาศยั (Living-learning Center) มีระบบ
การดแูลด้านกายภาพ มีระบบพฒันานิสตินกัศกึษา มีบคุลากรบริหารงานอยา่งเป็นระบบ และมีความปลอดภยัสงู 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันานิสติให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั (ณฤมล 
ประภสัสร.  2547: 19; อ้างอิงจาก Grimm.  1993: 255) รวมถึงสถาบนัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ ท่ีได้
เห็นความสําคญัของการจดัหอพกั และได้มีการจดัหอพกัตามแนวคดิ “ศนูย์ศกึษาและอาศยั” ดงัจะยกตวัอยา่ง
เป็นกรณีศกึษา ดงันี ้
  มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) ได้จดัหอพกันิสตินกัศกึษา
โดยใช้แนวคดิศนูย์ศกึษาและอาศยั โดยจดัเพ่ือพฒันานิสตินกัศกึษาให้มีความเป็นผู้ นํา  ฝึกปรับตวัให้เข้ากบั
เพ่ือน ระหวา่งท่ีใช้ชีวิตในหอพกั นิสตินกัศกึษาจะได้มีโอกาสสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมห้อง (Roommate) 
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ฝึกทกัษะการสื่อสาร เรียนรู้และพฒันาในสิง่ท่ีเขาคาดและวาดหวงัไว้ มหาวิทยาลยัได้จดัสิง่อํานวยความสะดวก 
และเจ้าหน้าท่ีไว้พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุช่วยเหลือ จะมีการจดัอบรมเดือนละหนึง่ครัง้ ทัง้นีม้หาวทิยาลยั
มีความเช่ือวา่เป็นความจําเป็นท่ีจะต้องช่วยทําให้นิสตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยัได้ประโยชน์สงูสดุจาก
ประสบการณ์อยูใ่นหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยั จะอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัอยา่งน้อยคนละหนึง่ปีการศกึษา 
(มนตรี แย้มกสกิร.  2542: 12 – 13; อ้างอิงจาก Kuh.  1991: 210 – 211) 
  ศนูย์ศกึษาและอาศยั แมคมานสั (McManus Living/Learning Center) จดัหอพกัสําหรับ
นิสตินกัศกึษาโสตและครอบครัว ลกัษณะการจดัห้องพกัแตล่ะห้องจะมี 1 – 2 เตียง (เด่ียว) มีทัง้สิน้ 208 หน่วย 
วตัถปุระสงค์ของการจดัห้องพกัมุง่ท่ีจะจดัประสบการณ์ตา่งๆ ทางสงัคมเพ่ือเป็นสิง่แวดล้อมท่ีดีสําหรับ
การพฒันาการศกึษาและกระตุ้นกระบวนการพฒันาทกัษะทางปัญญา การจดัสิง่อํานวยความสะดวกภายใน
หอพกัประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์จํานวน 36 เคร่ือง พร้อมเคร่ืองพิมพ์ มีห้องประชมุกลุม่ท่ีมีกระดาน
ชอร์กพร้อม  ห้องเปียโน  ห้องเอนกประสงค์ ห้องชมโทรทศัน์ ห้องครัว ห้องซกัรีดแบบหยอดเหรียญ ห้องตา่ง  ๆ
ท่ีกลา่วมาข้างต้นให้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในห้องพกัมีเฟอร์นิเจอร์ครบ ปพูรม เคร่ืองปรับอากาศ โทรศพัท์ 
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เคเบิล้ทีวี และยงัมีบริการธุรกิจสว่นหน้า อาทิ เคร่ืองโทรสารและบริการอ่ืนๆ เปิด
บริการ 16 ชัว่โมงตอ่วนั นอกจากนัน้ยงัมีห้องมืดสําหรับล้างอดัขยายภาพ เพ่ือการทําหนงัสือพิมพ์มหาวทิยาลยั 
และมีห้องออกกําลงักายท่ีมีเคร่ืองมือออกกําลงักายพร้อม (Fitness Equipment) (มนตรี แย้มกสกิร. 
2542: 12 – 13; อ้างอิงจาก Kellogg Facilities.  1999: Online) 
 สรุปได้วา่ แนวคดิในการจดัหอพกัเป็นทฤษฎีสําคญั ท่ีจะช่วยดําเนินงานหอพกัให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของมหาวทิยาลยั ซึง่แนวคดิการจดัหอพกันิสตินกัศกึษาท่ีสอดคล้องกบัหลกัการอดุมศกึษา และพฒันา
นิสตินกัศกึษามากท่ีสดุ คือการจดัหอพกัตามแนวคดิ “ศนูย์ศกึษาและอาศยั” ซึง่มีแนวคดิในการใช้ท่ีพกั
อาศยัเป็นแหลง่พฒันานิสตินกัศกึษาให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ด้านชีวิตและวิชาการ มุง่ฝึกนิสตินกัศกึษาให้มี
ความเป็นผู้ นํา ฝึกทกัษะตา่งๆ ในการใช้ชีวติในหอพกั จดัหอพกัให้นิสตินกัศกึษารู้สกึสะดวกและปลอดภยั 
และมีสภาพแวดล้อมหอพกัท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และพฒันานิสตินกัศกึษา พร้อมทัง้จดับคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านงานหอพกั และกิจการนิสตินกัศกึษาในการสนบัสนนุช่วยเหลือนิสตินกัศกึษา เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันานิสตินกัศกึษา และให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัแตล่ะ
สถาบนั 
 
การจัดบริการหอพกันิสิตนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 
 คนเราจะพฒันาไปตามอิทธิพลตา่งๆ ของสิง่แวดล้อม ถ้าหากมีโอกาสได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีถกู
เลือกสรรมาเป็นอย่างดี ย่อมมีโอกาสท่ีจะเจริญงอกงามหรือพฒันา และได้บรรลชีุวิตท่ีดี สาโรช บวัศรี 
(ทองหลอ่ วงษ์ธรรมมา.  2555: 53; อ้างอิงจาก สาโรช บวัศรี.  2526) ดงันัน้ในการจดับริการหอพกันิสติ
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นกัศกึษาท่ีดีมีประสทิธิภาพ ควรจดัให้นิสตินกัศกึษาได้พกัอาศยัอยา่งสะดวกสบาย ปลอดภยั มีสภาพแวดล้อม
เอือ้อํานวยตอ่การศกึษา และพฒันานิสตินกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ของมหาวิทยาลยั ซึง่ควรคํานงึถึงหลกัการจดับริการหอพกัในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 ด้านกายภาพ 
  มนตรี แย้มกสกิร (2542: 69 – 70) ได้ศกึษารูปแบบหอพกันิสตินกัศกึษาสําหรับมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทย พบวา่ การจดัหอพกัท่ีพงึประสงค์ควรมีหลกัการ ดงันี ้
   1. การออกแบบห้องพกัต้องให้มีระบบระบายอากาศท่ีดี ปริมาณแสงสวา่งในห้องพกั
ต้องสวา่งทัว่ทัง้ห้อง ได้มาตรฐานโดยมิต้องเปิดไฟฟ้าในเวลากลางวนั 
   2. จดัห้องเป็นการเฉพาะเพ่ือสนบัสนนุการศกึษา เช่น ห้องอา่นหนงัสือ ห้องสมดุ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
   3. จดัสถานท่ีสําหรับการปฏิบตัศิาสนกิจไว้ตามความจําเป็น 
   4. จดับริเวณซกัล้างและตากเสือ้ผ้าไว้เป็นสดัสว่นอยา่งเพียงพอ 
   5. จดัสภาพแวดล้อมหอพกัให้ร่มร่ืนสะอาดตา 
   6. จดัห้องนํา้ไว้บริการอยา่งเพียงพอตามสดัสว่นของนิสตินกัศกึษา 
   7. จดัสถานท่ีจอดรถจกัรยาน หรือรถจกัรยานยนต์อยา่งเพียงพอและปลอดภยั 
  ซีเกอร์ส (รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ.  2542: 19; อ้างอิงจาก Seagers.  1961: 5) ได้กลา่วถึง 
การจดัตัง้อาคารหอพกันิสตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยัไว้ ดงันี ้
   1. ควรตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเหมาะสม กว้างขวางพอเหมาะกบัโครงการปัจจบุนัและสามารถ
ท่ีจะขยายได้ในอนาคต 
   2. ควรตัง้อยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั สวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมกลางแจ้ง
และสนัทนาการได้มากท่ีสดุ 
   3. ควรมีการวางแผนผงัให้สามารถเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือให้เหมาะสมกบัความต้องการ 
   4. ควรจดัสว่นท่ีอกึทกึและเงียบสงบแยกจากกนั 
   5. ควรตัง้อยูใ่นท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาจราจรน้อยท่ีสดุ 
   6. ควรจดัระบบจราจร โดยแยกทางรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน และทางเท้า
ออกจากกนั 
   7. ควรคํานงึถึงการระบายอากาศและแสงสว่างให้เป็นธรรมชาต ิ
   8. ควรสร้างด้วยวสัดท่ีุเลือกสรรมาอยา่งดี ทนทาน และมีราคาพอสมควร 
   9. ควรมีอปุกรณ์ให้สมบรูณ์และใช้ประโยชน์ได้มากภายในอาคาร 
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  สอดคล้องกบัท่ี สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 172 – 179) ท่ีได้เสนอหลกัการสําคญัท่ีจะทําให้
นิสตินกัศกึษาได้เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีไว้วา่ ควรจดัให้นิสตินกัศกึษาได้พกัอาศยัอยา่งสะดวก สบาย
ปลอดภยั เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษา และการพฒันานิสตินกัศกึษา และได้แสดงให้เห็นถึงสิง่
ท่ีควรคํานงึในการจดับริการหอพกัไว้ ดงันี ้
   1. สภาพแวดล้อมซึง่เป็นสิง่ท่ีไมมี่ชีวิต ได้แก่ 
    1.1  อาคารสถานท่ีตัง้หอพกั ควรมีทางสญัจรไปมาได้สะดวก ไมอ่ยูใ่กล้แหลง่เส่ือม
โทรม เข้าพกัอาศยัได้ประมาณ 300 – 500 คน 
    1.2 สิง่อํานวยความสะดวกในหอพกั ควรมีเตียงนอน ท่ีนอน หมอนและของใช้ใน
ห้องพกั ท่ีสําคญั เช่น โต๊ะเขียนหนงัสือพร้อมเก้าอี ้ตู้ เสือ้ผ้า เป็นต้น สําหรับสิง่อํานวยความสะดวกใน
บริเวณหอพกั ได้แก่ โทรทศัน์ โทรศพัท์สาธารณะ นํา้ด่ืม ตู้ยาประจําหอพกั เป็นต้น 
    1.3 การจดับริการอาหารในหอพกัต้องคํานงึถงึความสะอาดเป็นสําคญัและจดัระบบ
การทิง้ขยะท่ีดี 
   2. สภาพแวดล้อมซึง่เป็นสิง่ท่ีมีชีวิต ได้แก่ 
    2.1 สนามหญ้าและต้นไม้ ควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามร่มร่ืน ดแูลรักษาบริเวณ
หอพกัให้สะอาดอยูเ่สมอ 
    2.2 สตัว์เลีย้ง ไมค่วรมีการเลีย้งสตัว์ ซึง่อาจทําความรําคาญให้แก่ผู้พกัอาศยั 
    2.3 นิสตินกัศกึษาและบคุลากรหอพกั ควรจดันิสตินกัศกึษาเข้าห้องพกัให้มีความเหมาะสม
กบัขนาดของห้องพกัด้วย บคุลากรของบริการหอพกัควรมีจํานวนท่ีเพียงพอและมีความรู้ความสามารถท่ี
จะทําให้งานหอพกันิสตินกัศกึษาบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
   3. สภาพการณ์ท่ีบคุคลสร้างขึน้ในหอพกั เช่น ชีวิตความเป็นอยูข่องนิสตินกัศกึษาใน
หอพกั ต้องจดัให้นิสตินกัศกึษามีความสะดวก สบาย และปลอดภยั 
  สอดคล้องกบังานวิจยัของ รวภิา วงศ์บศุรัตน์ (2547: 57 – 71) ได้ทําวจิยัเร่ือง ความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาตอ่การให้บริการหอพกันกัศกึษาของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ผลการวิจยั
สรุปได้วา่ ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัมาก ได้แก่
ปัจจยัด้านราคา และด้านสถานท่ี สําหรับปัจจยัท่ีมีความพงึพอใจในระดบักลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุคล 
กระบวนการ การตดิตอ่ส่ือสาร ผลติภณัฑ์และลกัษณะทางกายภาพ สว่น ศริิวรรณ พมิพ์ทอง (2546: 83) 
ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่พบวา่ 
นิสติชายมีทศันะตอ่การให้บริการหอพกัในด้านกายภาพวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้ในเร่ืองของ
อาคารหอพกั และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามมีความสะดวกในการเดนิทางไปยงัอาคารเรียน สว่นนิสติหญิง
มีทศันะตอ่การให้บริการหอพกัในด้านดงักลา่ววา่ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เพราะอาคารหอพกั
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นิสติหญิงมีอายกุารใช้งานมาก แสงสวา่งภายในอาคารไมเ่พียงพอ และจากการศกึษาพบวา่ ห้องอาบนํา้ 
และห้องสขุาหญิงมีจํานวนไมเ่พียงพอกบัจํานวนนิสติ นอกจากนี ้สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 106) ยงัได้ทํา 
การศกึษาทศันะของนกัศกึษาของหอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การดําเนินงานหอพกันกัศกึษา
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิพบวา่ หอพกัจดับริการห้องอาบนํา้และห้องสขุาไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
ของนกัศกึษา  
 สรุปได้วา่ ในการจดับริการหอพกัทางด้านกายภาพนัน้ ควรจดัให้นิสตินกัศกึษาได้พกัอาศยั
อยา่งสะดวก สบายปลอดภยั เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การศกึษา และการพฒันานิสตินกัศกึษา ท่ีตัง้
หอพกัควรมีความเหมาะสมและไมอ่ยูใ่กล้แหลง่เส่ือมโทรม บริเวณหอพกัรอบๆ หอพกัควรมีสภาพแวดล้อม
ท่ีดี มีท่ีนัง่พกัผอ่น และมีพืน้ท่ีให้นิสตินกัศกึษาได้ทํากิจกรรมเพ่ือผอ่นคลายและพฒันาตนเอง ขนาดพืน้ท่ี
ของห้องพกัมีความเหมาะสมควรตอ่จํานวนนิสติ มีการระบายของอากาศท่ีดี และไมแ่ออดั นอกจากนี ้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในหอพกัควรมีความพร้อมแข็งแรงทนทาน เพียงพอตอ่ความต้องการ และเอือ้ตอ่
การใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่นิสติ เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาได้เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี 
 ด้านการบริการและสวัสดกิาร 
  การจดับริการและสวสัดกิารตา่งๆ ภายในหอพกั จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานของสิง่ 
อํานวยความสะดวกตา่ง  ๆให้มีความเหมาะสม เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่นิสตินกัศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ดงัท่ี ทบวงมหาวทิยาลยั (2541: 14 –15) ได้กําหนดมาตรฐานการจดัสิง่อํานวยความสะดวกประจําห้องพกั
ให้มีจํานวนเทา่กบันิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในแตล่ะห้อง และต้องจดัการดแูลสิง่อํานวยความสะดวกประจํา
หอพกัอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ์รายวนัให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของนิสตินกัศกึษาอยูเ่สมอ นอกจากนี ้ควรมีการบริการด้านสขุภาพอนามยัแก่นิสตินกัศกึษา คือ เม่ือมี
การรับนิสตินกัศกึษาเข้ามาในสถาบนัอดุมศกึษา ควรจดัให้มีการตรวจสขุภาพสําหรับนิสตินกัศกึษาใหม ่
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีแก่นิสติแพทย์ นิสติพยาบาล ทนัตแพทย์ และนกักีฬาของทางมหาวิทยาลยั 
และจะต้องมีการจดัการสร้างภมูิคุ้มกนัโรคให้แก่นิสติเม่ือเกิดโรคระบาด นอกจากนีค้วรมีการให้การปรึกษา
แก่บคุลากรของทางสถาบนัอดุมศกึษา เก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหารรวมถงึสิง่แวดล้อมของสถาบนัอดุมศกึษา 
และควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการรักษาโรคและการสง่เสริมสขุภาพให้แก่นิสตินกัศกึษา พร้อมทัง้
ให้การบริการตรวจรักษาโรคให้แก่นิสติ และจะต้องมีการประสานงานและการจดัเตรียมความพร้อม ใน
การสง่ตอ่ผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในพืน้ท่ีใกล้เคียง นอกจากนีย้งัควรมีการจดับริการเภสชักรรม 
รวมไปถึงบริการทนัตกรรม แก่นิสตินกัศกึษาอีกด้วย (สํานกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั.  2543: 26) 
  สว่น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ได้มีการจดัให้บริการและสวสัดกิาร
ของหอพกัโดยให้มีเจ้าหน้าท่ีหอพกัปฏิบตังิาน ประจําอาคารละ 1 – 3 คน ในสํานกังานหอพกัแตล่ะอาคาร 
โดยในกรณีฉกุเฉินหลงัเวลาทําการ นิสติยงัสามารถตดิตอ่กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําหอพกั ผู้ปกครองหอพกั 
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ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพกัได้ในทนัที มีการจดับริการหนงัสือพิมพ์ในหอพกัแตล่ะอาคาร มีนํา้ด่ืม ตู้ ทํานํา้เย็น 
ตู้ เย็น กระตกินํา้ร้อน สว่นกลางไว้บริการ มีบริการห้องดโูทรทศัน์ และมีการตดิตัง้สญัญาณดาวเทียม มี
ห้องอา่นหนงัสือ ห้องประชมุยอ่ย และห้องศาสนา จดัให้แก่นิสตินกัศกึษาภายในหอพกั มีเคร่ืองซกัผ้า
แบบหยอดเหรียญ มีโทรศพัท์สาธารณะประจําหอพกั มีบริการ Wireless Lan ทกุอาคารหอพกั นอกจากนี ้
ยงัได้จดัการให้บริการด้านการสื่อสาร บริการด้านโทรศพัท์ บริการไปรษณียภณัฑ์ โดยนิสติสามารถไปรับ
จดหมายได้ท่ีสํานกังานหอพกัแตล่ะอาคาร (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: 19 – 21) 
  วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2525: 42– 43) ได้กลา่วถึงหลกัการจดับริการและสวสัดกิาร
แก่นิสตินกัศกึษาไว้ ดงันี ้
   1. หลกัการพฒันานิสตินกัศกึษา เพ่ือสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาได้พฒันาความมีระเบียบ 
เรียบร้อย มีวินยัในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีความคดิสร้างสรรค์สงัคม 
   2. หลกัความสะดวกสบาย โดยให้ผู้ รับผิดชอบคํานงึถึงความสะดวกสบายของนิสตินกัศกึษา 
เช่น การจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึง่เป็นงานท่ีสนบัสนนุความเจริญทางสมองและร่างกายของนิสติ
นกัศกึษา 
   3. หลกัการประหยดั งานบางอยา่งสถาบนัไมส่ามารถจดัให้ได้เน่ืองจากเป็นการฟุ่ มเฟือย
ก็ไมจํ่าเป็นต้องจดั 
   4. หลกัการสง่เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สิง่ท่ีจดับริการควรเป็นสิง่ท่ีเอือ้ตอ่การเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ซึง่จะทําให้นิสตินกัศกึษาเกิดการเรียนรู้หรือมีกําลงัใจท่ีจะเรียนมากขึน้ 
   5. หลกัการให้ก่อนขอ ผู้บริหารควรได้สมัผสัสภาพการณ์ๆ ด้วยตนเอง เม่ือเห็นความ
จําเป็นข้อใดท่ีสามารถจะทําให้ควรจดัให้ก่อนท่ีนิสตินกัศกึษาจะเรียกร้อง 
   6. หลกัความสามคัคี สวสัดกิารท่ีจดัขึน้ควรยดึหลกัการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ หรือสมัพนัธภาพ
ระหวา่งนิสตินกัศกึษาด้วยกนัหรือนิสตินกัศกึษากบัอาจารย์ เพ่ือให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
  ในสว่นของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นิมิต โออไุร (2538: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั
ของนิสติมหาวทิยาลยัรามคําแหง ในแขวงหวัหมาก พบวา่ นิสติเกือบทัง้หมดมีความต้องการให้มีการปรับปรุง
การบริการตามลําดบั ดงันี ้คือ ราคาอาหาร บริการโทรศพัท์ หนงัสือพมิพ์รายวนัและโทรทศัน์และการรักษา
ความสะอาด ซึง่สอดคล้องกบั วนัชยั ธรรมสจัการ (2538: 15) ได้ทําการศกึษาวจิยัสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ความต้องการของนกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัหรือบ้านเชา่เอกชน : ศกึษากรณีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีพกัในหอพกัหรือบ้านเช่าเอกชนมีความต้องการนํา้ด่ืม 
สถานท่ีจําหนา่ยอาหาร โทรศพัท์ และเวรยาม ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่จําเป็นขัน้พืน้ฐานในการอยูอ่าศยั สว่น 
พกัตร์วิภา ศภุโกศล (2546: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนิสติปริญญาตรีท่ีมีตอ่การให้บริการ
งานหอพกัมหาวทิยาลยับรูพา ผลการวิจยัพบวา่ นิสติปริญญาตรีมีความพงึพอใจตอ่การบริการงานหอพกั
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ด้านบริการและสวสัดกิาร อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่น มาณี ไชยธีรานวุฒัศริิ (2543: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษา
วิจยัเร่ือง หอพกักบัการพฒันานิสติระดบัอดุมศกึษา โดยสรุปผลการวิจยัไว้วา่ การดําเนินงานหอพกัควรจดั
สิง่อํานวยความสะดวกในหอพกั ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องอา่นหนงัสือ ห้องดโูทรทศัน์ ห้องศกึษาค้นคว้า
ทางวิชาการ เป็นต้น รวมทัง้ การดแูลความปลอดภยัโดยจดัอาจารย์ประจําหอพกัและเวรยาม นิสติ
และผู้ปกครองสว่นใหญ่พอใจการจดัสภาพแวดล้อมของหอพกั  
  นอกจากนี ้ประลม ไชยสาร (2542: 99) ได้ทําการวิจยัเร่ือง เจตคติและความต้องการของ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตท่ีมีตอ่การจดับริการนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีเจตคตแิละความต้องการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่อาจเป็นเพราะงานด้านสวสัดกิารและบริการทัว่ไป ไมแ่พร่หลายเทา่ท่ีควร การจดั 
บริการให้แก่นกัศกึษายงัไมเ่พียงพอกบัความคาดหวงัของนกัศกึษาทัง้ในเร่ืองบริการเงินกู้ ยืม ห้องสขุาของ
มหาวิทยาลยักบัจํานวนนกัศกึษา สถานท่ีพกัผอ่นในบริเวณมหาวิทยาลยั การจดัอํานวยความสะดวกใน
ด้านโทรศพัท์ และการจดัจําหน่ายตํารา เป็นต้น ซึง่แตกตา่งจากงานวิจยัของ  วรเศรษฐ์ นิธิอนนัต์ (2541: 
บทคดัยอ่) ท่ีได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัความต้องการและปัญหาของนกัศกึษาตอ่การให้บริการด้านสวสัดกิาร
ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ ซึง่ผลจากการศกึษาพบวา่ ความต้องการของนกัศกึษาตอ่การให้ 
บริการด้านสวสัดกิารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นปัญหาของนกัศกึษาด้านสวสัดกิารอาหารและหอพกั 
ด้านสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั ด้านกิจกรรมนกัศกึษาและองค์การนกัศกึษา ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน ด้านระเบียบนกัศกึษาอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนี ้ยงัมีผลการสํารวจการวดัระดบัความพงึพอใจ
ท่ีมีตอ่การให้บริการของหอพกันิสติมหาวทิยาลยันเรศวร ประจําภาคปลายปีการศกึษา 2553 ซึง่พบวา่ 
นิสติหอพกัมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการของหอพกันิสติมหาวิทยาลยันเรศวร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นิสติมีความพงึพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นอนัดบัหนึง่ 
รองลงมาได้แก่ การให้บริการและสวสัดกิารของหอพกั คา่บํารุงหอพกัและคา่ไฟฟ้า (โครงการหอพกันิสติ
มหาวิทยาลยันเรศวร.  2553: บทคดัยอ่) 
 สรุปได้วา่ การจดับริการและสวสัดกิารตา่งๆ ภายในหอพกั ควรมีการกําหนดมาตรฐานของสิง่
อํานวยความสะดวกตา่ง  ๆให้มีความเหมาะสม เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่นิสตินกัศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
โดยควรจะจดัสิ่งอํานวยความสะดวกประจําห้องพกัให้มีจํานวนเท่ากบันิสตินกัศกึษาท่ีพกัอาศยัในแตล่ะห้อง 
และต้องจดัการดแูลสิง่อํานวยความสะดวกประจําหอพกัอ่ืน  ๆ ให้เพียงพอตอ่ความต้องการของนิสตินกัศกึษา 
นอกจากนี ้ ควรมีการสวสัดกิารด้านความปลอดภยัและด้านสขุภาพอนามยัแก่นิสตินกัศกึษา เพ่ือให้นิสติ
นกัศกึษามีสขุภาพกายและใจท่ีดี พร้อมตอ่การเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
 ด้านกิจกรรมภายในหอพกั 
  การจดักิจกรรมนิสตินกัศกึษาในหอพกั เพ่ือตอบสนองความต้องการสว่นตวัของนิสตินกัศกึษา 
และเพ่ือเสริมสร้างพฒันาการด้านสงัคมตา่งๆ (สําเนาว์ ขจรศลิป์.  2539: 176 – 177) 
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    1.  กิจกรรมสง่เสริมความรับผิดชอบ และการทํางานร่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตย 
หอพกั ควรสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้คระกรรมการประจําหอพกั เพ่ือร่วมมือประสานงานกบับคุลากรหอพกั 
และจดักิจกรรมตา่งๆของหอพกั 
    1.1 กิจกรรมด้านวชิาการ หอพกัต้องมีสถานท่ีสําหรับฝึกอบรมและบรรยายเพ่ือจดั
กิจกรรมการสอน ให้แก่นิสตินกัศกึษาท่ีมีปัญหา และนิสตินกัศกึษายงัสามารถศกึษาร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่
จะช่วยให้การศกึษาทบทวนมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
    1.2 กิจกรรมด้านกีฬา การพกัอาศยัในหอพกัของสถาบนัทําให้นิสตินกัศกึษามีโอกาส
ใช้สถานท่ีและอปุกรณ์กีฬาอยา่งเตม็ท่ี ควรสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาเลน่กีฬาเพ่ือออกกําลงักาย สร้างเจตคติ
ท่ีดีตอ่กนัและเสริมสร้างทกัษะในการเลน่กีฬา 
    1.3 กิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม หอพกัโดยทัว่ไปมีนิสตินกัศกึษาจากภาคตา่งๆ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาอยูร่่วมกนั จงึควรสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษา
เหลา่นีจ้ดักิจกรรมเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมพืน้บ้าน เช่น การแตง่กาย อาหาร การละเลน่ตา่งๆ และ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวนัสําคญัของชาติ เช่น วนัวิสาขบชูา เป็นต้น  
    1.4 จดักิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ หอพกัควรสง่เสริมให้นิสตินกัศกึษาได้ร่วมกนั
จดักิจกรรมนีภ้ายในสถาบนั เช่น การทําความสะอาดหรือการปลกูต้นไม้บริเวณสถาบนั ซึง่จะทําให้เกิด
ประโยชน์ทัง้แก่นิสตินกัศกึษาและสถาบนั 
    1.5 การจดัฝึกอบรมนิสตินกัศกึษา เน่ืองจากในหอพกัซึง่เป็นท่ีรวมของนิสตินกัศกึษา 
หอพกัจงึเป็นเคร่ืองมือในการพฒันานิสตินกัศกึษาให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ 
  นอกจากนี ้มนตรี แย้มกสกิร (2542: 71 – 72) ได้ศกึษารูปแบบของหอพกันกัศกึษาสําหรับ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบวา่ กิจกรรมเพ่ือพฒันานิสตินกัศกึษาควรประกอบด้วยโครงการ ดงันี ้
   1. โครงการพฒันาทางด้านร่างกาย การปลกูฝังพฒันาทกัษะนิสยัการออกกําลงักาย
การดแูลตนเองตลอดจนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
   2. โครงการพฒันาด้านบคุลกิภาพมุง่พฒันาทกัษะการเป็นผู้ นํา การพดู และการแตง่กาย 
   3. โครงการพฒันาด้านจิตใจ มุง่สง่เสริมพฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรม การสร้างสมัพนัธภาพ  
การเอือ้อาทร ความรัก ความหว่งใยระหวา่งนิสตินกัศกึษาด้วยกนั ความซ่ือสตัย์ความกตญัญแูละความสํานกึ
ในหน้าท่ีของลกู พอ่แม ่ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
   4. โครงการพฒันาด้านสงัคม มุง่สง่เสริมพฒันานิสตินกัศกึษาให้เป็นผู้ รู้จกัมารยาททาง
สงัคม สามารถเข้าสงัคมได้อยา่งสมกบักาลเทศะ และการระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาสงัคม 
   5. โครงการพฒันาหอพกัด้านสภาพแวดล้อม มุง่สง่เสริมให้นิสตินกัศกึษามีความรับผิดชอบ
ดแูลพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหอพกัร่วมกนั 



 27 

   6. โครงการพฒันาทกัษะด้านวชิาการ มุง่พฒันาทกัษะท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนการสอน
ในมหาวทิยาลยั ทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับการทํางานทางวิชาการ อาทิเช่น การพิมพ์ การเรียนภาษาองักฤษ
เป็นต้น 
  งานวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมในหอพกั ได้มีผู้ ทําการศกึษาไว้หลายท่าน เชน่ ในงานวิจยัของ ธีรวฒัน์ 
สวุรรณแพง (2543: บทคดัยอ่) ได้ทําการสํารวจเร่ืองการจดักิจกรรมการศกึษาเพ่ือพฒันาลกัษณะนิสยั
ของนิสติหอพกัตาม “คําขวญัของนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” โดยจากผลการวิจยัพบวา่   มีกิจกรรมการศกึษา
เพียง 2 กิจกรรมเท่านัน้ คือ โครงการอบรมมนษุยสมัพนัธ์สําหรับนิสติหอพกัใหม ่และการสง่เสริมพฒันา
นิสติหอพกัด้านคณุธรรมและจริยธรรม ซึง่มีไมเ่พียงพอตอ่การพฒันาลกัษณะนิสยัของนิสติ และทางหอพกั
ยงัขาดบคุลากรและสถานท่ีในการจดักิจกรรมการศกึษา สว่น พรจนัทร์ ลอ่งสกลุ (2530: 126) ได้ศกึษา
ปัญหาของหอพกันิสติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสติหอพกัเก่าและนิสติหอพกั
ปัจจบุนั พบวา่ ผู้บริหารและนิสติปัจจบุนัรับรู้วา่ โดยสว่นรวมหอพกัมีปัญหาในด้านกิจกรรมในระดบัคอ่นข้างน้อย 
ในขณะท่ีนิสติเก่ารับรู้ปัญหาด้านนี ้โดยสว่นรวมวา่เป็นปัญหาในระดบักลาง สว่นปัญหาด้านกิจกรรมท่ี
นิสติชายและหญิงรับรู้แตกตา่งกนั โดยนิสติชายรับรู้วา่เป็นปัญหามากกวา่นิสติหญิง คือ ความเป็นอิสระ
ของนิสตินกัศกึษาในการจดักิจกรรมตา่งๆ ภายในหอพกัความร่วมมือของอาจารย์ในการทํากิจกรรมในหอพกั 
การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านตา่งๆ แก่นิสติหอพกั และความเหมาะสมของกิจกรรมวิชาการ
ท่ีจดัขึน้ภายในหอพกั นอกจากนี ้ยงัมี รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ (2542: 62 – 63) ซึง่ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบั
การใช้ชีวิตในหอพกัตามทศันะของนิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ พบวา่ การจดักิจกรรมของ
หอพกัทําให้นิสติตา่งชัน้ปี ทัง้เพศหญิงและเพศชายมีโอกาสได้สนทนา สงัสรรค์ ได้ดหูนงัสือและทบทวน
การเรียนกบัเพ่ือนๆช่วยให้นิสติฝึกความรับผดิชอบ มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือชมุชน ช่วยสง่เสริมคณุธรรม
และจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัโดยการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
 สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมในหอพกันกัศกึษาถือเป็นสิง่สําคญัอยา่งหนึง่ ท่ีช่วยให้นิสตินกัศกึษา
ได้มีการพฒันาทกัษะในด้านสงัคม โดยในการจดักิจกรรมหอพกัจะต้องจดักิจกรรมให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และคลอบคลมุทกุด้าน เพ่ือให้นิสตินกัศกึษาสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความสนใจและความถนดั เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการสว่นตวัของนิสตินกัศกึษา และเพ่ือให้นิสตินกัศกึษาได้รับการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี 
 ด้านการรักษาความปลอดภยั 
  แนวคดิเก่ียวกบัการดําเนินงานสง่เสริมความปลอดภยัในสถานศกึษา ในทศวรรษหน้า จาก
การรวบรวมแนวคดิของนกัวิชาการของหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วมสมันาเพ่ือหาแนวทาง
สง่เสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิในทศวรรษหน้า (เอมอชัฌา วฒันบรุานนท์.  2539: 132 – 134) 
สรุปได้ ดงันี ้
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   1. ด้านการจดัสิง่แวดล้อมให้ปลอดภยั ควรจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาให้สะอาด
ปลอดภยั ควรจดัให้มีการจราจรภายในสถาบนัการศกึษา เพ่ือฝึกนิสติให้รู้จกัเดนิทางด้วยความปลอดภยั 
และมีการจดัตัง้มาตรฐานขัน้ต่ําในเร่ืองการจดัสิง่แวดล้อมในสถาบนัการศกึษา ควรสร้างระเบียบวินยัให้
นิสติในเร่ืองการทิง้ขยะมลูฝอย โดยต้องจดัท่ีรองรับไว้ให้เพียงพอโดยมาตรการเร่ืองการตรวจสอบ บํารุงรักษา
และปรับปรุงอาคาร วสัดอุปุกรณ์และสิง่แวดล้อมตา่งๆ ภายในสถาบนัการศกึษาให้ปลอดภยั 
   2. ด้านการจดับริการความปลอดภยั ควรจดัให้มีรถบริการรับสง่นิสติ โดยกําหนดให้
เป็นมาตรการหรือกฎระเบียบจดัให้มีบริการรักษาพยาบาล โดยมีพยาบาลหรือครูท่ีมีพืน้ฐานทางด้านพยาบาล
อยูป่ระจําห้องพยาบาล และควรจดัมาตรฐานขัน้ต่ําในเร่ืองการสขุาภิบาลอาหารในสถาบนัการศกึษา โดยมี
การประสานงานกบัโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัเิหตขุึน้ และควรจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอบุตัภิยั เช่น อปุกรณ์ดบัเพลงิ 
   3. ด้านการจดัการเรียนการสอนสวสัดศิกึษา ควรจดัให้มีการเรียนการสอนเนือ้หาสวสัดศิกึษา 
ซึง่หลกัสตูรควรจดัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรืออบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยครู อาจารย์ 
หรือผู้ ทําหน้าท่ีสอนเนือ้หาสวสัดศิกึษาควรมีพืน้ฐาน หรือมีคณุวฒุิทางด้านสวสัดศิกึษาโดยตรง ควรจดั
หลกัสตูรให้มีวชิาเอกด้านการจดัความปลอดภยัในโรงงานหรือสํานกังานจะช่วยปลกูฝังจิตสํานกึความปลอดภยั
ให้แก่ผู้ เรียน ซึง่ครูหรือผู้สอนเนือ้หาสวสัดศิกึษา ควรปฏิบตัตินเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการสง่เสริมความปลอดภยั
และควรปรับปรุงวิธีการสอนในรูปแบบตา่งๆ เน้นให้นิสติมีสว่นร่วมในกิจกรรม 
   4. ด้านการจดักิจกรรมสง่เสริมความปลอดภยั ควรจดัให้มีนิสติอาสาสมคัรทํางานด้าน
ความปลอดภยั โดยจดัตัง้ชมรมสง่เสริมความปลอดภยัในสถานศกึษา เพ่ือจดักิจกรรมตา่ง  ๆเช่น การหาขา่ว 
การจดัทําป้ายนิเทศ การรณรงค์ป้องกนัอบุตัภิยัและการลดปัญหามลภาวะตา่งๆ และจดัโครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในสถาบนัอดุมศกึษา และควรจดัให้มีการฝึกปฏิบตัด้ิานความปลอดภยั เช่น การฝึกซ้อมหนีไฟ 
การฝึกซ้อมเม่ือเกิดแผน่ดนิไหว เป็นต้น 
   5. ด้านการบริหารและดําเนินงานด้านความปลอดภยั ควรจดัตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภยัในสถานศกึษา ซึง่จะประกอบด้วยแผนการบงัคบับญัชาการส่ือสาร การอพยพเคลื่อนย้าย 
การรักษาพยาบาล การฝึกซ้อมหนีภยัตา่งๆ และควรจดัให้มีผู้ดแูลด้านความปลอดภยั อีกทัง้ควรจดัตัง้
โครงการนําร่อง “การจดัความปลอดภยัในสถานศกึษา” นอกจากนี ้กรมประชาสงเคราะห์ (2541: 28) ยงั
ได้กลา่ววา่ อาคารหอพกัท่ีมีความสงูตัง้แต ่4 ชัน้ขึน้ไป หรืออาคารสงู 3 ชัน้ มีชัน้ลอยและใช้พืน้ท่ีชัน้ลอย
เป็นห้องพกั เพ่ือความปลอดภยัของนิสตินกัศกึษาหอพกัควรจดัให้มีบนัไดหนีไฟ หน้าตา่งเหลก็ดดัท่ีสามารถ
เปิดออกไปยงับนัไดหนีไฟได้ทกุชัน้มีการตดิตัง้ถงัดบัเพลงิทกุชัน้  ๆละ 1 เคร่ือง และมีการติดตัง้ระบบเตือนภยั
เม่ือกรณีฉกุเฉินหรือมีภยัอนัตรายโดยผู้พกัสามารถใช้งานได้ทนัที  
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 สรุปได้วา่ การสง่เสริมความปลอดภยัในสถานศกึษา ควรคํานงึถึงความปลอดภยัในทกุๆ ด้าน 
เช่น ทางหอพกัจะต้องคํานงึถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของหอพกั รูปแบบการก่อสร้างอาคารหอพกั ตลอดจน
มาตรการรองรับอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้ โดยควรมีการจดัตัง้บคุลกรเพ่ือดําเดนิงานด้านความปลอดภยัใน
สถานศกึษา นอกจากนีค้วรมีการฝึกนิสตินกัศกึษา และมีการเรียนการสอนเก่ียวกบั สวสัดศิกึษา ซึง่ก็คือ
การศกึษาแขนงใดแขนงหนึง่ท่ีศกึษาถึงเร่ืองความปลอดภยั เพ่ือเป็นการปลกูจิตสํานกึความปลอดภยัให้แก่
นิสตินกัศกึษา และเพ่ือให้นกัศกึษามีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 ด้านการจัดดาํเนินงาน 
  สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2539: 202 – 202) ได้กลา่ววา่ ในการดําเนินงานหอพกันิสตินกัศกึษามี
ความจําเป็นท่ีต้องใช้ความรู้ทัง้ทางด้านกิจการนิสตินกัศกึษา และการจดัการควบคูก่นัไป และเพ่ือให้การบริหารงาน
บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยสถาบนัอดุมศกึษาควรให้องค์การของงานบริการหอพกั มีการแตง่ตัง้หนว่ยจดัหอพกั 
รวมไปถึงหน่วยท่ีปรึกษาหอพกั และในการดําเดนิงานควรแสวงหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้คําปรึกษา และมีความสามารถในการพฒันานิสตินกัศกึษาในหอพกัให้บรรลเุป้าหมาย อีกทัง้ควร
จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอกบัการดําเนินงานหอพกั และควรให้มีการประเมินผลหลายรูปแบบ เพ่ือให้
สามารถนําผลจากการประเมินดงักลา่ว มาปรับปรุงการบริหารในการบริการหอพกัให้เป็นประโยชน์ตอ่นิสติ
นกัศกึษา และตอ่สถาบนัอดุมศกึษาอยา่งแท้จริง ซึง่ในการดําเนินงานหอพกัประกอบด้วยบคุลากร 2 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายจดัการและฝ่ายท่ีปรึกษา โดยมีบทบาท ดงันี ้ 
   1. ฝ่ายจดัการ จะทําหน้าท่ีคล้ายฝ่ายจดัการโรงแรม เช่น ในหอพกันกัศกึษาทกุหลงั
จะมีผู้จดัการใหญ่รับผิดชอบทัง้หมด และมีผู้จดัการฝ่ายท่ีพกั และผู้จดัการฝ่ายอาคาร ผู้จดัการแตล่ะฝ่าย 
เช่น ฝ่ายท่ีพกัจะมีบคุลากรจํานวนมากพอ ตัง้แตผู่้ช่วยผู้จดัการลงไปถึงภารโรง ผู้จดัการใหญ่ในหอพกั
แตล่ะแห่งจะเป็นผู้ ท่ีได้รับการศกึษาด้านการบริหารธุรกิจหรือการบริหารโรงแรม  
   2. ฝ่ายท่ีปรึกษา ภายในหอพกัจะมีหวัหน้าท่ีปรึกษา (Head advisor) หนึง่คน ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านความเป็นอยูท่ัว่ไป ด้านวินยัตลอดจนการจดักิจกรรมหอพกัแตล่ะแหง่จะมีท่ีปรึกษา (Advisors) 
อีกจํานวนหนึง่ โดยทัว่ไปจะมีท่ีปรึกษา 1 คนตอ่นิสตินกัศกึษา 300 คน เพ่ือทําหน้าท่ีชว่ยหวัหน้าท่ีปรึกษา 
  นอกจากนี ้วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530ก: 118 – 119) ได้กลา่วเก่ียวกบัระบบการบริหาร
หอพกัของมหาวิทยาลยัใหญ่ๆ จะแบง่ได้เป็น 2 สํานกังาน คือ 
   1. สํานกังานหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหรือสํานกังานใหญ่ มีหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีหลกั
อยู ่5 หน่วยงาน คือ 
    1.1 งานธุรการ มีหน้าท่ีรับใบสมคัร โต้ตอบจดหมาย จดัหอพกั จดันกัศกึษาเข้าอยู่
หอพกั 
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    1.2 งานบคุลากร มีหน้าท่ีดแูลเจ้าหน้าท่ี คนงานภารโรง ชา่งเทคนิคท่ีทํางาน เก่ียวกบั
หอพกั 
    1.3 งานสวสัดกิาร มีหน้าท่ีดแูลการจดับริการ และกิจกรรมตา่งๆ 
    1.4 งานการเงิน มีหน้าท่ีเก็บเงิน ออกใบเสร็จ คืนเงินคา่ประกนั รับเร่ืองขอผอ่นผนั
การชําระเงิน 
    1.5 งานซอ่มแซม มีหน้าท่ีบํารุงรักษา อปุกรณ์ไฟฟ้า นํา้ สนามหญ้าและอาคาร 
   2. สํานกังานยอ่ยประจําแตล่ะหอพกั ทําหน้าท่ีให้ความสะดวกสบายตา่งๆ มีเจ้าหน้าท่ี
ประจําหอพกัอยา่งน้อย 1 คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานระหวา่งสํานกังานใหญ่ และสํานกังานประจํา
หอพกั โดยเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ี ดงันี ้
    2.1 ตดิตอ่ประชาสมัพนัธ์ 
    2.2 ตดิตอ่งานธุรการ รับใบสมคัร ประสานงานกบัสํานกังานใหญ่ 
    2.3 คมุคนงานภารโรง 
    2.4 คมุกญุแจห้องทัง้หมด 
    2.5 ดแูลอปุกรณ์ตา่งๆในหอพกั 
    2.6 ดแูลอปุกรณ์ ความสะดวกของหอพกั เช่น พดัลม โทรทศัน์ วิทย ุฯลฯ 
    2.7 ดแูลความสะอาดเรียบร้อยภายในหอพกั 
  นอกจากนี ้ทองเรียน อมรัชกลุ (2525: 53 – 54) ได้กลา่วถึงคณุสมบตัขิองบคุลากรหอพกั
นิสตินกัศกึษาซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องโดยตรงกบังานหอพกันิสตินกัศกึษา ไว้วา่ บคุลากรท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบั
อาหารและหอพกันัน้จะต้องมีพืน้ฐานด้านการให้คําปรึกษางานเฉพาะสาขา เช่น โภชนาการ และสามารถ
ทําการวิจยัประเภทสถาบนั (Institutional Research) ได้ด้วย และหากมีบคุลากรประจําหอพกันิสตินกัศกึษา
ท่ีมีฐานะเป็นครู อาจารย์ และผู้สอน บคุคลเหลา่นี ้ซึง่เป็นผู้สอนรายวิชาตา่งๆ สําหรับการปฏิบตังิานตา่งๆ 
ของบคุคลเหลา่นีใ้นหอพกันิสติ จะต้องทําตนเป็นนกัการศกึษาท่ีให้การอบรมสัง่สอนแก่นิสติ ได้ทกุสถานท่ี
รวมไปถึงในหอพกันิสติด้วย สว่น ปภากร สวุรรณธาดา (2538: 173 – 174) ได้ทําการวิจยัการศกึษา
ความต้องการท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ อาจารย์ท่ีปรึกษาดแูลและให้คําปรึกษา
คอ่นข้างน้อยและมีจํานวนบคุลากรท่ีดแูลหอพกัน้อย ซึง่สอดคล้องกบั สมหญิง สารโกศล (2535: บทคดัยอ่) 
ท่ีได้สํารวจเร่ืองสภาพปัจจบุนัและปัญหาการบริหารงานหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่ 
การบริหารงานหอพกัในปัจจบุนัยงัขาดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ให้บริการขาดกําลงัใจ 
เพราะการพิจารณาความดีความชอบไมต่อ่เน่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนิสตินกัศกึษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษา
ไมดี่ อาจารย์ท่ีปรึกษาสว่นใหญ่ยงัไมรู้่หน้าท่ีของตนเอง อาคารหอพกัสว่นใหญ่มีสภาพเก่าและมีความแออดั
เกินไป 
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  การจดัองค์กรและสายบงัคบับญัชางานบริการหอพกันกัศกึษานัน้ จดัตามวตัถปุระสงค์ของ
งานบริการหอพกันิสตินกัศกึษาของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ ซึง่ สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 184) ได้
เสนอการจดัองค์กร และสายการบงัคบับญัชาของงานหอพกัดงั ภาพประกอบ 2  
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

อธิการบดี 

หวัหน้าบริการหอพกัหรือหวัหน้างานหอพกั 

ผู้ อํานวยการกองกิจการนกัศกึษา 

หวัหน้าหน่วยจดัการ หวัหน้าหน่วยท่ีปรึกษา 

ผู้จดัการประจําหอพกั 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกั 

นกัศกึษาช่วยเพ่ือน 

คณะกรรมการนโยบายหอพกั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แผนผงัแสดงการจดัองค์กรและสายการบงัคบับญัชาของหอพกั 

 
 ท่ีมา: สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 184) 
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 สรุปได้วา่ ในการบริหารงานหอพกันิสตินกัศกึษาให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ จะต้องมีบคุลากรท่ีมี
ความรู้nความสารมารถในด้านกิจการนิสตินกัศกึษา และพฒันานิสติ และในการดําเนินงานต้องมีความคุ้มคา่
กบัผลลพัธ์ท่ีได้ และควรจดัให้มีการประเมินเป็นระยะ ให้ทราบถึงข้อบกพร่องและข้อควรแก้ไข เพ่ือจะได้
นําไปเป็นแนวทางในการพฒันาและบริการท่ีดีตอ่ไป เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่นิสตินกัศกึษา และตอ่สถาบนั 
อดุมศกึษาอย่างแท้จริง 
 
ประวัตคิวามเป็นมาและการดาํเนินงานหอพกันิสิตโครงการเพชรในตม 
 ในปี พ.ศ. 2529 พลเอก อาทิตย์ กําลงัเอก ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ รักษาราชการ ผู้บญัชาการ
ทหารบก ได้ให้ศนูย์อาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน (ปัจจบุนั
เป็นสว่นหนึง่ของสว่นมวลชนและกิจการพิเศษ สานกัเลขาธิการ กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน) 
จดัทําโครงการ “เพชรในตม” ขึน้มา โดยได้เลง็เห็นวา่ การให้การศกึษาแก่ราษฎร ในหมูบ้่านท่ีห่างไกล
เทา่นัน้ จะสามารถแก้ปัญหาตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ จงึได้ประสานความร่วมมือกบั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เปิดรับสมคัรนกัเรียนท่ีกาลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีภมูิลําเนาอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเอง มีผลการเรียนดี แตค่รอบครัวมีฐานะยากจน ทําการคดัเลือกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ เป็นรุ่นท่ี 1 ของปีการศกึษา 2529 นอกจากกระบวนการคดัเลือกเข้าศกึษาตามโครงการ
การจดัหลกัสตูรตามปกติ เสริมด้วยหลกัสตูรพิเศษเพ่ือให้บณัฑิตตามโครงการสามารถปฏิบตังิานได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการแล้วก็ตาม ยงัมีวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ ซึง่ยงัไมบ่รรลุ
วตัถปุระสงค์ในการดําเนินโครงการให้ครบวงจร คือ นอกจากการคดัเลือกนิสติเข้าศกึษา การจดักิจกรรม
การศกึษาจนสําเร็จการศกึษาแล้ว ยงัจะต้องจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้แก่นิสติในโครงการ
ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้รับจากการศกึษาไปพฒันาชนบท ในภมูิลําเนาของตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู โครงการเพชรในตมจงึได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศกึษาธิการท่ีได้เห็นด้วยในหลกัการ
ของโครงการเพชรในตม ดงันัน้คณะกรรมการในการดําเนินงานของโครงการเพชรในตม จงึประกอบด้วย 
3 ฝ่าย คือ 1) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2) สว่นกิจการพลเรือน กองอํานวยการ
รักษาความมัน่คงภายใน โดยแผนกโครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง และ 3) กระทรวงศกึษาธิการ
โดยสํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ โดยโครงสร้างการบริหารงานนัน้ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
การดําเนินการโครงการเพชรในตมของมหาวทิยาลยั ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แตก็่
ประสบปัญหาเร่ืองการประสานงานกบักองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน และกระทรวงศกึษาธิการ 
ทางกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจงึมีการปรับโครงสร้างขึน้ใหม่ในเวลาตอ่มา (ชํานาญ แสงแก้ว. 
2541ข: 4 – 9) 
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 หอพกันิสติโครงการเพชรในตม เป็นการจดับริการขึน้เพ่ือนิสติโครงการเพชรในตม โดยเฉพาะโดย 
พลเอก อาทิตย์ กําลงัเอก ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ รักษาราชการ ผู้บญัชาการทหารบก ในขณะนัน้ ได้เป็น 
ผู้ ริเร่ิมให้มีการจดัทําโครงการฯ และให้การสนบัสนนุโครงการเพชรในตม เพราะมีคํานงึถงึวา่ถ้านิสติโครงการ
เพชรในตมพกัอาศยัอยูต่ามหอพกัของเอกชน อาจจะมีผลให้นิสติได้รับสิง่แวดล้อมท่ีไมดี่ กอปรกบัผู้ปกครอง
สว่นใหญ่มีฐานะยากจน จงึอาจมีผลให้นิสติขาดความสนใจตอ่การศกึษาและไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี 
ท่านจงึมอบหมายให้ พลโท จรวย วงศ์สายณัห์ ผู้ อํานวยการศนูย์กิจการพลเรือนกองอํานวยการรักษา
ความมัน่คงภายในขณะนัน้ ดําเนินการประสานกบั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และจดัหาพืน้ท่ีใน
บริเวณมหาวทิยาลยั ฯ เพ่ือสร้างหอพกันิสติ ทําให้นิสติได้เข้าไปพํานกัอยูต่ัง้แต ่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2530 
เป็นต้นมา (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: ออนไลน์) 
 อาคารหอพกันิสติโครงการเพชรในตม มี 4 ชัน้ และมีดาดฟ้าเป็นชัน้ท่ี 5 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(กองกิจการพลเรือนกองทพัภาคท่ี 2.  2554: ออนไลน์) 
  ชัน้ท่ี 1 เป็นห้องรับแขก ห้องพกัอาจารย์ประจําหอพกั 2 ห้อง และห้องโถงลา่งสําหรับจดั
กิจกรรมและเป็นท่ีพกัผอ่นของนิสติโครงการเพชรในตม 
  ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องนอน ห้องอา่นหนงัสือ และห้องนํา้  
  ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องนอน ห้องอา่นหนงัสือ และห้องนํา้ และเป็นห้องพกัของผู้ดแูลหอพกัหญิง 
  ชัน้ท่ี 4 เป็นห้องนอน ห้องพกัอา่นหนงัสือ และห้องนํา้นิสติ 
  ชัน้ท่ี 5 เป็นดาดฟ้าสองด้าน สําหรับตากเสือ้ผ้า 
 สําหรับการดแูลหอพกัเพชรในตมนัน้ มหาวิทยาลยัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุดแูลหอพกั 
รับผิดชอบในการดําเนินงานตัง้แตปี่ 2530 เป็นต้นมา ในระยะเร่ิมแรกได้จดัผู้ช่วยอาจารย์ท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเข้ามาช่วยงาน เม่ือดําเนินการได้มาระยะหนึง่ได้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการและลกูจ้าง ทําให้
คา่ใช้จ่ายของโครงการสงูขึน้ ประกอบกบัการหาลกูจ้างมาช่วยงานดงักลา่วก็หายากเพราะงานท่ีรับผิดชอบนี ้
หนกัมาก ตอนหลงัทางโครงการ จงึได้พจิารณาเลือกนิสตินกัศกึษาปริญญาโทท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม
เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจําหอพกั ซึง่โครงการก็สามารถดําเนินงานมาได้
จนปัจจบุนันี ้(ชํานาญ แสงแก้ว.  2541ก: 3 – 4) 
 นอกจากนีท้างหอพกันิสติโครงการเพชรในตม ได้รับงบประมาณจากทางกองอํานวยการรักษา
ความมัน่คงภายใน ซึง่ได้จดังบประมาณสนบัสนนุการตอ่เตมิและปรับปรุงสว่นท่ีชํารุดอยา่งตอ่เน่ือง โดย
ปัจจบุนัได้มีการสร้างหอพกัโครงการเพชรในตมสําหรับนิสติชายเพิม่ขึน้ใหมจํ่านวน 1 หลงั (นิสติโครงการ
เพชรในตม.  2554: สมัภาษณ์) 
 ในการบริหารงานหอพกัและดําเนินกิจกรรรมตา่ง  ๆนัน้ จะดําเนินงานในรูปของกรรมการฝ่ายหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตม โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีวาระการปฏิบตังิานโดยคณะอนกุรรมการจะเร่ิม
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วาระตัง้แตเ่ดือนตลุาคมภาคปลาย จนถงึเดือนกนัยายนภาคต้น ของทกุปีการศกึษา เม่ือหมดวาระจะมี
การประกาศรับสมคัรประธานและทีมงานชดุใหมข่ึน้มาบริหารงานตอ่ เม่ือได้ประธานแล้ว ประธานหอพกั
จะทําการคดัเลือกประธานฝ่ายตา่งๆ 8 ฝ่าย และประธานฝ่ายตา่งๆ จะเลือกคณะกรรมการสว่นกลาง
จากทีมงานท่ีเหลือ โดยนิสติทกุชัน้ปี ทกุคนต้องสงักดัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพ่ือทํางานเพียงฝ่ายเดียว (เชียรศรี 
วิวิธสริิ ; และคณะ.  2543: 28) 
 ในการบริหารงานนัน้ แม้จะมีการแบง่ฝ่ายงานเรียบร้อยแล้ว แตเ่ม่ือปฏิบตังิานจริงทกุคนจะมี
สว่นร่วมในการทํางานอยา่งพร้อมเพรียงกนั โดยมีการแบง่ฝ่ายงาน ดงันี ้(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
2544: 18 – 19) 
  1. ประธาน 
  2. รองประธาน 
   2.1 รองประธานฝ่ายใน ผู้ช่วยประธานดแูลกิจกรรมฝ่ายใน 
   2.2 รองประธานฝ่ายนอก ผู้ชว่ยประธานดแูลกิจกรรมฝ่ายนอก ตดิตอ่ประสานงานกบั
บคุคลและหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
  3. ฝ่ายตา่งๆ ดงันี ้
   3.1 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีด้านวชิาการหอพกั เช่น การจดัห้องสมดุ การหาหนงัสือเข้า
ห้องสมดุ ดแูลกฎระเบียบในการทํากิจกรรม การลากลบับ้าน และการนําสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน 
   3.2 ฝ่ายพฒันา มีหน้าท่ีดําเนินงานด้านพฒันา และปรับปรุงหอพกัให้เรียบร้อย สะอาด
น่าอยู ่โดยทําการจดัเวรใหญ่ประจําเดือน จดังานดแูลบริเวณรอบหอพกั ทําโครงการคา่ยวนัเดก็เสนอตอ่
คณะกรรมการกลางและอนกุรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
   3.3 ฝ่ายสวสัดกิาร มีหน้าท่ีควบคมุดแูลกฎระเบียบในหอพกั การเข้า-ออกหอพกัของสมาชิก 
อํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในเร่ืองไฟฟ้า นํา้ประปา อปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆ ให้สามารถใช้ได้
อยูเ่สมอ รวมทัง้ดแูลเร่ืองสขุภาพโดยการจดัซือ้ยาสามญัประจําบ้านและดแูลประสานงานกบัฝ่ายพสัด ุ
   3.4 ฝ่ายพสัด ุมีหน้าท่ีสํารวจ จดัหา ซอ่มบํารุง (กรณีท่ีซอ่มแซมได้) วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองใช้
ตา่งๆ เช่น อปุกรณ์ทําความสะอาดทกุชนิด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดแูลไมโครช็อปของหอพกั 
   3.5 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ มีหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ขา่วสารในกิจกรรมตา่ง  ๆ ต้อนรับแขก ดแูล
เร่ืองการจดัป้ายนิเทศ การรับโทรศพัท์ การรับ-สง่หนงัสือสําคญัทัง้ภายในมหาวิทยาลบัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้การดแูลตู้ไปรษณีย์ของโครงการเพชรในตม 
   3.6 ฝ่ายกีฬาและสนัทนาการ มีหน้าท่ีจดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี
ทัง้ร่างกายและจิตใจ โดยจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น การออกกําลงักายตอนเช้า การจดัแขง่ขนักีฬาภายในหอพกั 
รวมทัง้การจดัอปุกรณ์กีฬาให้เพียงพอกบัความต้องการ 
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   3.7 ฝ่ายศลิปะ มีหน้าท่ีตกแตง่สถานท่ีในโอกาสวนัสําคญัตา่งๆ เช่น งานไหว้ครู งานรับ
น้องใหม ่เลีย้งสง่รุ่นพ่ี งานกีฬาหอพกั ฯลฯ 
   3.8 ฝ่ายจดัหาทนุ มีหน้าท่ีดแูลสหกรณ์ร้านค้าเพชรในตม สํารวจความต้องการ และจดัซือ้
สนิค้าอปุโภคบริโภค มาจดัจําหน่ายให้แก่สมาชิกในราคายอ่มเยา 
  4. เลขานกุาร ดแูลความเรียบร้อยในการประชมุ แจ้งวาระและบนัทกึการประชมุ ประสานงาน
กบัคณะอนกุรรมการฝ่ายอาจารย์ จดัการเร่ืองเอกสาร 
  5. ฝ่ายเหรัญญิก จดัเก็บบํารุงหอพกั รายงานการจ่ายเงินให้คณะอนกุรรมการฝ่ายอาจารย์
และสมาชิกทราบ 
 สรุปได้วา่ การจดัดําเนินงานของโครงการเพชรในตมนัน้ มีการแบง่งานเป็นแตล่ะฝ่าย โดยนิสติ
ทกุคนจะมีหน้าท่ีของตนเอง แตเ่ม่ือถึงเวลาปฏิบตังิานจริงนัน้นิสติในหอพกัตา่งชว่ยกนัอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือสทิธิ
ประโยชน์ท่ีมีร่วมกนัของทกุคนในหอพกั 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษาในสถาบนั 
อดุมศกึษา พบวา่ หอพกันิสิตนกัศกึษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัอยา่งหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีช่วยใน
การหลอ่หลอม และเสริมสร้างพฒันาการด้านตา่ง  ๆแก่นิสตินกัศกึษา เพ่ือให้มีศกัยภาพในการศกึษาเลา่เรียน
ได้อยา่งเตม็ท่ี ดงันัน้ในการจดับริการหอพกันิสตินกัศกึษา จงึควรคํานงึถงึหลกัการจดับริการหอพกัท่ีดี
มีประสทิธิภาพ และให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมในทกุด้านท่ีอาจสง่ผลตอ่การพฒันานิสตินกัศกึษา 
เพ่ือให้การพฒันานิสตินกัศกึษา บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษา ในการพฒันานิสติ สูผู่้ เป็น
บณัฑิตท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ และสตปัิญญา  
 
 
 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้คือ การกําหนดประชากรและการเลือก
สุม่ตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวมรวมข้อมลูและการจดักระทําข้อมลู การวเิคราะห์
ข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง   
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ นิสติโครงการเพชรในตม ชัน้ปีท่ี 2 – 5 ท่ีกําลงัศกึษา
อยูใ่น คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ประชากรทัง้หมดจํานวน 180 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ตาราง 1 จํานวนประชากรนิสติโครงการเพชรในตมแตล่ะชัน้ปี  
 

ชัน้ปี จํานวนนิสติ 
   

ชัน้ปีท่ี 2 45  
ชัน้ปีท่ี 3 45  
ชัน้ปีท่ี 4 45  
ชัน้ปีท่ี 5 45  

   

รวม 180  
   

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถามทศันะตอ่การจดับริการ
หอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา แนวคดิ ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั 
บริการหอพกันิสติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน 
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 2. ศกึษาวธีิการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ตาม 
วิธีของไลเคิร์ท (Likert.  1932: 1 – 55) 
 3. ศกึษาแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดับริการหอพกันกัศกึษาของ พรจนัทร์ ลอ่งสกลุ (2530: 
173 – 186) นิภา พทุธสวุรรณ (2530: 151 – 159) ภิญญ ูศกัดิเ์พชร (2541: 79 – 85) มนตรี แย้มกสกิร 
(2542: 83 – 100) รัชนีบลูย์ ผิวสวุรรณ (2542: 78 – 82) และ สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 135 – 145) และ
นํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 11 ข้อ ด้านสวสัดกิาร   16 ข้อ ด้านสงัคม 
12 ข้อ และด้านการจดัดําเนินงาน 18 ข้อ รวม 57 ข้อ 
 5. นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือพิจารณาความครอบคลมุในเนือ้หา สํานวน และภาษาท่ีใช้เพ่ือให้มีความชดัเจนสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และ
เสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 คน (ภาคผนวก ค) เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา (Content Validity) 
 6. นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะนําแล้วนําเสนอ
ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์พิจารณา 
 7. นําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบันิสติโครงการเพชรในตม 
จํานวน 30 คน แล้วทําการวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อ ด้วยวธีิ 
การแบง่ออกเป็นกลุม่สงูและกลุม่ต่ํากลุม่ละ 27% โดยการทดสอบ t-test (Ferguson.  1981: 180) แล้ว
เลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ทีตัง้แต ่ 1.76 ขึน้ไป ไว้เป็นข้อคําถามเพ่ือการวิจยั ได้ข้อคําถามรวมทัง้สิน้จํานวน 
54 ข้อ คือ ด้านกายภาพ 11 ข้อ ด้านสวสัดกิาร 14 ข้อ ด้านสงัคม 12 ข้อ และด้านการจดัดําเนินงาน 17 ข้อ 
 8. นําแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วย
คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficent ; α) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) ได้คา่
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
  แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของนิสติ ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูิลําเนา และ 
ศาสนา 
  ตอนที่ 2 สอบถามทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ข้อคําถามจํานวน 57 ข้อ เก่ียวกบัด้านกายภาพ จํานวน 11 ข้อ 
ด้านสวสัดกิาร จํานวน 16 ข้อ ด้านสงัคม จํานวน 12 ข้อ และด้านการจดัดําเนินงาน จํานวน 18 ข้อ เป็น
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แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) และในตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้าน มี
แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
  ผู้วิจยัได้กําหนดคา่นํา้หนกัของคะแนนสําหรับแบบสอบถามทศันะของนิสติไว้ ดงันี ้
   คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
   คะแนน 4 หมายถงึ ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
  ผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์เพ่ือการแปลความหมายของคา่คะแนนเฉลี่ยไว้ 5 ระดบั ดงันี ้
   คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัวา่มี 
              ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
   คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัวา่มี 
              ความเหมาะสมในระดบัมาก 
   คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัวา่มี 
              ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัวา่มี 

             ความเหมาะสมในระดบัน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัวา่มี 
              ความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาํข้อมูล 

 ผู้วิจยัดําเดนิการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูและจดักระทําข้อมลู ดงันี ้
 1. ขอหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั ไปยงัคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือนําไปขออนญุาตให้นิสติโครงการเพชรในตมเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ตดิตอ่ประสานงานไปยงัหอพกัโครงการเพชรในตม และนําแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
จํานวน 180 ฉบบั และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง ได้จํานวน 177 ฉบบั คดิเป็น 98.33 % 
 3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูต้อง และสมบรูณ์ของข้อมลูแล้วให้คะแนนตามคา่
นํา้หนกัของตวัเลือกท่ีกําหนดไว้ และนําข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์คา่สถิตด้ิวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายข้อ 1 คือ เพ่ือศกึษาทศันะของนิสติตอ่การจดับริการ
หอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และ
คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการ
หอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร โดยตวัแปร เพศ ใช้การทดสอบ
ความแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ โดยการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูิลําเนา และศาสนา 
ใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson.  1981: 308) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วจิยัใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี 
 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
  1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
  1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
  1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) (Ferguson.1981: 49) 
  1.4 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson.   1981: 68) 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยการทดสอบที 
(t-test) เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่สงูและกลุม่ต่ํา (Ferguson.  1981: 181) 
  2.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach.  1984: 161) 
 3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 การทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่ง 2 กลุม่ โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
(Ferguson.  1981: 181) 
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  3.2 การทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตา่งทางสถิต ิผู้วิจยัจงึทดสอบความแตกตา่ง
ระหวา่งกลุม่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson.  1981: 308) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n   แทน   จํานวนตวัอยา่ง 
 X    แทน   คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน   คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน   คา่สถิตวิิเคราะห์ในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F   แทน   คา่สถิตวิิเคราะห์ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 SS   แทน   ผลบวกของคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานยกกําลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน   คา่เฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบีย่งเบนยกกําลงัสอง (Mean Square) 
 df   แทน   ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 p   แทน   คา่ความน่าจะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมตฐิาน (Probability) 
 *   แทน  คา่นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยันําเสนอเป็น 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งตามตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา 
ภมูิลําเนา และศาสนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และคา่ร้อยละ 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม 
และด้านการจดัดําเนินงาน โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตมโดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร โดยตวัแปร เพศ ใช้การทดสอบความแตกตา่ง
ระหวา่ง 2 กลุม่ โดยการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูิลําเนา และศาสนา ใช้การทดสอบ
ความแตกตา่งของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่ง
ของคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ 
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 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูจากทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด โดย 
วิธีการแจกแจงความถ่ี 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งตามตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา 
ภมูิลําเนา และศาสนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จํานวน ร้อยละ 
   

เพศ     
    ชาย 31  17.50  
    หญิง 146  82.50  
     

รวม 177  100.00  
    

   

ชัน้ปีท่ีศกึษา     
    ชัน้ปีท่ี 2 45  25.40  
    ชัน้ปีท่ี 3 44  24.90  
    ชัน้ปีท่ี 4 43  24.30  
    ชัน้ปีท่ี 5 45  25.40  
     

รวม 177  100.00  
      

     

ภมูิลําเนา     
37  20.90  ภาคเหนือ 
33  18.60  ภาคกลาง 

ภาคใต้ 77  43.60  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30  16.90  
     

รวม 177  100.00  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จํานวน ร้อยละ 
   

ศาสนา     
    พทุธ 129  72.90  
    อิสลาม 47  26.50  
    อ่ืนๆ 1  0.60  
     

รวม 177  100.00  
     

 
 จากตาราง 2 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้เป็นเพศหญิง 146 คน คดิเป็นร้อยละ 82.50 
เป็น  เพศชายจํานวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50  สว่นใหญ่กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 45 คน 
และชัน้ปีท่ี 5 จํานวน 45 คน เช่นเดียวกนั คดิเป็นร้อยละ 25.40 รองลงมาคือ ชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 44 คน 
คดิเป็นร้อยละ 24.90 และ ชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 24.30 มีภมูิลําเนาอยูภ่าคใต้มากท่ีสดุ 
จํานวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ ภาคเหนือ จํานวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ20.90 ภาคกลาง 
จํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 18.60 และน้อยท่ีสดุคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 30 คน คดิเป็น
ร้อยละ 16.90 โดยมีผู้นบัถือศาสนาพทุธมากท่ีสดุ จํานวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 72.90 รองลงมาคือผู้นบัถือ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 26.60 และมีผู้นบัถือศาสนาอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คดิเป็น
ร้อยละ 0.60 

 หมายเหตุ: สําหรับตวัแปรศาสนา มีผู้นบัถือศาสนาอ่ืน  ๆเพียง 1 คน ซึง่คดิเป็นร้อยละ 0.60 เทา่นัน้ 
ทําให้เกิดข้อจํากดัในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจงึเลือกทําการวิเคราะห์ข้อมลู เพียงผู้นบัถือศาสนาพทุธ 
และผู้นบัถือศาสนาอิสลาม รวมทัง้สิน้ 176 คน ดงันัน้ ในตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคา่
คะแนนเฉล่ียของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม โดยรวม และในแตล่ะด้าน 
จําแนกตาม ศาสนา ผู้วิจยัขอปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู ไปใช้การทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง 
2 กลุม่ โดยการทดสอบที (t-test) (ตาราง 20) 
 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม 
และด้านการจดัดําเนินงาน โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดงัแสดงในตาราง 3 – 7 
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ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
      โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในแตล่ะด้าน และโดยรวม 
 

การจดับริการหอพกันิสติ นิสติ (n = 177) 
 X  S.D. ระดบั 
    

ด้านกายภาพ 2.77 0.66 ปานกลาง 
ด้านสวสัดกิาร 2.91 0.53 ปานกลาง 
ด้านสงัคม 3.62 0.60 มาก 
ด้านการจดัดําเนินงาน 3.19 0.63 ปานกลาง 

    

รวม 3.12 0.44 ปานกลาง 
    

 
 จากตาราง 3 พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร และด้านการจดัดําเนินงาน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สว่นในด้านสงัคมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
      โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพ เป็นรายข้อ  
 

นิสติ (n = 177) 
การจดับริการหอพกัด้านกายภาพ 

X  S.D. ระดบั 
    

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีตัง้ของหอพกั 3.12 0.88 ปานกลาง 
2. ความปลอดภยัในการเดนิทางไป-กลบัหอพกั 3.23 0.88 ปานกลาง 
3. แสงสวา่งบริเวณโดยรอบและภายในหอพกั 3.02 0.81 ปานกลาง 
4. ระบบระบายอากาศภายในห้องพกั 2.80 0.97 ปานกลาง 
5. สภาพแวดล้อมบริเวณหอพกั เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า 2.92 0.85 ปานกลาง 
6. การรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในหอพกั 2.97 0.88 ปานกลาง 
7. สถานท่ีจดักิจกรรมของนิสติบริเวณหอพกั 2.75 0.91 ปานกลาง 
8. จํานวนห้องนํา้ตอ่จํานวนนิสติในหอพกั 2.48 1.03 น้อย 
9. ขนาดและพืน้ท่ีของห้องพกัตอ่จํานวนนิสติ 2.29 0.94 น้อย 
10. ห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือห้องทํากิจกรรมตอ่จํานวนนิสติ 2.43 0.83 น้อย 
11. การจดัสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นให้แก่นิสติภายในหอพกั เช่น  
ราวตากผ้า ชัน้วางรองเท้า ลอ็กเกอร์ เป็นต้น 2.48 0.89 น้อย 
    

รวม 2.77 0.66 ปานกลาง 
    

 

 จากตาราง 4 พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านกายภาพ โดยรวมวา่มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่เกือบทกุข้อมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้น ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
และข้อ 11 ท่ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย 
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
      โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสวสัดกิาร เป็นรายข้อ  
 

นิสติ (n = 177) 
การจดับริการหอพกัด้านสวสัดกิาร 

X  S.D. ระดบั 
    

12. 
2.85 

 
0.72 

การให้บริการอปุกรณ์และเคร่ืองใช้อํานวยความสะดวกแก่นิสติ
ในหอพกั เช่น ระบบซกัล้าง ท่ีรีดผ้า ราวตากผ้า ฯลฯ ปานกลาง 
13. ความมัน่คงทนทานของสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ประจําหอพกั 2.80 0.67 ปานกลาง 
14. การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีภายในหอพกั เช่น คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปริน้เตอร์ โทรทศัน์ 2.78 0.71 ปานกลาง 
15. การจดับริการตู้ยา และอปุกรณ์ปฐมพยาบาลประจําหอพกั 2.96 0.77 ปานกลาง 
16. การจดับริการนํา้ด่ืมสําหรับนิสติ 2.83 0.93 ปานกลาง 
17. การจดับริการนํา้ใช้สําหรับการชําระล้างสิง่ตา่งๆในชีวิตประจําวนั
ของนิสติ 2.92 0.76 ปานกลาง 
18. การจดับริการเก่ียวกบัจดหมาย/พสัดภุณัฑ์ให้แก่นิสติ 3.03 0.70 ปานกลาง 
19. การจดับริการหนงัสือพมิพ์ประจําวนัและขา่วสารตา่งๆ 2.82 0.78 ปานกลาง 
20. การอํานวยความสะดวกเม่ือมีผู้มาตดิตอ่ขอพบนิสติ 2.92 0.78 ปานกลาง 
21. การจดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในหอพกั เชน่ รปภ. ฯลฯ 2.85 0.77 ปานกลาง 
22. การจดับริการอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ซกัรีดแก่นิสติ 2.94 0.72 ปานกลาง 
23. การจดัอปุกรณ์กีฬาแก่นิสติ 2.92 0.72 ปานกลาง 
24. การจดัเคร่ืองดนตรีแก่นิสติ 2.92 0.67 ปานกลาง 
25. การจดัอบรมโดยเชิญวทิยากรมาให้ความรู้แก่นิสติ 2.97 0.67 ปานกลาง 
26. การทําหน้าท่ีในการรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นิสติของ
อาจารย์ประจําหอพกั 3.03 0.73 ปานกลาง 
27. การทําหน้าท่ีในการรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นิสติของ
บคุลากรประจําหอพกั 2.98 0.84 ปานกลาง 
    

รวม 2.91 0.53 ปานกลาง 
      

 

 จากตาราง 5 พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในด้านสวสัดกิาร โดยรวมและทกุข้อมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
      โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม เป็นรายข้อ 
 

นิสติ (n = 177) 
การจดับริการหอพกัสงัคม 

X  S.D. ระดบั 
    

28. ความสามคัคีของนิสติภายในหอพกั 3.55 0.83 มาก 
29. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนิสติในหอพกั 3.55 0.78 มาก 
30. การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัของนิสติภายในหอพกั 3.62 0.80 มาก 
31. การรวมกลุม่เพ่ือช่วยเหลือกนัทางด้านการเรียน 3.62 0.75 มาก 
32. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกนัในหอพกั 3.68 0.79 มาก 
33. การร่วมกนัทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาหอพกัของนิสติ 3.68 0.73 มาก 
34. การมีสว่นร่วมในการช่วยกนัทํางานภายในหอพกั 3.74 0.74 มาก 
35. การสง่เสริมให้นิสติมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของหอพกั 3.76 0.75 มาก 
36. การพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นของนิสติภายในหอพกั 3.53 0.81 มาก 
37. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกั 3.57 0.80 มาก 
38. ความเป็นผู้ นําของอาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกั 3.55 0.80 มาก 
39. การรักษาระเบียบวนิยั และปฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ
ของหอพกั 3.54 0.76 มาก 
    

รวม 3.62 0.60 มาก 
    

 
        จากตาราง 6 พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านสงัคม โดยรวมและทกุข้อมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
     โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน เป็นรายข้อ  
 

นิสติ (n = 177) 
การจดับริการหอพกัด้านการจดัดําเนินงาน 

X  S.D. ระดบั 
    

40. จํานวนอาจารย์ประจําหอพกัท่ีทําหน้าท่ีดแูลคําปรึกษา และให้บริการ
ด้านตา่งๆ แก่นิสติ 3.13 0.78 ปานกลาง 
41. จํานวนบคุลากรประจําหอพกัท่ีทําหน้าท่ีดแูลคําปรึกษา และให้บริการ
ด้านตา่งๆแก่นิสติ 3.08 0.81 ปานกลาง 
42. ความสะดวกในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งนิสติกบัอาจารย์หรือ
บคุลากรประจําหอพกั 3.00 0.81 ปานกลาง 
43. การตดิตอ่ซอ่มบํารุงสิง่ตา่งๆภายในหอพกั 2.84 0.83 ปานกลาง 
44. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายวิชาการ 3.04 0.82 ปานกลาง 
45. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายพฒันา 3.11 0.89 ปานกลาง 
46. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติ ฝ่ายสวสัดกิาร 3.13 0.88 ปานกลาง 
47. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายพสัด ุ 3.19 0.93 ปานกลาง 
48. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 3.16 0.88 ปานกลาง 
49. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายกีฬาและ
สนัทนาการ 3.14 0.86 ปานกลาง 
50. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายศลิปะ 3.16 0.88 ปานกลาง 
51. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่ายจดัหาทนุ 3.15 0.86 ปานกลาง 
52. การควบคมุดแูลของอาจารย์และบคุลากรให้นิสติปฏิบตัติามกฎระเบียบหอพกั 3.36 0.91 ปานกลาง 
53. กําหนดเวลาเปิด-ปิดหอพกัประจําวนั 3.24 0.97 ปานกลาง 
54. การรับคําร้องเรียนและดําเนินการช่วยเหลือนิสติ ในกรณีท่ีนิสติมี
ปัญหาเก่ียวกบัการอาศยัในหอพกั 3.22 0.92 ปานกลาง 
55. การประชาสมัพนัธ์ของหอพกัเก่ียวกบัขา่วสาร และประกาศตา่งๆ 3.39 0.84 ปานกลาง 
56. การเปิดโอกาสให้นิสติมีสว่นร่วมในการดําเนินงานหอพกั 3.47 0.88 ปานกลาง 
57. ประสทิธิภาพในการดําเนินงานบริการหอพกัโดยรวม 3.59 0.91 มาก 
    

รวม 3.19 0.63 ปานกลาง 
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 จากตาราง 7 พบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในด้านการจดัดําเนินงาน โดยรวมวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ เกือบทกุข้อมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้น ข้อ 57 ท่ีมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตมโดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร โดยตวัแปร เพศ และศาสนา ใช้การทดสอบ
ความแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ โดยการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา และภมูลํิาเนา ใช้การทดสอบ
ความแตกตา่งของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่ง
ของคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 8 – 20 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉลี่ยของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตาม เพศ 
 

ชาย (n = 31) หญิง (n = 146) 
การจดับริการหอพกั 

X  
 

S.D. X  
 

S.D. 
t p 

       

ด้านกายภาพ 2.72 0.69 2.78 0.65 0.50 0.618 
ด้านสวสัดกิาร 2.79 0.36 2.93 0.56 1.40 0.161 
ด้านสงัคม 3.68 0.69 3.60 0.58 0.59 0.555 
ด้านการจดัดําเนินงาน 3.16 0.47 3.19 0.67 2.58 0.797 

       

รวม 3.08 0.38 3.13 0.45 0.56 0.573 
       

 
 จากตาราง 8 พบวา่ นิสติชายและนิสติหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉลี่ยของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา 
 

แหลง่ 
การจดับริการหอพกั 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p 

       

ด้านกายภาพ ระหวา่งกลุม่ 3 11.444 3.815 10.03 0.000 
 ภายในกลุม่ 173 65.780 0.380   
       

 รวม 176 77.224    
        

       

ด้านสวสัดกิาร ระหวา่งกลุม่ 3 3.369 1.123 4.15 0.007 
 ภายในกลุม่ 173 46.781 0.270   
       

 รวม 176 50.150    
        

       

ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 3 4.488 1.496 4.28 0.006 
 ภายในกลุม่ 173 60.456 0.349   
       

 รวม 176 64.944    
        

       

ด้านการจดัดําเนินงาน ระหวา่งกลุม่ 3 8.841 2.947 8.08 0.000 
 ภายในกลุม่ 173 63.086 0.365   
       

 รวม 176 71.927    
        

       

รวม ระหวา่งกลุม่ 3 3.126 1.042 5.71 0.001 
 ภายในกลุม่ 173 31.532 0.182   
 รวม 176 34.658    
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 จากตาราง 9 พบวา่ นิสติท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 เม่ือพบความแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคูด้่วยวิธี
ของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 10 – 14 
 
ตาราง 10 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ โครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 ชัน้ปี 5 การจดับริการหอพกั
โดยรวมทกุด้าน 

ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา X  3.14 3.14 3.29 2.92 
       

 ชัน้ปี 2 3.14     
 ชัน้ปี 3 3.14    * 
 ชัน้ปี 4 3.29     
 ชัน้ปี 5 2.92     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 10 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 4 มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัโดยรวมแตกตา่งจากนิสติ
ชัน้ปีท่ี 5 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 11 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพ จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 ชัน้ปี 5 
การจดับริการหอพกั ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา 

 

X  2.61 2.67 3.22 2.60 
       

ด้านกายภาพ ชัน้ปี 2 2.61   *  
 ชัน้ปี 3 2.67   *  
 ชัน้ปี 4 3.22    * 
 ชัน้ปี 5 2.60     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตาราง 11 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 4 มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในด้านกายภาพแตกตา่ง
จากนิสติชัน้ปีท่ี 2 นิสติชัน้ปีท่ี 3 และนิสติชัน้ปีท่ี 5 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บ
ความแตกตา่ง  
 
ตาราง 12 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านสวสัดกิาร จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 ชัน้ปี 5 
การจดับริการหอพกั ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา X  2.81 2.96 3.11 2.76 

       

ด้านสวสัดกิาร ชัน้ปี 2 2.81     
 ชัน้ปี 3 2.96     
 ชัน้ปี 4 3.11    * 
 ชัน้ปี 5 2.76     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 12 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 4 มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในด้านสวสัดกิารแตกตา่ง 
จากนิสติชัน้ปีท่ี 5 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง  
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 ชัน้ปี 5 
การจดับริการหอพกั ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา X  3.62 3.88 3.48 3.49 

       

ด้านสงัคม ชัน้ปี 2 3.62     
 ชัน้ปี 3 3.88   * * 
 ชัน้ปี 4 3.48     
 ชัน้ปี 5 3.49     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 13 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 3 มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในด้านสงัคมแตกตา่งกนั
จากนิสติชัน้ปีท่ี 4 และนิสติชัน้ปีท่ี 5 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง  
 

ตาราง 14 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน จําแนกตาม ชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 3 ชัน้ปี 4 ชัน้ปี 5 
การจดับริการหอพกั ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษา X  3.43 3.09 3.37 2.87 

       

ด้านการจดัดําเนินงาน ชัน้ปี 2 3.43    * 
 ชัน้ปี 3 3.09     
 ชัน้ปี 4 3.37    * 
 ชัน้ปี 5 2.87     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 14 พบวา่ นิสติชัน้ปีท่ี 5 มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในด้านการจดัดําเนินงาน  
แตกตา่งจากนิสติชัน้ปีท่ี 2 และนิสติชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บ 
ความแตกตา่ง 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตาม ภมูิลําเนา 
 

แหลง่ 
การจดับริการหอพกั 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p 

       

ด้านกายภาพ ระหวา่งกลุม่ 3 8.819 2.940 7.43 0.000 
 ภายในกลุม่ 173 68.405 0.395   
       

 รวม 176 77.224    
        

       

ด้านสวสัดกิาร ระหวา่งกลุม่ 3 4.494 1.498 5.67 0.001 
 ภายในกลุม่ 173 45.657 0.264   
       

 รวม 176 50.151    
        

       

ด้านสงัคม ระหวา่งกลุม่ 3 2.935 0.978 2.72 0.046 
 ภายในกลุม่ 173 62.009 0.358   
       

 รวม 176 64.944    
        

       

ด้านการจดัดําเนินงาน ระหวา่งกลุม่ 3 4.465 1.488 3.81 0.011 
 ภายในกลุม่ 173 67.461 0.390   
       

 รวม 176 71.926    
        

       

รวม ระหวา่งกลุม่ 3 4.026 1.342 7.57 0.000 
 ภายในกลุม่ 173 30.632 0.177   
       

 รวม 176 34.658    
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 จากตาราง 15 พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาแตกตา่งกนั มีทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตล่ะด้าน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 เม่ือพบความแตกตา่ง จงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคูด้่วยวิธีของ
เชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 16 – 19 
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ โครงการ เพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จําแนกตาม ภมูิลําเนา เป็นรายคู ่
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดับริการ 
ภมูิลําเนา 

หอพกั X  2.99 3.38 3.02 3.23 
       

โดยรวมทกุด้าน ภาคเหนือ 2.99  *   
 ภาคกลาง 3.38   *  
 ภาคใต้ 3.02     
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.23     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตาราง 16  พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคกลาง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทกุด้าน แตกตา่งจาก
นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูท่างภาคเหนือ และภาคใต้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บ
ความแตกตา่ง 
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ โครงการ เพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพ จําแนกตาม ภมูิลําเนา เป็นรายคู ่
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดับริการ 
ภมูิลําเนา 

หอพกั X  2.69 3.16 2.58 2.93 
       

ด้านกายภาพ ภาคเหนือ 2.69  *   
 ภาคกลาง 3.16   *  
 ภาคใต้ 2.58     
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.93     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตาราง 17 พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคกลาง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในด้านกายภาพ แตกตา่งจากนิสติ
ท่ีมีภมูิลําเนาอยูท่างภาคเหนือ และภาคใต้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น  ๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ เพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสวสัดกิาร จําแนกตาม ภมูิลําเนา เป็นรายคู ่
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดับริการ 
ภมูิลําเนา 

หอพกั X  2.77 3.12 2.80 3.12 
       

ด้านสวสัดกิาร ภาคเหนือ 2.77  *   
 ภาคกลาง 3.12   *  
 ภาคใต้ 2.80    * 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.12     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 จากตาราง 18 พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคเหนือ มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติ โครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ในด้านสวสัดกิาร แตกตา่งจากนิสติท่ีมีภมูิลําเนา
อยูท่างภาคกลาง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคใต้ มีทศันะตอ่การจดั 
บริการหอพกัในด้านสวสัดกิารแตกตา่งจากนิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูท่างภาคกลาง และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 อนึง่ สําหรับการทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านสงัคม เม่ือทําการทดสอบความแตกตา่ง
เป็นรายคูโ่ดยวธีิของเชฟเฟ่ ไมพ่บวา่คูใ่ดแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง
ไมม่ากพอท่ีจะทําให้มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 
ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน จําแนกตาม ภมูิลําเนา เป็นรายคู ่
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดับริการ 
ภมูิลําเนา 

หอพกั X  3.09 3.48 3.07 3.29 
       

ด้านการจดั- ภาคเหนือ 3.09     
ดําเนินงาน ภาคกลาง 3.48   *  
 ภาคใต้ 3.07     
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.29     
       

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง 19 พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคกลาง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
โครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน แตกตา่งจาก
นิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูท่างภาคใต้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 20 เปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม  
     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตาม ศาสนา 
 

พทุธ (n = 129) อิสลาม (n = 47) 
การจดับริการหอพกั 

X  
 

S.D. X  
 

S.D. 
t p 

       

ด้านกายภาพ 2.79 0.69 2.73 0.58 0.48 0.630 
ด้านสวสัดกิาร 2.93 0.54 2.86 0.50 0.82 0.413 
ด้านสงัคม 3.58 0.61 3.70 0.59 1.09 0.277 
ด้านการจดัดําเนินงาน 3.18 0.60 3.21 0.72 2.90 0.772 

       

รวม 3.12 0.44 3.12 0.44 0.03 0.976 
       

 
 จากตาราง 20 พบวา่ นิสติท่ีนบัถือศาสนาตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 
 ตอนที่ 4 ข้อมลูจากทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีการแจก
แจงความถ่ี ดงัแสดงในตาราง 21 – 24  
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ตาราง 21 ทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพ 
 

ความถ่ีของคําตอบ 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

(f) 
  

ด้านกายภาพ   
1. ควรจดัหอพกัให้มีขนาดพืน้ท่ีของห้องพกัเหมาะสม ตอ่จํานวนนิสติภายใน
หอพกั เพ่ือลดความแออดัภายในหอพกั 20 

 

2. ควรมีการขยายพืน้ท่ีของหอพกั ให้มีพืน้ท่ีทํากิจกรรมมากกวา่นี ้เพ่ือนิสติจะ
ได้ทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย 16 

 

3. ควรจดัให้หอพกัมีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี 12  
4. ควรมีการขยายพืน้ท่ีของห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการให้สามารถรองรับ
จํานวนนิสติได้อยา่งเพียงพอ 12 

 

5. ควรเพิ่มพืน้ท่ีในการจดัเก็บของให้แก่นิสติ 8  
6. ควรปรับปรุงห้องนํา้ภายในอาคารหอพกั และด้านลา่งของหอพกัให้ใช้ได้
ตามปกตอิยูเ่สมอ 8 

 

7. ควรมีการจดัสรรอปุกรณ์ท่ีจําเป็น และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในห้องศกึษา
ค้นคว้าทางวิชาการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ ให้เพียงพอตอ่จํานวนนิสติ 8 

 

8. ควรมีการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ ของใช้ท่ีจําเป็นภายในหอพกัให้มีสภาพดี เช่น 
ลอ็กเกอร์ ชัน้วางรองเท้า ฯลฯ 4 

 

9. ควรจดัให้มีพืน้ท่ีทํากิจกรรมในโถงนอน 3  
10. ควรจดัหอพกัให้มีพืน้ท่ีสว่นตวัสําหรับนิสติมากกวา่นี ้ 3  
11. ควรมีการปรับปรุงหอพกัให้มีสภาพใหมอ่ยูเ่สมอ 2  
12. ควรแยกชัน้ของหอพกัตามนิสติแตล่ะชัน้ปี 1  
13. ควรจดัให้มีระบบระบายอากาศภายในห้องนํา้ 1  
  

 
 จากตาราง 21 นิสติได้แสดงทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพ ดงันี ้การจดับริการหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตม ควรขยายขนาดพืน้ท่ีห้องพกัให้เหมาะสมตอ่จํานวนนิสติภายในหอพกัมากท่ีสดุ 
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รองลงมาควรมีการขยายพืน้ท่ีของหอพกัให้มีพืน้ท่ีทํากิจกรรมเพิ่มขึน้ ลําดบัถดัไปควรจดัหอพกัให้มีระบบ
การถ่ายเทอากาศท่ีดี มีการขยายพืน้ท่ีของห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ ให้สามารถรองรับจํานวนนิสติ
ได้อยา่งเพียงพอ ควรเพิม่พืน้ท่ีในการจดัเก็บสิง่ของให้เพียงพอตอ่ความต้องการของนิสติ จดัซอ่มปรับปรุง
ห้องนํา้ของหอพกัให้มีสภาพดีสามารถใช้บริการได้ตามปกตอิยูเ่สมอ จดัสรรอปุกรณ์ท่ีจําเป็นเพิม่อปุกรณ์
เคร่ืองใช้ภายในห้องศกึษาค้นคว้าทางวชิาการให้เพียงพอแก่นิสติ ควรจดัการซอ่มบํารุงสิง่ของเคร่ืองใช้
ในหอพกัท่ีมีสภาพชํารุดให้มีสภาพดี นอกจากนีค้วรมีพืน้ท่ีสําหรับทํากิจกรรมภายในโถงนอน และจดัพืน้ท่ี
ภายในหอพกัท่ีมีความเป็นสว่นตวัแก่นิสติมากขึน้ ควรปรับปรุงหอพกัให้มีสภาพใหมอ่ยูเ่สมอ และนิสติมี
ความเห็นเร่ืองการจดันิสติเข้าหอพกั ซึง่ควรจําแนกตามตามชัน้ปี และเร่ืองการปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องนํา้ของหอพกัน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 22 ทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
     ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสวสัดกิาร 
 

 
ความถ่ีของคําตอบ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
(f) 

ด้านสวัสดกิาร 
 

1. ควรจดับริการอินเทอร์เน็ตท่ีดีกวา่นี ้เพ่ือความสะดวกในการค้นคว้า 7 
2. ควรมีการให้คําปรึกษาพร้อมรับฟังปัญหาของอาจารย์และบคุลากรประจํา
หอพกัมากกวา่นี ้

6 

3. ควรมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงัของอาจารย์และบคุลากรประจํา
หอพกั ให้ตรงกบัความต้องการของนิสติ 

6 

4. ควรมีการเข้ามาดแูลระบบนํา้ด่ืม นํา้ใช้ ให้สะอาดและเพียงพอตอ่นิสติ 6 
5. ควรมีการจดัให้บคุลากรดแูลรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกั และควร
คํานงึถึงความปลอดภยัของนิสติมากกวา่นี ้

4 

6. ควรจดับริการหนงัสือพมิพ์ประจําวนัและขา่วสารตา่งๆให้ทัว่ถงึแก่นิสติ 3 
7. ควรมีการจดับริการ ปริน้เตอร์ ให้แก่นิสติ 2 
8. ควรมีการจดัอปุกรณ์กีฬาเพิ่มให้แก่นิสติ 1 
9. ควรมีการจดัเคร่ืองดนตรีเพิ่มให้แก่นิสติ 1 
  

 
 จากตาราง 22 นิสติได้แสดงทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านสวสัดกิาร ดงันี ้โดยนิสติเห็นวา่ควรปรับปรุง 
การจดับริการอินเทอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วในการใช้งานมากท่ีสดุ รองลงมา นิสติเห็นวา่อาจารย์และบคุลากร
ประจําหอพกั ควรทําหน้าท่ีในการรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นิสติ พร้อมทัง้ดําเนิน การแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้แก่นิสติอยา่งจริงจงั และต้องการให้จดับริการนํา้ด่ืมนํา้ใช้ท่ีสะอาด ปราศจากสี กลิน่ และเพียงพอ
ตอ่ความต้องการของนิสติ นอกจากนีนิ้สติยงัมีความเห็นวา่ควรจดับคุลากรดแูลรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกั 
ควรจดับริการหนงัสือพิมพ์ประจําวนัและขา่วสารท่ีเพียงพอตอ่จํานวนนิสติ ควรจดับริการ ปริน้เตอร์ แก่นิสติ 
เรียงตามลงมาตามลําดบั และนิสติมีความเห็นในเร่ืองการจดัอปุกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรี เพิ่มแก่นิสติ ใน
ลําดบัน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 23 ทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
     ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม 
 

ความถ่ีของคําตอบ 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

(f) 
  

ด้านสังคม  
1. ควรสร้างความสามคัคีภายในหอพกัมากขึน้ 2 
2. ควรมีการแสดงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์และบคุลากรประจําหอพกั 1 
3. ควรมีการรวมกลุม่เพ่ือช่วยเหลือทางด้านการเรียนอยา่งทัว่ถงึ 1 
4. ควรมีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัภายในหอพกัมากกวา่นี ้ 1 
5. ควรให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมของหอพกักนัมากกวา่นี ้ 1 
  

 
 จากตาราง 23 นิสติได้แสดงทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสงัคม ดงันี ้ ควรสร้างความสามคัคี
ภายในหอพกัมากท่ีสดุ เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดีในการอยูร่่วมกนั รองลงมาคือควรมีการแสดงการเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีของอาจารย์และบคุลากรประจําหอพกัให้แก่นิสติ รวมถึงการรวมกลุม่เพ่ือศกึษาบทเรียนหรือช่วยเหลือ
เพ่ือนนิสติทางด้านการเรียน ควรกระจายกลุม่เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนนิสติท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนอยา่งทัว่ถงึ 
ควรช่วยเหลือซึง่กนัและกนั และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมหอพกัมากกวา่นี ้
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ตาราง 24 ทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
     ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ความถ่ีของคําตอบ 
(f) 

  

ด้านการจัดดาํเนินงาน   
1. ควรให้ความสะดวกรวดเร็วในการตดิตอ่ซอ่มบํารุงสิง่ตา่งๆภายในหอพกั 11  
2. ควรให้สทิธิทกุคนเทา่เทียมกนั และควรเปิดโอกาสให้นิสติมีสว่นร่วมมากขึน้ 5  
3. ควรมีการลดความเข้มงวดของกฎระเบียบภายในหอพกั 5  
4. ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ และบคุลากรประจําหอพกัให้เหมาะสมตอ่จํานวนนิสติ  4  
5. ควรจดัให้การประชาสมัพนัธ์และกระจายขา่วสารทัว่ถงึกวา่นี ้ 3  
6. ควรมีการเปล่ียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดของหอพกั ให้เหมาะสม 2  
7. ควรจดัให้มีคนกลางในการควบคมุกฎระเบียบ ควบคูไ่ปกบัการควบคมุนิสติ 1  
  

 
 จากตาราง 24 นิสติได้แสดงทศันะและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด้านการจดัดําเนินงาน ดงันี ้ควรให้ความสะดวก
รวดเร็วในการตดิตอ่ซอ่มบํารุงสิง่ตา่งๆภายในหอพกั ในลําดบัมากท่ีสดุ รองลงมานิสติเห็นวา่ควรให้สทิธิ
ทกุคนเทา่เทียมกนั โดยเปิดโอกาสให้นิสติมีสว่นร่วมมากขึน้ และควรลดความเข้มงวดของกฎระเบียบภายใน
หอพกั เพ่ือให้นิสติได้เสนอแนวคดิ และสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนได้มากขึน้ นอกจากนี ้
ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ และบคุลากรประจําหอพกัให้เหมาะสมตอ่จํานวนนิสติ ควรมีการประชาสมัพนัธ์
และกระจายขา่วสารให้ทัว่ถึงแก่นิสติมากขึน้ ควรปรับเปล่ียนกําหนดการเปิด-ปิดหอพกั ให้มีความเหมาะสม 
ตามลําดบั และนิสติมีความเห็นวา่ ควรจดัให้มีบคุลากรซึง่เป็นคนกลางในการควบคมุกฎระเบียบ ควบคู่
ไปกบัการควบคมุนิสติ เพ่ือให้สามารถตดัสนิปัญหาอยา่งเป็นกลาง มีความยตุธิรรม ในลําดบัน้อยท่ีสดุ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาวิจยัเร่ือง ทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุง่หมายของการวิจยั วิธีการดําเนินการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู 
การสรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดั
ดําเนินงาน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และ
ในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูลํิาเนา และศาสนา 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นิสติโครงการเพชรในตม ชัน้ปีท่ี 2 – 5 ท่ีกําลงัศกึษา
อยูใ่นคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  
จํานวน 180 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 177 คน คดิเป็น 98.33 % 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เก่ียวกบัทศันะ
ของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดิการ ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน รวม 57 ข้อ 
แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .94 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายข้อ 1 คือ เพ่ือศกึษาทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านกายภาพ 
ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3. วิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกั
นิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร โดยตวัแปร เพศ และศาสนา ใช้
การทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ โดยการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา และ
ภมูิลําเนา ใช้การทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึ
ทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ 
 4. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจยัใช้วิธีการแจกแจงความถ่ีแล้วนําเสนอ
ข้อมลูในเชิงบรรยาย 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มทีศันะต่อ
การจดับรกิารหอพกันิสติโครงการเพชรในตม โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบวา่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร และด้านการจดัดําเนินงาน มีความเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง สว่นในด้านสงัคมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. นิสติชายและนิสติหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. นิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 4. นิสติท่ีมีภมูิลําเนาแตกตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ 
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร และด้านการจดัดําเนินงานแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านสงัคมไมพ่บความแตกตา่ง 
 5. นิสติท่ีนบัถือศาสนาแตกตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

 
การอภปิรายผล 
 1. การศกึษาทศันะของนิสติต่อการจดับรกิารหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและในแต่ละดา้น สามารถอภปิรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
  1.1 นิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มีทศันะตอ่ 
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การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม โดยรวมวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็น 
เพราะในอดีตมีการจดัหอพกัท่ีเหมาะสมกบัสภาพเดมิ ซึง่ในขณะนัน้มีจํานวนนิสติไมม่าก ตอ่มาได้มีการรับ
นิสติเพิ่มขึน้ ทําให้การขยายตวัของหอพกัไมเ่ป็นไปตามจํานวนนิสติ เน่ืองจากมีขอบเขตพืน้ท่ีหอพกัท่ีจํากดั 
สืบเน่ืองจากเม่ือครัง้ พลเอกอาทิตย์ กําลงัเอก ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ รักษาราชการผู้บญัชาการทหารบก
ในขณะนัน้ ซึง่ได้ริเร่ิมให้มีการจดัทําโครงการเพชรในตม ได้มีความหว่งใยวา่ถ้านิสติเหลา่นีพ้กัอาศยัอยู่
ตามหอพกัของเอกชน อาจได้รับสิง่แวดล้อมท่ีไมดี่ จนอาจขาดความสนใจตอ่การศกึษา กอปรกบัผู้ปกครอง
สว่นใหญ่มีฐานะยากจน จงึได้มีการมอบหมายคําสัง่จดัสร้างหอพกัเพชรในตมขึน้ใน พ.ศ. 2529 และให้
นิสติได้เข้าไปพํานกัอยูต่ัง้แต ่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2530 เป็นต้นมา โดยได้สร้างหอพกัขึน้เพ่ือรองรับนิสติเพชรในตม
จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 120 คน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  2553: ออนไลน์) แตใ่นปัจจบุนั
มีการรับนิสติเข้าศกึษาในโครงการเพชรในตมเพิ่มขึน้ อาจก่อให้เกิดความแออดัขึน้ภายในหอพกั ซึง่อาจ
ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหอพกัเอกชนสําหรับนกัเรียนและนกัศกึษา ท่ีกําหนดวา่ ขนาดพืน้ท่ีห้องพกั
ไมค่วรน้อยกวา่ 8 ตารางเมตร (กรณีพกัคนเดียว) และหากมีผู้ เข้าพกัร่วมกนั จะต้องมีพืน้ท่ีเฉล่ียคนละไมน้่อยกวา่ 
6 ตารางเมตร (สํานกังานสง่เสริมสวสัดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย.ุ  2554: 9) 
แตเ่น่ืองจากพืน้ท่ีในการจดัตัง้หอพกันิสติโครงการเพชรในตมมีขอบเขตจํากดั โอกาสในการขยายหอพกั
ให้เหมาะสมตอ่จํานวนนิสติเป็นไปได้ยาก นอกจากนีก้ารจดับริการหอพกัในหลายด้านยงัตอบสนองความต้องการ
ของนิสติไมเ่พียงพอ ซึง่สอดคล้องกบั กนิษฐ์ ศรีรัตนอดุม และคนอ่ืนๆ (2554: 41) ท่ีได้ทํารายงานวิจยั
เร่ืองความพงึพอใจในการอยูห่อพกัของนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ) ประจําปีการศกึษา 2554 พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีพกั
อาศยัอยู่ในหอพกัเกาะยอวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ แคทธียา ตัง้พฒันธนา (2549: บทคดัย่อ) ท่ีได้ทําการศกึษาความคิดเห็น
ของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ พบวา่ นกัศกึษามี
ความคดิเห็นตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา โดยรวมวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง เช่นกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
   1.1.1 นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม ด้านกายภาพ วา่
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ขนาดพืน้ท่ีห้องพกัไมเ่หมาะสมตอ่จํานวนนิสติ 
ก่อให้เกิดความแออดัขึน้ในหอพกั อีกทัง้อากาศภายในหอพกัถ่ายเทไมส่ะดวก และยงัมีนํา้จากคลองแสนแสบ
สง่กลิน่มายงัหอพกั ซึง่อาจสง่ผลให้นิสติถกูรบกวนจากการพกัผอ่น ขาดสมาธิในการทํางานหรือทบทวน
บทเรียน บริเวณรอบหอพกัยงัขาดความร่มร่ืน พืน้ท่ีใช้สอยหรือพืน้ท่ีพกัผอ่นบริเวณหอพกัมีอยูน้่อย ประกอบกบั
พืน้ท่ีในการจดัตัง้หอพกันิสติโครงการเพชรในตมมีขอบเขตบริเวณท่ีจํากดั การขยายตวัของหอพกัให้รองรับ
นิสติอยา่งเหมาะสมจงึเป็นไปได้ยาก ดงัท่ี ซีเกอร์ส (รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ.  2542: 19; อ้างอิงจาก Seagers. 
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1961: 5) ได้กลา่วถึง การจดัตัง้อาคารหอพกันิสตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยัไว้วา่ หอพกัควรตัง้อยูใ่นบริเวณ
ท่ีเหมาะสม กว้างขวางพอเหมาะกบัโครงการปัจจบุนั และสามารถท่ีจะขยายได้ในอนาคต และตัง้อยูใ่น
สถานท่ีปลอดภยั สวยงาม มีการระบายอากาศ และให้แสงสวา่งท่ีเป็นธรรมชาต ิสามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือ
กิจกรรมกลางแจ้งและสนัทนาการได้มากท่ีสดุ รวมทัง้มีการวางแผนผงัให้สามารถเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือให้
เหมาะสมกบัความต้องการของนิสติ นอกจากนีอ้าจเป็นเพราะ ห้องนํา้ในหอพกัท่ีมีจํานวนไมเ่พียงพอตอ่
จํานวนนิสติ ขนาดพืน้ท่ีห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ ทัง้ยงัขาดพืน้ท่ีในการจดัเก็บ
สิง่ของและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในหอพกั สอดคล้องกบั พกัตร์วิภา ศภุโกศล (2546:  54) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจ
ของนิสติปริญญาตรีท่ีมีตอ่การให้บริการงานหอพกัมหาวทิยาลยับรูพา ผลการวิจยัพบวา่ นิสติปริญญาตรี 
มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการงานหอพกัมหาวิทยาลยับรูพาด้านกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง คล้ายกบั 
แจ่มจนัทร์ แก้วจนัทร์ (2555: 91 – 93) ท่ีได้ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงราย
ท่ีมีตอ่หอพกันกัศกึษา กรณี : เปรียบเทียบระหวา่งหอพกัมหาวิทยาลยั หอพกัเครือขา่ย และหอพกันอกเครือขา่ย 
พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพของหอพกัมหาวิทยาลยั หอพกัเครือขา่ย 
และหอพกันอกเครือขา่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ี ณฤมล ประภสัสร (2547: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษา
วิจยัเก่ียวกบัปัญหา และความต้องการของนิสิตเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหอพกัโครงการเพชรในตม 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ นิสติมีปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของหอพกัโครงการเพชรในตม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
   1.1.2 นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมด้านสวสัดกิาร วา่มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะนิสติประสบปัญหาเร่ืองสวสัดกิารหอพกัมานาน ซึง่
ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของนิสติทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ อาทิ สวสัดกิารด้านส่ือและเทคโนโลยี 
พบวา่ การให้บริการคอมพวิเตอร์ภายในหอพกัไมเ่พียงพอตอ่นิสติ และบอ่ยครัง้ท่ีคอมพิวเตอร์อยูใ่นสภาพ
ท่ีไมพ่ร้อมใช้งาน เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและบริการหนงัสือพมิพ์ รวมไปถงึการกระจายขา่วสารตา่ง  ๆครอบคลมุ
ไมดี่พอ ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นอปุสรรคตอ่นิสติในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูหรือหาความรู้อยา่งเตม็ท่ี นอกจากนี ้
ในสว่นของสาธารณปูโภคในการจดัสวสัดกิารนํา้ด่ืม พบวา่ มีกลิน่จากนํา้ด่ืมซึง่อาจเป็นไปได้วา่ นํา้ไมส่ะอาดพอ  
จงึอาจเป็นไปได้วา่แนวทางการจดัสวสัดกิารหอพกัในปัจจบุนั อาจไมไ่ด้มาตรฐานและไมเ่พียงพอตอ่จํานวน
นิสติในหอพกั อีกทัง้สวสัดกิารท่ีจดัให้ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของนิสติได้ดีพอ 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามท่ี สํานกังานสง่เสริมสวสัดภิาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย ุ (2554: 11) 
ได้กลา่วไว้ในมาตรฐานหอพกัเอกชนสําหรับนกัเรียนนกัศกึษาวา่ ภายในหอพกัต้องมีสิง่อํานวยความสะดวก
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ มีจดุเช่ือมตอ่หรือมีสญัญาณเพ่ือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอี ้ท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีห้องหรือมมุเอกสารท่ีให้บริการหนงัสือพมิพ์ สิง่พิมพ์ ท่ีมีความทนัสมยั และมี
การจดัการอยา่งเป็นระบบ ซึง่จากผลการวิจยัสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ประลม ไชยสาร (2542: 99) ท่ี
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ได้ทําการวิจยัเร่ือง เจตคตแิละความต้องการของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตท่ีมีตอ่การจดับริการ
นกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีเจตคตแิละความต้องการในด้านสวสัดกิารและบริการทัว่ไป อยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากนี ้แคทธียา ตัง้พฒันธนา (2549: 104) ท่ีได้ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกั
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นวา่การจดับริการหอพกั
ด้านการบริการ และสวสัดกิารของหอพกัแพทย์ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และยงัเป็นไปในทางเดียวกนั
กบั รัตตยิา สจัจภิรมย์ สริิมา ศรีสภุาพ และ วรรณศกัดิพ์ิจิตร บญุเสริม (2553: บทคดัยอ่) ท่ีได้ทําการศกึษา
วิจยัเร่ืองความคดิเห็นของนิสติท่ีมีตอ่การเข้าพกัในหอพกัเครือขา่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบวา่ นิสติ
ท่ีพกัในหอพกัเครือขา่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีความคดิเห็นตอ่หอพกั ในด้านบริการสวสัดกิารอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
   1.1.3 นิสิตมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสิตโครงการเพชรในตม ด้านสงัคม ว่ามี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหอพกัโครงการเพชรในตมเป็นระบบรุ่นพ่ีดแูลรุ่นน้อง  
การดําเนินชีวติภายในหอพกัมีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีการจดักิจกรรมหอพกัและทํางานร่วมกนั ซึง่
นิสติภายในหอพกัทกุคนตา่งมีหน้าท่ีของตนเองในการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้ ทําให้นิสติสามารถรับรู้สภาพปัญหา 
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั เกิดเป็นความสามคัคีขึน้ภายในหอพกั นอกจากนีนิ้สติได้มีการรวมกลุม่กนั
ทบทวนบทเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนนิสติท่ีมีปัญหาด้านการเรียนอยูเ่สมอ จงึเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งนิสติ เกิดเป็นความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวขึน้ในหอพกั นอกจากนีนิ้สติโครงการ
เพชรในตมสว่นใหญ่ยงัมีความใกล้ชิด และมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัอาจารย์ หรือบคุลากรประจําหอพกัอีกด้วย 
ความแตกตา่งของ เพศ ภมูลํิาเนา ชัน้ปีท่ีศกึษา และศาสนา จงึอาจไมส่ง่ผลตอ่การอยูร่่วมกนัในสงัคม
หอพกันิสติโครงการเพชรในตมนกั ซึง่ ลกัขณา สริวฒัน์ (2556: 143 – 144) กลา่ววา่ การดํารงชีวิตในสงัคม 
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลอ่ืนเป็นพฤตกิรรมท่ีต้องกระทําตอ่กนัระหวา่งบคุคลในสงัคม ต้องมี
การพึง่พาอาศยัช่วยเหลือกนั หรือทําตามความปรารถนาของบคุคลอ่ืน เพ่ือให้คนเหลา่นัน้รู้สกึพอใจ และ
ตอบแทนความพอใจกลบัมา ซึง่ตามทฤษฎีสณัชาตญาณนัน้ มนษุย์จะรวมกลุม่ และต้องการท่ีจะตดิตอ่ส่ือสาร
มีความสมัพนัธ์กบับคุคล เพ่ือแสวงหาความเป็นเพ่ือนกบับคุคลอ่ืน สอดคล้องกบั กนิษฐ์ ศรีรัตนอดุม 

และคนอ่ืนๆ (2554: 42) ท่ีได้ศกึษาความพงึพอใจในการอยูห่อพกัของนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ) ประจําปีการศกึษา 2554 พบวา่ นกัศกึษา
มีความพงึพอใจในด้านมนษุยสมัพนัธ์ ระหวา่งนกัศกึษาท่ีอยูใ่นหอพกัเดียวกนัในระดบัมาก โดยข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูสดุ คือ การช่วยเหลือกนัระหวา่งนกัศกึษาในสงัคมหอพกัเดียวกนั และเป็นไปในทางเดียวกนั
กบั  รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ (2542: 62 – 63) ซึง่ได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัการใช้ชีวิตในหอพกั ตามทศันะ
ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ พบวา่ การจดักิจกรรมของหอพกัทําให้นิสติตา่งชัน้ปี
ทัง้เพศหญิงและเพศชายมีโอกาสได้สนทนา สงัสรรค์ ได้ดหูนงัสือและทบทวนการเรียนกบัเพ่ือนๆ ช่วยให้
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นิสติฝึกความรับผิดชอบ มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือชมุชน ช่วยสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม สว่น แจ่มจนัทร์ 
แก้วจนัทร์ (2555: 92) ท่ีได้ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายท่ีมีตอ่หอพกั
นกัศกึษา กรณี : เปรียบเทียบระหวา่งหอพกัมหาวทิยาลยั หอพกัเครือขา่ย และหอพกันอกเครือขา่ย พบวา่  
ความคดิเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายท่ีมีตอ่ด้านบคุลากรของหอพกัมหาวทิยาลยั อยูใ่น
ระดบัมาก ในขณะท่ี ณฐัชนญั เสมอภพ (2552: 111) ท่ีได้ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่บริการ
หอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัด้านบคุลากรหอพกั
ในระดบัปานกลาง 
   1.1.4 นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม ด้านการจดัดําเนินงาน 
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในการบริหารงานหอพกัและดําเนินกิจกรรม
ตา่งๆ นัน้ จะดําเนินงานในรูปของกรรมการฝ่ายหอพกันิสติโครงการเพชรในตม โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุ
จะมีวาระการปฏิบตังิานโดยคณะอนกุรรมการจะเร่ิมวาระตัง้แตเ่ดือนตลุาคมภาคปลาย จนถึงเดือนกนัยายน 
ภาคต้น ของทกุปีการศกึษา เม่ือหมดวาระจะมีการประกาศรับสมคัรประธานและทีมงานชดุใหมข่ึน้มา
บริหารงานตอ่ ซึง่เป็นไปได้วา่ การจดับริการหอพกัขาดความตอ่เน่ืองในการจดัดําเนินงาน นอกจากนีก้ารตดิตอ่
ประสานงานกบับคุลากรหอพกัเร่ืองการดําเนินการซอ่มบํารุงสิง่ชํารุดภายในหอพกั มีความลา่ช้า อีกทัง้
ในการจดัดําเนินงานหอพกับางสว่น นิสติยงัขาดการมีสว่นร่วม ซึง่นิสติเห็นวา่กฎระเบียบหอพกั และเวลา
เปิด-ปิดของหอพกัยงัไมเ่หมาะสม และการประชาสมัพนัธ์กบัการกระจายขา่วสารของหอพกั ยงัไมท่ัว่ถึง
แก่นิสติทัง้หมด ซึง่ปัญหาดงักลา่วได้กระทบตอ่สภาพความเป็นอยูข่องนิสติ ดงัท่ี สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2539: 
190 – 199) ได้กลา่ววา่ ในการดําเนินงานหอพกั ต้องยดึวตัถปุระสงค์ และนโยบายของบริการหอพกัเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน และเพ่ือให้การพฒันานิสติเกิดประสทิธิผล บคุลากรในการดําเนินงานหอพกั
จงึควรเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญ ด้านการให้คําปรึกษา ด้านกิจการนิสติ และด้านจิตวิทยา เพ่ือชว่ยให้ 
บริการของหอพกั สามารถพฒันานิสติได้ผลดีตามจดุมุง่หมาย และควรมีการประเมินผลการทํางาน เพ่ือให้
ทราบจดุออ่นหรืออปุสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
แคทธียา ตัง้พฒันธนา (2549: 104) ท่ีได้ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ ผลวิจยัพบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่การบริหารของหอพกัวา่
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และยงัสอดคล้องกบั ธิดารัตน์ โสดา (2553: บทคดัยอ่) ท่ีได้ทําการวิจยั
เร่ือง การศกึษาทศันคติของนกัศกึษาตอ่การให้บริการหอพกั ผลการวิจยัพบวา่ ด้านการบริหารหอพกัในสว่น
ของระบบการแจ้งซอ่มอปุกรณ์อํานวยความสะดวกตา่งๆ มีความลา่ช้า 
 2. การเปรียบเทียบทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตมโดยรวม และ 
ในแตล่ะด้าน จําแนกตามตวัแปร เพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา ภมูลํิาเนา และศาสนา สามารถนํามาอภิปรายผลได้
ดงันี ้
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  2.1 นิสติชายและนิสติหญิงมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ อาคารหอพกันิสติชายและหอพกันิสติหญิงได้ถกูจดัตัง้อยูใ่นสภาพแวดล้อม
เดียวกนั มีแนวทางในการจดัดําเนินงานหอพกัเดียวกนั การจดัอปุกรณ์เคร่ืองใช้อํานวยความสะดวกในหอพกั 
และจดับริการสวสัดกิารให้แก่นิสติคล้ายคลงึกนั มีการใช้กฎระเบียบข้อบงัคบัเดียวกนัทัง้หอพกัชายและ
หอพกัหญิง รวมทัง้มีการจดักิจกรรมหอพกัท่ีเน้นให้นิสติทําร่วมกนั ทําให้การดําเนินชีวติของนิสติชาย และ
นิสติหญิงมีความใกล้เคียงกนัมาก นอกจากนี ้ทัง้เพศชายและเพศหญิงตา่งก็เป็นมนษุย์เหมือนกนั มีความต้องการ
พืน้ฐานท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวติเหมือนกนั จงึอาจเป็นสาเหตใุห้นิสติชายและหญิงมีทศันะตอ่การจดั 
บริการหอพกัไปในทิศทางเดียวกนั ดงัท่ี มาสโลว์ (ลกัขณา สริวฒัน์. 2556: 77 – 79; อ้างอิงจาก Maslow.  
1971) กลา่ววา่ มนษุย์ทกุคน ไมว่า่จะเพศใดก็ตาม ตา่งก็มีความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีเหมือนกนั คือ ความต้องการ
พืน้ฐานทางสรีระ (Basic Physiological Needs or Biological Needs, Physiological Needs) เช่น 
ต้องการบําบดัความหิวกระหาย ต้องการความอบอุน่ ต้องการท่ีอยูอ่าศยั ต้องการนอนหลบัพกัผอ่น ต้องการ
บําบดัความเจ็บปวด และความไมส่มดลุทางร่างกายตา่ง  ๆซึง่ล้วนแตเ่ป็นสิง่จําเป็นแก่ชีวิต สว่น แซมเมลสนั 
(ลกัขณา สริวฒัน์.  2556: 74 – 75; อ้างอิงจาก Samelson.  1977) กลา่ววา่ ธรรมชาตขิองมนษุย์ทกุคน
มีความต้องการท่ีทําให้ตอบสนองร่างกาย จิตใจ สงัคม และปรารถนาท่ีจะดํารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งสขุสมบรูณ์
เหมือนกนั ซึง่จากผลการวิจยัสอดคล้องกบั รัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณ (2542: 64) ท่ีได้ศกึษาทศันะของนิสติ
ตอ่การใช้ชีวิตในหอพกั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบวา่ ทศันะของนิสติตอ่การใช้ชีวิตใน
หอพกัโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ โสดา (2553: บทคดัยอ่) ได้ทํา
การวิจยัเร่ือง การศกึษาทศันคตขิองนกัศกึษาตอ่การให้บริการหอพกันกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาชาย และ
นกัศกึษาหญิงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ มีทศันคตติอ่การให้บริการหอพกันกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยัโดยรวมทกุด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านบริการและสวสัดกิาร ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม 
และด้านรักษาความปลอดภยั ไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ กนิษฐ์ ศรีรัตนอดุม 

และคนอ่ืน  ๆ (2554: 41) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจในการอยูห่อพกัของนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ) ประจําปีการศกึษา 2554 พบวา่ นกัศกึษา
พยาบาลชายและหญิงมีความพงึพอใจในการอยูห่อพกัเกาะยอ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
ปีการศกึษา 2554 ไมต่า่งกนั 
  2.2 นิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัทกุด้าน ซึง่เป็นไปตาม
สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะนิสติแตล่ะชัน้ปีมีระยะเวลาในการอยู่อาศยัในหอพกัท่ีแตกตา่งกนั ทําให้
มีประสบการณ์และความชดัเจนของมมุมองในการมองสภาพปัญหาของหอพกัท่ีแตกตา่ง ประกอบกบั
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ภมูิหลงัและสภาพแวดล้อมเดมิของนิสติ อาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการปรับตวัของนิสติแตล่ะคน โดย
นิสติรุ่นน้องท่ีมีระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในหอพกัน้อย อาจยงัขาดประสบการณ์เก่ียวกบัการดําเนินงาน
และกฎระเบียบตา่งๆ ของหอพกั ประกอบกบัการมีสว่นร่วมในหอพกัน้อยกวา่ชัน้ปีอ่ืนๆ อาจมีทศันะท่ีมีตอ่
หอพกัไมช่ดัเจน แตใ่นบทบาทของความเป็นรุ่นพ่ี โดยเฉพาะนิสติชัน้ปีท่ี 5 ซึง่คอ่นข้างมีมมุมองตอ่การจดั 
บริการหอพกัแตกตา่งจากชัน้ปีอ่ืนๆ อาจเป็นไปได้วา่ มีประสบการณ์ในการอยูอ่าศยัในหอพกันาน ทําให้
เลง็เห็นข้อบกพร่องและสภาพปัญหาคอ่นข้างชดัเจน ประกอบกบัประสบปัญหาของหอพกัท่ีไมไ่ด้ปรับปรุง
มานาน และตลอดระยะเวลาการศกึษาไมไ่ด้รับความสะดวกสบายเทา่ท่ีควร จงึมีความต้องการให้ทาง
หอพกัปรับปรุงเร่ืองสวสัดกิารอยูใ่นระดบัมากกวา่นิสติชัน้ปีอ่ืนๆ นอกจากนี ้ อาจเลง็เห็นถึงความจําเป็น
ในสวสัดกิาร ซึง่ควรตอบสนองความต้องการของรุ่นน้องได้ในอนาคต และคาดหวงัให้นิสติรุ่นน้องได้รับ
ความสะดวกสบาย เอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้และพฒันาตนเอง ดงัท่ี ทองหลอ่ วงษ์ธรรมมา (2555: 105)  
ท่ีกลา่วถงึหลกัปรัชญาประสบการณ์นิยม ไว้วา่เป็นการใช้ประสบการณ์ในการคดิและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง และผลจากประสบการณ์ยงัทําให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม
ได้ดีอีกด้วย นอกจากนี ้ทองเรียน อมรัชกลุ (2525: 39) ยงักลา่วถงึลกัษณะของนิสติแตล่ะชัน้ปีไว้วา่ นิสติ
ชัน้ปีท่ี 1 มีความสนใจศกึษาหาความรู้ ต้องการเข้าใจตนเองและปัญหา มีความเป็นมิตร มีมนษุยธรรม 
รวมทัง้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทกุประเภทในมหาวิทยาลยั สว่นนิสติชัน้ปีท่ี 2 มกัจะเกิดความไมพ่อใจตอ่
มหาวทิยาลยั เพราะรู้สกึวา่ตนเองไมไ่ด้รับการเอาใจใส ่จงึหาทางออกด้วยการริเร่ิมสร้างแบบแผนของกลุม่ยอ่ย 
จนเกิดเป็นวฒันธรรมเพ่ือนฝงูขึน้ ทางด้านนิสติชัน้ปีท่ี 3 จะมีวฒันธรรมและความเป็นอยูข่องตนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ ทกุคนจะมีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และมีความคดิไปในแนวทางเดียวกนั
เป็นสว่นใหญ่ ในขณะท่ีนิสติชัน้ปีท่ี 4 เร่ิมไม่สนใจสภาพความเป็นอยูข่องนิสติ แตมี่แนวโน้มท่ีจะหนัความสนใจ
ออกไปจากมหาวิทยาลยั ซึง่ผลการวิจยัสอดคล้องกบั งานวิจยัของ พกัตร์วิภา ศภุโกศล (2546: 54) ท่ีได้
ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนิสติปริญญาตรีท่ีมีตอ่การให้บริการงานหอพกัมหาวทิยาลยับรูพา ผลการวิจยั
พบวา่ นิสติปริญญาตรีท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการงานหอพกัมหาวทิยาลยั
บรูพา ทัง้โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั เป็นไปในทางเดียวกนักบังานวิจยัของ แคทธียา ตัง้พฒันธนา 
(2549: 104) ท่ีได้ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศนูย์รังสติ ผลงานวิจยัพบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษา ชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่
มีความคดิเห็นแตกตา่งกนั และยงัคล้ายกบั สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: 102) ท่ีศกึษาทศันะของนกัศกึษาของ
หอพกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การดําเนินงานหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
พบวา่ นกัศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 มีทศันะตอ่การจดัดําเนินงานหอพกัแตกตา่งกบั นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 นกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ในขณะท่ี ชตุมิา ทวิชศรี (2555: 72) ท่ีศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดั 
บริการหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ผลการวิจยัพบวา่ นิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั



 72 

มีทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ โดยรวม
และในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
  2.3 นิสติท่ีมีภมูิลําเนาแตกตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซึง่เป็นไปตาม
สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยนิสติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคกลาง มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัโดยรวมแตกตา่ง
กบันิสติท่ีมีภมูลํิาเนาอยูท่างภาคเหนือ และภาคใต้ ซึง่อาจเป็นเพราะการท่ีนิสติมาจากภมูิลําเนาท่ีแตกตา่ง 
ยอ่มมีวฒันธรรม คา่นิยม ภมูหิลงัและการเลีย้งดจูากครอบครัวท่ีตา่งกนั จงึอาจสง่ผลให้นิสติมีความสามารถ
ในการปรับตวัได้ไมเ่ท่ากนัจนเกิดเป็นทศันะท่ีแตกตา่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นิสติท่ีมีภมูลํิาเนา
ตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกัในรายด้านแตกตา่งกนัเกือบทกุด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสวสัดกิาร 
ด้านการจดัดําเนินงาน ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ ยกเว้นด้านสงัคมท่ีไมพ่บความแตกตา่ง อาจเป็น
เพราะภมูิหลงัของนิสติและสภาพแวดล้อมเดมิของนิสติท่ีมีภมูิลําเนาแตกตา่งกนั จงึทําให้การดํารงชีวิต 
คา่นิยม วฒันธรรม รวมทัง้ภาวะทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ความแตกตา่งของทศันะและการแสดงออก 
รวมทัง้การมีสว่นร่วมในหอพกัของนิสิต แตท่ัง้นีนิ้สติท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แม้จะมีความแตกตา่งกนัในหลายด้าน ทัง้ทางด้านกายภาพ วฒันธรรม คา่นิยม 
สงัคมการเลีย้งดจูากครอบครัว แตนิ่สติเหลา่นีต้า่งก็มาอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกนั อยูใ่นสงัคม
เดียวกนั มีระดบัสตปัิญญาและช่วงอายท่ีุใกล้เคียงกนั จงึอาจมีความคดิเห็น ความรู้สกึและวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ไปในทางเดียวกนั มีการปรับตวัและเรียนรู้ร่วมกนั ซึง่นิสติต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมใหม ่
ให้อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมนัน้ได้ จงึอาจทําให้นิสติมีทศันะตอ่สงัคมหอพกัไมแ่ตกตา่งกนั คล้ายกบัทฤษฎี
ของ เบเนดกิต์ ท่ีให้ข้อจํากดัไว้วา่ มนษุย์ในสงัคมหนึง่ๆ มีเอกภาพท่ีคล้ายคลงึกนั ซึง่มนษุย์ทกุคนในสงัคม
นัน้ ถกูหลอ่หลอมโดยเบ้าหลอมของวฒันธรรม ให้มีความรู้สกึนกึคดิ คา่นิยม และพฤตกิรรมเหมือนกนั 
(ยศ สนัตสมบตั.ิ  2556: 247) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั กริม (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ.  2551: 1; อ้างอิงจาก Grimm.  1993: 248 – 249) ท่ีกลา่ววา่ หอพกันิสตินกัศกึษา 
เป็นสว่นหนึง่ของระบบกิจการนิสตินกัศกึษา เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยหลอ่หลอมและชว่ยพฒันาบคุลกิภาพ
ของนิสตินกัศกึษาให้สามารถปรับตวัใช้ชีวติร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ นอกจากนัน้หอพกั
ยงัมีสว่นสําคญัในการเป็นแหลง่สนบัสนนุในการศกึษาเลา่เรียนของนิสตินกัศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ในขณะท่ีงานวิจยัของ ชตุมิา ทวิชศรี (2555: 72) ท่ีได้ทําการศกึษาทศันะของนกัศกึษาตอ่การจดับริการ
หอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีภมูิลําเนาตา่งกนั มีทศันะตอ่
การจดับริการหอพกันกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ไมแ่ตกตา่งกนั เช่นเดียวกบั ศริิวรรณ 
พิมพ์ทอง (2546: 88) ท่ีได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติในจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พบวา่ นิสติท่ีมีภมูิลําเนาตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เป็นไปในทางเดียวกนักบั สริิสรณ์ ทิพทวี (2543: บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาทศันะของ
นกัศกึษาหอพกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพกัท่ีมีตอ่การดําเนินงานหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกียรต ิพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล กบันกัศกึษาท่ีมีภมูิลําเนาอยู่
ตา่งจงัหวดั มีทศันะตอ่การดําเนินงานหอพกันกัศกึษา ไมแ่ตกตา่งกนั 
  2.4 นิสติท่ีนบัถือศาสนาแตกตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั  ซึง่ไมเ่ป็นไป
ตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะนิสติตา่งก็มีความเป็นมนษุย์เหมือนกนั มีความต้องการพืน้ฐานเหมือนกนั 
ดงันัน้ การนบัถือศาสนาท่ีตา่งกนัของนิสติ อาจไมมี่ผลตอ่ความแตกตา่งทางทศันะในการพกัอาศยัในหอพกั 
เน่ืองจากปัจจยัท่ีจดัในหอพกั ล้วนเป็นปัจจยัท่ีจดัขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมวลสมาชิก 
ซึง่เป็นไปตามความต้องการทัว่ไป ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิต นอกจากนี ้สงัคมเพ่ือนในหอพกัยงัมี
ความรักใคร่กลมเกลียวกนั สามารถยอมรับเพ่ือนตา่งศาสนาและเข้าใจถึงพิธีการของแตล่ะศาสนา จงึอาจ
สง่ผลให้มมุมองตอ่การจดับริการหอพกัไปในทางเดียวกนั ทัง้นีอ้าจรวมถงึผลจากประสบการณ์ และคําสอน
ของแตล่ะศาสนาท่ีสร้างความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสงัคม ท่ีสามารถทําให้นิสติปรับตวัเพ่ือให้อยู่
ร่วมกนักบัสงัคมกลุม่เพ่ือนท่ีตา่งศาสนาได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีความต้องการของมนษุย์ ของ มาสโลว์ 
(ลกัขณา สริวฒัน์.  2556: 103; อ้างอิงจาก Maslow.  1971) ท่ีกลา่ววา่ มนษุย์ทกุคนมีความต้องการ
ทางร่างกาย (Physiological Needs) ซึง่เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ และเป็นสิง่จําเป็นท่ีสดุ
สําหรับการดํารงชีวิต นัน่คือ ความต้องการอาหาร อากาศ นํา้ และท่ีอยูอ่าศยั เม่ือความความต้องการ
ทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and Security 
Neesds) นบัเป็นความต้องการอนัดบั 2 ก็จะเกิดขึน้ ซึง่หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั 
ปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจ ในขณะท่ี ยศ สนัตสมบตั ิ(2556: 289) กลา่ววา่ ศาสนาเป็นเคร่ืองมือ
สําคญัท่ีช่วยให้มนษุย์สามารถปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เป็นกลไกในการสร้างเอกลกัษณ์ 
เป็นพลงัในการตอ่สู้กบัความอยตุธิรรมและการเบียดเบียนจากภายนอก ล้วนแล้วแตเ่ป็นความพยายาม
ของมนษุย์ในการใช้ความเช่ือทางศาสนาเป็นกลไกในการปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยูร่อด
แทบทัง้สิน้ คล้ายกบั แพร ศริิศกัดิดํ์าเกิง (2552: 22) ท่ีกลา่ววา่ ผู้คนแม้มีความเช่ือในศาสนาท่ีแตกตา่ง 
แตย่งัผกูพนัใกล้ชิด เพราะบ้างก็มีบรรพบรุุษร่วมกนัมา ทําให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตวั เพ่ืออยูร่่วมกนั 
แม้จะไมรู้่จกัและเข้าใจหลกัธรรมคําสัง่สอนทางศาสนาของแตล่ะฝ่าย แตก็่เรียนรู้ถงึสิง่ท่ีต้องทํา และต้องห้าม
ของเพ่ือนตา่งศาสนา นอกจากนี ้ธีระพงษ์ มีไธสง (2551: 8) ยงัได้กลา่ววา่ ทกุศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี 
และศาสนายงัมีบทบาทในการให้คําชีแ้นะ รวมทัง้วิธีการปฏิบตัติอ่กนัในฐานะเพ่ือนมนษุย์ เพ่ือให้มนษุย์
มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัในสงัคม และให้ทกุคนได้อยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านกายภาพ ผลการวิจยัพบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
ด้านกายภาพโดยรวมวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ จํานวนห้องนํา้
ตอ่จํานวนนิสติในหอพกั ขนาดพืน้ท่ีของห้องพกั ห้องศกึษาค้นคว้าทางวชิาการ และห้องทํากิจกรรมตอ่
จํานวนนิสติ รวมทัง้การจดัสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นให้แก่นิสติภายในหอพกั นิสติเห็นวา่มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัน้อย ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ ควรปรับปรุงห้องนํา้ภายในหอพกัให้สามารถใช้ได้ตามปกติ และ
เพียงพอตอ่จํานวนนิสติในหอพกั ควรจดันิสติเข้าพกัอาศยัในห้องพกัให้เหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ีห้องพกั 
ควรขยายขนาดพืน้ท่ีห้องศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ และพืน้ท่ีสําหรับทํากิจกรรมให้สามารถรองรับนิสติ
ได้เพียงพอกบัความต้องการ นอกจากนีค้วรจดัสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินชีวิตในหอพกัให้เพียงพอ
ตอ่จํานวนนิสติ เพ่ือขจดัปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินชีวิต และทําให้หอพกัเป็นสถานท่ีท่ีเอือ้อํานวย
ตอ่การเรียนรู้ของนิสติในหอพกัอยา่งมีประสทิธิภาพ 
  1.2 ด้านสวสัดกิาร ผลการวิจยัพบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 

ด้านสวสัดกิารโดยรวมและรายข้อวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง แตจ่ากการวิเคราะห์ข้อมลู
ปลายเปิด นิสติเห็นวา่หอพกัควรปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ ผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะวา่ ทางหอพกั
ควรปรับปรุงการให้บริการสื่อ เทคโนโลยี และระบบอินเทอร์เน็ต ควรเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กบัจํานวนนิสติ เพ่ือนิสติสามารถใช้เทคโนโลยีในการศกึษาค้นคว้าได้อยา่งเตม็ท่ี รวมทัง้ควรมีการจดับริการ
นํา้ด่ืมนํา้ใช้ท่ีสะอาดและเพียงพอ นอกจากนีนิ้สติเห็นวา่การให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาของอาจารย์และ
บคุลากรประจําหอพกัควรมีการดําเนินการท่ีจริงจงั เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของนิสติและตอบสนอง
นิสติได้มากขึน้ 
  1.3 ด้านสงัคม ผลการวิจยัพบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม 
ด้านสงัคมโดยรวมและรายข้อวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แตจ่ากการวิเคราะห์ข้อมลูปลายเปิด 
พบวา่ เหลา่นิสติท่ีได้มีการช่วยเหลือกนัทางด้านการเรียน ยงัมีนิสติบางสว่นท่ีไมไ่ด้รับประโยชน์ในด้านนี ้
ซึง่อาจเกิดจากปัญหาของตวันิสติเอง ผู้วจิยัจงึมีข้อเสนอแนะวา่ ด้วยความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารย์
และนิสติภายในหอพกั จงึควรมีการทํากิจกรรมเพ่ือพบปัญหาท่ีมากขึน้ และนํามาแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 
  1.4 ด้านการจดัดําเนินงาน ผลการวิจยัพบวา่ นิสติมีทศันะตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม ด้านการจดัดําเนินงานโดยรวม และเกือบทกุข้อวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
จากการวิเคราะห์ข้อมลูปลายเปิด พบวา่ นิสติต้องการให้การจดัดําเนินงานด้านการซอ่มบํารุง มีความรวดเร็ว
มากกวา่นี ้ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะวา่ ควรจดัให้มีการคดัเลือกคณะกรรมการดแูลหอพกั ท่ีมีการดําเนินงาน
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ท่ีชดัเจน รวดเร็ว โดยจดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ทราบปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้
มากขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตของนิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2 ควรศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.3 ควรศกึษาทศันะของอาจารย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องตอ่การจดับริการหอพกันิสติ 
  2.4 ควรทําการตดิตามและประเมินผลหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งตอ่เน่ือง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ทศันะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพกันิสิตโครงการเพชรในตม 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 
 
คาํชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติโครงการ
เพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอความกรุณาท่านตอบข้อคําถามทกุข้อ
ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง
และพฒันาการจดับริการหอพกันิสติโครงการเพชรในตม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตอ่ไป 
 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันิสติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
สวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง: กรุณาขีดเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ( ) หน้าคําตอบท่ีตรงกบัข้อมลูของท่าน 
 

1. เพศ 
  ชาย         หญิง 

 

2. ชัน้ปีท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2555 
  ชัน้ปีท่ี 2        ชัน้ปีท่ี 3  
  ชัน้ปีท่ี 4         ชัน้ปีท่ี 5 

 

3. ภมูิลําเนา 
  ภาคเหนือ         ภาคกลาง  
  ภาคใต้        ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
4. ศาสนา 
  ศาสนาพทุธ       ศาสนาอิสลาม  
  ศาสนาอ่ืนๆ 

 



 
 

86 

ตอนที่ 2 ข้อคําถามเก่ียวกบัทศันะของนิสติตอ่การจดับริการหอพกันกัศกึษา ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 
ด้านสวสัดกิาร ด้านสงัคม และด้านการจดัดําเนินงาน ตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้านเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด สอบถามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 
คาํชีแ้จง: โปรดขีดเคร่ืองหมาย ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นเพียงข้อเดียว คา่นํา้หนกัคะแนน 
แบง่ออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
 5 หมายถงึ ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่ว มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
 4  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่ว มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 3  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่ว มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่ว มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
 1  หมายถงึ  ผู้ตอบเห็นวา่ข้อความดงักลา่ว มีความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ระดบัความเหมาะสม  
การจดับริการหอพกั 1 

น้อยท่ีสดุ 
2 3 
น้อย ปานกลาง 

4 5 
มาก มากท่ีสดุ 

ด้านกายภาพ      
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีตัง้ของหอพกั      
2. ความปลอดภยัในการเดนิทางไป-กลบัหอพกั      
3. แสงสวา่งบริเวณโดยรอบและภายในหอพกั      
4. ระบบระบายอากาศภายในห้องพกั      
5. สภาพแวดล้อมบริเวณหอพกั เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า      
6. การรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในหอพกั      
7. สถานท่ีจดักิจกรรมของนิสติบริเวณหอพกั      
8. จํานวนห้องนํา้ตอ่จํานวนนิสติในหอพกั      
9. ขนาดและพืน้ท่ีของห้องพกัตอ่จํานวนนิสติ      
10. ห้องศกึษาค้นคว้าทางวชิาการ หรือห้องทํากิจกรรมตอ่
จํานวนนิสติ 

     

11. การจดัสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นให้แก่นิสติภายในหอพกั 
เช่น ราวตากผ้า ชัน้วางรองเท้า ลอ็กเกอร์ เป็นต้น 

     

 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
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ระดบัความเหมาะสม  
การจดับริการหอพกั 1 

น้อยท่ีสดุ 
2 3 
น้อย ปานกลาง 

4 5 
มาก มากท่ีสดุ 

ด้านสวัสดกิาร      
1. การให้บริการอปุกรณ์และเคร่ืองใช้อํานวยความสะดวกแก่
นิสติภายในหอพกั เช่น ระบบซกัล้าง ท่ีรีดผ้า ราวตากผ้า ฯลฯ 

     

2. ความมัน่คงทนทานของสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ
ประจําหอพกั 

     

3. การให้บริการส่ือและเทคโนโลยีภายในหอพกั เชน่ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริน้เตอร์ โทรทศัน์ 

     

4. การจดับริการตู้ยา และอปุกรณ์ปฐมพยาบาลประจําหอพกั      
5. การจดับริการนํา้ด่ืมสําหรับนิสติ      
6. การจดับริการนํา้ใช้สําหรับการชําระล้างสิง่ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจําวนัของนิสติ 

     

7. การจดับริการเก่ียวกบัจดหมาย/พสัดภุณัฑ์ให้แก่นิสติ      
8. การจดับริการหนงัสือพมิพ์ประจําวนัและขา่วสารตา่งๆ      
9. การอํานวยความสะดวกเม่ือมีผู้มาตดิตอ่ขอพบนิสติ      
10. การจดัระบบรักษาความปลอดภยัภายในหอพกั เช่น รปภ. ฯลฯ      
11. การจดับริการอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ซกัรีดแก่นิสติ      
12. การจดัอปุกรณ์กีฬาแก่นิสติ      
13. การจดัเคร่ืองดนตรีแก่นิสติ      
14. การจดัอบรมโดยเชิญวทิยากรมาให้ความรู้แก่นิสติ      
15. การทําหน้าท่ีในการรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นิสติ
ของอาจารย์ประจําหอพกั 

     

16. การทําหน้าท่ีในการรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่นิสติ
ของบคุลากรประจําหอพกั 
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ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
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ระดบัความเหมาะสม  
การจดับริการหอพกั 1 

น้อยท่ีสดุ 
2 3 
น้อย ปานกลาง 

4 5 
มาก มากท่ีสดุ 

ด้านสังคม      
1. ความสามคัคีของนิสติภายในหอพกั      
2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนิสติในหอพกั      
3. การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัของนิสติภายในหอพกั      
4. การรวมกลุม่เพ่ือช่วยเหลือกนัทางด้านการเรียน      
5. การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกนัในหอพกั      
6. การร่วมกนัทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาหอพกัของนิสติ      
7.  การมีสว่นร่วมในการช่วยกนัทํางานภายในหอพกั      
8. การสง่เสริมให้นิสติมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของหอพกั      
9. การพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นของนิสติภายในหอพกั      
10. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์หรือบคุลากรประจํา
หอพกั 

     

11. ความเป็นผู้ นําของอาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกั      
12. การรักษาระเบียบวนิยั และปฏิบตัติามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัตา่งๆของหอพกั 

     

 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
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ระดบัความเหมาะสม  
การจดับริการหอพกั 1 

น้อยท่ีสดุ 
2 3 
น้อย ปานกลาง 

4 5 
มาก มากท่ีสดุ 

ด้านการจัดดาํเนินงาน      
1. จํานวนอาจารย์ประจําหอพกัท่ีทําหน้าท่ีดแูลคําปรึกษาและ
ให้บริการด้านตา่งๆ แก่นิสติ 

     

2. จํานวนบคุลากรประจําหอพกัท่ีทําหน้าท่ีดแูลคําปรึกษา
และให้บริการด้านตา่งๆ แก่นิสติ 

     

3. ความสะดวกในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งนิสติกบั
อาจารย์หรือบคุลากรประจําหอพกั 

     

4. การตดิตอ่ซอ่มบํารุงสิง่ตา่งๆภายในหอพกั      
5. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
วิชาการ 

     

6. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
พฒันา 

     

7. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติ ฝ่าย
สวสัดกิาร 

     

8. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
พสัด ุ

     

9. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ 

     

10. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
กีฬาและสนัทนาการ 

     

11. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
ศลิปะ 

     

12. การบริหารจดัการหอพกัโดยกรรมการหอพกัของนิสติฝ่าย
จดัหาทนุ 

     

13. การควบคมุดแูลของอาจารย์และบคุลากรให้นิสติปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบหอพกั 

     

14. กําหนดเวลาเปิด-ปิดหอพกัประจําวนั      
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ระดบัความเหมาะสม  
การจดับริการหอพกั 1 

น้อยท่ีสดุ 
2 3 
น้อย ปานกลาง 

4 5 
มาก มากท่ีสดุ 

15. การรับคําร้องเรียนและดําเนินการช่วยเหลือนิสติ ในกรณี
ท่ีนิสติมีปัญหาเก่ียวกบัการอาศยัในหอพกั 

     

16. การประชาสมัพนัธ์ของหอพกัเก่ียวกบัขา่วสาร และ
ประกาศตา่งๆ 

     

17. การเปิดโอกาสให้นิสติมีสว่นร่วมในการดําเนินงานหอพกั      
18. ประสทิธิภาพในการดําเนินงานบริการหอพกัโดยรวม      
 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 
อาจารย์ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์     อาจารย์ประจํา 
           สาขาวิชาการอดุมศกึษา  
           คณะศกึษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกลุค ู     อาจารย์ประจํา 
           สาขาวิชาการอดุมศกึษา  
           คณะศกึษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนัน่ มีขนัหมาก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
           อาจารย์ประจํา 
           สาขาวิชาการประถมศกึษา 
           คณะศกึษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 

ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ค่าความเช่ือม่ัน (α) และค่าอาํนาจจาํแนก (t) ของแบบสอบถาม 
 
  1. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α ) ทัง้ฉบบัเทา่กบั .94 
  2. คา่อํานาจจําแนก (t) เป็นรายข้อ 
 

ข้อท่ี t ข้อท่ี t 

 ด้านกายภาพ  ด้านสวสัดกิาร 
1 4.660 12 4.830 
2 2.033 13 5.584 
3 2.160 14 7.00 
4 7.729 15 3.416 
5 4.320 16 5.508 
6 1.797 17 3.789 
7 4.704 18 4.830 
8 6.561 19 2.302 
9 9.379 20 5.814 

10 6.009 21 2.308 
11 5.508 22 3.742 
  23 5.814 
  24 7.729 
  25 4.320 
  26 1.158* 

  27 1.342* 
 
 *  =  ข้อคําถามนีมี้คา่อํานาจจําแนกรายข้อต่ํากวา่ 1.76 ซึง่ผู้วิจยัมิได้ตดัออก หากแตไ่ด้ทํา
การปรับเปล่ียนข้อความขึน้ใหม ่เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจยัตอ่ไป 
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ข้อท่ี t ข้อท่ี t 

 ด้านสงัคม  ด้านการจดัดําเนินงาน 
28 4.320 40 3.307 
29 4.782 41 1.913 
30 6.859 42 6.085 
31 5.508 43 1.862 
32 7.729 44 3.366 
33 5.814 45 4.292 
34 8.275 46 4.165 
35 2.494 47 3.576 
36 6.481 48 4.061 
37 2.553 49 4.061 
38 4.427 50 5.288 
39 3.631 51 4.155 

  52 4.893 
  53 2.130 
  54 1.040* 
  55 3.943 
  56 4.815 
  57 5.168 
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