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 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพือ่ 

  1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภัย   

  2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว โดยรวมและเปนรายดานโดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว กลุมตัวอยางใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชายและหญิง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิน้ 329 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวของไลเคิรท มีคาความเชื่อมัน่ 

ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)    

  ผลการวิจัยพบวา 

   1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่พักอาศยัอยูในหอพักนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบรีุ มทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษา 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ  

ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย โดยรวมและเปนรายดาน ทุกดานวา มี

ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   2. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 ดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว 

    2.1 นักศึกษาที่มีเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะตอการจัดบริการหอพกันักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดาน



การรักษาความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกายภาพ ไมพบ

ความแตกตาง 

    2.2 นักศกึษาที่กาํลังศึกษาในชัน้ปตางกนั มีทศันะตอการจดับริการหอพกันกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไมพบวาดาน

ใดแตกตางกัน 

    2.3 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกิจกรรม

ภายในหอพัก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ  

และการรักษาความปลอดภัย  ไมพบความแตกตาง 

    2.4 นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีทัศนะตอการจัด 

บริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน ไมพบดานใดแตกตางกัน 
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  The purposes of this research were to study the opinions of students toward   

residence hall service at Rajamangala University of Technology, Thanyaburi. in 4 aspects :  

physical plants, services and welfare, in – house activities, and security services, and to  

compare students opinions on overall and each of the four aspects according to their gunder, 

class  level, hometown, and economic status.  

The sample included 329 undergraduate students in second semester of academic  

year 2011 at RajamangalaUniversity of Technology, Thanyaburi. The tool used for collecting  

data was five – point rating scale questionnaire with an alpha reliability coefficient of 0.95. The  

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one - way  

analysis of Variance and Scheffe’ method. 

The research findings were as follows :  

           1. The students rated the services of then residence hall on overall and each 

aspect  at  moderate  level.  

      2. There was no significant difference between the opinions of male and female  

students toward the overall the residence hall services.  When each aspect  was considered, 

there was significant difference found in the aspect of services and walfare, in – house  

activities, and security services.  

      3. There was no significant difference among students studying in different class  

level  on  their opinions toward residence hall services.   

      4. There was no significant difference among students from different hometown  

on their overall opinions toward residence hall services. When considered each aspect, there  

was a significant difference on the aspect  of in – house activities but not on the others. 

      5. There was no significant difference among students with different economic  

status on their opinions toward residence hall services. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู 

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ กรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ ที่ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และกําลังใจ ตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ในปริญญานิพนธฉบับนีต้ั้งแตตนจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอกราบ ผูชวยศาสตราจารย พูลเกยีรติ์ นาคะวิวัฒน รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรีผูชวยศาสตราจารย สมพงษ อังศุภโชติ ผูอํานวยการกองพฒันานกัศึกษา ที่ใหความอนุเคราะห

ผูวิจัยในการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัย 

 ขอบคุณอาจารย ดร. สุวพร ตั้งสมวรพงษ อาจารย ดร. อรรณพ โพธิสุข และผูชวยศาสตราจารย  ดร. รจนา   

สุนทรานนท ที่กรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่งในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเครื่องมือสําหรับการวิจัยในครั้งนี ้

 ขอบคุณคุณสมพร จอนดวง คุณบุณฑรกิา เกื้อกลูสงฆ คณุสุภลักษณ จีนชวย และ คณุณรงศกัดิ์ 

คงสังขแกว ที่กรุณาใหความเอื้อเฟอชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําอยูเสมอ 

 ขอบคุณคุณวรัญญา พันธแกว  และ คุณภาคภูมิ  ทวิชศรี ที่ชวยเหลอืในการแจกแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวม ซึ่งทําใหผูวิจัยสะดวกในการเก็บขอมูลกับนักศึกษา 

ขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ที่พกัอาศยัอยูในหอพกั

นักศึกษา ปการศึกษา 2554 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้

เปนอยางดี 

 ขอบคุณคุณพอพิศาล ทวิชศรี คุณแมรัชนี ทวิชศรี อาจารยสมนึก พรหมแกว และอาจารยปาริชาติ  

แจวศิริ ที่คอยสนับสนุน หวงใยดูแลและเปนกําลังใจแกผูวิจัยในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวง

ดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกลไกพื้นฐานของการพัฒนาคน เปนสิ่งที่สังคมหวังพึ่งพาใหเปนเครื่องเตรียมคน

และสงัคมใหพรอมรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อการพฒันาประเทศอยางมีประสทิธิภาพ อมรวชิช นาคทรรพ 

(2540: 9 – 11) ในการพัฒนาคนนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม และมี

ประสิทธิภาพมารองรับ เพื่อเปนการอบรม ขัดเกลา ใหมศีักยภาพในการดําเนนิชวีิตในสังคมได อยางมี

คุณภาพ   

 สถาบนัในระดบัอุดมศึกษา จึงกลายเปนสถาบันการศึกษาที่เขามามีบทบาทสาํคัญในการพัฒนา

คน และพัฒนาประเทศ ภาระหนาที่หลกัของสถาบนัอุดมศึกษา คือ สอนหรือผลิตบุคลากร วิจัย ทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม บริการวิชาการแกชุมชน (สําเนาว ขจรศิลป.  2539: 1) 

  ในการดําเนนิการจัดการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา มคีวามสาํคัญตอนิสิตนักศึกษา คือ 

เปนทีพ่ักอาศัยที่มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง สงเสริมการพฒันา

ในดานความประพฤต ิความเปนตวัของตัวเอง การอยูรวมกัน ทักษะสังคม นอกจากนี้ยงัมีความสาํคญัตอ

สถาบันคือ ชวยใหการเรียนการสอนของสถาบันมีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

และเปนสถานที่ทีเ่ปดโอกาสใหนิสิตนกัไดทํากิจกรรม เรียนรูชีวิต รูจักการเขาสงัคม มีความปลอดภัย และ

ประหยัด   

  หอพักนักศึกษาจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ชวยใหสถาบันอุดมศึกษาบรรลุเปาหมาย

ในการผลิตบณัฑิตอยางมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมปีรัชญาตางกนั ดงันัน้

การกําหนดวัตถุประสงคของหอพักนักศกึษา จงึขึ้นอยูกับปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาแหงนัน้   

  สําหรับลักษณะของหอพักนสิิต นักศึกษาที่พงึประสงคในสถาบันอุดมศึกษา ตองคํานึงถึง

ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ (สําเนาว ขจรศิลป.  2537: 165 – 168)  

   1. หอพักซึ่งเปนทีพ่ักอาศยัจึงมคีวามจาํเปนในการดาํรงชีพ สถาบนัอุดมศึกษาบางแหง  

ตั้งอยูในชนบทหรือตั้งอยูในเมอืงหรือชุมนุมทีม่ีขนาดเล็ก ซึง่มีหอพักเอกชนไมมาก นักศึกษาที่มาจากจังหวดัอื่น

จึงไมมพีักอาศัย จึงมีความจาํเปนที่ตองสรางหอพักใหกบันักศึกษา 

   2. หอพักเปนที่อํานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยแกนักศึกษา การจัดสิ่งแวดลอม

ในสถาบันการศึกษาใหปลอดภัย จะทําใหนักศึกษาไดรับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน 

   3. หอพักชวยใหนักศึกษาประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป  

จัดเก็บคาธรรมเนียมหอพักจากนักศึกษาถูกมาก นอกจากนั้น การพักอาศัยในหอพักเอกชนนั้น นักศึกษา
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ยังตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพิ่มข้ึนอีกดวย หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจึงชวยให

นักศึกษาประหยัดคาใชจายเวลาในการเดินทางมาก   

   4. หอพักชวยใหนักศึกษาไมเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทําใหนักศึกษาที่ไมไดพัก

อาศัยอยูในหอพักของสถาบันอุดมศึกษาตองใชเวลาในการเดินทางไป-กลับประมาณวันละ 1 – 4 ชั่วโมง  

ในระหวางการเดินทางนั้น นักศึกษาตองผจญกับอากาศทีร่อนอบอาวฝุนละอองและควนัพษิจากทอไอเสีย

รถยนต สภาพแวดลอมดังกลาว ทําใหนักศึกษาเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตมาก 

   5. หอพักชวยดานการศึกษา หอพักนกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาหลายแหง ไดจัด

ส่ิงอํานวยความสะดวกดานการศึกษาใหนักศึกษา เชน จัดหองศึกษา (Study Rooms) หองคอมพิวเตอร  

พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ หองเขียนแบบพรอมอุปกรณเขียนแบบไวใหนักศึกษาใชโดย

ไมคิดคาใชจาย ซึ่งเปนการสงเสริมดานการศึกษาแกนักศึกษา 

   6. หอพักชวยสงเสริมพฒันาการในดานตาง  ๆของนักศกึษา การอยูหอพกั ทําใหนกัศึกษา

มีอิสระมากขึ้น นักศึกษาตองดูแลตัวเอง ทั้งในดานความประพฤติ การใชจายเงิน และการศึกษาเลาเรียน 

โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และนักแนะแนวเปนผูคอยใหคําปรึกษา สภาพแวดลอมดังกลาว ชวยสงเสริมให

นักศึกษาไดพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง (Developing  of Autonomy) เปนอันมาก 

  แพ็ควูด (Packwood.  1977: 23) ไดกลาวถึง หอพกักับพัฒนาการของนิสิตนักศกึษานั้น ใน

ระยะหลงัไดพฒันาการไปเพือ่เปนองคกรทีม่ีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนานสิิตนักศึกษาดวยวธิีการ 3 รูปแบบ 

คือ   

   1. เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนผูนําและการจัดการ หมายความวา หอพักจะตองพัฒนา 

ทัศนคติและความสามารถทางการจัดการ 

   2. เพื่อเปนหนวยที่ใหคําปรึกษาปญหาเกี่ยวกับจิตใจและทัศนคติตาง  ๆซึ่งเปนจุดมุงหมาย

ที่ตองการแกปญหาใหกับนิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล 

   3. เพื่อเปนองคกรที่พฒันากระบวนการกลุมในการดํารงชวีิตของนิสิตนักศกึษา เกิดทกัษะ

ทางสังคมในการใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นและสังคม   

  สําเนาว ขจรศิลป (2539: 176 – 177)  ไดกลาวถึง การสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของ

นักศึกษาภายในหอพักนิสิต นักศึกษาวา ควรมีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก ชวยกัน

จัดกิจกรรม เพือ่ตอบสนองความตองการสวนตัวของนักศึกษา และเพื่อสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของ

นักศึกษา กิจกรรมที่ควรสงเสริมใหนักศึกษาในหอพักจัดขึ้น ไดแก กิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ และ

ทํางานรวมกนัตามระบอบประชาธปิไตย กจิกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกฬีา กจิกรรมดานศิลปะ และ

วัฒนธรรมและกิจกรรมดานบาํเพ็ญประโยชน และในดานการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ เอมอัชฌา  

วัฒนบุรานนท (2539: 97) ยงัไดกลาวไววา อาคารหอพกัควรตัง้อยูหางจากอาคารเรียน หรือหางไกลจาก
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ส่ิงรบกวนตางๆ หากจําเปนตองสรางจํานวนชั้นสูงหลายๆ ชั้น จะตองจัดใหมีทางออกฉุกเฉิน หรือบันได

หนีไฟ ภายในตัวอาคารควรจัดใหมีสัดสวน และควรจัดใหมกีารดูแลรักษาความสะอาดและตรวจตราเรื่อง

ความปลอดภัยภายในบริเวณหอพักอยูเปนประจํา  

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 9 แหง มวีัตถุประสงค เพื่อเปนมหาวทิยาลยัดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่สามารถจัดการศึกษาวชิาการและวชิาชพีชั้นสงูที่เนนการปฏิบัติ ทั้งในระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก เพือ่รองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลัก 

รวมถึงใหโอกาสแกผูจบการศกึษาจากจากวทิยาลยัชุมชนและการศึกษาข้ันพืน้ฐานในการศึกษาตอวิชาชีพ

ระดับปริญญา และอยูภายใตการกาํกบัดูแลของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมาย ตั้งแตวันที่ 19 

มกราคม พ.ศ. 2548 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญ เร่ืองที่พักอาศัยสาํหรับ

นักศึกษาเปนปจจัยสําคัญ ชวยใหนักศกึษาสามารถศกึษาไดสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคอยางมีคณุภาพ  

โดยสามารถเขารวมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสูความสําเร็จในการศึกษา ตามหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลเกีย่วกับความพรอม ความปลอดภัย และหลักประกัน

ของนักศึกษาในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  2549: 

ออนไลน)   

   ในการบริการหอพักนักศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น จําเปนที่จะตอง

มีความเขาใจและเอาใจใสตอความตองการของนกัศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่เปดโอกาสใหนักศกึษาได

แสดงความคิดเห็นตอสถานศึกษา รับฟง และใหความชวยเหลือเมื่อนักศึกษามีปญหา ซึ่งทําใหนักศึกษา

มีทัศนคตทิี่ดีและมีความภูมิใจตอการเปนสวนหนึง่ของสถานศึกษา จากการสัมภาษณนักศึกษาที่พกัอาศัย

อยูในหอพัก พบวา ยังมีปญหาการจัดบริการหอพักนักศึกษาในดานตางๆ อยูหลายประการ สรุปประเด็น

ปญหาตางๆ ได ดังนี ้

   สภาพทางกายภาพของหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น  

ยังพบปญหาในการพักอาศัยหลายประการ ดังนี้ ลักษณะของหองพักนั้นสวนใหญแลวจะมีนักศึกษาอยู

รวมกันหลายคนในหองเดียวกัน ซึ่งเปนขอกําหนดของหอพักในเรื่องของจํานวนนักศึกษา จึงเกิดปญหา

ในเรื่องของการรักษาความสะอาด และมีจํานวนพืน้ที่ในการเก็บของคอนขางนอย ในสวนบริเวณพื้นทีซ่ักลาง

ประจําหอพักไมสะอาดและมีพื้นที่คอนขางคับแคบ ทําใหไมสะดวกในการซักลาง บริเวณรอบๆ หอพักมี

การปลูกตนไมที่ใหรมเงาจํานวนนอย ทําใหขาดความรมร่ืนและมีอากาศที่รอนอบอาว และจากการที่ทาง 

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนัน้ มีการขุดลําคลองเพื่อกัน้เปนอาณาเขตระหวาง
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ตึกหอพกั จึงทาํใหมยีุงเปนจาํนวนมากสรางความรําคาญและยังเปนแหลงเพาะพนัธุโรคที่เกิดจากยุงเปนพาหะ 

(พงศกร ละมัยเกศ.  2554: สัมภาษณ)  

   ดานการบริการสวัสดิการของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นั้น ยังพบปญหาในการพักอาศัยหลายประการ ดงันี้ นกัศึกษาในหอพักที่ไมมีตูเยน็เปนของสวนตัวนัน้  

ทางหอพักมีบริการตูเยน็ศูนยกลาง ซึง่เปนตูเย็นขนาดใหญที่นกัศึกษาตองใชรวมกนัทั้งหอพัก ฉะนัน้จึงมัก

เกิดปญหาเรื่องของที่แชในตูเย็นหายเปนประจํา รวมทั้งไมโครเวฟที่ทางหอพักจัดใหในแตละชั้นมีจํานวนนอย  

และไมเพยีงพอตอความตองการของนกัศกึษา ในกรณทีีน่้ําในหอพกัไมไหลมีการจัดการปรับปรุงซอมแซม

ระบบน้ําที่ลาชา ในเรื่องของการจัดพื้นที่ใหบริการรหนังสือพิมพ ขาวสารตางๆ มีจาํนวนไมเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษาในหอพัก การจัดหองนั่งเลนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่ตองการใชในเวลาเดียวกัน    

ระบบอินเทอรเน็ตในหอพักอยูในระดับชา (จุฑารัตน เจริญผล.  2554: สัมภาษณ) 

   การเขารวมกิจกรรมภายในหอพักของนักศกึษานั้น ยังคงมีปญหาหลายประการ ดังนี้  

กิจกรรมทีท่างหอพักนกัศึกษาจัดนั้นไมคอยมคีวามนาสนใจ เนื่องจากการประชาสัมพนัธไมทั่วถึงและขาดสีสัน

ในการจัดกิจกรรม กจิกรรมบางอยางมีการจัดที่ไมมีความตอเนื่องกัน เนื่องจากทางหอพักนัน้ ไมคอยมี

เวลาในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา และบางกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปที่ 1 จะตองเขารวมกิจกรรมก็ไมไดรับ

ความรวมมือจากนักศึกษาชัน้ปที่ 1 เทาทีค่วร เนื่องจากยังปรับตัวเขากับการพักอาศัยในหอพักนกัศึกษา

ยังไมไดและไมคุนเคยกับกิจกรรมในหอพัก จึงทําใหนักศึกษาในหอพักไมคอยใหความสําคัญกับกิจกรรม

ในหอพัก (นัฐพงษ ทองนวล.  2554: สัมภาษณ)  

   การรักษาความปลอดภัยยังคงพบปญหาหลายประการ ดังนี้ ทางหอพักจะมีเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยอยูประจําทุกตึก แตมีพฤติกรรมไมสุภาพ ในบริเวณตึกตางๆ ยังคงมกีารติดตั้งถัง

ดับเพลิงจํานวนนอย และการใชบันไดหนีไฟของบางอาคารไมสะดวก เนื่องจากมีการวางสิ่งของกีดขวาง  

การติดตั้งหลอดไฟที่ใหแสงสวางบริเวณทางเดินและรอบๆ หอพักมีจํานวนนอย (กษิดิษ เกศดวง.  2554: 

สัมภาษณ)   

 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรม

ภายในหอพกั และดานการรกัษาความปลอดภัย เพือ่นาํผลวิจยัไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

การจัดบริการหอพักนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้นตอไป      
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี ดานกายภาพ  ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศกึษาในครั้งนี้จะเปนขอมลูสําหรับผูเกีย่วของกับการจดับริการหอพักสามารถ นําไป 

ใชประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและพฒันาการจดับริการหอพักนักศกึษา มหาวทิยาลนัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี ในดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพกั และดานการรักษา

ความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดบัปริญญาตรี ที่พกัใน

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
 ตัวแปรที่ศกึษา 
      ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

   1. เพศ แบงเปน 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

    2. ชั้นปที่ศกึษา แบงเปน 

    2.1 ชั้นปที ่1 

    2.2 ชั้นปที ่2 

    2.3 ชั้นปที ่3 

    2.4 ชั้นปที ่4 และสูงกวา 

   3. ภูมิลําเนา แบงเปน 

    3.1 ภาคเหนือ 

    3.2 ภาคกลาง 
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    3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

    3.4 ภาคใต  

   4. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว  แบงเปน 

    4.1 ไมเกิน 20,000 บาท  

    4.2 ตั้งแต 20,001 - 40,000 บาท 

    4.3 ตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป 

  ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 4 ดาน ไดแก   

   1. ดานกายภาพ   

   2. ดานการบริการสวัสดิการ   

   3. ดานกิจกรรมภายในหอพัก  

   4. ดานการรักษาความปลอดภยั 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก และการแสดงออกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อันเปนผลมาจากการเรียนรู ประสบการณ ความเชื่อมั่น สามารถวัดออกมาเปนคะแนนได ในงานวิจัยนี ้ 

หมายถงึ ความคิดเห็นและความรูสึกของนกัศึกษาตอการจัดบริการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ใน 4 ดาน ไดแก 

  1.1 ดานกายภาพ หมายถงึ สภาพที่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ตั้ง หองพัก สถานที่รับรองผูมาเยี่ยม  

หองน้าํ หองสขุา ที่นัง่พักผอน ทางเดินเทา การรักษาความสะอาด และการจัดสภาพแวดลอมบริเวณรอบๆ 

หอพัก 

  1.2 ดานการบริการสวัสดิการ หมายถงึ สภาพที่เกี่ยวกับการเอื้ออํานวยความสะดวกตางๆ 

ใหกับนักศึกษา ไดแก อุปกรณประจําหองพัก (โตะ เกาอี้ เตียง ที่นอน ตูเสื้อผา) ส่ิงอํานวยความสะดวก

ประจําหองพกั (โทรทัศน โทรศัพท น้าํดื่ม หนงัสือพมิพรายวนั อุปกรณ ซักรีด) บริการทัว่ไป (โรงอาหาร  

รานถายเอกสาร รานซักอบรีด) บริการซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการดานสุขภาพและ

การปฐมพยาบาล 

  1.3 ดานกิจกรรมภายในหอพัก หมายถงึ สภาพที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา

ซึ่งบุคลากรหอพักหรือนกัศึกษามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมของหอพัก ไดแก กิจกรรมปฐมนเิทศ กจิกรรม

เพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพนัธ กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม กิจกรรมดานวชิาการ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  
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เปนตน รวมทัง้บุคลากรประจําหอพักใหคาํปรึกษาแนะนําเกีย่วกับการจดักิจกรรม การสนับสนนุดานวสัดุ

อุปกรณและสถานที ่

  1.4 ดานการรักษาความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่เกี่ยวกบัการดูแลรักษา หรือปกปอง

ทรัพยสินมิใหเกิดการสูญหาย การดูแลคุมครองความปลอดภัยในชีวิต และรางกายของนักศึกษา ไดแก  

การจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจาํหอพัก โดยกาํหนดคุณสมบัติในการทาํงาน การติดตัง้ถงัดับเพลิง

ในอาคารหอพัก ความสะดวกในการใชบันไดหนีไฟ การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารหอพัก  การจัด

ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยใหแกนักศึกษา การใหแสงสวางภายในอาคารและบริเวณรอบๆ หอพัก 

และการกําหนดอาณาเขตของหอพัก 

 2. นักศกึษา หมายถงึ ผูทีก่ําลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีที่พักในหอพักนกัศึกษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปการศกึษา 2554 

 3. หอพักนักศึกษา หมายถึง พอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ

ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

 4. ภูมิลําเนา หมายถึง ถิ่นที่อยูอันเปนแหลงสําคัญ ประกอบดวย  1) ภาคเหนือ 2) ภาคกลาง  

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4) ภาคใต 

 5. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ฐานะทางการเงนิ หรือรายไดที่ไดรับ

ในครอบครัว  แบงเปน  1) ไมเกิน 20,000 บาท  2) 20,001 – 40,000 บาท   3)  40,001 บาทขึ้นไป 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

 2. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

 3. นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพกันักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

 4. นักศึกษาที่ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกจิตางกนัมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ ตามลําดบัตอไปนี้ ความสําคัญ  

วัตถุประสงค ประเภทของหอพักนิสิตนักศกึษาในระดับอุดมศึกษา การพิจารณานสิิตนักศึกษาเขาพัก

อาศัยในหอพกั การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา การจัดบริการหอพกันสิิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

การจัดหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของหอพักนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 1. ความสาํคัญของหอพักนสิิตนักศึกษา 
  การจัดบริการหอพักในสถาบันอุดมศึกษา เปรียบเสมือนบานทีท่รงอทิธิพลที่สงผลตอการ

เปลีย่นแปลงนสิิตนักศกึษา เนื่องจากเปนสถานทีท่ี่นิสิตนกัศึกษาสวนหนึ่งไดใชเวลาอยูรวมกนั เกิดการเรยีนรู

รวมกัน (Feldman; & Newcomb.  1976: 223) ดังที ่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 111 – 112) 

และไดเล็งเหน็ความสาํคัญของหอพักนสิิตนักศึกษา เปนสถานทีท่ี่เปดโอกาสใหนักศกึษาไดรูจักใชชีวิต

อยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝกใหนักศึกษารูจักดูแลตัวเอง ชวยเหลือบุคคล

อ่ืน และรูจักปรับตัวใหเขากับสังคม ประกอบกับหอพักนกัศึกษาไดจัดโครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาดาน

ตางๆ เชน การพัฒนาทักษะชีวิต บุคลิกภาพ บริหารเวลา จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภาษา 

บริการเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเสริมใหกบันักศึกษาที่พกัในหอพักนักศึกษา ไดใชหอพักเปนทีพ่ักอาศัย 

เสริมสรางทักษะทางสงัคม ฝกฝนวิชาการและเอื้ออาทรซึ่งกนัและกนั ซึง่มหาวิทยาลัยตองจัดพัฒนา

นักศึกษาใหครบทุกดาน เพื่อเปนบัณฑิตที่พงึประสงคของมหาวิทยาลยั ซึ่งสอดคลองกบั สําเนาว ขจรศิลป 

(2537: 165 – 168) ทีก่ลาววา หอพกัเปนสถานทีท่ี่มีประโยชนโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาที่ใหความสําคัญ

กับคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของบัณฑิตมีความสําคัญ ดังนี้ 

  1.  ความสําคัญตอนิสิตนักศึกษา  

   เนื่องจากหอพักนักศึกษาเปนบริการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหนักศึกษา หอพัก 

นักศึกษา มีความสาํคัญตอนักศึกษาเปนอันมาก  ซึ่งอาจพิจารณาในประเด็นตางๆ ได ดังนี ้

   1.1 หอพักซึ่งเปนที่พักอาศัยจึงมีความจําเปนในการดํารงชีพ  

    สถาบันอุดมศึกษาบางแหง ตั้งอยูในชนบทหรือต้ังอยูในเมืองหรือชุมนุมที่มีขนาดเล็ก  

ซึ่งมหีอพักเอกชนไมมาก นักศึกษาที่มาจากจังหวัดอ่ืนจงึไมมีพักอาศัย จึงมีความจาํเปนที่ตองสรางหอพัก

ใหกับนักศึกษา 

   1.2 หอพักเปนที่อํานวยความสะดวกสบายและปลอดภัยแกนักศึกษา 
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    ความปลอดภยัของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษามีความสาํคัญยิ่ง การจัด 

ส่ิงแวดลอมในสถาบนัการศกึษาใหปลอดภัย จะทําใหนักศึกษาไดรับความปลอดภัยทัง้ชีวติและทรัพยสิน 

โดยสถาบนัการศึกษา จะตองคํานงึถงึความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยของสิง่แวดลอม 

และนอกจากนั้นยังควรมีอาจารย ผูดูแลหอพัก และนักศึกษาคอยดูแลใหความชวยเหลือนักศึกษา 

   1.3 หอพักชวยใหนักศึกษาประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 

    สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป จัดเก็บคาธรรมเนียมหอพักจากนักศึกษาถูกมาก  เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระหวางป พ.ศ. 2525 ถึง 2535 กาํหนดคาธรรมเนียมหอพักนิสิต ภาคการศึกษาละ 

750 บาท หรือประมาณเดือนละ 180 บาท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กําหนดคาธรรมเนียมหอพักนิสิต 

ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท หรือเดือนละ 250 บาท ในชวงเวลาเดียวกันคาเชาหอพักเอกชนในบริเวณ

บางเขน เดือนละ 800 – 1,500 บาท บริเวณเขตปทุมวนัเดอืนละ 1,000 ถงึ 2,000 บาท นอกจากนัน้ การพัก

อาศัยในหอพกัเอกชนนัน้ นกัศึกษายังตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพิม่ข้ึนอีกดวย หอพัก

นักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา จึงชวยใหนกัศึกษาประหยัดคาใชจายเวลาในการเดินทางมาก   

   1.4 หอพักชวยใหนักศึกษาไมเสยีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

    ปญหาการจราจรที่ติดขดัในเมืองใหญ ทาํใหนกัศึกษาที่ไมไดพักอาศยั อยูในหอพัก

ของสถาบนัอุดมศึกษา ตองใชเวลาในการเดนิทางไป – กลับประมาณวนัละ 1 – 4 ชั่วโมง ในระหวางการเดนิทาง

นั้น นักศึกษาตองผจญกับอากาศที่รอนอบอาวฝุนละอองและควันพิษจากทอไอเสยีรถยนต สภาพแวดลอม

ดังกลาว ทาํใหนักศกึษาเสียสขุภาพกายและสุขภาพจิตมาก นอกจากนัน้ การเดนิทางทกุวนัทําใหมคีวามเสยีง

ตออุบัติเหตุและอันตรายทีอ่าจเกิดจากการเดินทางไดมากอีกดวย 

   1.5 หอพักชวยดานการศึกษา  

    หอพักนักศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง ไดจดสิ่งอํานวยความสะดวก ดาน

การศึกษาใหนกัศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดหองศึกษา (Study Rooms) หองคอมพวิเตอร 

พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ หองเขียนแบบพรอมอุปกรณเขียนแบบไวใหนักศึกษาใชโดย

ไมคดิคาใชจาย ซึ่งเปนการสงเสริมดานการศึกษาแกนักศกึษา นอกจากนั้น การอยูรวมกันทําใหนกัศึกษา

ไดมีโอกาสศึกษารวมกนัเปนกลุม จึงทําใหการศึกษาไดผลดี การพักอาศัยอยูในบริเวณสถาบนัอุดมศึกษา 

ทําใหนกัศึกษามีโอกาสใชหองสมุดของสถาบนัไดอยางเต็มที ่การเดนิทางไปเขาชัน้เรียนกม็คีวามสะดวกมาก 

   1.6 หอพักชวยสงเสริมพฒันาการในดานตางๆ ของนักศึกษา 

    การอยูหอพกั ทําใหนกัศึกษาตองหางไกลจากการดูแลของบิดา มารดา ทาํใหนกัศึกษา 

มีอิสระมากขึน้ นักศึกษาตองดูแลตัวเอง ทัง้ในดานความประพฤติ การใชจายเงิน และการศึกษาเลาเรยีน 

โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และนักแนะแนวเปนผูคอยใหคําปรึกษา สภาพแวดลอมดังกลาวชวยสงเสริมให

นักศึกษาไดพฒันาความเปนตัวของตัวเอง (Developing of Autonomy) เปนอันมาก การอยูรวมกับ
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ผูอ่ืน ไดทํางานรวมกนักับผูอ่ืนเปนการชวยใหนกัศึกษาเกิดทักษะในดานสงัคม และมีความสามารถใน

การปรับตัวใหเขากับสภาพการณตางๆ ไดดีข้ึน การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก และการฝก 

อบรมในดานตางๆ ที่งานหอพักจัดขึ้น ยอมเปนการสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของนักศึกษาไดเปน

อยางดี  

 จากเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวทั้ง 6 ประการ ยอมแสดงใหเห็นวา หอพักนักศึกษานั้น มีความสําคัญตอ

นักศึกษาเปนอันมาก 

  2. ความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา คือ 

   เนื่องจากหอพักนักศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หอพัก 

จึงมีความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

   2.1 หอพักชวยใหการสอนของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ   

    จากสภาพการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ และการทีน่กัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

ในชนบทไมมีที่พักอาศัย ยอมทําใหเกิดความยากลําบากใหแกนักศึกษาเปนอันมาก ความออนเพลียจาก

การเดินทาง และเวลาที่ตองเสียไปมาก ทําใหนักศึกษาไมมีความพรอมที่จะศึกษาเลาเรียน ถานักศกึษา

ไดพักอาศัยอยูในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา ปญหาดังกลาวก็ยอมไมเกิดขึ้น นักศกึษาก็มีความพรอม

ในการศึกษาเลาเรียน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

   2.2 หอพักเปนเครื่องมือที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานักศกึษา 

    เนื่องจากหอพกัชวยสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของนักศกึษาไดเปนอยางดี

ดังที่ไดกลาว มาแลว หอพักจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษา 

    นอกเหนือจากการเปนที่พักอาศัยแลว ยังมีสวนชวยสงเสริมและขัดเกลานักศึกษา

ในทุกๆ ดาน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหนักศกึษาเกิดการพัฒนาเปนประชากรที่

มีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 2. วัตถุประสงคของการจัดบริการหอพักนิสิตนักศึกษา 
  หอพักนิสิตนักศึกษา เปนสวัสดิการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหแก นิสิต นักศึกษา  โดย

มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานของที่พักอาศัย นอกจากนี้ ยังเปนสถานที ่ทีจ่ะชวย

สงเสริมพฒันาการ และความเจริญงอกงามของนิสิต นักศึกษา โดยการจัดหอพกัใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรยีนรู ซึ่งเปนทีย่อมรับกนัโดยทั่วไปวา หอพกันกัศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึง่ ที่ชวย

ใหสถาบันการศึกษาบรรลุเปาหมายในการผลิตบัณฑิตอยางมีประสิทธภิาพ เนื่องจากถาบันอุดมศึกษา

แตละแหงมีปรัชญาตางกัน ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงคของหอพักนักศึกษา จึงขึ้นอยูกับปรัชญาของ

สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น วตัถุประสงคของการจัดหอพักที่นักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึง มีดังนี ้
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  ริเคอร (รัชนีบูลย ผิวสพุรรณ.  2542: 12; อางอิงจาก Riker.  1979: 510 – 511) ไดกลาวถึง

วัตถุประสงคของการจัดหอพักวา โดยพื้นฐานก็จัดเครื่องอํานวยความสะดวกดานกายภาพ เปนสถานที่

ใหนาอยู และมีสวนชวยสนบัสนุนในการศึกษาโดยแบงเปน 4 ประการ ดังนี ้

   1. เพื่อสรางชุมชนที่มีความเปนอยูที่นาพอใจ และเปนระเบียบ ชุมชนเชนนี ้จะมีสวน

ทําใหเกิดความสัมพนัธระหวางนิสิตนักศกึษาในหอพักดีข้ึน สงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาและ

ความรูสึกมัน่คงปลอดภัย เพือ่ใหนักศึกษาไดพัฒนาการที่เหมาะสมกับความเปนนักศึกษา และเปนมนุษย

ที่สมบูรณ 

   2. เพื่อรักษาสภาพแวดลอมของศูนยศึกษา และที่พกัอาศยั ใหเปนไปตามธรรมชาต ิ

มีความสมัพนัธและสนุกสนานกับกิจกรรมในหอพักไดตลอดเวลา 

   3. เพื่อจัดประสบการณใหนักศึกษา มีความเปนผูใหญที่สมบูรณ และปรับปรุงการเรียน

ใหประสบความสําเร็จ ฝกใหมีมนุษยสัมพันธ โดยตองมีการจัดใหเปนกระบวนการทีม่ีผลตอการปฏิบัติจริง 

   4. เพื่อจัดประสบการณใหนักศกึษามีความเปนผูใหญทีสมบูรณและปรับปรุงการเรียน 

ใหประสบความสําเร็จ ฝกใหมีมนุษยสัมพันธ โดยตองมีการจัดใหเปนกระบวนการทีม่ีผลตอการปฏิบัติจริง 

  มูลเลอร (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2530: 110; อางอิงจาก Mueller.  1961: 161) 

ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดหอพักนักศึกษาไว ดังนี ้

   1. เพื่อใหเปนที่พักอาศัย ซึ่งนักศึกษาตองมีที่หลับนอน ที่รับประทานอาหาร ที่มี

ความสะดวกสบาย ที่ไมหางไกลจากขั้นเรยีน และหอสมดุมาก 

   2. เพื่อสงเสริมการศึกษาเลาเรียน ซึ่งหอพักควรจดัสถานที่ อุปกรณและจัดสภาพ แวดลอม

เพื่อสงเสริมการศึกษา 

   3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการจัดสภาพแวดลอม และจัดฝกอบรมใหนกัศึกษา เกิด

การเรียนรูในชัน้เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทกัษะการอยูรวมกนั ทกัษะทางสังคม การควบคุม

อารมณ และการรับผิดชอบตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริมพฒันาการดานวุฒิภาวะของนักศึกษา 

  มูลเลอร ยังไดกลาวถึงวัตถุประสงครองของการจัดหอพกันกัศกึษาไว 2 ประการ คือ 

   1. การสรางสมัพนัธอันดกีับผูปกครองและศิษยเกา 

   2. การดูแลพฤตกิรรมของนักศกึษา 

  ชไนเดอร (Schneider.  1977: 161) ไดสรุปวัตถุประสงคของหอพักนกัศึกษาไว ดังนี ้

   1.  เพื่อใหเปนทีพ่ักอาศยั ซึง่เปนปจจัยพืน้ฐานที่สําคัญทีน่ักศึกษาตองการ 

   2. เพื่อใชเปนที่ควบคุมพฤติกรรมของนักศึกษา 

   3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพฒันานักศกึษา 
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  ซีฟเฟรท (อิสระ อินทรยา.  2546: 21; อางอิงจาก Siffert.  1958: 21 – 22) ไดสรุปวัตถุประสงคของ

การตั้งหอพักไว ดังนี้ 

   1. เพื่อสรางสิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 

   2. เพื่อจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในกลุมฝกฝนประชาธิปไตย 

   3. เพื่อสงเสริมใหเกิดสุขนิสัยที่ดี 

   4. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมทั้งกลุมใหญและกลุมยอย 

   5. เพื่อสงเสริมใหสามารถปรับตัวกับการดําเนินชีวิตได 

  ทองเรียน อมรัชกุล (2525: 13) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริการอาหารและหอนอน 

(Food and Housing service) วา มีวัตถุประสงค ดังนี้  

   1. เพื่อจัดใหนกัศกึษาไดมีสถานที่สําหรับทานอาหารและทีพ่กัตลอดระยะเวลาที่ศกึษา 

อยูในมหาวิทยาลัย โดยเสียคาใชจายตามควรแกอัตภาพ 

   2. เพื่อใหเปนหองทดลองสําหรับการเรียนอยางแทจริง 

   3. เพื่อใหเปนแหลงที่กอใหเกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของนักศึกษาทาง

สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ 

   4. เพื่อสรางนิสัยในการ “รูจักกินรูจักอยู” ใหเปนคุณลักษณะประจําตัวตลอดไป   

   5. เพื่อใหหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดเกิดมีบูรณาการ ทั้งทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

   6. เพื่อเปนศนูยกลางใหนักศกึษา คณาจารย ผูบริหารของมหาวทิยาลยั ใหพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และประสบการณรวมกัน 

  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการจัดหอพักนักศึกษา ใหมีลักษณะทีเ่อ้ือตอการสงเสริมคุณลักษณะของ

นักศึกษา เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสถาบันนั้น แฟรไชลด (รัชนีบูลย ผิวสุพรรณ.  2542: 13; 

อางอิงจาก Fairchild.  n.d.) กลาวถึงสิ่งสาํคัญ 3 ประการ ที่คํานงึถึงในการจัดหอพักของมหาวิทยาลัย 

คือ the  three ’P S  ซึ่งประกอบดวย 

   1. Plant หมายถงึ สถานทีพ่ักอาศัยที่จัดสรรความคุมครองแกผูพักอาศัยและทรัพยสิน

รวมถึงสิง่อํานวยความสะดวกและเครื่องมอืเครื่องใชตางๆ ดวย สถานทีพ่ักอาศัยควรไดมีการวางแผน 

การกอสรางเพื่อใหไดรูปแบบและลักษณะของที่พักอาศัยที่เหมาะสมและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 

   2. People หมายถึง ผูพกัอาศัยในหอพัก คือ นสิิตนักศึกษาและคณาจารย หรือเจาหนาที ่

การจัดหอพักจึงตองคํานึงถงึบุคคลเหลานี้ โดยพยายามใหความชวยเหลือและสนับสนุน สงเสริม   

   3. Pursuits หมายถึง กิจกรรมของผูพักอาศัยที่เกิดขึ้นภายในหอพัก ซึ่งหอพักอาจจะ

ไดสรางบรรยากาศทางวิชาการขึ้น โดยการนําคณาจารยเขามาพักอาศัยรวมกับนิสิตนักศึกษาในหอพัก  



 13 

จัดหองสมุด หองเรียน จัดงานนทิรรศการ การแสดงและการอภิปราย เปนตน โครงการและกิจกรรมตางๆ 

ดังกลาว ควรจะไดมีการปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยผูบริหารหอพักอาจไปศึกษางานจาก

สถาบันอ่ืนๆ และการเชิญบุคคลภายนอกเขามาสังเกต และแสดงความคิดเห็น เปนตน การจัดกิจกรรม

ในหอพัก ควรเปนกิจกรรมที่มีคุณคา ซึ่งสามารถชักจูงใหผูพักอาศัยไดมีสวนรวมดวยความตองการของ

ตนเอง นอกจากนี้การสื่อสารในหอพักก็เปนสิ่งสําคัญในการแจงขาว ประกาศขาวใหผูพักอาศัยไดทราบ

ถึงกิจกรรมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหอพัก 

  สําหรับหอพักนักศกึษาในประเทศไทยนัน้ สถาบนัอุดมศึกษาหลายแหง ไดจัดหอพกัไวบริการ

นักศึกษาเชนเดียวกับในตางประเทศ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2530) 

ไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดหอพักนิสิตไว ดังนี ้

   1. เพื่อใหนิสิตไดอยูรวมกันในทีพ่ักที่มีบรรยากาศเอื้อตอการศึกษา 

   2. เพื่อฝกฝนใหนสิิต รูจักการอยูรวมกนั เคารพในสทิธิซึง่กนัและกัน มีน้ําใจ มีความม

สามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม และสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง 

   3. เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตตางคณะ ซึ่งมพีื้นความรู และความสนใจแตกตางกนั ได

แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นซึง่กนัและกัน 

   4. เพื่อชวยเหลือนิสิตที่มทีี่พักไมสะดวกตอการศึกษา 

   5. เพื่อชวยเหลอืนสิิตที่มีภูมิลําเนาอยูตางจงัหวดัและไมมีทีพ่กัอาศัยในกรงุเทพมหานคร 

  วัตถุประสงคของหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการและสวัสดิการ

ดานหอพักแกนักศึกษาดังนี ้(มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2539: 2) 

   1. เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา และใหนิสิตไดมีโอกาสแสวงหา

ประสบการณชีวิตในมหาวทิยาลยั 

   2. เพื่อเปนการใหบริการ และสวสัดิการแกนิสิต ซึ่งมทีี่พกัอยูหางจากหอพักของมหาวทิยาลัย 

   3. เพื่อฝกฝนใหนสิิตรูจักการอยูรวมกัน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน มีน้ําใจ มีความสามัคคี  

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รวมทั้งสงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตประเภทตางๆ เพื่อเสริม 

สรางพัฒนาการของนิสิตในดานสังคม อารมณ รางกายและจิตใจ 

  วัตถุประสงคของหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

2537: 2) เพื่อเปนการใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาดังนี้ คือ 

   1. นักศึกษาผูมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด หรือมีที่พักอาศัย หางจากศูนยรังสิต มีความ

เดือดรอนที่อยูอาศัย และมีความลําบากในการเดินทางในชวงเวลาที่ศึกษา  ณ  ศูนยรังสิต 

   2. นักศึกษาผูมหีนาที่เกีย่วกบักจิกรรมนักศึกษา ซึ่งมหาวทิยาลัยพจิารณาใหอยูหอพัก

เปนกรณีพิเศษ 
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   3. นักศึกษาผูมีที่ไมเอื้อตอการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณา ใหอยูหอพักเปนกรณีพิเศษ 

 จากแนวคิดเกีย่วกับวัตถุประสงคของการจัดบริการหอพักนิสิต นักศกึษา ทั้งในประเทศ และ 

ตางประเทศสามารถสรุปไดวา หอพักนิสิตนักศึกษานั้นสรางขึ้น เพื่อใหนิสิตนักศึกษาของสถาบันมีที่พัก

อาศัยที่มีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และเปนสวนชวยในพฒันาการของ

นิสิตนักศกึษาดานสติปญญา บุคลิกภาพ สังคม อารมณ และจิตใจ ซึ่งจะสงผลใหนิสิตนักศึกษาสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสังคมและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 3. ประเภทของหอพักนสิิตนกัศึกษา    
  หอพักนักศกึษาในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายชนิดดวยกนั 

หอพักนักศึกษาแตละชนิดจะมีลักษณะในการบริหารงาน และความเปนอยูของผูอยูอาศัยที่แตกตางกันมาก 

ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2525: 90 – 92) ไดรวบรวมหอพักไว 10 ประเภท คือ 

  1. หอพักขนาดเล็ก (Dormitory) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบริการนักศึกษาในดานที่พกั 

อาหารและการอบรมระเบียบวินัยนกัศึกษา 

  2. หอพักขนาดใหญ (Residential Hall) มบีุคลากร ซึ่งรับผิดชอบอยูสองฝาย คือ ฝายที่

พักและอาหาร และฝายที่ปรึกษา (Advisors) มีหนาที่ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองทั่วๆ ไป และ

อํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาทีพ่ักอาศัยอยูในหอพกั เพื่อสนับสนุนใหนกัศึกษาไดมีพัฒนาการทาง 

ดานสังคม รางกายและจิตใจ 

  3. หอพักนักศกึษาชาย (Fraternity) เปนทีพ่ักอาศัยของนกัศึกษาชายที่ครอบครัว มีฐานะด ี

ใชระบบนักศกึษาปกครองกันเอง มีผูใหญคอยดูแล 1 คน มีรุนพี่ดูแลชวยเหลือรุนนอง นกัศึกษาเปน

ผูดําเนนิการจัดกิจกรรมในหอพัก 

  4. หอพักนกัศึกษาหญงิ (Sorority) เปนทีพ่กัอาศัยของนกัศึกษาหญงิที่ครอบครัวมฐีานะด ี

ชาติตระกูลดี มีรูปแบบการปฏิบัติงานเชนเดียวกับหอพักนักศึกษาชายที่มีฐานะดี ชาติตระกูลดี 

  5. หอพักนักศึกษาที่มีฐานะยากจน (Cooperative House) เปนหอพักทีน่กัศึกษาทุกคน

ตองรวมกนัทาํงาน และมีภาระรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติภายในหอพกั เชน การทําความสะอาดหอพัก  

การแบงงานกนัทาํ 

  6. หอพักชายหญิงทีพ่ักรวมกนัในหอพกัเดยีวกนั (Coeducational Housing) กลาวคือ  

นักศกึษาชายและหญงิจะไมอยูรวมหองเดียวกัน แตจะมีบริเวณตาง  ๆที่ใชรวมกนั ไดแก โรงอาหาร  หองสมุด

และบริเวณตางๆ ที่สามารถใชรวมกันได 

  7. หอพักขนาดใหญที่เปนอาคารติดตอกัน 3 – 4 หลัง (Residential College) เปนที่ตั้ง 

ของคณะวิชา ภายในอาคารประกอบดวย หองเรียน หองสมุด หองทาํงานอาจารย หองพักอาจารย   

หองพักนักศึกษาและที่รับประทานอาหารรวมกัน 
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  8. อาคารเรือนแถว (University Apartment) เหมาะกับนกัศึกษาที่มีครอบครัว เขาพกั

อาศัย เสียคาเชาในราคาที่ถูกกวาหองชุดของเอกชน 

  9. หอพกันอกมหาวทิยาลยั (Off-campus Housing) เปนหอพักที่เอกชนเปนผูดําเนนิงาน

และตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย 

  10. ศูนยศึกษาอาศัย (Living-learning Center) เปนหอพักขนาดใหญที่มนีกัศึกษาชายและ

หญิงอยูรวมกนัในหอพกัเดียวกนั นกัศึกษาเปนผูดาํเนินกจิกรรมตางๆดวยตวัเอง โดยมีผูแนะนาํชวยเหลือ 

ภายในมีชั้นเรียน หองฝกงาน หองสมุด หองทํางานอาจารยอยูในอาคาร 

 หอพักสําหรับนสิิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนัน้ มีการจัดกลุมและแบงเปน 2 ประเภท 

(กรรณิกา พิริยะจิตรา.  2547: 50 – 51) มีดังนี ้

  1. หอพักนิสิตนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการเอง ซึ่งมีทั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

ในกํากับของรัฐและหอพักนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปนี้ 

   1.1 หอพักชาย เปนหอพักที่มนีิสิตนักศึกษาชายลวน พักอาศัยอยูในแตละหอง หองพัก

อาจจะเปนหองใหญยาว และตั้งเรียงเตียงนอนเปนแถว เตียงอาจจะเปนเตียงเดี่ยวชั้นเดียว หรือเตียง

เดี่ยวสองชัน้ หองน้ํา-สวมจะอยูหวัและทายของหอง ควรจะมีหองน้าํ-สวมใหมากเพยีงพอกับจํานวนนิสิต

นักศึกษาที่พกัอาศัย หองพักถาเปนหองขนาดเล็กหลายหองอาจจะจัดนสิิตนักศึกษาพกัหองละ 2 – 3 คน  

หอพักบางแหงเปนหองพัก 2 หองติดกัน และมีหองน้ํา-สวมใชรวมกันระหวางหองพัก บางแหงมีหองน้ํา-สวม

ภายในหอง หอพกัชายโดยมากสถาบนัอุดมศึกษามักจะจัดเจาหนาที่ชาย หรืออาจารยชายเปนผูควบคมุ 

กํากับ ดูแลและเปนที่ปรึกษา มีพนกังานทาํความสะอาดหอในสวนกลาง หองน้าํ-สวม บนัได ที่นัง่พัก

บริเวณระเบียง ฯลฯ ใหหอพักหรือชั้นที่ 1 ของอาคาร มักจัดเปนที่จําหนายอาหารและรานคาสวัสดิการ

ขนาดเล็กสําหรับนิสิตนักศึกษา 

   1.2 หอพักหญงิ เปนหอพักที่มีแตนิสิตนักศึกษาหญงิลวน พักอาศยัอยูในแตละหอง  

ลักษณะหองพกั หองน้ํา หองสวมและลักษณะอื่นๆ มีลักษณะคลายหอพักชาย แตจะมีเจาหนาทีห่ญิง

และอาจารยหญิงเปนผูควบคุม กํากับ ดูแลและเปนที่ปรึกษา 

   1.3 หอพักรวม เปนหอพักที่นิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศกึษาหญิงพักอาศัยอยูใน

หอเดียวกัน สวนใหญเปนนิสิตนักศึกษาในตางประเทศ สําหรับประเทศไทย จะมีบริการในสวนหอพักเอกชน 

มี 2 รูปแบบ คือ 

    1.3.1 นิสิตนักศกึษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง พักอยูในอาคารเดียวกนั แตอยู

คนละชั้นของอาคาร โดยใชหองอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกในหอพักรวมกนั 

    1.3.2 นิสิตนักศกึษาชาย และนิสิตนักศึกษาหญิงพักอยูในชั้นเดียวกนั แตอยูกัน 

คนละหอง โดยใชหองอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมกนั 
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  2. ลักษณะบานเชา 

   2.1 บานเชารวมชาย นิสิตนักศกึษาชายลวนเชาพักอาศัย และเสียคาเชารวมกัน โดย

ทําความตกลงกันเองกับผูใหเชา และตกลงกันเองระหวางผูเชาดวยกัน 

   2.2 บานเชารวมหญิง นิสิตนักศกึษาหญิงลวนเชาพักอาศัย และเสียคาเชารวมกันโดย

ทําความตกลงกันเองกับผูใหเชา และตกลงกันเองระหวางผูเชาดวยกันเชนเดียวกับบานเชารวมชาย 

   2.3 บานเชารวมหญิงชาย ผูเชาที่เปนนิสิตนกัศึกษาหญิง และพักรวมกันในหองที่เปน

สวนของนิสิตนักศึกษาหญิง และนิสิตนกัศึกษาชายก็จะพักรวมกนัในหองที่เปนสวนของนิสิตนักศึกษา

ชายตามขอตกลงกนั แตก็มบีางแหงที่นิสิตนักศึกษาหญิงพักรวมหองกับนิสิตนักศกึษาชาย 

   2.4 บานแบงหองใหเชา เจาของบานแบงหองบางหองใหเชา ผูเชาพักอาศยัอาจจะเปน

นิสิตนักศึกษาหญิงหรือชายก็ไดมาเชาพัก การเชาพักอาจจะเชาคนเดียว สองคนหรือสามคนก็ไดโดยทํา

ความตกลงกันเองระหวางผูเชาและเจาของบาน 

 รัชนีบูลย ผิวพรรณ (ไวกูณฐ สถาปนาวัตร.  2547: 18 – 19; อางอิงจาก รัชนีบูลย ผิวพรรณ.  

2542: 12 – 13) ไดกลาววา วัตถุประสงคของการจัดหอพักสามารถจัดไดหลายรูปแบบ คือ   

  1. ประเภทหองพกัและ/หรือหองอาหาร (Small House) หมายถึง ลักษณะหอพักที่แบง 

เปนหองๆ ใหนสิิตนักศึกษาอยู โดยมีเครื่องเรือนที่จําเปน เชน โตะ เกาอ้ี ตู เตียง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน 

ผาปูที่นอน อาจมีบริการทําความสะอาดและบริการอาหารใหดวยในบางที ่    

  2. ประเภทหองชุด (Large House) หอพักประเภทนี้ มักจะสรางขึ้นเพื่อนิสิตนักศึกษา 

ระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎีบัณฑิตที่อาจมีครอบครัวแลว และไดนําครอบครัวมาอยูในขณะศึกษา  

มักมีหองรับแขก หองครัว หองน้ําและหองอื่นๆ ตามสมควร หอพักประเภทนี้ไมมีบริการอาหาร เพราะ 

ถือวา ภายในหองชุดจะมีหองครัวของตนเองอยูแลว 

  3. ประเภทชวยกันทํางาน (Fraternity House) บางมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายฝกใหนิสิต

นักศึกษามีความรับผิดชอบ โดยจะมอบหมายใหเปนพอบาน แมบาน ดังนัน้ จึงเปดโอกาสใหนิสิต

นักศึกษากลุมละประมาณ 10 คน อยูในหอพักเล็กๆ ซึ่งจัดเปนบาน 1 หลัง มีหองครัว หองรับแขก  

หองน้ํา มิเตอรไฟ และน้ําในแตละหอง ผูที่มหาวทิยาลัยรับเขาอยูในหอพักประเภทนี ้ ตองชวยกันทํา

ความสะอาด ชวยกันทําอาหาร โดยมีเวรทํางาน ดูแลความเรียบรอย คาใชจายคาน้ํา คาไฟ คาอาหาร

และคาเชาบาน เฉลี่ยกันออกในแตละเดือนตอไป ผูอยูอาศัยประเภทนี้จะตองทํางานบานเอง คาใชจาย

จะถูกกวาประเภทหองพัก แตจะตองเสียเวลาทาํความสะอาดบาน หองน้าํ ลางชาม ซื้อกับขาว และ

ทํากบัขาวเอง มหาวิทยาลยัจะไมควบคุม อยางเขมงวด แตจะตรวจสอบเปนครั้งคราว 

  4. หอพักประเภทบานเคลื่อนที่ ในตางประเทศนิยมบานเคลื่อนทีน่ี้ จัดทุกสิง่ทุกอยาง  

อยางกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ สามารถบรรจุหองรับแขก หองครัว หองน้ํา  หองนอนไวในบาน ส่ีเหลี่ยม  
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ผืนผาเล็กๆ บานเหลานี้เหมาะสมสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิต เพราะมีที่อยูเปนเอกเทศ จําลอง

แบบบานเคลื่อนที่ แตไมมีลอแตมีความเปนสวนตัวมาก  

 สรุปไดวา ประเภทของหอพกันกัศกึษามีตัง้แตขนาดใหญจนถงึขนาดเล็ก ข้ึนอยูกับจํานวนและ

ประเภทของนิสิตนักศึกษา โดยทางหอพักไดจัดบริการสวัสดิการและกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับนิสิตนักศึกษา 

โดยมุงเนนพัฒนานิสิตนกัศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดงันัน้การใหบริการของหอพักจงึเปนเครื่องมือ

สําคัญในการสงเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคในอนาคต 
 4. การพิจารณานิสิตนักศึกษาเขาพักอาศยัในหอพัก 
  การพิจารณานิสิตนักศกึษา เพื่อเขาพกัอาศัยในหอพักตองพิจารณาจากหลายปจจัย โดย

ปกติแลว นิสิตนักศึกษามีแนวโนมที่ชอบความเปนสวนตวัและความเงยีบเทาๆ กับที่ตองการเครื่องอาํนวย

ความสะดวกสบาย แตพวกเขาจะไมเลือกหองพักบนพืน้ฐานของความถนัดทางการเรียน ผลการเรียน

และความกาวหนาตาง  ๆนิสิตนักศึกษามักคํานึงถงึความอิสระในการใชชีวิตเปนลําดับแรก  ๆและความสามารถ

ที่จะจัดการตนเองของพวกเขา (ไวกูณฐ สถาปนาวัตร.  2547: 19; อางอิงจาก Packwood.  1977) 

  ในกรณีทีห่อพกัไมเพยีงพอกบัความตองการของนิสิตนักศกึษา สถาบนัจะตองมหีลักเกณฑ  

เพื่อกําหนดสิทธิการอยูหอพักของนิสิต นักศึกษาโดยทั่วไป ผูที่มีสิทธิเขาพกัอาศัย มักจะเปนผูที่มีความจําเปน 

เชน ฐานะยากจน มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด เปนนิสิตนกัศึกษาของสถาบัน เปนนิสิตนักศึกษาที่จะตอง

ทํางานใหกับสถาบันนอกเหนอืจากเวลาปกติ โดยสถาบัน ควรแตงตั้งคณะกรรมการูเพื่อพิจารณาการเขาพัก 

อาศัยของนิสิตนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่หอพกัและนิสิตนักศึกษา สําหรับการจัดหองพกัมี 2 แนวคิด 

แนวคิดทีห่นึง่นัน้ อาจจะถือหลกัใหนิสิตนกัศึกษารุนเดียวกนั มีกจิกรรมการเรียนใกลเคียงกนั พกัดวยกนั 

แนวคิดที่สองมีความเห็นวาควรใชวิธีจับสลาก โดยยึดหลักทีว่า การแลกเปลี่ยนความคิดในกลุมนิสิตนักศึกษา

ที่มีภูมิหลังตางกัน เรียนวิชาตางกัน เปนวตัถุประสงคหนึ่งของการศึกษา (สมหวัง พธิิยานวุัฒน.  2531) 

  สําหรับจํานวนสมาชกิในแตละหองนั้น ข้ึนอยูกับระดับของผูเขาพกั โดยพบวา เปนนิสิต

นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ซึ่งยงัมีวฒุ ิภาสะคอนขางนอย จะชอบการมีกลุมเพื่อนมาก การพักหองละ  

3 – 4 คน มักไมมีปญหา ในขณะที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกจะตองการ การพักเดี่ยวมากกวา 

เนื่องจากวุฒิภาวะที่สูงขึน้ และการเรียนที่หนกัจะทาํใหชอบการพักเดี่ยว ซึง่จะทุมเทใหกับการเรยีนไดมากกวา 

(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2525)  

 

การจัดบริการหอพักนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 1. การจัดบรกิารหอพักดานกายภาพ 
  บริเวณที่ตั้งของหอพักควรแยกออกจากที่ดนิของการใชประโยชนแหงอื่น เพราะทําใหสะดวก

ในการวางผัง อาคารหอพักควรตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เหมาะกับโครงการในปจจุบัน และสามารถ
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ขยายไดในอนาคต มีความปลอดภัย สวยงาม อยูในบริเวณที่กอใหเกิดปญหาการจราจรนอยที่สุด  โดย

แยกทางรถยนต รถจักยาน และทางเทาออกจากกัน สามารถใชพื้นที่เพือ่การจัดกิจกรรมและสันทนาการ  

จัดสวนที่เสยีงดังและเงียบสงบออกจากกนั ภายในอาคารคํานงึถงึการระบายอากาศ แสงสวาง ควรสราง

ดวยวัสดุอยางดี และผังอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม (Seagers.  1961: 5) 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ (2523: 59) ไดกําหนดมาตรฐานในการกอสราง

อาคารหอพักไว ดังนี้ 

   1. เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงไมเกิน 4 ชั้น 

   2. หองพักสามารถบรรจุนิสิตนกัศึกษาได 4 คน ขนาดของหองพัก กําหนดเนื้อที่ให 

7 ตารางเมตร/คน   

   3. หองน้ํา หองสวม กําหนดเนือ้ที่ให 1 ตารางเมตร/คน 

   4. หองพักผอนภายในหอพัก กาํหนดเนื้อที่ให 2 ตารางเมตร/คน (คิดจาก 20% ของ 

นิสิตนักศึกษาในหอพัก) 

   5. หองซักเสื้อผา กําหนดเนื้อที่ให 10 ตารางเมตร/คน 

   6. หองเก็บของ กําหนดเนื้อที่ให 10% ของพื้นที่ทั้งหมดในหอพัก 

   7. ระเบียงทางสัญจร กําหนดใหไมเกิน 25% ของพื้นที่ทัง้หมด 

  เชียรา และ คอลเลนเดอร (วิชา เพชรขาว.  2531: 21; อางอิงจาก Chiara; & Callender. 

1973) เสนอแนะวาภายในอาคารหอพักควรประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี ้

   1. หอพักนิสิตนักศึกษา ควรเปนหองสี่เหลี่ยมผนืผา มพีื้นที่เพยีงพอสําหรับวางเฟอรนิเจอร

และเครื่องใชสอยอื่นๆ โดยทั่วไปขนาดหองพัก 1 คน ใชพื้นที่ประมาณ 90 – 120 ตารางฟุต 

   2. หองอาบน้ํา หองสุขา จัดได 2 ลักษณะ คือ ใชระบบรวมหรือใชแยกเฉพาะหองพัก 

การจัดระบบรวมไดกําหนดความเหมาะสมไว ดังนี้ 

    2.1 หองสุขาผูชาย 1 ที่/10 คน ผูหญิง 1 ที่/8 คน 

    2.2 หองอาบน้ํา ใชอัตรา 1 ที่/8 คน 

   3. หองรับประทานอาหาร ควรจัดใหมีหองอาหารรวมขนาดใหญ เพราะเปนสถานที่

ใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไดพบปะกัน และสามารถแยกหองใหญใหเปนหองยอยๆ ไดดวย 

   4. หองพักผอนและสันทนาการ ควรมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวนนิสิตนักศกึษาที่พกัใน

หอพัก 

   5. หองเก็บของนิสิตนักศึกษาและอุปกรณของหอพัก จะตองมีพื้นที่เพียงพอ สามารถ

เก็บอุปกรณไฟฟาและเครื่องกลอื่นๆ ของหอพัก และเปนหองเก็บของนิสิตนักศึกษาในชวงปดภาคการศึกษา 
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   6. ทางเดนิเชื่อมภายในหอพกัจะตองจัดใหสัมพนัธกับหองพักนกัศึกษาแตละหองและ

ควรสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา ขนาดที่เหมาะสม คือ 7 – 25 เปอรเซ็น ของพื้นที่อาคารทั้งหมด

และตองคํานึงถึงความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน 

  จากงานวิจยัของ มนตรี แยมกสิกร (2542: 69 – 70) ที่ศึกษารูปแบบหอพักนักศึกษาสําหรับ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา การจัดหอพักใหเอื้อตอการพักอาศัยควรมีลักษณะ ดังนี ้

   1. การออกแบบหองพักตองใหมีระบบระบายอากาศที่ดี ปริมาณแสงสวางในหองพัก

ตองสวางทั่วทัง้หองไดมาตรฐาน ไมตองเปดไฟฟาในเวลากลางวัน 

   2. จัดหองเปนการเฉพาะเพื่อสนบัสนนุการศึกษา เชน หองอานหนงัสือ หองสมุด หอง 

คอมพิวเตอร 

   3. จัดสถานที่สําหรับการปฏิบตัิศาสนกิจไวตามความจําเปน 

   4. จัดบริเวณซักลางและตากเสื้อผาไวเปนสดัสวนอยางเพยีงพอ 

   5. จัดสภาพแวดลอมรอบหอพกัใหรมร่ืนสะอาดตา 

   6. จัดหองน้ําหองสวมไวบริการอยางเพียงพอตามสัดสวนของนิสิตนกัศึกษา 

   7. จัดสถานที่จอดรถจักรยานหรือจักรยานยนตอยางเพียงพอและปลอดภัย  

  นอกจากนี้ อรวรรณ ธรรมภิทักษ (2547) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบและกลยุทธการจัดหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเปนองคแหงการเรียนรู พบวา การจัดหอพกันกัศึกษาเพื่อเปนองค

แหงการเรียนรูนั้น นอกจากนาํคนมาอยูรวมกันแลว ตองจดัใหหอพกัเปนแหลงการเรียนรู เปนสถานทีท่ี่คน

ในหอพักแลกเปลี่ยนความรูกันดวยกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมวิชาการ สันทนาการ การจัด

โครงสรางทางกายภาพทุกอยางใหมีความหมายเปนการเรียนรู ไดแก การออกแบบพื้นที่สวนตางๆ เพื่อ

สงเสริมใหเรียนรูคนเดียว เชน ในหองพักมีจุดเชื่อมตอคอมพวิเตอร  อนุญาตใหนักศึกษานาํเครื่องคอมพวิเตอร

สวนตัวเขามาใชได มีหองสวดมนตปฏิบัติธรรมสําหรับนักศึกษาฝกสมาธิเปนการสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเอง หอง Study หองสมดุสําหรับคนควาความรูที่สนใจ ตามอัธยาศัย มีสังคม ไดพบปะเพื่อนฝูงใน

หองตางๆ เชน หองประชุม หองอาหาร หอง Study หองสนัทนาการ ลานกีฬา พื้นที่และหองบริการวิชาการ 

ดังกลาวจะเปนที่สําหรับนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหนกัศึกษาไดมีโอกาสใชความคิด และ

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในลักษณะตางๆ มีการฝกฝนในสิ่งที่ไมเคยไดรับการฝกฝน เชน การปลูกฝง

คานิยม เร่ืองความกระตือรือรนในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนดวยการแสดงความคิดเหน็รวมกนั ตลอดจน

สรางแนวคิดทีก่อใหเกิดการเรียนรู เชน การจัดอาหารสําหรับนักศึกษา หอพกัทีเ่นนเรื่องความสะอาด 

ราคาไมแพง ยงัไมกอใหเกิดการเรียนรู แตตองเนนหลกัโภชนาการใหนักศกึษาหอพกัเรียนรูจากการรับประทาน

อาหาร คือ ตองจัดหองครวัใหนักศกึษาเรียนรูเร่ืองโภชนาการ กฎ กตกิา มารยาท รูจกัการรอคอย การเขาแถว

เพื่อความเปนระเบียบ เปนการเรียนรูเปนทีมในการคิดทําอาหารดวยกัน คิดสูตรอาหารใหมๆ นักศึกษา
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แตละคนไดมีโอกาสแสดงความสามารถพเิศษเฉพาะตนในการประกอบอาหารประเภทตาง  ๆซึ่งเปนหลกัสําคัญ

สําหรับสรางหอพักนกัศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  การจัดสภาพแวดลอมหอพกันักศกึษาที่เอื้อตอการเรียนรูของนกัศึกษา ควรมุงเนนจัดให

สภาพแวดลอมเปนสวนหนึง่ของการเรียนรู และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดเพื่อกิจกรรม

การเรียนรูรวมกันตามกลุมความสนใจ ตามความสามารถและตามอัธยาศัย โดยมหีลักการจัด ดังนี ้

   1. จัดพื้นที่รอบหอพักที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางหลากหลายรูปแบบ ไดแก สรางสนามกีฬา

ขนาดเล็กหลายประเภทใหนักศึกษาเลนกีฬาดวยกัน สนามเปตอง สนามตะกรอ สนามแบดมินตัน จัด

ลานอเนกประสงคสําหรับออกกําลังกาย แอโรบิค จัดงานเลี้ยงสังสรรค ทํากิจกรรมกลุม จัดตั้งโตะเกาอี้

ใตรมไมสําหรับทําการบาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิกเห็น ฟงวทิยากรใหความรู 

   2. จัดพืน้ที่ขางอาคารหอพักสาํหรับนักศกึษาทาํกจิกรรมตามอัธยาศยั เพื่อใชเวลาวาง

หลงัเลกิเรยีนใหเกดิประโยชน และสงเสรมิใหนกัศกึษามงีานอดิเรก ไดแก นกัศึกษารวมกลุมกนัออกแบบ

จัดสวนหยอมบริเวณริมร้ัวหอพัก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสรางสรรคในการออกแบบและจดัทีมสงเขาประกวด

ในงานเทศกาลใหนักศึกษาปลูกสวนดอกไมตามความสนใจ ปลูกพืชผักสวนครัว แปลงเกษตรขนาดเล็ก

ดานหลังอาคารหอพกั อนญุาตใหจัดกระถางปลกูบวัและเลี้ยงปลาสวยงามขางอาคารหอพัก การสงเสริม

ใหนักศึกษารวมกลุมตามความสนใจ จัดสภาพแวดลอมหอพักใหรมร่ืนสวยงามจากการทํากจิกรรม นอกจากเปน

การสงเสรมิการเรียนรู เปนทมีที่มกีารแลเปลีย่นความรูความคิด ทัศนคติ คานยิม ยงักอใหเกดิการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรม ระหวางนักศกึษาที่มาจากทองถิน่ และสรางความรูสึกสบายทั้งทางรางกายและจิตใจ สราง

ความรูสึกออนโยน ผูกพันกับธรรมชาติ 

  การจัดวัสดุอุปกรณ เปนทรพัยากรที่สําคัญในการจัดหอพักนกัศึกษา เพื่อเปนองคกรแหง

การเรียนรู เนื่องจากวัสดุอุปกรณทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิง่วัสดุอุปกรณประเภทเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ไดเขามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นสําหรับการเรียนรู เชน คอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต ระบบเคเบิลทวี ี

ดาวเทียม การเรียนรูจากสื่อเหลานี้เปนการสงเสริมแนวทางการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูตามอัธยาศัย ทาํให

นักศึกษาหอพกัสามารถศึกษาคนควาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา สงเสริมใหมีความกระตือรือรนใน

การทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรู มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงจากการทํากิจกรรม การจัดวัสดุอุปกรณใน

หอพักอยางครบถวน มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอ โดยใหนกัศึกษารวมรับผิดชอบ ดูแลรักษาใหอยู

ในสภาพใชงานไดตลอดเวลา เพื่อสรางสรรคผลงานจากการใชวัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

โดยเนนความรับผิดชอบรวมกัน ฝกฝนการแบงหนาที่การทํางาน ความเสียสละ ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อให

ผูอ่ืน ไดแก การใหโอกาสแกเพื่อนๆ ไดใชวัสดุอุปกรณอยางทั่วถึง 
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 จากเอกสารและงานวจิัยสรุปไดวา การจัดสรางหอพกัหรือทีพ่ักอาศยัของนกัศึกษา ควรมีการวางแผน 

การกอสราง ใหไดรูปแบบและลักษณะของทีพ่ักที่เหมาะสม และเพียงพอตอจํานวนนิสิตนักศกึษา เพื่อ

สามารถใชประโยชนจากหอพกันิสิตนกัศึกษาไดอยางเตม็ที ่ และสนองตอบตอความตองการของนักศึกษา

ไดอยางสูงสุด 
 2. การจัดบรกิารหอพักดานการบรหิาร 
  การบริหารงานหอพักตองใชความรู ทัง้ดานกจิการนกัศึกษา และการจัดการควบคูกัน เพือ่ให

การบริหารงานหอพักบรรลุวัตถุประสงค และชวยใหนิสิต นักศึกษา เกิดการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดีคอสเตอร และ มาเบิล (Decoster;  & Mable.  1974: 19) ไดกําหนดการบริหารหอพัก  

โดยแบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายจัดการ ซึ่งดูแลในเรือ่งการจัดที่พกัอาศัย สวนอกีฝายหนึง่เปนฝายที่

ปรึกษา ประกอบไปดวยคณะที่ปรึกษาหอพักมหีนาที่ในการแนะนําและจัดกิจกรรม โดยทั้งสองฝายจะตอง

ทํางานอยางมรีะบบ ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 118 – 119) กลาววา ระบบการบริหาร

หอพักของมหาวิทยาลัยใหญๆ จะแบงไดเปน 2 สํานักงาน คือ 

   1. สํานักงานหอพักนักศึกษาของมหาวทิยาลัย หรือสํานกังานใหญ มหีนวยงานที่มี

หนาทีห่ลักอยู  5 หนวยงาน คือ 

    1.1 งานธุรการ มีหนาที่รับใบสมัคร โตตอบจดหมาย จัดหอพัก จัดนักศึกษาเขาอยู

หอพัก 

    1.2 งานบุคลากร มีหนาที่ดูแลเจาหนาที่ คนงานภารโรง ชางเทคนิคที่ทํางานเกี่ยวกับ

หอพัก 

    1.3 งานสวัสดิการ  มีหนาที่ดูแลการจัดบริการ และกิจกรรมตางๆ 

    1.4 งานการเงิน มหีนาที่เก็บเงิน ออกใบเสร็จ คืนเงินคาประกัน รับเร่ืองขอผอนผัน            

การชําระเงิน  

    1.5 งานซอมแซม มีหนาที่บํารุงรักษา อุปกรณไฟฟา น้ํา สนามหญาและอาคาร 

   2. สํานักงานยอยประจําแตละหอพัก เพื่อทําหนาที่ใหความสะดวกสบายตาง  ๆมีเจาหนาที่

ประจําหอพักอยางนอย 1 คน เพื่อเปนผูประสานงานระหวางสํานักงานใหญและสํานักงานประจําหอพัก 

โดยเจาหนาทีม่ีหนาที ่ดังนี ้

    2.1 ติดตอประชาสัมพันธ 

    2.2 ติดตองานธุรการ รับใบสมัคร ประสานงานกับสํานักงานใหญ 

    2.3 คุมคนงานภารโรง 

    2.4 คุมกุญแจหองทั้งหมด 

    2.5 ดูแลอุปกรณตางๆในหอพัก 
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    2.6 ดูแลอุปกรณ ความสะดวกของหอพัก เชน พัดลม โทรทัศน วิทย ุ

    2.7 ดูแลความสะอาด และความสงบเรียบรอยภายในหอพัก 

  นอกจากนี ้ อรวรรณ ธรรมภิทักษ (2547) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบและกลยุทธการจัดหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเปนองคแหงการเรียนรู พบวา การจัดการดานการเงินของหอพักนักศึกษา

มุงเนนการจัดเพื่อสงเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก กาจัดงบประมาณเพื่อสนบัสนุน

ดานวัสดุอุปกรณการเรียนรูประเภทตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปกรณการเรียนรูที่เปน e-Learning รวม

ไปถงึการจัดงบประมาณสาํหรบัดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดเวลา งบประมาณสําหรับสนับสนนุ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษาทัง้ในหอพักและการเรียนรูนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรบรรยาย

ความรู โดยมีหลักการจัดการ ดังนี้ 

   1. ฝายการเงินของหอพัก จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยาง

เพียงพอ มกีารกําหนดงบประมาณในการทาํกิจกรรมแตละครั้งใหนกัศึกษาอยางชัดเจน มกีารจัดแผนการ

ใชเงินตลอดทั้งป ซึ่งสอดคลองกับแผนงานดานกิจกรรม โดยมีการจัดประชุมวางแผนลวงหนา จัดระบบ

การใชเงนิของหอพักที่ถกูตองชดัเจน โปรงใส เปดโอกาสใหนกัศึกษามีสวนรวมวางแผนอยางเปนประชาธิปไตย 

   2. สนับสนนุใหบคุลากรหอพกัสรางกิจกรรมที่เกิดรายได เพื่อระดมทนุใหหอพักและ

สงเสริมการสรางงานเปนทีม มีการรวมกันคิด รวมกันทํากิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน ไดแก นักศกึษา

รวมกลุมกนัจัดออกรานขายของใงานเทศกาลตาง  ๆจัดหาทีมแขงขนักฬีาประเภทตาง  ๆขายบัตร งานประกวด

ลีลาศของมหาวิทยาลัย เปดสอนคอมพิวเตอรใหกับชาวบาน รับจางเก็บขอมูลในการทําวิจัย รับจางถายรูป 

และผลิตของที่ระลึกในงานตางๆ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะสรางรายได ระดมทุนใหหอพักแลว ยังเปน

การสงเสริมรวมกลุมนกัศึกษาทํากจิกรรมที่เกดิประโยชน เปนการใชเวลาวางอยางคุมคา สรางความภาคภูมิใจ 

สงเสริมการวางแผนรวมกันในการทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค 

  การจัดองคกรและสายบังคับบัญชางานบริการหอพักนักศึกษา มีลักษณะแตกตางกันตาม

เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานบริการหอพักนักศึกษา ซึ่งสาํเนาว ขจรศิลป (2537: 184) ไดเสนอ

การจัดองคกร  และสายการบังคับบัญชาของงานหอพกัดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  แผนผังแสดงการจัดองคกรและสายการบังคับบัญชาของหอพัก 

 

 ที่มา: สําเนาว ขจรศิลป (2537: 184) 

 

 

  นอกจากนีก้็ยงัมีผูเกีย่วของกับการบริหารหอพักที่สําคัญอีก 2 กลุม คือ อาจารยทีส่อนใน

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนักศึกษาในหอพัก สําหรับอาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยนั้น แพ็ตวูด 

(รัชนีบูลย  ผิวสุพรรณ.  2542: 24; อางอิงจาก Packwood.  1977: 144 – 145) ไดกลาววา หอพกั อาจ

ขอความรวมมอือาจารยที่มามีสวนรวมในกจิกรรมของหอพักไดเปนบางครั้ง โดยทางหอพักจะเพิ่มเติม

เงินเดือนเปนพิเศษใหกับอาจารยที่มารวมโครงการ  เพื่อดึงดูดอาจารยที่มีความสามารถเขามารวมงาน 

  สวนคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาในหอพกันัน้ สําเนาว ขจรศิลป (2525: 101 – 102) กลาววา  

คณะกรรมการนิสิตนกัศึกษาในหอพกัจะประกอบดวยหวัหนาหอพกั และมกีรรมการตาง  ๆประมาณ 6 – 10 คน  

เพื่อทําหนาทีจ่ดัสวัสดิการดานการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา และเปนตัวแทนนักศึกษาสําหรับติดตอ

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

หัวหนาบริการหอพักหรือหัวหนางานหอพกั 

หัวหนาหนวยที่ปรึกษา หัวหนาหนวยจัดการหอพัก 

ผูจัดการประจําหอพัก อาจารยที่ปรึกษาหอพัก 

นักศึกษาชวยเพื่อน เจาหนาที่ฝายตางๆ 
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นักศึกษานอกหอพัก อาจารยและฝายตางๆ นอกจากนี้บางสถาบันไดจัดตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  

ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 7 – 9 คน  เพื่อพิจารณาโทษนักศึกษาที่ฝาฝนระเบียบหอพัก 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารงานจําเปนตองมีระเบียบและแนวทาง

ปฏิบัติใหนิสิตนักศึกษาสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ซึ่งระเบียบหอพักจะตองชัดเจนทันตอสภาพการณ

ปจจุบัน เพื่อใหการจัดบริการหอพักเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
 3. การจัดบรกิารหอพักดานการบรกิารและสวัสดิการ 
  การจัดบรกิารและสวัสดิการตาง  ๆ ภายในหอพักควรตอบสนองความตองการของนิสิตนกัศึกษา

ทั้งรางกายและจิตใจ ดังที่ ทบวงมหาวทิยาลัย (2541: 14 – 15) ไดกําหนดมาตรฐานการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกประจาํหองพกั เชน โตะ เกาอ้ี เตียงนอน ตูเส้ือผา ที่มีคุณภาพดีพอสมควร มีจาํนวนเทากับ

นิสิตนกัศกึษาที่พกัอาศัยในแตละหอง โดยมีส่ิงอาํนวยความสะดวกประจาํหอพกั เชน เครื่องคอมพิวเตอร  

โทรศัพท โทรทัศน น้ําดื่มทีส่ะอาด อุปกรณซักรีด และะหนังสือพิมพรายวันใหเพยีงพอกับความตองการ

ของนิสิตนกัศึกษา และตองไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี มีความสะอาด เปนระเบียบอยูเสมอ  

ซึ่งการจัดบริการและสวัสดิการมีสวนชวยสนับสนุนการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

  วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2525: 42 – 43) ไดกลาวถงึหลกัการจัดบริการและสวัสดิการ

ไวดังนี้ 

   1. หลักการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดพัฒนาความมีระเบียบ

เรียบรอย มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสรางสรรคสังคม 

   2. หลักความสะดวกสบาย โดยใหผูรับผิดชอบคํานงึถึงความสะดวกสบายของนิสิต

นักศึกษา เชน การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึง่เปนงานที่สนับสนนุความเจริญทางสมองและรางกาย

ของนิสิตนักศึกษา 

   3. หลักการประหยัด งานบางอยางสถาบนัไมสามารถจัดใหไดเนื่องจากเปนความฟุมเฟอย

ก็ไมจําเปนตองจัด 

   4. หลักการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  ส่ิงที่จัดบริการควรเปนสิ่งที่เอื้อตอการเสริม

บรรยากาศการเรียนรูซึ่งจะทําใหนิสิตนักศกึษาอยากเรียนรูหรือมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น 

   5. หลักการใหกอนขอ  ผูบริหารควรไดสัมผัสสภาพการณๆดวยตนเอง  เมือ่เห็นความ

จําเปนขอใดที่สามารถจะทําไดควรจัดใหกอนที่นิสิตนักศกึษาจะเรียกรอง 

   6. หลักความสามคัคี สวัสดิการทีจ่ัดขึ้นควรยึดหลักการสรางมนษุยสัมพนัธหรือสัมพนัธภาพ

ระหวางนิสิตนกัศึกษากับอาจารย เพื่อใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 จากงานวิจัยของ นิภา วงษพิพัฒนพงษ (2532 : 91) เกี่ยวกับการนําเสนอแนวทางการพัฒนา

หอพักในมหาวิทยาลยัศรีอยธุยา พบวา หอพกัควรจัดบรกิารหองอานหนังสอืทีม่หีนงัสือใหนิสิตนกัศึกษา
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ไดคนควาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน และ พรจันทร ลองสกลุ (2530: 125) ไดศึกษาปญหาของหอพักนิสิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามการรับรูของผูบริหาร นิสิตหอพักเกา และนิสิตหอพักปจจุบัน พบวา นิสิต

หอพักปจจุบนัชายและนิสิตหอพักปจจุบนัหญงิรับรูปญหาดานการบรกิารและสวัสดิการแตกตางกนั  โดย

ขอที่นิสิตหอพักชายรับรูเปนปญหามาก คือ ความสะดวกของบริการน้ําใช การจัดบริการน้ําดื่ม สภาพที่นอน  

ตูเส้ือผา โตะเขียนหนงัสือ ภายในหองพกั ความสะดวกของการจัดบรกิารรับจดหมาย ธนาณัต ิพสัดุ  และ

โทรเลข การบริการขาวสาร หนังสือพิมพ การอํานวยความสะดวกเมื่อบุคคลภายนอกมาขอพบ การจัด

สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล การจัดยามดูแลทรัพยสินและความปลอดภัย ควรรวดเร็วในการซอมแซม

วัสดุอุปกรณและเครื่องใชที่ชํารุด   

 จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา งานบริการและสวัสดิการมีความสําคญัในการ

เอื้ออํานวยความสะดวกสบายใหแกนิสิตนักศึกษา  เพราะสภาพแวดลอมมีผลโดยตรงตอการพฒันาใน

ดานตางๆ ของนิสิตนักศกึษา  กลาวคือ เมื่อสภาพแวดลอมดีแลวจะทาํใหการพัฒนาในดานอื่นๆ ดีข้ึนดวย 
 4. การจัดบรกิารหอพักดานกิจกรรมภายในหอพัก 
  สําเนาว ขจรศิลป (2539: 176 – 177) กลาววา การฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเปนกิจกรรมที่

มีความสําคัญและจําเปนมาก โครงการที่ควรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาในหอพัก ไดแก โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตนกัศึกษาหอพกัใหม โครงการใหคาํปรกึษากลุม โครงการฝกการเปนผูนํา โครงการฝกสมาธ ิโครงการ

ฝกทักษะทางสงัคม เปนตน ในการฝกอบรมหอพกัควรขอความรวมมือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลัยเพือ่ใหไดวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะเปนประโยชนแกนิสิตนกัศกึษา  

กิจกรรมที่หอพักควรสงเสริมใหนิสิตนักศกึษาชวยกันจดัขึ้นมี ดังนี้ 

   1. กิจกรรมที่สงเสริมความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกนัตามระบอบประชาธิปไตย  

เชน ควรสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหอพัก เพื่อประสานงานกับบุคลากรของหอพัก

ในการจัดกิจกรรมตางๆ 

   2. กิจกรรมดานวชิาการ หอพกัโดยทัว่ไปจัดพื้นที่สําหรับสนับสนนุการศึกษา ไดแก  

หองศึกษาดวยตนเอง หองฝกอบรม เปนตน ซึ่งนิสิตนักศกึษาสามารถใชสถานที่ดังกลาวจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ เชน สอนซอมเสริมวิชาพื้นฐาน 

   3. กิจกรรมดานกีฬา การพักอาศัยในหอพักของสถาบัน ทําใหนิสิตนักศึกษามีโอกาส

ใชสถานที่และอุปกรณกฬีาอยางเต็มที่ ควรสงเสริมใหนิสิตนักศกึษาเลนกฬีาเพื่อออกกําลังกาย สรางเจตคติ

ที่ดีตอกันและเสริมสรางทักษะในการเลนกีฬา 

   4. กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม หอพกัโดยทัว่ไปมีนิสิตนักศึกษาจากภาคตางๆ เชน 

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมาอยูรวมกนั จึงควรสงเสริมใหนิสิตนกัศึกษา

เหลานี้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน เชน การแตงกาย อาหาร การละเลนตางๆ และ 
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวันสําคญัของชาติ เชน วังสงกรานต วันวิสาขบูชา วันลอยกระทง เปนตน 

   5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หอพักควรสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดรวมกันจัดกิจกรรมนี้

ภายในสถาบนั เชน การทาํความสะอาดหรอืการปลกูตนไมบริเวณสถาบัน จดัใหมีการประกวดความเปน

ระเบียบระหวางหอพักตาง  ๆการจัดกิจกรรมประเภทนี้หอพักควรพิจารณาถึงกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันดวย

เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนกัน 

  จากการวิจัยของ มนตรี แยมกสิกร (2542: 71 – 72) ไดศึกษารูปแบบของหอพักนักศึกษา

สําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนกัศึกษาประกอบดวยโครงการ ดังนี ้

   1. โครงการพัฒนาทางดานรางกาย การปลูกฝงพัฒนาทักษะนิสัยการออกกําลังกาย  

การดูแลตนเองตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

   2. โครงการพัฒนาดานบุคลิกภาพมุงพัฒนาทักษะการเปนผูนํา การพูด และการแตงกาย 

   3. โครงการพัฒนาดานจิตใจ มุงสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม การสรางสัมพนัธภาพ  

การเอื้ออาทร ความรกั ความหวงใยระหวางนิสิตนกัศึกษาดวยกนั ความซื่อสัตย ความกตัญูและความ

สํานึกในหนาที่ของลูก พอแม ครู-อาจารย  เปนตน 

   4. โครงการพัฒนาดานสังคม มุงสงเสริมพัฒนานิสิต นักศึกษาใหเปนผูรูจักมารยาท

ทางสังคม สามารถเขาสังคมไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแกปญหา

สังคม 

   5. โครงการพัฒนาหอพักดานสภาพแวดลอม มุงสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบ  

ดูแลพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพของหอพักรวมกัน 

   6. โครงการพัฒนาทกัษะดานวชิาการ มุงพฒันาทกัษะที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอน

ในมหาวทิยาลยั ทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานทางวิชาการ อาทิเชน การพมิพ การเรียนภาษาองักฤษ   

เปนตน 

 จากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของสรุปไดวา การจัดกิจกรรมในหอพกันักศึกษา จะตองจัดกิจกรรม

ใหมีรูปแบบทีห่ลากหลายและครอบคลุมทกุดาน กลาวคือ ตองประกอบดวย กจิกรรมทีส่งเสริมประชาธิปไตย  

กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อ 

ใหนกัศกึษาสามารถเลอืกกจิกรรมไดตามความสนใจ เพือ่การพฒันาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ

สังคม อยางครบถวนสมบูรณ 
 5. การจัดการบริการหอพักดานการรักษาความปลอดภัย 
  ความปลอดภยัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบันการศึกษามีความสําคัญยิ่ง การจัดสิง่แวดลอม

ในสถาบนัการศึกษาใหปลอดภัย จะทําใหนักศึกษาไดรับความปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรัพยสิน โดยสถาบนั 

การศึกษาจะตองคํานึงถึงความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม 
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  พัชน ีกุสุมภ (2541: 7) ไดใหความหมายของคําวา ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความ

ปราศจากความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

  แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ในทศวรรษหนา จาก

การรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมสัมนาเพื่อหาแนวทาง

สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในทศวรรษหนา (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท. 2539: 132 – 134) 

พอสรุปได ดังนี ้

   1. ดานการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย ควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหสะอาด

ปลอดภยั ควรจัดใหมกีารจราจรภายในสถาบนัการศกึษา เพือ่ฝกนิสิตใหรูจักเดินทางดวยความปลอดภยั  

และมีการจัดตั้งมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษา ควรสรางระเบียบวินัยให

นิสิตนักศกึษาในเรื่องการทิง้ขยะมูลฝอย โดยตองจัดที่รับรองไวใหเพียงพอโดยมาตรการเรื่องการตรวจสอบ  

บํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร วัสดุอุปกรณและสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในสถาบันการศึกษาใหปลอดภัย 

   2. ดานการจัดบริการดานความปลอดภัย ควรจัดใหมีรถบริการรับ-สงนิสิตนักศึกษา 

โดยกําหนดใหเปนมาตรการหรือกฎระเบียบ จัดใหมีบริการรักษาพยาบาล  และควรจดัมาตรฐานขัน้ต่ํา 

ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารใสถาบันการศกึษา โดยมีการประสานงานกบัโรงพยาบาลหรืออสถานพยาบาล

ตางๆ เพื่อชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุข้ึน และควรจัดใหมีอุปกรณปองกันอุบัติภัย 

เชน เครื่องดับเพลิง 

   3. ดานการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนเนื้อหาสวัสดิศึกษา

ตั้งแตระดับช้ันอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรควรจัดใหสอดคลองกับสถานการณ หรืออุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต โดยครู อาจารย หรือผูทําหนาที่สอนเนื้อหาสวัสดิศกึษา ควรมีพื้นฐาน

หรือมีคุณวุฒิทางดานสวัสดศิึกษาโดยตรง ในระดับอุดมศึกษาควรจัดหลักสูตรใหมีวิชาเอก ดานการจัด

ความปลอดภัยในโรงงานหรือสํานักงาน จะชวยปลูกฝงจิตสํานึกความปลอดภัยใหแกผูเรียน ซึ่งครูหรือ

ผูสอนเนื้อหาสวัสดิศึกษา ควรปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมความปลอดภัยและควรปรบัปรุง

วิธีการสอนในรูปแบบตางๆเนนใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม 

   4. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ควรจัดใหนิสิตมีอาสาสมัครทํางาน ดาน

ความปลอดภัย โดยจัดตั้งชมรมสงเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ เชน การหา

ขาว การจัดทาํปายนิเทศ การรณรงคปองกันอุบัติภัยและการลดปญหามลภาวะตางๆ และจัดโครงการ

คุมครองผูบริโภค ในสถาบันอุดมศึกษาและควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติดานความปลอดภัย เชน การฝกซอม

หนีไฟ การฝกซอมเมื่อเกิดแผนดินไหว  เปนตน 

   5. ดานการบริหารและดําเนินงานดานความปลอดภัย ควรจัดตั้งคณะกรรมการการ

ดําเนนิงานดานความปลอดภยัในสถานศึกษา ซึง่จะประกอบดวยแผนการบังคับบัญชาการสื่อสาร การอพยพ
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เคลื่อนยาย การรักษาพยาบาล การฝกซอมหนีภัยตางๆ และควรจัดใหมีผูดูแลดานความปลอดภัย อีกทั้ง

ควรจัดตั้งโครงการนํารอง “การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษา” ดังนั้น ควรผลิตบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการจัดดําเนินงานดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 จากเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ สรุปไดวา การจัดบริการหอพกัดานการรักษาความปลอดภัย  

ทางหอพักจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบของหอพัก รูปแบบการกอสรางอาคารหอพัก ตลอดจน

มาตรการรองรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อันจะเปน

พื้นฐานสําคัญในการศึกษาตอไป 

 

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 1. ขอมูลทั่วไป (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  2549) 

  งานหอพกันักศึกษา ฝายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา กองพฒันานกัศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวดั ปทุมธานี 12110 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  2549) 

  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัยชัน้นําทางดานวิชาชีพวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีระดับสากล” 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายในการจัดหอพกั เพื่อรองรับนักศึกษาที่มี

ภูมิลําเนาตางจังหวัด ปริมณฑล ตลอดจนนักศึกษาที่มปีญหาดานการเรียนและการปรับตัวในดานตางๆ

โดยมีการจัดหอพักใหเปนลักษณะศูนยการศึกษาและหอพักอาศัย (Living – Learning and Caring  

Center) คือ จัดหอพักใหเปนแหลงพฒันานสัิยใหเกิดความงอกงามดานการเรียนรูทั้งทางชวีิตและวิชาการ  

เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั ซึ่ง

เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ 

  บทบาทของกองพัฒนานักศกึษา ทีม่ีตอนกัศึกษาในหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มบีทบาท

ตอนักศึกษาหอพักตามนโยบายของมหาวทิยาลยั โดยจดัที่พักใหกับนกัศึกษาที่มีภูมลํิาเนาตางจังหวัด

และอยูในเขตปริมณฑล โดยการรับสมัครตามใบคํารองขอเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี และพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ เมื่อรับนักศึกษาเขาพักแลวจะมีการจัดกิจกรรมที่สรางเสริมพัฒนา

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในหอพักใหเหมาะสม ใน

การพักอาศัยรวมกัน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดจัดตั้งหอพักนักศึกษาขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

ตลอดจนเปนการชวยใหนกัศึกษารูจักใชชวีติรวมกัน และรวมทาํกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาใหสําเร็จ 
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เปนบัณฑิตทีส่มบูรณทั้งความรู สติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดจัดสรรหอพักเพื่อรองรับนกัศึกษาชาย หญิง 

เขาพักอาศัย จํานวน 5 หลงั และสามารถรบันักศึกษาเขาพักอาศยัได ในจํานวนรวม 2,000 คน หอพักชาย

มีจํานวน 1 หลัง คือ หอพักนนทรี และอาคารหอพักหญิง จํานวน 4 หลัง คือ หอหญิงราชพฤกษ หอหญิง

ชงโค หอหญงิสุพรรณิการ และหอหญงิอนิทนลิ โดยมงีานหอพกันกัศึกษา สํานักงานหอพกันักศึกษา  เปน

ผูดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผูพักอาศัย โดยมีสถานที่ตั้งอยู ณ สํานักงาน

หอพักนักศกึษา อาคารหอพกันักศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2. วัตถุประสงคการจัดบรกิารดานหอพัก                                                             
  1. เพื่อใหเปนที่พกัอาศัยของนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจงัหวัดและปริมณฑล  ตลอดจน

นักศึกษาที่มปีญหาทางการเรียน และการปรับตัว 

  2. เพื่อเสริมสรางทักษะทางสงัคม ความสามารถในการทาํงานรวมกนั การเคารพสทิธิของ

ผูอ่ืน ความสามัคคี และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 

  3. เพื่อชวยสงเสรมิใหนักศกึษามพีัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  

โดยการจัดการที่พัก และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 

  4. เพื่อใหบริการที่พักมีความสะอาด ปลอดภัย ตลอดจนสภาวะแวดลอมที่ดีแกนักศึกษา

ที่อาศัยในหอพัก 
 3. การดําเนินการจัดนักศึกษาเขาพัก 
  การจัดนักศกึษาเขาหอพกั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กําหนดจัดนกัศึกษา

เขาพกัในหอพกั หองละ 4 คน โดยสวนใหญเปนนักศกึษาชัน้ปที่ 1 ซึ่งแตละหองจะจัดใหนกัศึกษาทีศ่ึกษา

ตางคณะอาศัยอยูรวมกัน ซึง่สามารถรับนักศึกษาเขาอยูในหอพักทั้งหมดรวม 2,600 คน โดยแยกอาคาร

หอพักระหวางชาย – หญิง แตในปจจุบันสํานักงานหอพกันักศึกษาไดดําเนินการจัดนักศึกษาเขาพักอาศัย

ในหองพักโดยจัดเปนหองพักประเภท VIP นักศึกษาเขาพกัอาศัยหองละ 2 คน และประเภทที่พักอาศัย  

3 คน ซึ่งเปนไปตามความตองการของนักศึกษาและผูปกครอง ดังนี้ 

   1. อาคารหอพักชาย 1 อาคาร รับนักศึกษาเขาอยูได 450 คน 

   2. อาคารหอพักหญิง 4 อาคาร รับนักศึกษาเขาอยูได 1,800 คน 

  หลักเกณฑพิจารณานักศึกษาเขาอยูหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พิจารณาจากใบสมัครของนกัศึกษา  โดย 

   1. ฐานะทางครอบครัว 

   2. ภูมิลําเนาและระยะทางในการเดินทางมาศึกษา 

   3. การวางอัตราสวนเฉลีย่ใหกบันักศึกษาทุกคณะ 
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   4. นักศกึษาตางชาติและนักศกึษาลกัษณะอืน่ๆตามทีม่หาวิทยาลยัอนุญาตใหเขาพกั 
 4. การเขาพักในตึกพัก/หอพัก 
  นักศกึษาเขาพกัจะตองจัดหากุญแจล็อคหองพกัเองและตกลงการเขา – ออกหองพกักบัเพื่อน  ๆ

สมาชิกภายในหอง โดยสามารถฝากกุญแจกับเจาหนาที่ประจําอาคารหอพัก (Front desk) ในเวลาราชการ 

  ในชวงปดหอพกันกัศกึษาประจาํภาคตางๆ เพื่อความสะดวกในการทาํความสะอาดหองพกั  

จึงหามนักศกึษาใสกุญแจหอง และไมอนญุาตใหนักศกึษานาํทรัพยสินสวนตัวเกบ็ในตูเก็บของในหองพกั  

โดยใหเก็บของที่จําเปนไวในหองเก็บของที่กําหนดไว ทรัพยสินทีม่ีคาและไมมีความจําเปนตองใชอีก  ให

นํากลับภูมิลําเนา หากเกิดปญหาสูญหายทางหอพักจะไมรับผิดชอบ 

  การแจงซอมอุปกรณหอพัก ขอใหนักศึกษาแจงเจาของหองพักแจงซอมไดกรณีพบเห็นวัสดุ

หรืออุปกรณของหอพักเกิดเสียหายไดที่เจาหนาที่ประจําหอพัก 
 5. บริการและสวัสดิการในโครงการหอพกัสวัสดิการนกัศึกษา 
  5.1 บริการทั่วไป 
   1. เตียงพรอมกับที่นอนและหมอน 

   2.   โตะเขียนหนงัสือ  เกาอี ้

   3.   ตูเก็บเสื้อผา   

   4.   น้ํารอน / เยน็ 

   5.   รานสวัสดิการนักศึกษา 

   6.   รานถายเอกสาร 

   7.  เครื่องซักผาหยอดเหรียญ 

   8.   ตูเย็นสวนกลาง 

   9.   เตาไมโครเวฟ 

   10. จักรยานเชาใชรายวนั 

   11. รถโดยสารสองแถวบริการในมหาวทิยาลยั 

   12. รถพยาบาลฉกุเฉิน 
  5.2 ดานการศึกษา 
   1.   หองอานหนงัสือ 

   2.   หองคอมพิวเตอร  พรอมระบบ Internet 

   3.   หองใหคําปรึกษา 

   4.   หนงัสือพมิพและนิตยสาร 

   5.   ศูนยหนงัสือ 

   6.   Internet  WIFI  
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   7.   การติวรายวิชา  ฯลฯ 
  5.3 ดานกฬีา 
   1.   หองออกกําลงักาย 

   2.   สนามกีฬาเอนกประสงค 

   3.   สนามฟุตบอล 

   4.   สระวายน้ํา 

   5.   สนามเทนนิส 

   6.   สนามกีฬาในหอพัก 

   7.   Knock  board 

   8.   บริการยืมอุปกรณกีฬา  ฯลฯ 
  5.4 ดานความบนัเทิง 
   1.   หองทีว ี/ ยูบีซ ี

   2.   Mini  Theater 

   3.   หองจัดรายการกระจายเสยีงในหอพัก 

   4.   ดนตรี / บนัเทงิ กอนวนัหยุดยาว ฯลฯ  
 6. รูปแบบการดําเนินงาน 
  1. ทุกตกึพกั/หอพกัจะมีอาจารยที่ปรึกษา ตกึละ 1 คน หากเปนตึกใหญจะมอีาจารยทีป่รึกษา  

2  คน  เพื่อควบคุมดูแลคนละ 2 ชั้น 

  2. ทุกตึกพัก/หอพกัจะมหีัวหนาตกึพัก/หอพัก ตกึละ 1 คน หากเปนตึกใหญจะมีรองหวัหนาตกึ

อีก 2 คน 

  3. คณะกรรมการบริหารหอพกันักศึกษา 

   อธิการบด ี               ประธาน 

   รองอธิการฝายกิจการนักศกึษา          กรรมการ 

   ผูชวยอธกิารบดี             กรรมการ 

   คณบดีทุกคณะ              กรรมการ 

   ผูอํานวยการสํานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบ   กรรมการ 

   ผูอํานวยการกองคลัง            กรรมการ 

   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา             กรรมการและเลขานุการ 

   หัวหนาฝายบริการและสวัสดิการนักศกึษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   กองพฒันานกัศึกษา 
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  4. นักศึกษาที่เขาพักจะตองจัดหากุญแจล็อคหองพักเองและตกลงการเขา – ออกหองพัก

กับเพื่อนๆสมาชิกภายในหอง โดยสามารถฝากกุญแจกับเจาหนาทีป่ระจําอาคารหอพัก (Front desk) 

ในเวลาราชการ 

  5. ในชวงปดหอพักนักศึกษาประจําภาคตางๆ เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด

หองพัก จึงหามนักศึกษาใสกุญแจหอง และไมอนุญาตใหนักศึกษานาํทรัพยสินสวนตัวเก็บในตูเก็บของ

ในหองพัก โดยใหเก็บของทีจ่ําเปนไวในหองเก็บของที่กาํหนดไว ทรัพยสินที่มีคาและไมมีความจาํเปน 

ตองใชอีก ใหนํากลบัภูมิลําเนา หากเกิดปญหาสูญหายทางหอพักจะไมรับผิดชอบ 
 7. บทบาทและหนาทีข่องอาจารยทีป่รึกษา 
  1. ควบคมุดูแลและใหคําปรึกษาแนะนาํแกนกัศึกษาในการดําเนนิการตางๆ ภายในหอพกั 

รวมถึงการตอนรับนองใหมเขาสูตึก/หอพัก 

  2. ควบคุมดูแลนกัศึกษาภายในหอพกัใหประพฤติและปฏบิัตติามระเบียบขอบังคับวาดวย

นักศึกษาและวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  3. ควบคุมดูแลการจัดหาทรัพยสิน และวัสดุ ครุภัณฑของหอพักนกัศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบยีบ และรักษาใหอยูในสภาพดี และใชการได เมื่อชํารุดเสียหายใหแจงงานหอพกัทราบเพือ่จัดดําเนนิการ

ซอมทันท ี

  4. ชวยสอดสอง ดูแลการทํางานของคณะผูบริหารจัดการหอพัก 

  5. ชวยเหลือเกีย่วกับความเจ็บปวยของนักศกึษาในหอพัก 

  6. รวมพิจารณาการเขาหอพักและออกจากหอพักของนกัศึกษาในความรับผิดชอบ 

  7. ใหความรวมมอืและประสานกับกองกิจการนักศึกษาอยางใกลชิด  และทันเหตุการณ 

  8. หนาที่อ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมาย 
 8. บทบาทหนาที่ของอาจารยหัวหนาตึกและผูดําเนินการหอพกั 
  1. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหอพักนักศึกษา และวากลาวตักเตือนนักศึกษา

ที่พกัอาศัยในหอพักใหปฏิบตัิตากฎ ระเบียบ และขอบังคบัวาดวยหอพกันักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี   

  2. เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร โดยความเห็นชอบ

ของงานหอพักกิจการนักศึกษา หรืออาจารยที่ปรึกษาหอพัก 

  3. พิจารณาและดําเนนิงานเกีย่วกับกิจกรรมนกัศึกษาในหอพัก โดยความเหน็ชอบของงาน

หอพักกองกิจการนักศึกษา 

  4. รายงานการกระทําผิดของนกัศกึษาทีพ่ักอาศัยในหอพกั ที่ประพฤติตนฝาฝนระเบยีบ 

ขอบังคับ วาดวยหอพักนักศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ตออาจารยที่ปรึกษาหอพัก   



 33 

หรือโดยตรงตองานหอพัก กองกิจการนกัศึกษา 

  5. ชวยดูแลความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกอาคารหอพัก และสอดสองดูแลการทํางาน

ของคนงานหรือนักการภารโรงประจําหอพัก 

  6. สอดสองดูแลยับยั้งหามปรามมิใหบุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพักนักศกึษา 

  7. ชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆของนักศึกษาที่เขาพักอาศยัในหอพักนักศึกษา 

  8. เสนอแนะขอคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการดําเนินการหอพักนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาหอพัก

หรืองานหอพกักองกิจการนักศึกษา 

  9. ดูแลทรัพยสินและวัสดุครุภัณฑของหอพักใหอยูในสภาพดี และใชการได เมื่อชํารุดเสยีหาย

ใหแจงตออาจารยที่ปรึกษาหอพักหรือโดยตรงตองานหอพัก สํานักงานหอพกันักศึกษาทราบจักไดดําเนินการ

ตอไป 
 9. หลักเกณฑและวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการเขาพักอาศัยในหอพักนักศกึษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
  ตามที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดจัดสรางหอพักนักศกึษาเพื่อเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรูใหนักศกึษาไดรับบริการดานทีพ่ักที่มีความสะดวกสบาย เปนแหลงเรียนรูการใชชวีิตอยู

รวมกัน รูจกัรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน เพื่อใหการดาํเนนิงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 27(1) และมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548 ประกอบกับขอ 4 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการดําเนนิกิจการหอพักนักศกึษา พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัจงึประกาศหลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ดังนี้   
  9.1 การเขาพกัอาศัยในหอพกั 
   1. ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิ์เขาพัก และ

ไดชําระคาบริการหอพักตามประกาศของมหาวิทยาลัยแลว ในกรณีที่หอพักมีที่วางใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

คัดเลือกนักศึกษาชั้นปอ่ืนทีป่ระสงคจะพักอาศัยในหอพักนักศึกษาจากแบบคํารองที่ยื่นขอไว 

   2. นักศึกษาที่จะเขาพักอาศัยในหอพัก จะตองเปนผูที่ไมมีโรคติดตอใดๆ และไมเคยถูก

ลงโทษใหออกจากหอพัก 

   3. นักศึกษาจะตองเขียนและยื่นแบบคํารองขอเขาพักอาศัยในหอพักดวยตนเอง ตาม 

รายละเอียด ในวนัและสถานทีท่ี่กาํหนดไวตามประกาศ 

   4. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพกัอาศยัในหอพัก ใหถือเปนสทิธิเฉพาะของตน  

จะโอนใหผูอ่ืนมิได และจะตองเขาพักอาศยัในหอพักภายในกําหนดเวลาตามประกาศเวนแตจะมีเหตุจาํเปน  

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ ์
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   5. นักศึกษาผูที่ไดรับสิทธิ์เขาพกัอาศัยในหอพักแลวจะตองอยูพกัอาศัยในระยะเวลา

ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  เวนแตวา จะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาหรือถกูลงโทษทางวนิยัใหออกจากหอพัก 

   6. นักศึกษาตองเขาพักอาศัยในหองทีม่หาวทิยาลยัจัดไวให จะยายหองโดยไมไดรับ

อนุญาตจากผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมิได 

   7. นักศึกษาตองคืนหองพักภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกป (โดยจะตองชําระคาบริการ

หอพักใหเรียบรอยกอนลวงหนา 7 วัน) 

   8. นักศึกษาที่มีความจาํเปนตองพักอาศัยในหอพักตอไปอีก ใหยื่นความจํานงลวงหนา

ไมนอยกวา 7 วัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองชําระคาบริการหอพักและเขาอาศัยในหองทีท่างมหาวทิยาลยัฯ 

จัดใหโดยชําระคาหองพักตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

   9. บุคคลทีม่ิใชนกัศึกษาทีป่ระสงคจะเขาพกัอาศยัในหอพกัเปนการชัว่คราว ตองไดรับ

อนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ  และตองชําระคาบริการหอพักตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาํหนด 
  9.2 หนาทีข่องนกัศึกษาและผูพักอาศัย 
   1. นักศึกษา และผูพักอาศัย มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งประกาศของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยเครงครัดและเชื่อฟงคําแนะนําตักเตือนของผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลยัฯ 

   2. นกัศึกษาและผูพักอาศัยตองชําระคาบริการหอพัก ตามอัตราและเวลาที่กําหนดไว

ในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

   3. นักศึกษาและผูพักอาศัยมีหนาที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่  ทรัพยสมบตัิของหอพัก

และของมหาวิทยาลัยฯ มิใหเสียหาย ใชสอยอยางประหยัด และระมัดระวัง 

   4. หากนักศกึษา และผูพักอาศยัทําใหทรัพยสินของหอพักนักศึกษาเสียหาย จะตอง

ซอมแซมหรือชดใชคาเสียหายนัน้ 

   5. นักศึกษาและผูพักอาศัยจะตองปดน้ํา และไฟฟาใหเรียบรอย หลังจากใชเสร็จแลว

ทุกครั้งที่ออกจากหอ 

   6. นักศึกษาและผูพักอาศยั มีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในหองพัก และไมวางภาชนะหรือส่ิงของเครื่องใชสวนตัวตามชั้นวางของหรือบริเวณอางลางหนา

หรือในบริเวณหองน้ํา 

   7. นักศึกษาและผูพักอาศัยควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เมื่อออกจากหองพกัทุกครั้ง 

เพื่อความเปนระเบียบและจรรโลงซึ่งวฒันธรรมอันดีงาม 

   8. นักศึกษามหีนาที่เขารวมประชุมตามที่มหาวทิยาลยัฯ กาํหนด 

   9. นักศึกษาที่พกัอาศัยอยูในหอพัก เมื่อพบนักศึกษาที่เจบ็ปวยโดยปจจุบันทนัดวน

จําเปนตองรีบแจงใหผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ หรือผูปกครองหอพักทราบโดยทนัท ี
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  9.3 วินัยนกัศกึษาและผูพักอาศัย 
   1. นักศึกษาและผูพักอาศัยพึงกระทําสิ่งที่ดีงาม ซึ่งเกิดประโยชนสุขในการอยูรวมกัน 

ในหอพัก  ไดแก 

    1.1 รักษาความสงบเรียบรอย และมีความสามัคคี ไมควรกระทําการใดๆ ใหเกิด

ความรําคาญหรือรบกวนแกผูอ่ืน 

    1.2 อยูในศีลธรรมและมีจรรยามารยาทที่ด ี

    1.3 เชื่อฟงคาํแนะนําตักเตือนของผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ 

    1.4 ชวยดูแลรักษาอาคารและทรัพยสินของหอพัก โดยมิใหเกิดความเสียหาย หรือ

ถูกทาํลาย และเมื่อพบความเสียหาย  ควรรีบแจงเจาหนาที่เพื่อซอมแซมหรือแกไขปรับปรุง 

    1.5 ใชสมบัติสวนรวมในหอพักอยางรูคา  รวมพัฒนาหอพกัใหนาอยู 

   2. นักศึกษาและผูพักอาศัยควรกลับเขาหอพักกอนกําหนดเวลาหอพักปดในเวลา 22.00 น.  

หากมีความจําเปนไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะตองไดรับอนุญาตจากผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ 

กอน 

   3. นกัศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในชมรม สโมสรนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมที่มีความจําเปน 

ตองเขาหอพักเกินเวลากาํหนด ใหชมรม สโมสรนักศกึษาขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรโดยใหผูอํานวยการ

กองบริการลงนามรับรอง พรอมทั้งแนบบัญชีรายชื่อนักศึกษา คณะ ชั้นปมาดวย 

   4. นักศึกษาที่ประสงคจะไปคางคืนนอกหอพักหรอืกลับบาน ควรแจงใหผูที่ไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยฯ ทราบลวงหนา 2 วนั และลงชื่อในสมุดที่จัดเตรียมไว 

   5. นักศึกษาและผูพักอาศัยจะตองใหความรวมมือในการตรวจหองพักหรือหอพักเพื่อ

การบํารุงรักษาหองพักหรือหอพัก 

   6. นักศึกษาพึงระวัง และตองไมกระทําดาํเนินการเสื่อมเสียหายแกนักศึกษา และ

มหาวิทยาลยัฯ  ไดแก 

    6.1 เลนการพนันในบริเวณหอพกั 

    6.2 เสพสุรา ของมนึเมา หรือส่ิงเสพติดในบริเวณหอพัก 

    6.3 นําอาวุธปน หรือวัตถุระเบดิ หรือเชื้อเพลิงอันอาจกอใหเกิดอัคคีภัยเขามาใน

บริเวณหอพกั 

    6.4 สูบบุหร่ีในหอพัก 

    6.5 มีกุญแจหรือวตัถุอ่ืนใดที่สามารถเปดเขาหองพักผูอ่ืนได 

    6.6 นักศึกษาชายไมควรเขาไปในอาคารหอพักหญิง และนักศกึษาหญงิไมควรเขาไป

ในอาคารหอพักชาย 
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    6.7 สงเสียงดังหรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการพกัอาศัยของผูอ่ืน 

    6.8 ประกอบอาหารในทีพ่ัก 

    6.9 ประกอบธุรกิจหรือการคาใดๆ ภายในหอพกั 

    6.10 ลักทรัพยหรือประทุษรายตอทรัพยของบคุคลอื่น หรือของหอพกั ตลอดจน

นําสมบัติของสวนรวมของหอพักไปใชประโยชนสวนตน 

    6.11 ติดตั้ง ตอเติม ดัดแปลง แกไข วัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑของหอพัก 

    6.12 นําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณหอพัก  

    6.13 นําบุคคลภายนอกเขามาในหอพัก โดยมิไดรับอนุญาตจากผูที่ไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยฯ 

    6.14 ปดประกาศหรือโปสเตอรนอกพื้นที่ที่หอพักจัดไวใหโดยมิไดรับอนุญาตใหใช 

    6.15 ซักลาง รีดผา นอกบริเวณทีห่อพักจัดไวให 

    6.16 ใชอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสนอกเหนือจากที่หอพักอนุญาตใหใช 

    6.17 เขาและออกหอพักหลงัเวลาที่หอพกักาํหนดโดยไมไดรับอนุญาตจากผูที่ไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลยัฯ 

    6.18 การเขา – ออกอาคารหอพัก โดยใชเสนทางอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช

ทางเขา – ออกปกติ 

    6.19 ใหขอมูลอันเปนเทจ็หรือปกปดความจรงิเพือ่ประโยชนตนหรือทําใหผูอ่ืนที่อยู

ในหอพักเสียหาย 

    6.20 หามนํารถยนต เขามาในบริเวณหอพัก เวนแตเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ดําเนนิงานหอพัก 

    6.21 รถจักรยาน  รถจักรยานยนต จะตองจอดเฉพาะบริเวณที่กําหนดให 

    6.22 ปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบอื่นๆ ที่กาํหนดขึ้นในภายหลงั 
  9.4 การปฏิบัติตอผูที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศกรณีนกัศกึษา หรือผูอาศยั
ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประกาศนี้ จะตองไดรับพิจารณาในความผิด ดังตอไปนี ้

   1. ตักเตือนดวยวาจาหรือลายลกัษณอักษร และใหนักศกึษา หรือผูพกัอาศัยลงชื่อ

รับทราบ  พรอมทั้งสงสําเนาใหผูปกครองนกัศึกษา 

   2. ทําทัณฑบนเปนหนังสือและสงสําเนาทณัฑบนนั้นใหผูปกครองนักศึกษา 

   3. ตัดสิทธิ์การเขาพักอาศัยในหอพักตามระยะทีก่ําหนด โดยไมคืนเงนิคาธรรมเนยีม

หอพักและแจงใหผูปกครองนักศึกษาผูนั้นทราบ 
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  9.5 ผูมีอํานาจพจิารณาความผิดนักศึกษาและผูพักอาศัย        
   1. ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ดําเนนิการได 

   2. ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการได และใหเขารวมกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

   3. ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการดําเนนิงานหอพกั

พิจารณาลงโทษและเสนอมหาวิทยาลัยดาํเนนิการทางวินัยนักศกึษา 

  ทั้งนี้ ใหมีการกําหนดหลักเกณฑการบันทึกและพิจารณาความผิด โดยใชการตัดคะแนน

ความประพฤติ 
  9.6 การเขาหอพกัลวงเวลาของนักศกึษา 
   เพื่อใหเกิดความเปนระเบยีบเรียบรอยเกี่ยวกับการเขาหอพักลวงเวลาของนกัศึกษาหญงิ  

จึงใหนักศึกษาหญงิปฏิบัติ ดังนี ้

   1. นักศึกษาหญิงตองเขาหอพักภายในเวลาไมเกิน  22.00 น. ของทกุวนั 

   2. ชมรม สโมสร ที่จัดกจิกรรมหารายได หรือมคีวามจาํเปนตองขอเขาหอพกัลวงเวลา

นั้น จะขอเขาหอพักลวงเวลาไดไมเกินกาํหนดเวลา 23.00 น. ซึง่ทางชมรม สโมสร ตองทําหนงัสอืขอ

อนุญาตใหนักศึกษาหญิงเขาหอพักลวงเวลาโดยจะตองทําหนังสือ เพื่อขออนุญาตกอนวันงานอยางนอย 

5 วัน และนําเสนอตองานหอพักกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ใหแนบรายละเอียดรายชื่อนักศึกษาหญิงที่จะ

ขอเขาหอพักลวงเวลา โดยระบุชื่อ-สกุล คณะ ชั้นป และหองพักดวย และตองไดรับอนุมัติจากกองกิจการ

นักศึกษากอน จึงจะขอเขาหอพักลวงเวลาได 

   3. ทุกครั้งที่นักศกึษาเขาหอพักลวงเวลา (หลัง 22.00 น.) ตองแสดงบัตรประจําตัว

ของหอพกัทกุครั้งกอนเขาหอพกั หากมีนกัศึกษาหญงิผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบขางตนจะถกูพจิารณา

ลงโทษ ดังนี ้

    คร้ังที่ 1 ตกัเตอืน 

    คร้ังที่ 2 ภาคทณัฑหรือทาํทณัฑบน  และแจงผูปกครองนักศึกษาทราบ 

    ครั้งที่ 3 ถอนสทิธิการอยูหอพัก 
  9.7 การกาํหนดอตัราเรียกเก็บคาบริการหอพักนักศึกษา 
   เพื่อใหการดําเนนิการกิจการหอพักนกัศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศเรื่อง การกําหนดอัตราเรียกเก็บคาบริการ ในหอพัก

นักศึกษา พ.ศ. 2549 อนุมัติใหเปนไปตาม ขอ 13 แหงระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี วาดวยการดําเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี ้

   1. คาบริการในกจิการหอพักนกัศึกษาใหเรียกเก็บในกรณี  ดังตอไปนี้ 
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    1.1 คาบัตรผานเขา – ออกหอพกั คนละ 200 บาท 

    1.2 คามัดจํากุญแจ  คนละ 100 บาท 

    1.3 คาประกันความเสียหาย คนละ 1,000 บาท 

   2. คาบํารุงที่พกัสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี   

    2.1  ภาคการศึกษาปกต ิอัตราคาบํารุงทีพ่ัก 

     2.1.1 หองพัดลม  พกัหองละ 4 คนๆ ละ 5,950 บาท / ภาคการศึกษา 

     2.1.2 หองปรับอากาศ พักหองละ 4 คนๆ ละ 7,000 บาท / ภาคการศึกษา 

    2.2 ภาคฤดูรอน อัตราคาบํารุงทีพ่ัก 

     2.2.1 หองพัดลม พกัหองละ 4 คน  คนละ - บาท / ภาคการศึกษา 

     2.2.2 หองปรับอากาศ  พกัหองละ 4 คน  คนละ - บาท / ภาคการศึกษา 

   3. คาบํารุงที่พกัสําหรับนักศึกษานานาชาติ 

    3.1 หองพัดลม  พกัหองละ 4 คน  คนละ 5,950 บาท / ภาคการศึกษา 

    3.2 หองปรับอากาศ  พกัหองละ 4 คน  คนละ 7,000 บาท / ภาคการศึกษา 

   4. นักศึกษาตองชําระคากระแสไฟฟาและคาน้าํประปาตามที่ใชจริงในแตละเดือน  

คาบริการกระแสไฟฟาหนวยละ 5 บาท คาบริการน้าํประปาหนวยละ 8 บาท ตองชําระภายใน 7 วนั  

หลังจากที่ไดรับใบแจงหนี้แลว 

   5. กรณีชําระคาบริการในกิจการหอพกั หรือคาบํารุงหอพักชากวากาํหนด ตองเสยี

คาปรับวันละ 20 บาท   

 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 รวิภา วงศบุศรัตน (2547: 57 – 71) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการให 

บริการหอพกันกัศึกษาของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยผลการวิจัยสรุปไดคือ ปจจัยทาง 

ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ทีน่ักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานราคา และ

ดานสถานที ่ สําหรับปจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับกลาง ไดแก ปจจัยดานบุคคล กระบวนการ การติดตอ 

ส่ือสาร ผลิตภัณฑและลักษณะทางกายภาพ 

 พักตรวิภา ศุภโกศล (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีตอ

การใหบริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา นิสิตปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการบริการ 

งานหอพักดานบริการและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 

 สุวรรณา สิทธชิัย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอการใหบริการ

ของหอพกัโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถัมภ ผลการวจิัยพบวา นกัเรียนมีความพึงพอใจ
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ตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภโดยรวมและรายดาน ไดแก 

ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร อยูในระดับมาก นอกนั้นนักเรียน

มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง   

 แคทธียา ตั้งพฒันธนา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศกึษามีความคิดเหน็ตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษา โดยรวมวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพ 

ดานการบริหาร ดานการบรกิารและสวัสดิการ และดานการรักษาความปลอดภัยของหอพักแพทย มีความ 

เหมาะสมในระดับปานกลาง ยกเวนดานกิจกรรมภายในหอพัก มีความเหมาะสมในระดับนอย สําหรับ

การจัดบริการหอพักเอเชี่ยนเกมสและหอพักใน ในแตละดาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 วิไลวัจน กฤษณภูติ และ สําเริง จันทรสุวรรณ (2523: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษารายงานการวิจัย

เร่ืองปญหาสุขภาพจิตและความตองการดานสวัสดิการหอพักของนักศึกษาหาวทิยาลัยขอนแกน โดยศึกษา

กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2523 จํานวน 3,472 คน พบวา สวนใหญนกัศึกษา

มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญสถานภาพครอบครัวบิดา มารดา อยูดวยกัน และ

เปนผูอุปการะดานการเงนิ สวนใหญรางกายแข็งแรงสมบรูณดี ปญหาดานสุขภาพจิต นักศึกษาประสบ

ปญหาวิตกกงัวลในดานการเรียนมากที่สุด รองลงมาไดแกปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัวแตกแยก  

แตไมพบปญหาสุขภาพจิตอันเนื่องจากการอาศัยอยูในหอพัก ดานสวัสดิการหอพกั พบวา การบริการ

น้ําดื่มไมเพียงพอ หองน้ําหองสวมพอใช ตูยาสามัญประจําหอพัก โทรทัศน โทรศัพท เปนสิ่งจําเปน และ

ควรจัดหาใหเพียงพอ 



                                                                                                                                                                       

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพือ่ศึกษาและเปรียบเทยีบทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดาน

กิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดาํเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้คือ การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชายและหญิง มหาวทิยาลัย

ราชมงคลธัญบรีุ ที่กาํลงัศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 ทีอ่าศัยอยูในหอพักของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 329 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่เลือกใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชายและหญงิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 ประกอบดวย

นักศึกษาชาย จํานวน 141 คน และนักศึกษาหญงิ จาํนวน 188 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวนทัง้สิ้น 329 คน 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้จึงใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้นโดยดาํเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎี 

และผลงานวิจยัที่เกีย่วของกบัตัวแปรที่ศึกษา 

 2. รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย และ

การสัมภาษณ เพื่อเปนขอมลูในการสรางแบบสอบถามเกีย่วกับทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรม

ภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

 3. ศึกษาแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดบริการหอพักนิสิตของ แคทธียา ตั้งพัฒนธนา (2549: 

134 – 140)  สิริสรณ ทิพทว ี(2543: 135 – 145) และ ศิริวรรณ พิมพทอง (2546: 111 – 116)   
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 4. นําขอมลูที่ไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการ

หอพกันักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดาน

กิจกรรมภายในหอพกั และดานการรักษาความปลอดภัย โดยตองครอบคลุมตามสาระที่นยิามศัพทเฉพาะ

ไวในบทที่ 1 

 5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อรับคําแนะนาํ

ในการตรวจแกไขเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 6. นําแบบสอบถามสงผูเชีย่วชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช 

 7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสนอตออาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณกอนการนําไปทดลองใช (Try Out)  

 8. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับนักศกึษา จํานวน 50 คน เพื่อหาคา

อํานาจจําแนกของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาอํานาจจาํแนก (Discrimination Power) เปนรายขอ โดย

ใช t-test (dep) เลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกที่มีนัยสําคัญมาเปนขอคําถาม t > 1.752 ไวเปนแบบสอบถาม

เพื่อใชในการวิจัย ไดขอคําถาม จํานวน 42 ขอ (ภาคผนวก ค)    

 9. วิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) จากแบบสอบถามทัง้ฉบับทีผ่านการคัดเลอืก โดย

ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) 

ไดคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 (ภาคผนวก ค)  

 10. นําแบบสอบถามเสนอกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อใหความเหน็ชอบแลว นําไปใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรม

ภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก เพศ  

ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายใน

หอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ไวดังนี ้
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   คะแนน  5  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับมากที่สุด 

   คะแนน  4  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับมาก 

   คะแนน  3  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับปานกลาง 

   คะแนน  2  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับนอย 

   คะแนน  1  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับนอยที่สุด 
 

  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเพื่อการแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ของคะแนน ดังนี ้

   คาคะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00 หมายถงึ  ผูตอบมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา  

               วามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

   คาคะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49 หมายถงึ  ผูตอบมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

               วามีความเหมาะสมในระดับมาก 

   คาคะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49 หมายถงึ  ผูตอบมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

               วามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   คาคะแนนเฉลีย่  1.50 – 2.49 หมายถงึ  ผูตอบมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

               วามีความเหมาะสมในระดับนอย 

   คาคะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.49 หมายถงึ  ผูตอบมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

               วามีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตวัเอง โดยดําเนินงานตามขัน้ตอนดังนี ้

 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง รองธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอความรวมมือและอนุญาตใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย

คร้ังนี ้

 2. ผูวิจัยติดตอกบัอาจารยผูควบคุมดูแลหอพกันกัศึกษา ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั 

 3. ผูวิจัยติดตอของความรวมมือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษา 

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั 

โดยสงแบบสอบถามและรบัคืนแบบสอบถามดวยตนเอง  

 4. การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดใชวิธีการทางสถติิโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

เพื่อการวิจัยทางสงัคมศาสตร 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยการะทําการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร มี

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี ้

 1. นําแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนนําไปวิเคราะห โดยการแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ 

 2. การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่เกี่ยวกบั เพศ ชั้นปที่ศึกษา  

ภูมิลําเนา และและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยการหาคารอยละ(Percentage) และคาความถี่ 

(Frequency) 

 3. การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกบัทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบริการหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และ

ดานการรักษาความปลอดภัย โดยรวมและเปนรายดาน โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 4. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภยั โดยรวมและเปนรายดานจําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบท ี (Independent t-test) 

สวนตัวแปรชัน้ปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครัวใชการวเิคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) (Ferguson.  1981: 308) 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

  1.1 คาความถี่ (Frequency) 

  1.2 คารอยละ (Percentage) 

  1.3 คาคะแนนเฉลีย่ (Arithmetic Mean) 

  1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1989: 68) 

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

2.1 หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยใชการทดสอบที่ (t-test) 

(dep.) (Ferguson. 1981: 180) 

  2.2 คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach.  1984: 160) 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมตุิฐาน 

  3.1 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชการทดสอบท ี  

(t-test) (ind.) 

  3.2 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตาง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบเปนรายคูดวยวธิีของเชฟเฟ(Scheffe’) (Ferguson.  1981: 190) 

 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 x     แทน  คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S.D. แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t         แทน  คาสถิติวิเคราะหในการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 

 F        แทน  คาสถิติวิเคราะหในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 

 SS      แทน  ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกาํลังสอง (Sum of Squares) 

 MS    แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบีย่งเบนยกกําลงัสอง (Mean Squares) 

 df       แทน  ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

 p        แทน  คาความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 

     (Probability) 

 *        แทน  คานัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอ

เปน 5 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหา

คารอยละ 

 ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรม

ภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลีย่ ( x ) และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทศันะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชการทดสอบท ี(t-test) 

สวนชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ใชการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

จึงทาํการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe's Method) 



 

 

46 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่และหา

คารอยละ ดังแสดงใน ตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนและคารอยละของนักศกึษาทีเ่ปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวนนักศึกษา (n = 329) รอยละ (%) 

     

1. เพศ       

    ชาย 141      42.85  

    หญิง 188      57.15  
     

รวม 329  100.00  
      

     

2. ชั้นปที่ศึกษา     

    ชั้นปที ่1  201  61.09  

    ชั้นปที ่2           66      20.06  

    ชั้นปที ่3 34  10.33  

    ชั้นปที ่4           28         8.52  
     

รวม       329  100.00  
      

     

3. ภูมิลําเนา     

    ภาคเหนือ  28  8.51    

    ภาคกลาง  179  54.40        

    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 51  15.50  

    ภาคใต 71  21.59  
     

รวม 329   100.00  
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวนนักศึกษา (n = 329) รอยละ (%) 

     

4. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว      

    ไมเกนิ 20,000 บาท          103          31.30  

    20,001 – 40,000 บาท         161          48.93  

     40,001 บาทขึ้นไป           65          19.76  
     

รวม         329        100.00  
     

          

 จากตาราง 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี ้มีจํานวนรวมทั้งสิน้  329  คน 

  1. เพศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงตามเพศเปนนักศึกษาชาย 

จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 42.85 และนักศึกษาหญิง จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 57.15 

  2. ชั้นปที่ศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงตามชั้นปที่ศึกษา 

เปนนักศึกษาชั้นปที ่1 จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 61.09  นักศึกษาชั้นปที ่2 จํานวน 66 คน คิดเปน

รอยละ 20.06  นักศึกษาชัน้ปที ่3 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.33 และนักศึกษาช้ันปที ่4 จํานวน 

28  คน คิดเปนรอยละ 8.52 

  3. ภูมิลําเนา  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงตามภูมิลําเนา เปน

ภาคเหนือ จํานวน  28 คน  คิดเปนรอยละ 8.51  ภาคกลาง  จํานวน 179 คน  คิดเปนรอยละ 54.40 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 51 คน  คิดเปนรอยละ  15.50  และภาคใต  จํานวน  71 คน คิดเปนรอยละ 

21.59  

  4. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

แบงตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เปน เกิน 20,000 บาท  จํานวน 103 คน  คิดเปนรอยละ 

31.30  ตั้งแต 20,001 – 40,000 บาท  จํานวน 161 คน   คิดเปนรอยละ 48.93  และ  40,001 บาทขึ้นไป  

จํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 19.76 
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 ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานกายภาพ  ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรม

ภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตาราง 2 – 10  

 

ตาราง 2 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบรกิารหอพกั 

     นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวม และเปนรายดาน 
 

ระดับความคดิเห็น (n = 329) 
การจัดบริการหอพักนักศกึษา 

x  S.D 
ระดับความเหมาะสม 

    

1. ดานกายภาพ  3.17 .41 ปานกลาง   

2. ดานการบรกิารสวัสดิการ 3.02 .48 ปานกลาง 

3. ดานกิจกรรมภายในหอพกั 2.91 .55 ปานกลาง 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 2.51 .54 ปานกลาง                
    

รวม 2.94 .36 ปานกลาง 
    

 

 จากตาราง 2 แสดงวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษา มีทัศนะตอ

การจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวม วามีความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาทกุดานมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกจิกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย   
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ตาราง 3 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบรกิารหอพกั 

     นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ เปนรายขอ 
 

ระดับความคดิเห็น (n = 329) 
ดานกายภาพ 

x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. สถานที่ตั้งของหอพกัอยูในบริเวณที่สะดวกตอ 

การมาเรยีน 3.53 .85 มาก 

2. แสงสวางภายในอาคารหอพักมีเพียงพอ     3.44 .71 ปานกลาง  

3. แสงสวางโดยรอบอาคารหอพักมีเพยีงพอ  3.33 .82 ปานกลาง 

4. การระบายอากาศภายในอาคารหอพักเปนไปอยาง

เหมาะสม 3.31 .83 ปานกลาง 

5. การระบายอากาศภายในหองพักเปนไปอยาง

เหมาะสม 3.06 .89 ปานกลาง 

6. หองน้าํและหองสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ 3.03 .84 ปานกลาง   

7. หองน้าํและหองสุขามีเพยีงพอ 3.03 .90 ปานกลาง 

8. การจัดบริเวณซัก-ลางและตากเสื้อผาของนักศกึษา

เอื้อความสะดวกตอการใชงาน 2.96 .87 ปานกลาง 

9. การจัดระบบระบายน้ําภายในอาคารและบริเวณ 

หอพักมีความสะดวก 3.19 .87 ปานกลาง   

10. สถานที่รับรองผูปกครองที่มาพบนกัศึกษาม ี

ความสะดวกสบาย  3.01 .97 ปานกลาง 

11. บริเวณโรงอาหารของหอพักมีความสะอาด 3.19 .87 ปานกลาง 

12. สถานที่จดักิจกรรมสันทนาการของนกัศึกษา    

ภายในหอพักมีอยางเหมาะสม 3.06 .90 ปานกลาง 

13. หองสําหรับใหนกัศึกษาทบทวน บทเรียนอาน

หนงัสือมีเพียงพอ  3.08 .87 ปานกลาง   
    

รวม 3.17 .41 ปานกลาง 
    

     .           

 จากตาราง 3 นกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษามทีัศนะตอการจัดบริการ 
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หอพักนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ โดยรวมวามคีวามเหมาะสมอยูใน

ระดับปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาเกือบทกุขอมีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง ยกเวน

ขอ 1 สถานทีต่ั้งของหอพักอยูในบริเวณที่สะดวกตอการมาเรียน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก        
 

ตาราง 4 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบรกิารหอพกั 

     นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการบริการสวัสดิการ เปนรายขอ  
 

ระดับความคดิเห็น (n = 329) 
ดานการบริการสวัสดิการ                        

x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในหองพกั เชน ตู  

เตียง ทีน่อน  โตะหนงัสือ ฯลฯ  มีเพยีงพอ 3.50 .80 มาก 

2. การอํานวยความสะดวกของบริการดานสุขภาพ 

และการปฐมพยาบาลมีความเหมาะสม 3.19 .82 ปานกลาง 

3. โทรศัพทสาธารณะบริเวณหอพักมีความเพยีงพอ       3.19 .76 ปานกลาง 

4. การบริการหนงัสือพมิพประจําวนัมีเพียงพอ 3.01 .87 ปานกลาง 

5. การประชาสัมพันธขาวสารตางๆมีความทันสมัย        2.79 .93 ปานกลาง 

6. การซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องใชและส่ิงอํานวย 

ความสะดวก เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น มีความรวดเร็ว       2.88 .98 ปานกลาง 

7. หองสวนรวมสําหรับดูโทรทัศนมีความเหมาะสม       2.78 .93 ปานกลาง 

8.  การจัดบริการคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตสําหรับ 

นักศึกษามีเพยีงพอ 2.88 .99 ปานกลาง       

9. การอํานวยความสะดวกเมื่อมีผูมาติดตอขอพบ 

นักศึกษามีความเหมาะสม 2.96 .91 ปานกลาง 

10. การจัดบริการเกี่ยวกับจดหมาย/พัสดุภัณฑ ใหแก

นักศึกษามีความเหมาะสม 3.06 .90 ปานกลาง 

11. การจัดบริการซักรีดเสื้อผาสําหรับนักศึกษาม ี

ความเหมาะสม 2.97 .95 ปานกลาง 

12. ความสะดวกในการยมื-คืนวัสดุอุปกรณเพื่อทาํ 

กิจกรรมตางๆของนักศึกษามีความเหมาะสม 3.01 .88 ปานกลาง 
    

รวม 3.02 .48 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการบริการสวสัดิการ โดยรวมวามีความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาเกือบทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  

ยกเวนขอ 1 จาํนวนสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก  เชน ตู  เตียง  ที่นอน  โตะหนังสือ ฯลฯ  มีเพยีงพอ  

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก       

 

ตาราง 5 คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศกึษาตอการจัดบรกิารหอพกั 

     นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกิจกรรมภายในหอพัก เปนรายขอ  
 

ระดับความคดิเห็น (n = 329) 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก 

x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาในหอพัก              

มีความเหมาะสม 3.01 .91 ปานกลาง 

2. บุคลากรประจําหอพักใหคําแนะนําเกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมตางๆของนักศึกษาอยางชดัเจน 3.00 .81 ปานกลาง 

3. กิจกรรมที่ทางหอพกัจัดใหแกนกัศึกษามี 

ความหลากหลาย  3.01 .84 ปานกลาง 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธ เชน   

กิจกรรมมนษุยสัมพนัธนักศกึษาหอพกั ฯลฯ  มี 

ความเหมาะสม   2.95 .86 ปานกลาง 

5. มีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เชน กิจกรรม

ทําบุญหอพกั ฯลฯ 2.89 .87 ปานกลาง 

6. มีการจัดกิจกรรมดานวชิาการ เชน กิจกรรมแนะแนว

สัญจร ฯลฯ 2.79 .93 ปานกลาง 

7. มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชนกิจกรรม 

พัฒนาหอพัก ชมรมคายอาสาพัฒนา ฯลฯ 2.86 .96 ปานกลาง 

8. มีการสงเสรมิใหนกัศึกษามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมของหอพักมีอยางชดัเจน 2.74 .89 ปานกลาง 
    

รวม 2.91 .55 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการจัดกิจกรรมภายในหอพัก โดยรวมวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวานักศกึษามีทศันะตอการจดับริการ

หอพักนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการจัดกจิกรรมภายในหอพัก ทุกขอวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพัก 

     นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการรักษาความปลอดภัยเปนรายขอ  
 

ระดับความคดิเห็น (n = 329) 
ดานการรักษาความปลอดภยั 

x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
    

1. การจัดระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยประจํา

หอพักมีความเหมาะสม 2.59 .86 ปานกลาง 

2. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพัก ม ี

ความสุภาพเรยีบรอย 2.54 .86 ปานกลาง 

3. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพัก ม ี

ความรับผิดชอบ     2.55 .85 ปานกลาง 

4. ความเพยีงพอของถงัดับเพลิงในอาคารหอพัก           2.63 .89 ปานกลาง 

5. มีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกนัอคัคีภัยใหแก

นักศึกษา 2.46 .83 นอย 

6. การใชบันไดหนีไฟภายในอาคารมีความสะดวก 2.44 .92 นอย 

7.  มีการติดตั้งสัญญาณเตอืนภัยภายในอาคารหอพัก    2.49 .91 นอย 

8. การใหแสงสวางในเวลากลางคืนบริเวณทางเดิน 

ภายในอาคารมีความเหมาะสม 2.47 .90 นอย 

9. การใหแสงสวางในเวลากลางคืนบริเวณรอบๆ 

หอพักมีความเหมาะสม 2.45 .91 นอย 
    

รวม 2.51 .54 ปานกลาง 
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 จากตาราง 6 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการรักษาความปลอดภัย โดยรวม วามี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวานักศกึษามีทศันะตอการจดับริการ

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการรักษาความปลอดภัย เกือบทุกขอวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนขอที่นกัศึกษาเหน็วามคีวามเหมาะสมอยูในระดับนอย ไดแก  

ขอ 5 มีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยใหแกนักศึกษา ขอ 6 การใชบันไดหนีไฟ ภายใน

อาคาร มีความสะดวก ขอ 7 มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารหอพัก ขอ 8 การใหแสงสวาง

ในเวลากลางคนืบริเวณทางเดินภายในอาคารมีความเหมาะสม และ ขอ 9 การใหแสงสวางในเวลากลางคืน

บริเวณรอบๆ หอพัก  

 

ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพัก 

     นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

ระดับความคดิเห็น 

ชาย 

(n = 141) 

หญิง 

(n = 188) 

ทัศนะของนกัศึกษาตอการจัด 

บริการหอพกันักศึกษา 

x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

       

1. ดานกายภาพ                           3.20 .49 ปานกลาง        3.15 .34 ปานกลาง 

2. ดานการบริการสวัสดิการ          3.09 .56 ปานกลาง      2.97 .41 ปานกลาง        

3. ดานกิจกรรมภายในหอพัก       3.01 .67 ปานกลาง        2.83 .43 ปานกลาง 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 2.61 .62 ปานกลาง        2.44 .46 นอย 
       

รวม 3.00 .43 ปานกลาง 2.89 .28 ปานกลาง 
       

 

 จากตาราง 7 แสดงวา นักศึกษาชายมทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษาหญิงมีทัศนะวา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาชายมีทัศนะตอการจัด 

บริการหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง

ทุกดาน 
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  สวนนกัศกึษาหญงิ  มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี วามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เกือบทุกดาน ยกเวนดานรักษาความปลอดภัยที่เห็นวา

มีความเหมาะสมอยูในระดบันอย 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวม   

     และเปนรายดาน จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 
 

ระดับความคดิเห็น 

ชั้นปที่ 1 

(n = 201) 

ชั้นปที่ 2 

(n = 66) 

ชั้นปที่ 3 

(n = 34) 

ชั้นปที่ 4 

(n = 28) 
การจัดบริการหอพักนักศึกษา 

x  S.D.   

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D.   

ระดับ 

ความเหมาะสม
x  S.D.   

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

             

1. ดานกายภาพ                        3.18 .42 ปานกลาง       3.17 .38 ปานกลาง       3.10 .40 ปานกลาง        3.21 .38 ปานกลาง         

2. ดานการบริการสวัสดิการ        3.04 .46 ปานกลาง       3.00 .53 ปานกลาง       2.95 .55 ปานกลาง        3.01 .45 ปานกลาง         

3. ดานกิจกรรมภายในหอพัก      2.91 .56 ปานกลาง       2.96 .58 ปานกลาง       2.80 .57 ปานกลาง        2.87 .43 ปานกลาง         

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 2.52 .54 ปานกลาง       2.50 .57 ปานกลาง       2.47 .49 นอย                2.57 .54 ปานกลาง 
             

 2.95 .36 ปานกลาง       2.94 .37 ปานกลาง       2.86 .36 ปานกลาง        2.95 .30 ปานกลาง         
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 จากตาราง 8 นกัศึกษาชัน้ปที ่1 มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาชัน้ปที ่2 มีทัศนะวามีความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาชัน้ ปที ่3 มีทัศนะวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษา

ชั้นปที ่4 มีทัศนะวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาชั้นปที ่1 มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ 

ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย   

  นักศึกษาชัน้ปที ่2 มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี ทุกดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดาน

กิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภยั  

  นักศึกษาชัน้ปที ่3 มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี ทุกดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ และ

ดานกิจกรรมภายในหอพัก สวนดานการรักษาความปลอดภัย มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 

  นักศึกษาชั้นปที ่4 มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ทุกดานวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดาน

กิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภยั   
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

     โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามภมูิลําเนา 
 

ระดับความคิดเห็น 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต การจัดบริการหอพักนักศึกษา 

x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม
x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

             

1. ดานกายภาพ                        3.29 .43 ปานกลาง       3.14 .38 ปานกลาง       3.16 .37 ปานกลาง        3.20 .48 ปานกลาง         

2. ดานการบริการสวัสดิการ        3.06 .48 ปานกลาง       3.00 .45 ปานกลาง       3.14 .49 ปานกลาง        2.96 .55 ปานกลาง         

3. ดานกิจกรรมภายในหอพัก      3.18 .56 ปานกลาง       2.90 .53 ปานกลาง       2.86 .55 ปานกลาง        2.83 .59 ปานกลาง         

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 2.52 .54 ปานกลาง       2.50 .57 ปานกลาง       2.47 .49 นอย                2.51 .54 ปานกลาง 
             

รวม 3.05 .33 ปานกลาง       2.92 .34 ปานกลาง       2.96 .33 ปานกลาง        2.91 .43 ปานกลาง         
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 จากตาราง 9 นกัศึกษาที่มีภูมลํิาเนาภาคเหนอืมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวม วามคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ภาคกลางมีทัศนะวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง นักศึกษาทีม่ีภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีทัศนะวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษาที่มีภูมลํิาเนาภาคใตมีทัศนะวา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นกัศกึษาที่มีภูมิลําเนาภาคเหนือมีทศันะตอการจดับริการ

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทกุดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาภาคกลาง มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรีทุกดาน วามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ 

ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกดานวามคีวามเหมาะสมอยูในระดบันอย ดานกายภาพ ดาน 

การบริการสวัสดิการ ดานกจิกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาภาคใต มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรีทุกดานวามคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ  

ดานกิจกรรมภายในหอพกั และดานการรกัษาความปลอดภัย  
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานตามทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบรกิารหอพักนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยรวม 

     และเปนรายดาน จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครัว 
 

ระดับความคดิเห็น 

ไมเกิน 20,000 บาท 

(n = 103) 

20,001 - 40,000 บาท 

(n = 161) 

40,001 บาทขึน้ไป

(n = 65) 
การจัดบริการหอพักนักศกึษา 

x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D 

ระดับ 

ความเหมาะสม 

          

1. ดานกายภาพ                  3.21 .43 ปานกลาง 3.15 .41 ปานกลาง 3.15 .36 ปานกลาง 

2. ดานการบรกิารสวัสดิการ           3.09 .48 ปานกลาง 2.99 .47 ปานกลาง 2.97 .50 ปานกลาง 

3. ดานกิจกรรมภายในหอพกั         3.00 .56 ปานกลาง 2.84 .56 ปานกลาง 2.91 .52 ปานกลาง 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย    2.56 .68 ปานกลาง 2.52 .48 ปานกลาง 2.43 .41 นอย 
          

รวม 3.00 .40 ปานกลาง 2.91 .35 ปานกลาง 2.90 .29 ปานกลาง 
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 จากตาราง 10  นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมเกิน 20,000 บาท มีทัศนะตอ

การจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมวา มีความเหมาะสมอยู

ในระดับปานกลาง นักศกึษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ 20,001 – 40,000 บาท มีทัศนะวามีความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง และนักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ 40,001 บาทขึ้นไป มีทัศนะวา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน นักศกึษาทีม่ีสถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครัวไมเกนิ 20,000 บาท  

มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกดานวามีความเหมาะสม

อยูในระดบัปานกลาง ดานกายภาพ ดานการบรกิารสวสัดิการ ดานกจิกรรมภายในหอพกั และดานการรักษา

ความปลอดภัย  

  นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ  20,001 – 40,000 บาท มีทัศนะตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกดานวามีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง 

ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

  นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ 40,001 บาทขึ้นไป มีทัศนะตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกือบทุกดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ และดานกิจกรรมภายในหอพัก สวนดานการรักษาความปลอดภัย   

มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชการทดสอบท ี(t-test) 

สวนชั้นปที่ศึกษา  ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวใชการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's method)  ดังแสดงในตาราง  11 – 15  
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบทศันะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

     ราชมงคลธญับุรี  โดยรวมและเปนรายดานจาํแนกตามเพศ  
 

 เพศ 

บริการหอพกันักศึกษา ชาย (n = 141) หญิง (n = 188) 

 x  S.D. x  S.D. 

t p 

       

1. ดานกายภาพ  3.20 .49 3.15 .34 0.95 0.339 

2. ดานการบริการสวัสดิการ   3.09 .56 2.97 .41 2.24 0.026 

3. ดานกิจกรรมภายในหอพัก   3.01 .67 2.83 .43 2.84 0.005 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย   2.61 .62 2.44 .46 2.74 0.006 
       

รวม 3.00 .43 2.89 .28 2.93 0.004 
       

           

 จากตาราง 11 นักศึกษาเพศชายและเพศหญงิ มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการบริการสวัสดิการ ดานกจิกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภยั แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกายภาพ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบทศันะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

     ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 
 

การจัดบริการหอพักนักศกึษา แหลงความ แปรปรวน SS df MS F p 

       

1. ดานกายภาพ  ระหวางกลุม       0.21 3 0.07 

 ภายในกลุม       55.69 325 0.17 
0.42 0.73 

       

 รวม 55.91 328    
        

       

2. ดานการบรกิารสวัสดิการ ระหวางกลุม        0.26 3 0.08 

 ภายในกลุม      77.34 325 0.23 
0.37 0.77 

       

 รวม 77.60 328    
        

       

3. ดานกิจกรรมภายในหอพกั ระหวางกลุม               0.65 3 0.22 

 ภายในกลุม    101.54 325 0.31 
0.70 0.55 

       

 รวม 102.20 328    
        

4. ดานการรักษาความปลอดภัย     ระหวางกลุม       0.16 3 0.05 

 ภายในกลุม      96.97 325 0.29 
0.18 0.90 

 รวม 97.14 328    
        

 ระหวางกลุม        0.20 3 0.06 

รวม ภายในกลุม       42.50 325 0.13 
0.51 0.67 

 รวม 42.70 328    
       

 

 จากตาราง 12 นักศึกษาทีก่ําลังศึกษาในชั้นปตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา

ที่กําลังศึกษาในชั้นปตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย   
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ไมแตกตางกนั 

 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบทศันะของนักศกึษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

     ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

การจัดบริการหอพักนักศกึษา แหลงความ แปรปรวน SS df MS F p 

       

1. ดานกายภาพ  ระหวางกลุม       0.59    3 0.19   

 ภายในกลุม       55.31   325 0.17   
1.16   0.32 

       

 รวม 55.91   328    
        

       

2. ดานการบรกิารสวัสดิการ ระหวางกลุม        1.11 3 0.37 

 ภายในกลุม      76.49 325 0.23 
1.57 0.19 

       

 รวม 77.60 328    
        

       

3. ดานกิจกรรมภายในหอพกั ระหวางกลุม               2.52 3 0.84 

 ภายในกลุม    99.67 325 0.30 
2.74   0.04 

       

 รวม 102.20  328    
        

4. ดานการรักษาความปลอดภัย     ระหวางกลุม       0.20 3 0.06 

 ภายในกลุม      96.94 325 0.29 
0.22 0.87 

 รวม 97.14 328    
        

       

 ระหวางกลุม        0.50 3 0.16 

รวม ภายในกลุม       42.20 325 0.13 
1.29 0.27 

 รวม 42.70 328    
       

 



 

 

64 

 จากตาราง 13 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลธัญบุรี ดานกิจกรรม

ภายในหอพกั แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานกายภาพ  ดานการบริการสวสัดิการ  

และการรักษาความปลอดภัย ไมพบความแตกตาง 

  เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ จึงทาํการทดสอบเปนรายคู โดยใชวธิีของ  

เชฟเฟ (Scheffe's Method) ดังแสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยตามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

     เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ดานกิจกรรมภายในหอพัก จาํแนกตามภูมิลําเนา เปนรายคู 
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 
ภูมิลําเนา 

x  3.18 2.90 2.86 2.83 
      

ภาคเหนือ 3.18     

ภาคกลาง              2.90 *    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       2.86 *    

ภาคใต 2.86 *    
      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 14 นักศึกษาทีม่ีภูมิลําเนาในภาคเหนือ มทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกิจกรรมภายในหอพกัแตกตางจากนกัศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมพบ

ความแตกตาง 
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ตาราง 15  การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

     ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกจิของครอบครัว 
 

การจัดบริการหอพักนักศกึษา แหลงความ แปรปรวน SS df MS F p 

       

1. ดานกายภาพ  ระหวางกลุม       0.27 2 0.13   

 ภายในกลุม       55.63   326 0.17   
0.79   0.45 

       

 รวม 55.91   328    
        

       

2. ดานการบรกิารสวัสดิการ ระหวางกลุม        0.70    2 0.35 

 ภายในกลุม      76.90 326 0.23 
1.48   0.22 

       

 รวม 77.60   328    
        

       

3. ดานกิจกรรมภายในหอพกั ระหวางกลุม               1.69    2 0.84   

 ภายในกลุม    100.51  326 0.30 
2.75   0.06 

       

 รวม 102.20  328    
        

4. ดานการรักษาความปลอดภัย     ระหวางกลุม       0.73    2 0.36   

 ภายในกลุม      96.41   326 0.29 
1.23   0.29 

 รวม 97.14 328    
        

 ระหวางกลุม        0.57 2 0.28   

รวม ภายในกลุม       42.12   326 0.12 
2.23   0.10 

 รวม 42.70   328    
       

 

 จากตาราง 15 นักศึกษาทีม่ีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกนั มีทัศนะตอการจัด 

บริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน ไมพบดานใดแตกตางกัน 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราช-มงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภัย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูคร้ังนี้ ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชาย

และหญิง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กาํลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ของปการศกึษา 

2554 จํานวนทั้งสิน้ 329 คน  

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาตอการจัด 

บริการหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการบริการ

สวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภยั จํานวน 42 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั 0.95 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. การวเิคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

 2. การศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภยั โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย ( x  ) และคาความเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

 3. การเปรียบเทียบทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบริการหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชการทดสอบท ี (t-test) สวน

ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
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ทางเดียว (One-Way  Analysis of Variance) ในกรณพีบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ จึง

ทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวธิีของ เชฟเฟ (Scheffe's Method) 

      

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทัศนะของนกัศึกษาตอการจัดบริการหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยอยูในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี มีทัศนะตอการจัดบริการหอพัก  รวมและเปนรายดาน ทุกดานวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนะตอการจัดบริการหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา นกัศึกษาชายและหญิง มีทัศนะตอการจดับริการหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย  

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานกายภาพ ไมพบความแตกตาง 

  2.1 นักศึกษาทีก่ําลงัศึกษาในชั้นปตางกัน มทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั    

  2.2 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศกึษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมไมแตกตางกนั   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานกัศึกษาที่มี

ภูมิลําเนาตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาน

กิจกรรมภายในหอพัก แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

  2.3 นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน มีทัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตาง 

 

การอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายดาน คือ ดานกายภาพ ดานการบริการสวสัดิการ ดานกจิกรรม

ภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย วามคีวามเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังมีการจัดบริการหอพักนักศึกษาในแตละดานที่

มีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงอยูหลายประการ ไดแก ดานกายภาพ บริเวณทัง้ภายนอกและภายใน

บริเวณอาคารหอพักนักศึกษายังมีแสงสวางไมเพียงพอ การรักษาความสะอาดและการระบายอากาศบริเวณ

ทั้งภายนอกและภายในบริเวณรอบๆ อาคารหอพกัยงัมีขอบกพรอง ดานการบรกิารและสวัสดิการ มีการจัด 
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บริการตางๆ ลาชาและไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ดานกิจกรรมภายในหอพัก ทางหอพัก

นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมภายในหอพักมีจํานวนนอย และกิจกรรมไมไดรับความสนใจจากนกัศึกษา

เทาที่ควร และดานรักษาความปลอดภัย ยังขาดอุปกรณและบุคลากรที่ชวยดูแลความปลอดภัยใหนักศึกษา  

สงผลใหนักศึกษาที่พักอาศยัอยูในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีทัศนะตอ

การจัดบริการหอพักอยูในระดับปานกลาง ซึ่งการจัดบริการหอพักนักศึกษานั้นถือวา เปนปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่ง ที่ชวยพัฒนานกัศึกษาและสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป ผูวิจัยจึงขอนําเสนอการอภิปรายผลในแตละดาน ดังนี ้

  1.1 ดานกายภาพ จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทัง้นี้

อาจเปนเพราะแสงสวางภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคารหอพักยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะในเวลา

กลางคืน การจัดระบบระบายอากาศทัง้ภายในอาคารหอพักและภายในหองพกัที่ยงัไมดีเทาที่ควร หองน้าํ

และหองสุขา ยังไมคอยถกูสขุลักษณะและมีปริมาณไมเพยีงพอกบัจํานวนนกัศึกษา การจัดบริเวณซกัลาง

และตากเสื้อผาของนักศึกษายังมีพื้นทีน่อย จึงไมเอ้ือตอการใชงาน การจัดระบบระบายน้ําภายในอาคาร

และบริเวณหอพักยงัขาดประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมกีารขุดคูระบายน้าํบริเวณรอบๆ อาคารหอพัก ทําให

เกิดปญหาน้าํเนาเสยี สงกลิน่รบกวนบริเวณหอพัก และยังเปนแหลงเพาะพนัธุเชื้อโรคชนิดตางๆ หอง

สันทนาการ หองทบทวนบทเรียน และสถานที่รับรองผูปกครองไมสะดวกสบาย และมีจํานวนไมเพียงพอ   

โรงอาหารยงัมขีอบกพรองในเรื่องของการรักษาความสะอาดที่ไมทั่วถงึ ดงัที ่ซเีกอรส (แคทธยีา ตั้งพฒันธนา. 

2549: 102; อางอิงจาก Seager.  1961: 5) ไดกลาววา หอพัก ควรตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม สามารถ

ใชประโยชนเพือ่กิจกรรมกลางแจงและสนัทนาการไดมากที่สุด ควรจัดใหมอุีปกรณที่สมบูรณและใชประโยชน

ไดมากภายในอาคาร และควรคํานึงถึงการระบายอากาศ และแสงสวางใหเปนธรรมชาติ ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พิมพทอง (2542: 83) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของนิสิตตอการจัด 

บริการหอพกันสิิตในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย พบวา นิสิตมีทัศนะตอการใหบริการหอพักในดานกายภาพ 

วามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ ณฤมล ประภัสสร (2547: บทคดัยอ) 

ไดศึกษาปญหาและความตองการของนิสิตเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักโครงการเพชรในตม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสภาพแวดลอม ดานกายภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   

  1.2 ดานการบริการสวัสดิการ จากการศึกษาพบวา นักศึกษามทีัศนะตอการจดับริการหอพกั

นักศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวม มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทัง้นี้

อาจเปนเพราะ จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก มีมากพอสมควร แตอาจจะยังไมมีขอบกพรอง

ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานของวัสดุบางชนิด ขาดการอํานวยความสะดวกของบริการ ดานสุขภาพ
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และการปฐมพยาบาล ยังไมเหมาะสม เชน มกีารจัดยาสามัญประจาํบาน และเวชภัณฑไมมีคุณภาพ  

โทรศัพทสาธารณะ การบริการหนังสือพิมพประจําวัน และการจัดบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใน

หอพัก มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา การประชาสัมพันธยังไมทันสมัยและขาดความตอเนื่อง  

การอํานวยความสะดวกเมื่อมีผูมาติดตอขอพบนกัศึกษามีไมคอยสะดวกและทนัสมยั จึงทาํใหผูมาติดตอ

ตองรอนักศึกษาเปนเวลานาน การจัดบริการเกี่ยวกับจดหมาย/พัสดุภัณฑใหแกนกัศึกษายังลาชา การยืม-

คืนวัสดุอุปกรณเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษายังคอนขางไมสะดวก และการจัดบริการซักรีดเสื้อผา

สําหรับนักศึกษายังไมเหมาะสมในเรื่องของราคาและคุณภาพในการดูแล และซักรีดเสื้อผาของนักศึกษา  

ดังที ่ ทบวงมหาวิทยาลัย (2541: 14 – 15) ไดกําหนดมาตรฐานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ประจํา

หองพัก ใหมีจํานวนเทากับนิสิตนักศึกษาที่พักอาศัยในแตละหอง นอกจากนี้ส่ิงอํานวยความสะดวกประจําหอพัก 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท โทรทัศน และหนังสือพมิพรายวันใหเพียงพอกับความตองการของนิสิต

นักศึกษา และตองไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี มีความสะอาดเปนระเบยีบอยูเสมอ สอดคลอง

กับงานวิจัยของนิมิต โออุไร (2538: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเกีย่วกับทีพ่ักอาศยัของนิสิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ในแขวงหัวหมาก เพื่อสํารวจปญหาที่เกีย่วของกับทีพ่ักอาศัยของนิสิตรามคําแหง พบวา นิสิตเกือบทั้งหมด

มีความตองการใหปรับปรุงการบริการตามลําดับ คือ ราคาอาหาร บริการโทรศัพท หนังสือพิมพรายวัน 

โทรทัศน และการรักษาความสะอาด ซึ่งสอดคลองกับ ณฤมล ประภัสสร (2547: 120) เร่ืองปญหา และ

ความตองการของนิสิตเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

พบวา นิสิตมีปญหาเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของหอพักดานสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง   

  1.3 ดานกิจกรรมภายในหอพัก จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเปนรายขอ วามีความเหมาะสมในระดับ

ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาในหอพัก ยังมรีะบบการจัดกิจกรรม

ที่ไมสมบูรณ กิจกรรมไมมีความหลากหลาย สงผลใหนักศึกษาใหมไมอยากเขารวมกิจกรรม อีกทั้งทาง

หอพัก ยังขาดการสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดและจัดกิจกรรมของหอพัก นอกจากนี้การจัด 

การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และกิจกรรมระหวางหอพัก ยังมจีํานวน

นอยเกินไป ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2525: 95 – 96) ไดกลาววา การบริหารงานหอพัก ควรมีบุคลากร

ฝายที่ปรึกษาภายในหอพัก โดยมีหัวหนาที่ปรึกษาหนึ่งคน ทําหนาทีรั่บผิดชอบ ดานความเปนอยูทั่วไป 

ดานวินัยตลอดจนการจัดกิจกรรมและหอพักแตละแหงจะมีที่ปรึกษาอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่โดยทั่วไป จะมีที่

ปรึกษา 1 คนตอนิสิตนักศึกษา 300 คน ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ รัชนีบูลย ผิวสุพรรณ (2542: 62) 

ที่ศึกษาการใชชีวิตในหอพักตามทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ องครักษ พบวา นิสิตมี

ทัศนะตอการใชชีวิตในหอพักดานกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง การจดักจิกรรมเพื่อเสริมสรางมนุษยสมัพนัธ 

เชน กิจกรรมมนุษยสัมพันธนกัศึกษาหอพกั นอกจากนี้ยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ ธีรวัฒน สุวรรณแพง 
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(2543: บทคดัยอ) ไดทําการสํารวจเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาลกัษณะนิสัยของหอพัก

ตามคําขวัญของนิสิตจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย พบวา มีกิจกรรมการศึกษาเพียง 2 กิจกรรม เทานัน้ คือ 

โครงการอบรมมนุษยสัมพนัธสําหรับนิสิตหอพักใหม และการสงเสรมิพัฒนานิสิตหอพัก ดานคณุธรรม

และจริยธรรม ซึ่งมีไมเพียงพอตอการพฒันาลักษณะนสัิยของนิสิต และทางหอพกัยังขาดบุคลากรและ

สถานทีใ่นการจัดกิจกรรมการศึกษา การจดักิจกรรมดานวิชาการ เชน กจิกรรมแนะแนวสัญจร และการจัด

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน กิจกรรมพัฒนาหอพัก ชมรมคายอาสาพัฒนา พบวา กิจกรรมเหลานี้ยังมี

จํานวนการจัดกิจกรรมที่อยูในระดับปานกลาง   

  1.4 ดานการรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ทางหอพักยังขาดการติดตั้งไฟฟาในบริเวณทางเดินภายในอาคารและรอบๆหอพัก 

โดยเฉพาะในจดุที่ลอแหลม ขาดการเอาใจใสในเร่ืองของการจัดระบบปองกนัอคัคีภัยภายในอาคารหอพัก  

เชน การขาดการตรวจตราอปุกรณปองกนัอัคคีภัยภายในอาคารหอพักใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

ไมมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกนัอัคคีภัยใหแกนักศึกษา บนัไดหนีไฟมีเนื้อทีน่อยไมเพียงพอกับจาํนวน

นักศึกษาเมื่อยามเกิดอุบัติภัย และสัญญาณเตือนภัยที่ไมไดผานการตรวจสภาพการใชงานอยางสม่าํเสมอ  

การจัดระบบเวรยามรกัษาความปลอดภัยประจาํหอพกั ยงัขาดความสุภาพเรยีบรอยและความรับผิดชอบ

ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพัก และยังขาดการเขมงวดในการตรวจตราบุคคลภายนอก

ที่เขามาพบนักศึกษา และยังขาดการดูแลความปลอดภัยโดยรอบหอพัก นอกจากนี้ยังขาดการซอมแซม

หลอดไฟที่ชํารุดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ถังดับเพลิงในอาคารหอพักยังไมเพียงพอ ดังที ่กรมประชาสงเคราะห 

(กรมประชาสง เคราะห.  2541: 28) ไดกําหนดวา อาคารหอพักที่สูงตัง้แต 4 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารสงู 3 ชั้น 

มีชั้นลอย และใชพื้นที่ชัน้ลอยเปนหองพกั เพื่อความปลอดภัยของผูพัก ตองจัดใหมีบันไดหนีไฟ ติดตั้ง

เครื่องดับเพลิงทุกชั้นๆ ละ 1 เครื่อง และติดตั้งระบบเตือนภัยที่สามารถใชไดทันที เมื่อมีภัยอันตราย สวน      

ฟสเจอรอล และคณะ (แคทธียา ตั้งพัฒนธนา.  2549: 108; อางอิงจาก Fitzgeral; et al.  1970: 21) ได

กลาววา อาคารสถานที่ของหอพักควรใหความปลอดภัยแกผูพักอาศัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกครบถวน สอดคลองกับที ่มนตรี แยมกสิกร (2542: 70) ไดศึกษารูปแบบนักศึกษาสาํหรับ

มหาวทิยาลยัในประเทศไทย พบวา หอพักจาํเปนตองจัดระบบควบคุมความปลอดภัยในการเขา-ออกหอพัก

ตลอด 24 ชั่วโมง สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหญิง สารโกศล (2535: 104 – 108) ที่ไดทําการวิจยัเรื่อง

สภาพปจจุบนัและปญหาทางการบริหารดานหอพกันักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน พบวา หนึ่งในปญหาใหญ

ของการจัดบริการหอพัก คือ เร่ืองของการดูแลรักษาความปลอดภัยไมทั่วถึง 
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 2. เปรียบเทยีบทศันะของนักศกึษาตอการจดับริการหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก ดานการรักษาความปลอดภัย

และโดยรวม จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา ภูมิลําเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

  2.1 นักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิมทีัศนะตอการจัดบรกิารหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพกั ดานการรักษา

ความปลอดภยั และโดยรวมแตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักศึกษาหญิงมีความละเอียดออน และมีความเปนระเบียบวินัยในเรื่องของ

การดํารงชวีิตมากกวานักศกึษาชาย ดังนัน้ นักศึกษาหญิงจึงมทีักษะในการเลือกใชหรือสรรหาวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองใชภายในหอพักทีเ่หมาะสมกับตวัเองไดดีกวา โดยจะคํานงึถงึคุณสมบัติและประสทิธิภาพในการใชงาน

ของส่ิงของเหลานั้น เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน การจัดตู โตะ เกาอี ้

เตียง ที่นอน น้ําด่ืมน้ําใช ตลอดจนอุปกรณอํานวยความสะดวกประจําหอพักที่แมวาจะมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน

กับของนกัศึกษาชายก็ตาม ในสวนของนกัศกึษาชายนั้น สวนใหญแลวจะมกีารดํารงชีวิตแบบเรียบงาย  

ไมพิถีพถิันมากนัก การไดรับบริการสวัสดิการบางอยาง นกัศึกษาชายอาจจะคิดวา บริการไดดีแลว ซึง่

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิริสรณ ทิพทว ี (2543: 98) ที่ไดศึกษาทัศนะของนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษาหอพกัมหาวทิยาลยั หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิพบวา นักศกึษาชายและนกัศึกษาหญงิ มีทัศนะ ดาน 

การบริการแตกตางกนั สวนดานกจิกรรมภายในหอพัก ทางหอพักไดดาํเนนิการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกนั  

คือ รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธ รูปแบบกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรม

ดานวชิาการ และรูปแบบกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน พบวา นักศึกษาหญงิมีสวนรวมในการจัดและรวม

กิจกรรมนอยกวานักศึกษาชาย ดังที ่ สุณีย ธีรดากร (2523: 207) กลาววา โดยธรรมชาติแลว เพศหญิง

กับเพศชาย มีความสนใจในกิจกรรมดานตางๆ ทั้งการเลนและการเรียนที่ตางกนั เพศชายชอบเลนกีฬา 

ประดิษฐคนควาทดลอง เพศหญิงสนใจในการแตงกาย อานหนังสือ เปนตน สอดคลองกับงานวิจยัของ 

พักตรวิภา ศุภโกศล (2546: 58) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีตอการใหบริการงาน

หอพักมหาวทิยาลัยบูรพา พบวา นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานกิจกรรม

ภายในหอพักแตกตางกัน สวนการรักษาความปลอดภัย นักศึกษาหญิงคิดวา ยังขาดการติดตั้งวัสดุอุปกรณ

ในการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและไดมาตรฐาน รวมทั้งบุคลิกภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ยงัขาดการดแูล เอาใจใส และการใหบริการดานรักษาความปลอดภัยที่ยงัไมทัว่ถึง ดังที่ เอมอัชฌา  

วัฒนบุรานนท (2539: 97) ไดสรุปลักษณะดานความปลอดภัยของหอพักนิสิตไววา ควรจัดใหมีระบบ

ปองกนัอัคคีภัย มีอุปกรณดับเพลิงขัน้ตน มีการฝกหนีไฟและฝกดับเพลิง ผลการวจิัยนี้ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พักตรวิภา ศุภโกศล (2546: 58) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีตอการให 

บริการงานหอพัก มหาวทิยาลัยบูรพา พบวา นิสิตชายและนิสิตหญงิ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
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งานหอพัก โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งตางจากงานวิจยัของ รัชนีบูลย ผิวสุพรรณ (2542: 64) ที่ไดศึกษาทัศนะ

ของนิสิตตอการใชชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ พบวา ทัศนะของนิสิตตอการใช

ชีวิตในหอพักโดยรวมไมแตกตางกัน   

   อยางไรก็ตาม เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา นักศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิมทีัศนะตอ

การจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพไมแตกตางกัน ทั้งนี้

อาจเปนเพราะ อาคารหอพักนกัศึกษาชายและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง อยูใสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน  

และแตละหอพักไดรับการจดับริการในเรื่องวัสดุอุปกรณตางๆ ภายในหอพัก เชน การจัดตู โตะ เกาอี ้

เตียง ที่นอน น้ําดื่มน้ําใช ตลอดจนอุปกรณอํานวยความสะดวกประจําหอพักทีม่ีรูปแบบที่คลายคลึงกัน  

ซึ่งขึ้นอยูกับนกัศึกษาวา จะมีวิธีการดูแลวัสดุอุปกรณ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพัก

ใหอยูในสภาพดีไดยาวนานเพยีงใด ดังที ่ทบวงมหาวิทยาลยั (2541: 14) ไดกําหนดมาตรฐานกิจการนกัศึกษา 

วาหอพักตองจัดอุปกรณประจําหองพัก เชน เตียง ที่นอน และตูเสื้อผา ที่มีคุณภาพดีพอสมควร และมี

จํานวนเทากับนักศึกษาที่พกัในหอง และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกประจาํหอพัก เชน คอมพิวเตอรโทรทัศน 

และน้ําดื่มที่สะอาด เปนตน ซึง่ตางจากงานวจิัยของ พักตรวิภา ศุภโกศล (2546: 58) ที่ไดศึกษาความพงึพอใจ

ของนิสิตปริญญาตรีที่มีตอการใหบริการงานหอพักมหาวทิยาลัยบูรพา พบวา นิสิตชายและนิสิตหญิง มี

ความพึงพอใจตอการใหบริการงานหอพักโดยรวมแตกตางกัน 

  2.2 นักศกึษาที่ศึกษาในช้ันปตางกัน มีทัศนะตอการจัดบรกิารหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาที่อยูในชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 และ ชั้นปที ่4 มาอยูในสภาพแวดลอมที่

คลายคลึงกัน ภายใต กฎ ระเบียบเดียวกัน ไดรับการจัดการอํานวยความสะดวกและไดรับการบริการใน

เร่ืองของการบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมและการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกนั ทําให

นักศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดบริการหอพักนักศึกษาไปในทิศทางเดยีวกัน ดังที ่มูลเลอร 

(Mueller.  1961: 94 – 102) ไดกลาวถึง ลักษณะผูเรียนในมหาวิทยาลยัวา ความแตกตางของ อายุ เปน

กลุมที่มีชวงอายุแตกตางกนันอยที่สุด จะอยูในชวงอาย ุ17 – 22 ป ทาํใหมีผลตอความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนั

ของคานิยม เปาหมาย  ความเหมือนกันในเรื่องภาษา  การแตงกาย  ความสนใจ และแนวความคิดตางๆ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณฤมล ประภัสสร (2547:128) ที่ไดศึกษาปญหา และความตองการของ

นิสิตเกี่ยวกับสภาพแวดลอมหอพักโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นสิิตชั้นป

ตางกัน มีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โดยรวมแตกตางกัน 

  2.3 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกนั มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ถึงแมจะมีสภาพ
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ทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม แตกตางกัน แตนักศึกษาทุกคนตางตองมาเร่ิมตน อยูหอพักเดียวกัน มีสภาพแวดลอม

ตางๆ เหมือนกัน ปรับตัวและเรียนรูการอยูรวมกัน และเนื่องจากนักศึกษามีระดับสติปญญาและชวงอายุ

ที่ใกลเคียงกนั ซึ่งนกัศึกษาสวนใหญอยูในชวงวยัรุนตอนตน จึงมีความคิดเห็นความรูสึก และวฒุิภาวะ

ทางอารมณทีค่ลายคลึงกนั นอกจากนี้การศึกษาในระดับวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยไดขยายออกไปสู

ภูมิภาคอยางกวางขวาง มีการจัดตั้งหอพักขึน้ทกุภาคทัว่ประเทศ ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) กลาววา 

นิสิตสวนใหญอยูในชวงวยัรุนตอนปลายมชีวงอายุระวาง 17 – 21 ป จึงมีความคิดเห็น ความรูสึกและ

วุฒิทางอารมณที่คลายคลึงกัน ดังนั้นจงึเปนเหตุผลใหนสิิตชายและนิสิตหญิงที่มีภูมลํิาเนาตางกัน มีทัศนะ

ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญู ศักดิ์เพชร (2541: 3) ไดศึกษาทัศนคติของนิสิต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ที่มีตอหอพักเอกชนและหอพกัมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2539 พบวา นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในเมือง

และนอกเมือง มีทัศนคติตอหอพักมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน  

   อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นกัศึกษาที่มภูีมิลําเนาตางกัน มีทัศนะตอ

การจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพไมแตกตางกัน ทั้งนี้

อาจเปนเพราะ ถึงแมวานักศึกษาที่มาจากภูมิภาคที่มีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนลักษณะ

ทางกายภาพของที่ตั้ง วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกนั แตนักศึกษาเหลานี ้ก็มาอยูใน

สภาพแวดลอมเดียวกนั นอกจากนีน้กัศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขามาศกึษาในมหาวทิยาลัย มีระดับ

สติปญญาและชวงอายุที่ใกลเคียงกัน  และเมื่อเขามาพักอาศัยพรอมกันในที่เดียวกนัที่มีลักษณะรูปแบบ

เดียวกัน ซึ่งถือวา ไดมาเร่ิมตนชีวิตใหมในร้ัวมหาวิทยาลัยรวมกัน ตางคนก็ตางตองปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมใหม สังคมใหม เพือ่การดาํรงชวีิตในสังคมไดอยางมีความสขุ จงึทาํใหมีทศันะที่ไมแตกตางกนั  

ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ นิภา พุทธสวุรรณ (2530: 133) ไดศึกษาสภาพแวดลอมหอพักของมหาวทิยาลัย

ในกรุงเทพมหานคร ในทัศนะของผูบริหารและนิสิตนักศกึษาหอพกั ดานกายภาพ ไมแตกตางกนั ดาน

บริการสวัสดิการ นักศึกษาทีม่าอยูในมหาวทิยาลัย ถึงแมจะมาจากภูมิลําเนาที่แตกตางกัน เมื่อมาดํารงชีวิต

อยูในหอพักนกัศึกษา ก็ตองไดรับบริการสวัสดิการทเีหมอืนกนั มาตรฐานเดียวกนั ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภิญู ศักดิ์เพชร (2541: 3) ไดศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่มตีอหอพักเอกชน และ

หอพัก มหาวทิยาลัย ปการศึกษา 2539 ดานการบริการ และสวัสดิการ พบวา นิสิตที่มภูีมิลําเนาอยูในเมือง

และนอกเมือง มีทัศนคติตอหอพักมหาวิทยาลัยไมแตกตางกนั และในดานการรักษาความปลอดภัย การจัด 

ระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีรูปแบบเหมือนกัน ทกุตึกมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําทุกตกึ  

และมีอาจารยที่ปรึกษาประจําหอพักเหมือนกัน และนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกันกแ็ยกยายไปอยูหลาย

อาคาร โดยไมมีการแยกเรื่องภูมิลําเนา ดังนั้นนักศึกษาทีม่ีภูมิลําเนาตางกัน ถึงแมวา จะอยูคนละตึกกัน  

แตก็มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบเดียวกัน  จึงทาํใหไมแตกตางกัน  
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   สวนดานกิจกรรมภายในหอพกั นกัศึกษาทีม่ีภูมิลําเนาตางกนั มทีัศนะตอการจัดบรกิาร

หอพักนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แตกตางกนั ทั้งนี้อาจเปนเพราะ รูปแบบของ

การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไมเอื้อตอปจจัยหลายๆ อยาง เชน อาหาร ศาสนา ภาษา ฐานะทางการเงิน  

เปนตน ซึ่งบางกิจกรรมนั้นจาํเปนที่ตองออกนอกสถานที ่ ตองใชทัง้งบประมาณ และใชเวลาในการทํา

กิจกรรมเปนเวลานาน ดังนั้นอาจจะมีนักศึกษาบางกลุมที่ไมชอบเขารวมกิจกรรม พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ทางภาคเหนือจะเขารวมกิจกรรมนอยกวานกัศึกษาทีท่ีภูมลํิาเนาทางภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต อาจเปนเพราะวา จํานวนของนกัศึกษาที่มีภูมลํิาเนาทางภาคเหนือที่อาศัยอยูในหอพักนักศึกษา

มีจํานวนนอยที่สุด ถาเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ จึงสงผลใหนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาทางภาคเหนือเขารวม

กิจกรรมนอย เพราะการทํากิจกรรมบางอยางรวมกันนั้นตองใชความสนิทสนมและมีเพื่อนที่มีวิถีชวีิตความเปนอยู  

วัฒนธรรมตางๆ ที่เหมือนกัน จึงจะมีความสุขในการทํากิจกรรม   

  2.4 นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกนั มทีัศนะตอการจัดบริการ

หอพักนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและในรายดานไมแตกตางกนั ซึ่งไมเปน 

ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะ นักศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกัน

ตางก็มีความตองการที่จะเขามาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา เพราะชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทาง

และคาเชาหอพัก ชวยพัฒนานักศกึษาในดานตางๆ เสริมสรางทกัษะการใชชีวิตรวมกบัผูอ่ืน อีกทั้งยงัชวย

เสริมสรางระเบียบวินัยในตนเองไดอีกดวย ดังที่ ชไนเดอร (Schneider. 1977: 161) ไดสรุปวัตถุประสงค

ของหอพกันกัศกึษาไวดังนี ้1) เพื่อใหเปนทีพ่กัอาศัย ซึ่งเปนปจจัยพืน้ฐานที่สําคัญทีน่ักศกึษาตองการ 2) เพือ่

ใชเปนทีค่วบคมุพฤตกิรรมของนกัศกึษา 3) เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการพฒันานกัศึกษา อีกทั้งการควบคุม

นักศึกษาของหอพักมีความเขมงวดในการดูแลเอาใจใสนักศึกษา และมคีวามเครงครัดในกฎระเบียบของ

หอพัก ดังนั้นจงึเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูปกครองที่อุนใจที่จะฝากบุตรหลานใหพกัอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไมวาผูปกครองจะมีรายไดสูง ปานกลาง  หรือตํ่า ก็ถือเปนทางเลอืกแรกที่จะให

บุตรหลานเขามาอาศัยในหอพัก   

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยเร่ือง ทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนกัศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  1.1 ดานกายภาพ นักศึกษามีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

จึงควรจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารหอพักนักศึกษาใหมีบริเวณที่ซกัลาง และตากเสื้อผาเพิ่มข้ึนและ

มีแสงสวางที่เพียงพอในบริเวณทางเดินโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ควรปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในอาคาร



   75 

และบริเวณอาคาร ควรจัดสถานที่รับรองญาติพี่นองและเพื่อนๆ อยางเปนสัดสวน เพิ่มมมุพักผอนใหมากขึ้น  

รวมทัง้ควรรักษาความสะอาดในบริเวณหองน้าํ หองสุขา และโรงอาหาร    

  1.2 ดานบริการและสวัสดิการ นกัศึกษามทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารเพิ่มข้ึน เชน อุปกรณการซักรีด/ตูเย็น/โทรทัศน/โทรศัพทภายใน

และโทรศัพทสาธารณะ หองนั่งเลน (Common Room) และควรปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก

ใหมีความแข็งแรง จัดบริการคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ตใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีการประชาสัมพนัธ

ขาวสารตางๆ ใหทนัสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถงึการอํานวยความสะดวก เมื่อมีผูมาติดตอขอพบ

นักศึกษาใหรวดเร็วและชัดเจนมากยิง่ขึ้น ปรับปรุงการยมืคืนวัสดุอุปกรณใหมีความสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

  1.3 กิจกรรมภายในหอพัก นักศึกษามทีัศนะตอการจัดบริการหอพกันกัศึกษาอยูในระดบั

ปานกลาง เพือ่ใหการบริการดานกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นจงึควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมี

ความหลาหลาย และควรมบีุคลากรประจาํหอพักที่คอยใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการจดักิจกรรมตางๆ ของ

นักศึกษา 

  1.4 ดานการรักษาความปลอดภัย นักศึกษามทีัศนะตอการจัดบริการหอพักนักศึกษาอยูใน 

ระดับปานกลาง ควรจัดใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการติดตั้ง

ระบบสญัญาณเตือนภัยวา มีตรงจดุไหนเสียบาง ควรเพิม่การติดตัง้ไฟฟาเพือ่ใหแสงสวางบริเวณทางเดนิ

รอบๆ หอพัก และควรเพิ่มจาํนวนถังดับเพลิง  
 2. ขอเสนอแนะสําหรบัการทาํวิจยัครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาปญหาและความตองการของนกัศึกษา และบุคลากรตอการจัดรูปแบบการ

บริหารงานของหอพักนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  2.2 ควรศึกษาปญหาและความตองการของนักศึกษาและบุคลากรตอการจัดบริการหอพัก

นักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

  2.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทยีบทัศนะของนักศึกษาและบุคลากรตอการจัดบริการ ดาน

ระบบรักษาความปลอดภัยของหอพกันกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
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แบบสอบถาม 
เรื่อง : ทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพกันักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ีดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา
ความปลอดภัย 
 

☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯ 

 
คําชี้แจง: 
 1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทาํปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต เร่ือง ทัศนะของ

นักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดาน

การบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย 

 2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดาน

กิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษาความปลอดภัย 

 3. ขอใหทานตอบขอคําถามทุกขอใหตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของทาน คําตอบของทาน

จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพือ่ชวยใหผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของมองเห็นสภาพปญหาที่แทจริง

ที่จะตองรีบแกไขและจะใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการสงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอม

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เอ้ืออํานวยตอการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อใหบัณฑิตเปนกาํลังสาํคัญของสังคมและประเทศชาติตอไป โดยแบบสอบถาม

นี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษามีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Checklist) ไดแก เพศ  ชั้นปที่ศึกษา  ภูมลํิาเนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว   

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาตอการจัดบริการหอพักนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภัย 

 โปรดตอบขอคําถามทุกขอตามความเปนจริง คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย

คร้ังนี้  

       ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

                         นางสาวชุติมา ทวิชศรี 

          นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาเอกการอุดมศกึษา 

            คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของนกัศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดอานขอความขางทายแลวเขียนเครื่องหมายถกู ลงในชอง หนาขอความที่ตรงกบั 

สถานภาพที่เปนจริงของทาน ดังตอไปนี ้

 

1. เพศ 

   ชาย         หญิง   

2. ชั้นปที่ศกึษา 

   นักศึกษาชั้นปที่ 1       นักศึกษาชั้นปที่ 2 

   นักศึกษาชั้นปที่ 3       นักศึกษาชั้นปที่ 4 

3. ภูมิลําเนา 

   ภาคเหนือ                  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   ภาคกลาง         ภาคใต 

4. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว   

   ไมเกิน 20,000 บาท       ตั้งแต 20,001 – 40,000 บาท  

   ตั้งแต 40,001 บาทขึน้ไป 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามทศันะของนักศกึษาตอการจดับริการหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ดานกายภาพ ดานการบริการสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานการรักษา

ความปลอดภยั 

คําชี้แจง: โปรดพิจารณาขอความในแตละขอแลวเขียนเครื่องหมายถูก ลงในชองระดับความคิดเห็น

ตามทัศนะที่เปนจริงของทานโดยพิจารณาตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 

  คะแนน  5  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับมากที่สุด 

  คะแนน  4  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับมาก 

  คะแนน  3  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับปานกลาง 

  คะแนน  2  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับนอย 

  คะแนน  1  หมายถงึ ผูตอบเห็นดวยกับขอความในระดับนอยที่สุด 
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ระดับความคดิเห็น การจัดบริการหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานกายภาพ 
1. สถานที่ตั้งของหอพักอยูในบริเวณที่สะดวกตอการมาเรียน 

     

2. แสงสวางภายในอาคารหอพักมีเพียงพอ      

3. แสงสวางโดยรอบอาคารหอพักมีเพยีงพอ      

4. การระบายอากาศภายในอาคารหอพักเปนไปอยาง

เหมาะสม 
     

5. การระบายอากาศภายในหองพักเปนไปอยางเหมาะสม      

6. หองน้าํและหองสุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ      

7. หองน้าํและหองสุขามีเพยีงพอ      

8. การจัดบริเวณซัก-ลางและตากเสื้อผาของ 

นักศึกษาเอื้อความสะดวกตอการใชงาน 
     

9.  การจัดระบบระบายน้ําภายในอาคารและบริเวณ 

หอพักมีความสะดวก 
     

10. สถานที่รับรองผูปกครองที่มาพบนกัศึกษามีความ

สะดวกสบาย 
     

11. บริเวณโรงอาหารของหอพักมีความสะอาด      

12. สถานที่จดักิจกรรมสันทนาการของนกัศึกษา 

ภายในหอพักมีอยางเหมาะสม 
     

13. หองสําหรับใหนกัศึกษาทบทวน บทเรียนอานหนงัสอื 

มีเพียงพอ 
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ระดับความคดิเห็น การจัดบริการหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานการบริการสวัสดิการ   
1. จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในหองพกั เชน ตู ตยีง  

ที่นอน โตะหนงัสือ ฯลฯ มีเพยีงพอ 
     

2. การอํานวยความสะดวกของบริการดานสุขภาพ 

และการปฐมพยาบาลมีความเหมาะสม 
     

3. โทรศัพทสาธารณะบริเวณหอพักมีความเพยีงพอ      

4. การบริการหนงัสือพมิพประจําวนัมีเพียงพอ      

5. การประชาสัมพันธขาวสารตางๆมีความทันสมัย      

6. การซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องใชและส่ิงอํานวยความ

สะดวก เมื่อมปีญหาเกิดขึ้น มีความรวดเร็ว 
     

7. หองสวนรวมสําหรับดูโทรทัศนมีความเหมาะสม      

8. การจัดบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสําหรับ

นักศึกษามีเพยีงพอ 
     

9. การอํานวยความสะดวกเมื่อมีผูมาติดตอขอพบ 

นักศึกษามีความเหมาะสม 
     

10. การจัดบริการเกี่ยวกับจดหมาย/พัสดุภัณฑใหแก

นักศึกษามีความเหมาะสม 
     

11. การจัดบริการซักรีดเสื้อผาสําหรับนักศึกษามีความ

เหมาะสม 
     

12. ความสะดวกในการยมื-คืนวัสดุอุปกรณเพื่อทาํ

กิจกรรมตางๆ ของนกัศึกษามีความเหมาะสม 
     

 
ขอเสนอแนะ 
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ระดับความคดิเห็น การจัดบริการหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานกิจกรรมภายในหอพกั   
1. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาในหอพักมีความ

เหมาะสม 
     

2. บุคลากรประจําหอพักใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมตางๆของนักศึกษาอยางชัดเจน 
     

3. กิจกรรมที่ทางหอพกัจัดใหแกนกัศึกษามีความ

หลากหลาย 
     

4. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธ เชน  

กิจกรรมมนษุยสัมพนัธนักศกึษาหอพกั ฯลฯ มีความ

เหมาะสม 

     

5. มีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เชน  กิจกรรม

ทําบุญหอพกั ฯลฯ   
     

6. มีการจัดกิจกรรมดานวชิาการ เชน กิจกรรมแนะแนว

สัญจร ฯลฯ  
     

7. มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชนกิจกรรมพัฒนา

หอพัก ชมรมคายอาสาพฒันา ฯลฯ  
     

8. มีการสงเสรมิใหนกัศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ของหอพกั มีอยางชัดเจน 
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ระดับความคดิเห็น การจัดบริการหอพักนักศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานการรักษาความปลอดภัย     
1. การจัดระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยประจําหอพัก

มีความเหมาะสม 
     

2. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพักม ีความ

สุภาพเรียบรอย   
     

3. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพักม ีความ

รับผิดชอบ   
     

4. ความเพยีงพอของถงัดับเพลิงในอาคารหอพัก      

5. มีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกนัอคัคีภัยใหแก

นักศึกษา 
     

6. การใชบันไดหนีไฟภายในอาคารมีความสะดวก      

7. มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารหอพัก      

8. การใหแสงสวางในเวลากลางคืนบริเวณทางเดินภายใน

อาคารมีความเหมาะสม 
     

9. การใหแสงสวางในเวลากลางคืนบริเวณรอบๆหอพักมี

ความเหมาะสม 
     

 
ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



 92 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ตาราง 16 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอ 
 

คาอํานาจจาํแนก ( t ) 
ขอ 

ดานกายภาพ ดานบริการสวสัดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก ดานการรักษาความปลอดภยั 
     

1 4.88 4.52 4.66 4.78 

2 4.12 4.20 4.14 4.24 

3 4.20 4.06 3.68 3.84 

4 4.20 4.18 4.24 3.74 

5 4.40 4.16 4.10 3.98 

6 4.10 4.20 3.70 3.88 

7 3.94 4.22 4.08 4.06 

8 4.18 3.94 4.20 4.04 

9 4.22 4.20  4.16 

10 3.78 4.12   

11 4.18 3.80   

12 4.18 4.40   

13 4.04    
     

 

 คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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