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บทคัดยอ
การดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เปนสวนหนึง่ในภารกจิของกลมุภารกจิบรกิาร สำนกับรหิาร

และพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน และเพือ่ประโยชนในการบรหิารจดัการงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ให
มปีระสทิธภิาพสงูสดุตอไป จงึไดทำการศกึษาการวเิคราะหผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555 และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน จากการประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555 และสรปุ
ขอเสนอแนะของกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝาย
เลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีกลุมภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนผูชวย
เลขานกุาร คณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยใชโปรแกรมสำเรจ็
รปู Microsoft Excel เพือ่เกบ็รวบรวมขอมลู ในการวเิคราะห คำนวณคาตางๆ สถติทิีใ่ชรอยละ ทำใหทราบปญหา อปุสรรค
และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหมคีวามสมบรูณตอไป

คำสำคญั: การวเิคราะห, การดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร, มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
The implementation of the Graduation Ceremony is as part of the service mission office for Bureau of Admin-

istration and Development of Khon Kaen University. Therefore, the objective of this study was to analyze the perfor-
mance Graduation Ceremony how to benefit and most efficient for the sake of management Graduation Ceremony in
the future. Data was conducted from collection operations and evaluation of the Graduation Ceremony in the year 2012.
In addition to summarizes the recommendations of the board by the secretariat the Graduation Ceremony of Khon Kaen



 การประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ประจำปการศกึษา 2555

University. The cluster service office for Bureau of Administration and Development is assistant secretary committee
held a Graduation Ceremony University. They made using Microsoft Excel to collect data and analysis calculated
values the statistics for the percentage keeping in mind the problems and suggestions on how to fix the problem. This
will guide the committee held to improve the next Graduation Ceremony.

Key words: Analysis, issues and solutions in implementation, Khon Kaen University

1. บทนำ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดัใหมงีานพธิพีระราช

ทานปรญิญาบตัรครัง้แรก เมือ่วนัจนัทรที ่16 ธนัวาคม  2511
มคีณะทีเ่ขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้แรก จำนวน
2 คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร มีผสูำเรจ็การศกึษา จำนวน
35 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูสำเร็จการศึกษา
จำนวน 24 คน รวมจำนวนผสูำเรจ็การศกึษาทีเ่ขารบัพระ
ราชทานปรญิญาบตัร รนุแรก จำนวน 59 คน จนถงึปจจบุนั
ปพุทธศักราช 2556 มีผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จำนวนรวมทัง้สิน้  122,967 คน ซึง่ฝายดำเนนิ
การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในระยะแรก จากป
พ.ศ.2507 ไดอาศยัสถานทีข่องมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) จนจัดตั้งกองบริการการ
ศกึษา สงักดัสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
ป พ.ศ.2511 และเมื่อจัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในป พ.ศ.2533 ฝายระเบยีนการศกึษา จะเปน
ฝายดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  กระทัง่
ปรบัโครงสรางองคกรโดยรวมระหวางสำนกัทะเบยีนและ
ประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาเปนหนวยงาน
เดยีวกนั ในป พ.ศ.2547 แบงสวนราชการเปน 6 กลมุภารกจิ
1 งาน คอื 1) กลมุภารกจิบรหิารทัว่ไป 2) กลมุภารกจิพฒันา
วชิาการ 3) กลมุภารกจิรบัเขาศกึษา 4) กลมุภารกจิทะเบยีน
เรยีน 5) กลมุภารกจิประมวลผล 6) กลมุภารกจิบรกิาร 7)
งานประสานงานสหกจิศกึษา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดมมีตเิหน็ชอบออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบั
ที ่3/2548 วนัที ่28 มนีาคม 2548 และเปลีย่นชือ่เปน “สำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการ” ในปจจบุนั ดงันัน้การดำเนนิ
การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร จงึเปนสวนหนึง่
ในภารกจิของกลมุภารกจิบรกิาร สำนกับรหิารและพฒันา
วิชาการ และในปจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการของงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร มกีารแตงตัง้คณะกรรมการ เปน 2 ชดุ คอื 1.
คณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญา
บัตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และติดตอ
ประสานงานกบักรรมการฝายตางๆ เพือ่ใหการปฏบิตังิาน
เปนไปดวยความเรยีบรอย 2. คณะกรรมการจดังานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัร ทำหนาทีเ่ปนประธานกรรมการฝาย
ตางๆ ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บตัร จะม ี24 ฝาย คอื 1) ฝายจดัรายชือ่บณัฑติและจดัเตรยีม
ปรญิญาบตัร 2)ฝายเอกสาร 3) ฝายประชาสมัพนัธ 4) ฝาย
พธิกีาร 5) ฝายสถานที ่แสง ถนน และจดับรเิวณทัว่ไป 6)
ฝายระบบเครื่องเสียง 7) ฝายยานพาหนะ 8) ฝายตกแตง
สถานที ่9) ฝายตอนรบัและจดัทีพ่กั 10) ฝายการเงนิ 11) ฝาย
ถายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 12) ฝายถายภาพ
บณัฑติ 13) ฝายจดับณัฑติเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
14) ฝายจดัปรญิญาบตัร 15) ฝายประสานงานรกัษาความ
ปลอดภัยและการจราจร16) ฝายจัดการรานคาและสิทธิ
ประโยชน 17) ฝายพธิสีงฆ 18) ฝายปฐมพยาบาล 19) ฝาย
จดัการรบัและสงเสดจ็ ฯ 20) ฝายจดังานสบืทอดปณธิาน
อดุมการณมอดนิแดง 21) ฝายจดังานแสดงความยนิด ี22)
ฝายอำนวยการประสานงานสำนกัพระราชวงั และศรภ. 23)
ฝายอำนวยความสะดวกญาตบิณัฑติ 24) ฝายเลขานกุาร และ
ประกอบดวยคณะตางๆ ทีเ่ขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
จำนวน 23 คณะ [1,2,3]

จากการดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญา
บัตรที่ผานมา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยให เกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน



    

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่ประเมนิผลการดำเนนิงานของงานพธิพีระราช

ทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัขอนแกนในการบรหิาร
จดัการใหมปีระสทิธภิาพ ประจำปการศกึษา 2555

3. วธิกีารดำเนนิงาน
ไดดำเนินการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธีพระ

ราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปการ
ศกึษา 2555 ตามลำดบัขัน้ตอน ดงันี้

4. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอมลู
การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
การประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บตัร ประจำปการศกึษา 2555 และสรปุขอเสนอแนะของ
กรรมการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน จากคณะดำเนนิงานฝายเลขานกุาร งานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัร

5. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ

สรุปผลการดำเนินงานรวบรวมขอมูลที่ประเมินผลการ
ดำเนนิงานมาโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู Microsoft Excel
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555

6. การวเิคราะหขอมลู
ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได

โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู Microsoft Excel ในการวเิคราะห
คำนวณคาตางๆ สถติทิีใ่ชรอยละ จากการเกบ็รวบรวมขอมลู
เกี่ยวกับการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในประเดน็ตางๆ โดยฝายประเมนิ
ผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป

การศึกษา 2555 นำเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่อทราบปญหา
อปุสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อนัจะเปน
แนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหมี
ความสมบรูณตอไป

7. ผลการวจิยั
จากการเกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการดำเนนิงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ประเด็นตางๆ โดยฝายประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555 นำเสนอตอ
ทีป่ระชมุฯ เพือ่ทราบปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหา อนัจะเปนแนวทางในการจดังานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัรใหมคีวามสมบรูณตอไป ดงันี้

ประเดน็ที่  1   ผสูำเรจ็การศกึษา  และการเขารบั
พระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา/ผูเขารับ  มีผูสำเร็จการ
ศกึษา  รวมจำนวน  9,301  คน [4]  เขารบัจรงิ จำนวน  8,537
คน คดิเปนรอยละ  91.8  ใชเวลาในการเขารบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร จำนวน 277 นาที   (4 ชัว่โมง  37 นาที)  เฉลีย่
เวลาทีใ่ชในการเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร  จำนวน
30.81   คน/นาที

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษาจำแนกตามระดบั  ระดบั
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.1 ระดับประกาศนียบัตร
บณัฑติชัน้สงู   คดิเปนรอยละ  1.0   ระดบัปรญิญาโท คดิ
เปนรอยละ  27.8  ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ  คดิเปน
รอยละ  0.4  ระดบัปรญิญาตร ี  คดิเปนรอยละ  68.6  คดิ
จำนวนผเูขารบั พระราชทานปรญิญาบตัรเฉลีย่ตอนาที ดงั
ตารางที ่1



 การประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ประจำปการศกึษา 2555

ตารางที ่1 สรปุจำนวนผเูขารบัพระราชทานปรญิญาบตัรเฉลีย่ตอนาท ีในคณะตางๆ ทีม่ีจำนวนผเูขารบัฯ มาก 5 อนัดบั
แรก และมจีำนวนผเูขารบัฯนอย 5 อนัดบัสดุทาย

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (มาก 5 อันดับแรก) จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (นอย 5 อันดับสุดทาย) 

คณะ 
เวลาเฉลี่ย    
(คน/นาที) 

คณะ 
เวลาเฉลี่ย   
(คน/นาที) 

1.  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  (ป.ตรี) 46.15 1.  เกษตรศาสตร 28.51 
2.  เทคโนโลยี 36.79 2.  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน (ป.โท) 28.75 
3.  เทคนิคการแพทย 35.76 3.  บัณฑิตวิทยาลัย 29.04 
4.  เภสัชศาสตร 33.78 4.  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 30.25 
5.  ศึกษาศาสตร 33.01 5.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30.42 

ประเดน็ที ่ 2   การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  คดิตามกลมุตวัอยาง ดงัตารางที ่2
ตารางที ่2 สรปุจำนวนกลมุตวัอยางในการจดัสงแบบประเมนิ

กลุมตัวอยาง สงแบบประเมิน รับคืน รอยละ 
กรรมการ 200 196 98.0 
บัณฑิต 200 192 96.0 

ญาติบัณฑิต 200 200 100.0 

ลักษณะขอมูลของญาติบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 57.5 ญาติ

บณัฑติสวนใหญมาจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คดิเปน
รอยละ 84.5 รองลงมาเปนภาคกลาง คิดเปนรอยละ 5.5
การเดนิทางโดยรถยนตสวนตวั คดิเปนรอยละ 84.5 ในกลมุ
ญาติที่มารวมแสดงความยินดีโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 คน
คดิเปนรอยละ  83.2 และพกัคางคนืทีจ่งัหวดัขอนแกน คดิ
เปนรอยละ 35.5 เฉลีย่ 2 คนื และเขาพกัทีโ่รงแรม   คดิเปน
รอยละ  49.4

8. สรปุและอภปิรายผล
สรปุระดบัผลสำเรจ็ของการจดังานพธิพีระราชทาน

ปรญิญาบตัรในปนี้
กลมุคณะกรรมการ อยใูนระดบัมาก คดิเปน  53.1%
กลมุบณัฑติ อยใูนระดบัมากทีส่ดุ คดิเปน  53.1%
กลมุญาตบิณัฑติ อยใูนระดบัมาก คดิเปน  50.5%

จุดเดนของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1. จดัสถานทีแ่ละบรเิวณสวยงาม
2. พธิกีารมคีวามเปนระเบยีบ กระชบัและรวดเรว็
3. การตรงตอเวลาตามกำหนดการ
4. ระบบการรกัษาความปลอดภยั
5. การจดับรเิวณถายภาพสำหรบับณัฑติสวยงาม
6. การจดัรถรบั-สง

ปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบตอการจัดการปญหา
1. จำนวนญาติบัณฑิต 56,759-68,296 คนโดย

ประมาณการจากจำนวนบณัฑติทีเ่ขารบั  8,537 คน เฉลีย่
7-8 คนตอบณัฑติ 1 คน

2. ปรมิาณรถ 17,074-25,611 คนัโดยประมาณจาก
คาเฉลีย่ 2-3 คนัตอบณัฑติ 1 คน

3. การพกัคางคนืของญาตบิณัฑติ 35.5%  เฉลีย่ 2 คนื
แนวทางแกปญหาการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร

โดยภาพรวมของแนวทางการแกไขบัญหา ไดแก



    

การเพิม่จำนวนผปูฏบิตังิานในฝายประสานงานรกัษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ฝายอำนวยความสะดวกญาติ
บัณฑิต และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชวยงานของฝายจัด
ปรญิญาบตัร เปนตน

9. ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั ควรเขมงวดใน

การรกัษาความปลอดภยั
2. ควรมกีารจดัรถรบั-สงบณัฑติทัง้กอนรบัและหลงั

เสร็จพิธีฯ ใหชัดเจน
3. ควรจดัระบบจราจรใหดขีึน้ และมปีายบอกทาง

ทีช่ดัเจน ตัง้แตกอนชวงการฝกซอมจนถงึวนัจรงิ
4. ควรมหีองน้ำใหมากขึน้ เพยีงพอและมแีมบาน

ทำความสะอาดดวย
5. ควรเพิม่สถานทีถ่ายภาพใหมากกวานี้

1. ควรมสีถานที ่มจีดุใหบรกิารโทรศพัทฟร ีที่
สามารถตดิตอญาตบิณัฑติได

2. ควรกระจายการถายทอดสดพธิฯี ไปตามจดุ
ตางๆ และใกลแหลงอาหาร เครือ่งดืม่ และหองน้ำ

3. ควรมชีดุครยุสำรองไวสำหรบับณัฑติ
4. ควรนำเสนอแผนระบบจราจร ในวันที่

ฝกซอมใหญประมาณ 5-10 นาท ีเพือ่แจงบณัฑติใหทราบ
เสนทางเพือ่อำนวยความสะดวกแกบณัฑติ และญาตบิณัฑติ

10. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธี

พระราชทานปรญิญาบตัร คณะกรรมการจดังานพธิพีระราช
ทานปรญิญาบตัร ประธานกรรมการฝายตางๆ ทกุทานซึง่มี
สวนรวมในการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร รวมถงึ
บัณฑิต และญาติบัณฑิต ซึ่งยินดีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมนิ และ รศ.ชนะพล ศรฤีๅชา ผอูำนวยการ
สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่
เปนเลขานกุารคณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูใหคำแนะนำ
เกีย่วกบัการประเมนิผล ผจูดัทำขอขอบพระคณุไว ณ ทีน่ี้

11. เอกสารอางองิ
[1] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย

ขอนแกน (2545) คมูอืปฏบิตังิานคณะกรรมการจดั
งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

[2] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (2555) คมูอืปฏบิตังิานคณะกรรมการจดั
งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

[3] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (2555) คำกราบบงัคมทลูรายงานของนายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแกนกราบบงัคมทลู

[4] หนังสือสูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน (2556) หมายกำหนดการทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำเนนิแทน
พระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปการศกึษา 2555
ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน จงัหวดัขอนแกน วนัจนัทร
ที ่16 ธนัวาคม  พทุธศกัราช 2556
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยกลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั ไดแก คณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
ในวทิยาเขตบางเขนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจำนวน 246 คน ระเบยีบวธิวีจิยัใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดย
หาคารอยละและคาความถี ่โดยมคีำถามปลายเปดเกีย่วกบัความคดิเหน็และขอเสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพดานทกัษะ
การใชภาษาองักฤษของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการใชวธิแีจกแจงความถีโ่ดยเรยีงลำดบัคาคะแนนจาก
คะแนนมากไปนอย ซึง่ผลการวจิยัในภาพรวมพบวา อาจารยและบคุลากรสวนใหญเหน็ดวยกบันโยบายการจดัโครงการ
อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.5 รองลงมาคอื การกำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษในราย
วิชาเฉพาะเลือกในชั้นปที่ 3-4 คิดเปนรอยละ 88.2 การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต
กอนจบการศกึษา คดิเปนรอยละ 85 ตามลำดบั โดยคณาจารยและบคุลากรมคีวามตองการพฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษ
ในดานการพดูมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 72 รองลงมาคอื การเขยีนและการพดูเพือ่การสือ่สาร คดิเปนรอยละ 67.4 และ
ดานการพดูในทีป่ระชมุ คดิเปนรอยละ 61.8) ตามลำดบั ซึง่จากผลดงักลาวจะเปนแนวทางในการพฒันาศกัยภาพอาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรอยางมปีระสทิธภิาพตอไป

Abstract
The purpose of the study titled The Opinion of  the Policy for Kasetsart University  English Skill Development

was to examine the opinion of the policy related to English skill development. The population used in this study was 246
Kasetsart University’s lecturers and academic officers. The methodology used in this study was questionnaires. The
data was analyzed using percentile and open ended questions regarding the requirement for lecturers and academic
officers’ English skill development by means of sequencing the scores from the most. The overall results found that
most of the lecturers and academic officers agreed with three policies that there is a program or training held for
students lecturers and and academic officers’ English skill development the most with percentile 95.5%, the second
policy was to assign one English course in every curriculum as selective course restricted for third and fourth year



    

students with percentile 88.2% and the third policy was that English proficiency test is employed as one of the exit tests
to measure students’ English skill development with percentile 85% respectively. The lectures and academic officers
had the requirement to develop the skill in giving presentation the most (72%), Speaking and writing for communication
(67.4%) and How to speak in the assembly (61.8) respectively. The findings from this study will be the effective
guidance in developing the performance of Kasetsart University’s lecturers and academic officers.

Keyword: English Skill Development

1.  บทนำ
การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียนและเพื่อการแขงขันในเวทีโลกนับไดวาสถาบัน
การศกึษามบีทบาทและหนาทีท่ีส่ำคญัยิง่โดยจำเปนตองสง
เสรมิและสนบัสนนุใหอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุทาง
การศึกษาและนิสิตมีความพรอมและมีศักยภาพในการ
ทำงานเพื่อการแขงขัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาไดกำหนดใหการเปดเสรีการคาดานการอุดมศึกษา
และการบรูณาการศาสตรความรตูางๆ เพือ่รองรบัการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน สถาบนัอดุมศกึษาจำเปนตองเสรมิหลกั
สตูรในทกุคณะและภาควชิา รวมทัง้สรางความรคูวามเขาใจ
ใหอาจารยและนสิติตระหนกัถงึความสำคญัในการเตรยีม
กำลังคนดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการ
ตดิตอสือ่สาร การสงเสรมิความรวมมอืและความเขมแขง็
ทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและนิสิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ระดบัภมูภิาคและนานาชาติ [1] ดงันัน้ อาจารยนบัวาเปน
ปจจยัทีส่ำคญัทีส่ดุในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการ
ผลติบณัฑติใหมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาหลกัสตูรการ
เรยีนการสอนเพือ่สรางความแขง็แกรงดานการอดุมศกึษา
ไดอยางยั่งยืนและมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนให

มหาวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนา
อาจารยจึงเปนหัวใจสำคัญที่สถาบันการศึกษาจะตอง
ดำเนนิการอยางเปนระบบโดยสอดคลองกบัความตองการ
ของอาจารยและสอดคลองตามนโยบายการพฒันาบคุลากร
สายวชิาการของมหาวทิยาลยั

จากความสำคญัของปญหาเหลานี ้จงึไดดำเนนิการ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาภาษา
องักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมทัง้ความคดิเหน็
และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนา
ศกัยภาพการใชภาษาองักฤษในดานตางๆ เพือ่จะไดใชเปน
แนวทางและประโยชนในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพดานการใชภาษาองักฤษของอาจารยและบคุลากร
สายสนบัสนนุทางวชิาการไดอยางมปีระสทิธภิาพ และสง
ผลตอการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปรบัใชสงัคมและ
ประเทศชาตติามเจตนารมณของมหาวทิยาลยัตอไป

2. วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบาย

การพฒันาภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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3. ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปใช้ใน
การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ความสําคัญและความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัย/คณะกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการ

พัฒนาบุคลากรในสถาบันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรบัจากโมเดลและแนวคดิเรือ่ง การวางแผนพฒันาพนกังาน (Career Development Plan = CDP) [2]

4. วธิดีำเนนิการ
การวจิยัไดดำเนนิการโดยทำการสำรวจขอมลูโดย

ใชแบบสอบถามสำรวจความคดิเหน็อาจารยและบคุลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีอาจารยและบุคลากรสงแบบ
สอบถามคนืจำนวน 246 คน ซึง่มปีระเดน็คำถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษา
อังกฤษของอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รวมทัง้ความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการใน
การพฒันาภาษาองักฤษ โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน
ไดแก ขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม  ความคดิเหน็
เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษา
องักฤษของอาจารย และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยอาจารย และ
บคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการดานภาษาองักฤษ โดย
สงแบบสอบถามใหกบัอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ
ทกุคณะในวทิยาเขตบางเขนทัง้สิน้จำนวน 493 คนไดรบั
แบบสอบถามคนืจำนวน 246 คน คดิเปนรอยละ 50 และ
ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ และ
คำถามปลายเปดโดยเรยีงลำดบัคาคะแนนจากคะแนนมาก
ไปนอย

5. ผลการศกึษา
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการในการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษ จำแนกออกเปน 3 สวน
ตามแบบสอบถามดงันี้

1. สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.4  มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาโท คดิ
เปนรอยละ 60.2 ซึง่สวนใหญปฏบิตังิานในตำแหนงอาจารย
และนักวิชาการศึกษา คิดเปนรอยละ 51.2 ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยั 5-10 ป คดิเปนรอยละ 24

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จากผลการวิจัยในภาพรวมพบวา อาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการสวนใหญเหน็ดวย
ในการกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพดานภาษาตาง
ประเทศใหกับอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยนโยบายนโยบายทีม่หาวทิยาลยัฯ จะจดั
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษา



    

อังกฤษใหแกนิสิต (คิดเปนรอยละ 95.5) รองลงมาคือ
กำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิาทีม่กีารสอนเปน
ภาษาองักฤษในรายวชิาเฉพาะเลอืก ชัน้ปที ่3-4 มากทีส่ดุ
(คดิเปนรอยละ 88.2) และการกำหนดใหมหาวทิยาลยัฯ มี
การจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษให
แกนสิติกอนจบการศกึษา (คดิเปนรอยละ 75) ทัง้นีม้อีาจารย
และสายสนับสนุนทางวิชาการบางสวนที่ไมเห็นดวยใน
สวนนโยบายการกำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิา
ทีม่กีารสอนเปนภาษาองักฤษในรายวชิาเฉพาะเลอืก ชัน้ปที่
3-4 โดยมเีหตผุลดงันี้

- ควรมกีารเปดการสอนเปนภาษาองักฤษมากกวา
1 รายวชิาใน 1 หลกัสตูร

- บางสาขาไมมคีวามพรอมดานบคุลากร
- ไมมอีาจารยทีส่อนเปนภาษาองักฤษได
- เปนการสิ้นเปลือง เพราะนิสิตสามารถเลือก

เรยีนในรายวชิาและหลกัสตูรภาษาองักฤษเรยีนได
- ภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาบังคับยังไมสามารถ

พัฒนานิสิตได รายวิชาของภาควิชาเกี่ยวของโดยตรงกับ
เทคโนโลยเีทานัน้กส็ือ่ความหมายไดแลว

- ถากำหนดเปนรายวชิาเฉพาะเลอืก นสิติอาจไม
เลอืกลงกไ็ด

- เปนการผลกัภาระใหกบันสิติ มหาวทิยาลยัควร
มกีาร Facilitate นสิติกอน หากจะเริม่บงัคบัใชจรงิ

โดยอาจารยมีขอคิดเห็นในกรณีมหาวิทยาลัยฯ มี
การจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษให
แกนสิติกอนจบการศกึษา ดงันี้

- ควรสอบวัดความรูตั้งแตรับเขามาและบังคับ
เรียนเพิ่มเติม

- สอบไดแตไมใชเปนเกณฑวาผานแลวจะ
จบโดยถาไมผานจะมมีาตรการอยางไร

- อาจทำใหนิสิตมีปญหาการจบหลักสูตรเพียง
เพราะตดิรายวชิานีว้ชิาเดยีว

- ตามหลกัสตูรมรีายวชิาภาษาองักฤษทีน่สิติลง
เรียนอยูแลว และนิสิตบัณฑิตศึกษาตองเรียน-สอบภาษา
องักฤษอยแูลว

- การออกขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นใน
ปจจบุนัไมมตีวัอยางทีป่ระสบความสำเรจ็อยางแทจรงิ

และมีขอคิดเห็นของอาจารยกรณีมหาวิทยาลัยฯ
จะจัดโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาองักฤษใหแกนสิติ ดงันี้

- การจัดอบรม/สัมมนาไมสามารถ “พัฒนา”
นสิติไดตราบเทาทีน่สิติไมคดิจะ “เกง” ภาษาองักฤษ

- ควรมุงเนนใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในราย
วชิาภาษาองักฤษ

- ควรสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาองักฤษและเขารวมโครงการ/หรอืกจิกรรมทีเ่สรมิ
ทกัษะอืน่ๆ

ซึง่อาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการมี
ความตองการใหมหาวทิยาลยัฯ จดักจิกรรมเสรมิทกัษะให
นสิติในดานตางๆ เรยีงลำดบัจากมากไปนอย ดงันี้

- การสนทนา /การสัมภาษณงานเปนภาษา
องักฤษ (คดิเปนรอยละ 93.9)

- การเขยีนเพือ่นำเสนอ (คดิเปนรอยละ 76)
- การเขียนสื่อสารเพื่อการสมัครงาน (คิดเปน

รอยละ 74.8)
- ดานอืน่ๆ (คดิเปนรอยละ 8.1) ประกอบดวย การ

ฟง-การอาน ควรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดการ
เขียนที่ดี การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมือ
อาชีพ การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและใน
บรรยากาศของการทำงาน

โดยอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
สวนใหญมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพภาษา
องักฤษในดานการพดู (คดิเปนรอยละ 69.5) รองลงมาคอื
การเขียน (คิดเปนรอยละ 61.0) การฟง (คิดเปนรอยละ
51.6) และการอาน (คดิเปนรอยละ 31.7) ตามลำดบั รวมทัง้
ตองการใหมหาวทิยาลยัจดัอบรมเสรมิทกัษะทางดานตางๆ
เรยีงลำดบัจากมากไปนอย ดงันี้

- ดานการพดูแบบนำเสนอ (คดิเปนรอยละ 72.0)
- ดานการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสาร (คิด

เปนรอยละ 67.5)
- ดานการพดูในทีป่ระชมุ (คดิเปนรอยละ 61.8)
- ดานการฟงและออกเสยีง (คดิเปนรอยละ 61.4)
- ดานการเขยีน Proposal (คดิเปนรอยละ 53.7)
- ดานการเขยีน Report (คดิเปนรอยละ 45.9)
- ดานเขยีนจดหมาย (คดิเปนรอยละ 36.6)
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นอกจากนี้มีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการที่มีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม
เสรมิทกัษะทางดานอืน่ๆ เชน การเขยีนเขาใจความหมาย
ตัวยอของคำในการเขียน Email เพื่อสื่อสารกับชาวตาง
ประเทศ การเขียน editor ที่เปน native speaker เพื่อการ
ตพีมิพระดบันานาชาต ิเทคนคิการสอนดวยภาษาองักฤษ

3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการดานภาษาอังกฤษ จำแนกประเด็นความคิดเห็น
ตามสาระสำคญัไดดงันี้

3.1 ดานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ

(1) ควรมีการพัฒนา การฝกทักษะการใชภาษา
องักฤษอยางตอเนือ่ง เพราะทีเ่คยมคีอืใหไปเรยีนและขาด
ความตอเนือ่ง เมือ่ไมไดใชกล็มื

(2) การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เปนเรือ่งทีต่อง
ใชเวลา มหาวทิยาลยัฯ ควรจดัโครงการ

(3) พฒันาศกัยภาพอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุ
ทางวิชาการและนิสิตดานภาษาอังกฤษ ในทุกๆ ดานไม
เพยีงเฉพาะการจดัการอบรมเพยีงอยางเดยีว มหาวทิยาลยัฯ
ควรปรบัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ใหนสิติไดใชภาษาองักฤษ ทัง้
ในการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิต เชน
นโยบายขอความรวมมืออาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจ
ทำลกัษณะเดยีวกนัในกจิกรรมพฒันานสิติ

(4) ควรจัดสอบภาษาอังกฤษตั้งแตสอบคัดเลือก
อาจารยและบคุลากร สายสนบัสนนุทางวชิาการ หรอืมี

(5) การกำหนดใหผจูะสอบคดัเลอืกมคีะแนนจาก
การสอบ IELT หรือ TOEFL มายื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด

(6) ควรใหทกุภาควชิามกีารจดั Mentor ดานภาษา
อังกฤษใหผูจบการศึกษาจากประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ดานภาษาองักฤษมากขึน้

(7) การสรางบรรยากาศใหมีการสื่อสารภาษา
องักฤษ เชน เพิม่รบันสิติตางชาต ิสงเสรมิทนุ, กำหนดให
มนีสิติตางชาตใินแตละ Lab ทัง้นสิติแลกเปลีย่น อาจารย
พิเศษ และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย การเสริมทางดานสื่อ

ประชาสมัพนัธ สือ่การสอนเปนภาษาองักฤษ รวมทัง้เสรมิ
บรรยากาศภายในคณะและในมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พฒันาดานการสือ่สารเปนภาษาองักฤษดวย เชน ปายตางๆ
เปน 2 ภาษาในการโฆษณา

(8) กำหนดใหมกีารสมัมนา ระดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบับณัฑติศกึษา เปนภาษาองักฤษ

(9) ควรเปดหลกัสตูรนานาชาตเิพิม่ขึน้
(10) ควรยกเลิกนโยบายใหอาจารยทำเอกสาร

ประกอบการสอนภาษาไทยแตควรใช Text Recommenda-
tion ทีใ่ชในหองเรยีน

(11) ควรมีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
สำหรบันสิติอยางจรงิจงัควรเปดโอกาสใหแตละคณะเปด
สอนวชิา English for xxx เฉพาะในแตละสาขา

(12) ควรจัดอบรมใหอาจารย บุคลากรสายสนับ
สนุนทางวิชาการและนิสิตใหมีการพัฒนาภาษาอยางตอ
เนื่อง

(13) การเรียน/อบรม ในชั้นเรียนเทานั้นจะเห็น
ผลไดชา การใชภาษาตางๆ (ทัง้ไทย องักฤษ และอืน่ๆ) ตอง
ฝกฝนตลอดเวลา ดงันัน้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรตองมี
กจิกรรมทีเ่ปนภาษาองักฤษตลอดเวลา

(14) การสอนเปนภาษาองักฤษ ควรทำเปนบางราย
วชิาเนือ่งจากบางรายวชิา มเีนือ้หา คำนวณ วเิคราะห ซึง่ตอง
การคำอธบิายทีต่องมคีวามเขาใจคอนขางมาก

(15) ควรนำรองใหมีการสอนในรูปแบบภาษา
องักฤษ เพือ่เพิม่ทกัษะของอาจารยและนสิติ

(16) ควรมีนโยบายใหอาจารยสอดแทรกภาษา
องักฤษในทกุรายวชิา เชนการทกัทายสัน้ๆ การตอบคำถาม
ในชั้นเรียน

(17) ควรมีสถานที่พบปะสังสรรคของนิสิต-
อาจารยชาวตางประเทศเพื่อที่นิสิต-อาจารยและบุคลากร
สายสนบัสนนุทีต่องการฝกฝนการใชภาษาองักฤษ สามารถ
พบปะพดูคยุสือ่สารสมัพนัธกบัเพือ่นชาวตางประเทศได

3.2 ดานการพัฒนาอาจารย
(1) การพัฒนาศักยภาพอาจารยควรใชแนวคิดให

อาจารยมีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากที่สุดโดยให
อาจารยในสาขาตางๆ คณะตางๆ มสีวนรวมในการจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสาขาของตนใหแตละ



    

คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาในสาขาของตนใหแตละ
คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสาขาของ
ตนเองแบบกระจายอำนาจไมรวมศูนยที่คณะหรือสาขา
เดยีว ซึง่จะทำใหภาษาองักฤษเปนเรือ่งทีใ่กลกบัชวีติประจำ
วันของอาจารยมากขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้

(2) ควรพฒันาอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุและ
นสิติโดยจดัสภาพแวดลอมใหมบีรรยากาศ แบบ campus ที่
ใชภาษาองักฤษ เพราะนสิติจะซมึซบัมากกวา นำนสิติแลก
เปลี่ยนกับสังคม มีกิจกรรมรวมกับนิสิตไทย เพื่อใหเด็ก
ไทยเกดิความสนใจตองการเรยีนรอูยากไปตางประเทศ

(3) ควรลดภาระงานเอกสาร เพื่อใหคณาจารย
ทมุเทกบังานสอน วจิยั และบคุลากรสายสนบัสนนุมกีาร
พัฒนาศักยภาพตนเอง

(4) ควรจดัหาทนุใหอาจารยและบคุลากรสายสนบั
สนนุเพือ่พฒันาภาษาตางประเทศ เชน การอบรม การเสนอ
บทความในตางประเทศ การใหอาจารยทีจ่บในประเทศไป
ทำ postdoc ในตางประเทศ

(5) สรางแรงจูงใจ เชน คาตอบแทน เหรียญเชิด
ชูเกียรติ ใหแกอาจารยที่สอนเปนภาษาตางประเทศอยาง
เหมาะสม

(6) ควรมีการสำรวจภาระงานสอนของอาจารย
และกำหนดเปนตารางแผนและประเมนิผลใหอาจารยตอง
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษทกุคน (ยกเวนอาจารยที่
ยนืยนัวาใชภาษาองักฤษไดดอียแูลว)

(7) ขอใหศนูยภาษาสอบเทยีบความรภูาษาองักฤษ
ของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุเพือ่นำผลมาใชใน
การปรับปรุง สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรใชภาษา
องักฤษใหถกูตองมากขึน้

(8) ควรสงเสริมอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท – ปรญิญาเอก ในประเทศไทยกอนและ ควรมี
การสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสแลกเปลี่ยน การสอนการ
ทำวิจัยกับอาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศจะเปน
ประโยชนกวาการพัฒนาโดยการเรียนในหองเรียน

(9) ควรมวีธิกีารพฒันานอกเหนอืจากการเรยีนใน
หองเรียนอยางเดียวเนื่องจากการเรียนในหองเรียน
อาจารยสวนใหญไดเรียนมาแลว แตขาดโอกาสและ
ประสบการณในการพฒันาดานภาษาองักฤษมากกวา

(10) อาจารยในหลกัสตูรนานาชาต ิภาษาองักฤษ
ตองไดรับการพัฒนาภาษาอยางจริงจัง การเรียนจบ
ตางประเทศไมเปนหลักประกันการใชภาษาอังกฤษได
ดีเพราะอาจารยไมไดสอนแตวิชาการเทานั้น ในสวน
สนทนาใหคำปรึกษาตางๆ คือ ภาษาในชีวิตประจำวัน
อาจารยตองสอนแนะนำเปนภาษาองักฤษได

(11) ควรมกีารจดักจิกรรมอบรมการใชภาษาโดย
เนนสนทนา ใหอาจารยและบุคลากรตองผานอยางนอย
1-2 คอรส เลอืกไดตามความสนใจและตองตอเนือ่งทกุป

(12) อาจารยจำเปนตองไดรบัการพฒันาศกัยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและ
บคุลากรตองไดรบัการพฒันาดานการสือ่สารในชวีติประจำ
วนั

(13) ควรเปดโอกาสใหอาจารยไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ ในดานการเรียนการสอนในสาขาที่ตรงกัน
และเปดโอกาสใหอาจารยใชเวลาในชวงภาคฤดูรอนไป
เพิ่มพูนฟนฟูความรูในตางประเทศ

(14) ควรสงอาจารยและบุคลากรไปอบรมภาษา
องักฤษระยะสัน้ๆ เชน 1 เดอืนทีส่ถาบนัสอนภาษาทีต่าง
ประเทศ เชน สงิคโปร ออสเตรเลยี

3.3 ดานการจดัหลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษ
(1) ควรมกีารจดัอบรมภาษาองักฤษใหกบัคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน หากอาจารยผูสอนยังขาดทักษะก็ไม
สามารถสอนนสิติใหมปีระสทิธภิาพได

(2) จดัโครงการอบรมภาษาองักฤษใหกบับคุลากร
ทกุระดบัและพฒันาระบบออนไลน เชน e-Learning

(3) ควรพัฒนาเรงดวนตามความตองการของ
อาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ โครงการจดั

(4) ควรจัดอบรมพิเศษ ชวงเวลาเย็นหรือวันหยุด
เสาร อาทติย

(5) ควรแยกการอบรมสำหรับพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอตางๆ ที่มีระดับพื้นฐาน
แตกตางกันและควรเปดอบรมภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษ ใหอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุไดรบั
การฝกอบรม โดยเฉพาะภาษาจนี สเปน



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

(6) ควรอบรมดานภาษาองักฤษเพือ่เขยีนบทความ
วชิาการ ควรพฒันาอยางมากหากจะเปนมหาวทิยาลยัวจิยั

(7) ควรจดัทำ workshop แลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางกนั
(8) ควรจดัอบรมเปนชดุๆ ตามความเหมาะสมโดย

พจิารณาจากอายแุละความรบัผดิชอบในการสอนและตาม
ภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายของบคุลากร

(9) ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิ์
อบรมภาษาองักฤษทีศ่นูยภาษา โดยไมตองเสยีคาใชจาย

(10) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา
องักฤษใหบคุลากรในแตละคณะดานการพดูและเขยีนใน
ชวง ต.ค./เม.ย. รนุละประมาณ 50 คน

(11)  ควรจดัใหอาจารยและบคุลากรมโีอกาสไดพดู
คยุภาษาองักฤษ โดยอยใูนรปูแบบการจดักลมุใหเรยีนหรอื
พบปะพูดคุยกับอาจารยตางประเทศเปนระยะอยางตอ
เนือ่งอาจจะเปนทกุสปัดาหหรอืมากกวา

3.4 ดานอื่นๆ
(1) มหาวทิยาลยัควรปรบัปรงุเวบ็ไซตใหเปนภาษา

องักฤษทีใ่ชงานไดครบถวนสมบรูณจรงิๆ ควรมแีตภาษา
องักฤษลวน และการนำเสนอขาวสาร ความกาวหนาทาง
ดานงานวจิยั และความกาวหนาของหลกัสตูรตางๆ แนวคดิ
หลักการในงานวิจัยเพื่อชี้นำดานการวิจัยทางดานเกษตร
ของโลก

(2) ควรจัดตั้งหนวยที่ชวยเหลือดานการแปลและ
ตรวจความถกูตองการใชภาษาองักฤษของผลงานอาจารย
และบคุลากรดานวจิยั

(3) ควรนำดชันคีะแนนภาษาองักฤษของบคุลากร
มาผกูพนักบัการพจิารณาเงนิเดอืนและแนะนำเวบ็ไซดออ
นไลนเพือ่บคุลากรมาศกึษาดวยตวัเอง

(4) ถึงแมวาระเบียบจะยังไมมีนโยบายดานการ
ศกึษาเพือ่รองรบักบัอาเซยีนและการกาวไปสรูะดบัโลกที่
ชัดเจนแตผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารยและบุคลากร
จะตองมแีผนการรองรบัทีช่ดัเจนและเปนรปูธรรม

(5) สำหรับนิสิต จัดอบรมโดยใหมีการสอบที่
ชดัเจน ถาสอบไมผานตองลงใหมจนกวาจะผาน โดยเนน
การพดูคยุสนทนา

(6) กำหนดเกณฑความสามารถทางดานภาษา
องักฤษ กอนเขามาเปนอาจารยตองมกีารสอบคดัเลอืกภาษา
อังกฤษ โดยอาจจะเทียบกับ TOEFL หรือขอสอบของ
คณะมนษุยศาสตร แตเกณฑจะตองสงูกวานสิติปรญิญาโท

(7) กำหนดตวัชีว้ดัทางดานความสามารถทางภาษา
ตางประเทศในการประเมนิผลงานประจำป

(8) สงเสริมใหทุกหนวยงานใชภาษาอังกฤษใน
การตดิตอสือ่สารทัง้บคุลากรสายสนบัสนนุและสายวชิาการ

(9) ควรสงเสริมทักษะดานภาษาจีนและภาษา
องักฤษสำหรบันสิติ

(10) ควรมีเงื่อนไขบังคับใหเปนรูปธรรมในการ
พฒันาอาจารย บคุลากรและนสิติ ใหมกีารอบรมหรอืการ
เรยีนรทูีเ่ปนภาษาองักฤษ

6. สรปุและการอภปิรายผล
การกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกระบวนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนอยาง
เปนระบบและมีเปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
รองรบัการแขงขนัไดในระดบันานาชาต ิ[3] ตลอดจนเพือ่
รองรับการเปดเสรีทางการคาและการกาวสูประชาคมอา
เซยีน การพฒันาทรพัยากรบคุคลดานการศกึษาโดยเฉพาะ
อยางยิง่การพฒันาอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุและนสิติ
ใหมศีกัยภาพและคณุภาพดานทกัษะการใชภาษาองักฤษที่
นอกเหนอืจากการตดิตอสือ่สารเพือ่เปนประโยชนในการ
ทำงานและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับผูเกี่ยว
ของในสถาบันการศึกษา ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่
จะพฒันาอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ คอื มหาวทิยาลยั
ควรสนบัสนนุและสงเสรมิใหอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุ
และนสิติมโีอกาสไดพฒันาศกัยภาพการใชภาษาองักฤษที่
เอือ้ประโยชนตอการปฏบิตังิานและสอดคลองกบัความตองการ
ของตลาดแรงงานหรือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก [4]
เพือ่สงผลใหการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร



    

บรรลตุามเปาหมายและสอดคลองตามยทุธศาสตรการสราง
บุคลากรของประเทศที่ไดมีการกำหนดแผนการพัฒนา
กำลงัคนทีม่คีวามร ูความสามารถและมทีกัษะการทำงานที่
มคีณุภาพอยางยัง่ยนื ดงันัน้การพฒันาอาจารย บคุลากรทาง
การศกึษาและนสิติทีม่กีารวางแผนอยางเปนระบบหรอืการ
จดัโครงการอบรม การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพดาน
ภาษาอังกฤษยอมเปนหลักประกันตอการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และเพือ่เปนการเพิม่พนูความรคูวามสามารถและทกัษะใน
การปฏบิตังิานของอาจารยในการพฒันาการเรยีนการสอน
[5] ซึง่ผลจากการวจิยัในภาพรวมสะทอนใหเหน็วาอาจารย
และบคุลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสวนใหญเหน็
ดวยกบันโยบายการพฒันาศกัยภาพอาจารย บคุลากรและ
นสิติมากทีส่ดุ รองลงมาไดแกนโยบายการกำหนดใหหลกั
สูตรมีการเปดรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตชั้นปที่ 4 การจัด
สอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษใหแกนสิติ
กอนสำเร็จการศึกษา สำหรับความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความตองการพัฒนา
ศกัยภาพและทกัษะการใชภาษาองักฤษ การเขยีน การตดิตอ
สือ่สารและการพดูในทีป่ระชมุ ตามลำดบั สำหรบัความคดิ
เหน็และขอเสนอแนะทีม่ตีอมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใน
ประเดน็สำคญัไดแก การปรบัปรงุเวบ็ไซต การปรบัปรงุและ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน
ตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งโอกาสใน
การเปดโลกทศันการแลกเปลีย่นความรแูละประสบการณ
เพื่อนำความรูไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำประโยชนไปใช
จากผลการวิจัยซึ่งพบวาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นดวยกับการกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และนสิติในดานภาษาองักฤษ ดงันัน้เพือ่ประโยชนในการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษของอาจารย บคุลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนระบบและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ภาครฐัและสถาบนัอดุมศกึษาควร
มีการจัดสรรเงินในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
เพียงพอซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อ
สารอยางเตม็ทีแ่ละเพือ่เปนการรองรบัการเขาสปูระชาคม
อาเซียนและสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถแขงขนัไดในเวทโีลก และควรจดัสรร
อัตรากำลังและทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตใหเพียงพอและควรมี
หนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศกึษาดแูลรบัผดิชอบในการตดิตอประสานงานความรวมมอื
กบัสถาบนัอดุมศกึษาหรอืหนวยงานในตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตซึ่งจะชวยใหการกำหนด
นโยบายของสถาบนัอดุมศกึษาเปนผลเชงิรปูธรรมมากยิง่ขึน้

7.2 ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับ

การกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษาตางประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีนทีไ่มไดใชภาษาองักฤษเปนภาษาในการสือ่สาร

(2) ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบทีเ่หมาะ
สมในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับ
บคุลากรทางการศกึษาและนสิติในสถาบนัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย

(3) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษของอาจารย บคุลากรสาย
สนบัสนนุและนสิติจำแนกตามคณะหรอืกลมุสาขาเพือ่ใช
เปนขอมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสมตอไป

(4) ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปญหาอปุสรรค
ในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย
บคุลากรสายสนบัสนนุและนสิติในสถาบนัอดุมศกึษา



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
งานวจิยันี ้มจีดุประสงคเพือ่ศกึษาสภาพปญหาของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาและเปรยีบเทยีบสถานภาพทางการ

เรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา ตัง้แตปการศกึษา 2547 จนถงึปการศกึษา 2554 ผลการศกึษาพบวา ในปการศกึษา 2551
มนีกัศกึษาลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ จำนวน 68 คน (รอยละ 22.59)  จากนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมด จำนวน 301
คน เปนนกัศกึษาสงักดัภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรมากทีส่ดุ จำนวน 127  คน (รอยละ 42.19) รองลงมาเปนนกัศกึษา
สงักดัภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล จำนวน 40  คน (รอยละ 13.29)  เมือ่จำแนกตามชัน้ป พบวา เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่4 มาก
ทีส่ดุ  จำนวน 197 คน (รอยละ 65.45)  สาเหตทุีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการเรยีน  เชน ผลการ
เรยีนต่ำ เวลาเรยีนไมเพยีงพอ และไมไดลงทะเบยีนเรยีน คดิเปนรอยละ 29.90  นอกจากนีย้งัมสีาเหตอุืน่ ๆ  ไดแก ปญหา
ดานการเงนิ ปญหาดานครอบครวั ปญหาดานจติใจ (เชน ความเครยีด ซมึเศรา) ปญหาดานรางกาย เปนโรคตาง ๆ  ประสบ
อบุตัเิหต ุลาอปุสมบท  ดแูลกจิการทางบาน  เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวชิา  สงผลใหนกัศกึษาไมสามารถสำเรจ็
การศกึษาภายใน 4 ปตามทีก่ำหนดในหลกัสตูร โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป และมนีกัศกึษาทีส่ามารถสำเรจ็การ
ศกึษาเพยีงรอยละ 41.15 เทานัน้   นอกจากนี ้คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดแูลใหคำปรกึษา และชวยเหลอืนกัศกึษาใหประสบความสำเรจ็ในการเรยีนโดยรวมมอืกบัภาควชิา ผสูอน อาจารย
ทีป่รกึษา รวมทัง้มกีารประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัผปูกครอง เพือ่สงเสรมิความเขาใจอนัดตีอกนั และปองกนั
หรอืแกไขปญหาของนกัศกึษา

คำสำคญั : สถานภาพนกัศกึษา, ลาพกัการศกึษา, คณะวศิวกรรมศาสตร

Abstract
The objectives of this study are the investigation into the details of students who took a leave of absence as well

as comparison their academic standings for the academic years between 2004-2011.  The study results showed that
maximum number of students who took leave of absence occurred in 2008 with 68 students (22.59%).  In the total 301
leave of absence students, the highest number of 127 students (42.19%) were from the Department of  Computer
Engineering, 40 students (13.29%) were from the Department of Mechanical Engineering and ranked the second.  In
term of study duration, it is evident that the 4th year students  constituted the largest number, i.e. 197 students (65.45%).
The major reasons for leave of absence was academic related, e.g. poor academic standing, inadequate study time,
failed to register, etc.  Other non academic reasons includes financial problems, family related problems, psychological
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problems (stressed, depressed), health related problems, accidents, ordination leave, taking care of family business,
military service, and pending for major reallocation, etc.  These caused the students unable to finished their studies
within 4 years as specified in the curriculum.  The average duration taken was 6.02 years.  Only 41.15% of the students
were able to graduated. The Faculty of Engineering, PSU. Should set a guideline for supervising and assist those
student to complete their study. The should be done with closed cooperation with the department, teaching staff and
advisor. In additions, meeting and exchange ideas with the guardians will also promote mutual understandings and
avoid or resolve student problems.

Keywords : student status, leave of absence, Faculty of Engineering

1. บทนำ
คณะวศิวกรรมศาสตรมกีารจดัการเรยีนการสอนใน

ระดบัปรญิญาตรี  12  สาขาวชิา  มนีกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนปการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 2,725 คน   และมแีนว
โนมทีจ่ะเพิม่จำนวนมากขึน้ในทกุ ๆ ปจ า กก า ร ศึ กษ า
ขอมลูสถานภาพนกัศกึษาจากขอมลูของกองทะเบยีนและ
ประมวลผล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร รวมทัง้เอกสาร
การยื่นขอลาออกของนักศึกษา พบวา ในแตละภาคการ
ศึกษามีนักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูใน
ระดับที่เรียกวาภาวะรอพินิจ  และตองออกกลางคัน พน
สภาพจากการเปนนกัศกึษา เนือ่งจากไดแตมระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวาเกณฑทีก่ำหนด โดยมาจากหลายสาเหตุ
และสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความเครียด ซึ่งเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งทางดานจิตใจ และรางกาย
สำหรับนักศึกษามีปจจัยหลายประการที่อาจจะทำใหเกิด
ความเครียด เชน ปญหาครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาการเรียน และปจจัยที่มาจากตัวนักศึกษาเอง ก็คือ
สภาวะบางอยางของรางกายและจติใจ เชน การไดรบัการ
พกัผอนไมเพยีงพอ  การเจบ็ปวย การตดิสรุาและยาเสพตดิ
สาเหตเุหลานีจ้ะสงผลตอสภาพจติใจ ทำใหเกดิความกดดนั
ความวิตกกังวล ความสับสนและความเครียด ทำใหขาด
สมาธ ิขาดความอดทน ทำใหผลการเรยีนต่ำลงจนตองพกั
การเรยีน หรอืพนสภาพนกัศกึษา หรอืเกดิพฤตกิรรมเบีย่ง
เบน รวมทัง้การทำลายชวีติตนเองดวย

จากขอมูลสถิติจำนวนการลาพักของนักศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร ในปการศกึษา 2552 มจีำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน และปการศึกษา 2554

จำนวน 41 คน สภาพการณเชนนีอ้าจทำใหนกัศกึษากลมุ
นีไ้มสามารถสำเรจ็การศกึษา หรอือาจจะสำเรจ็การศกึษา
แตไมไดเปนไปตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด   ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาและสถานภาพทางการ
เรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา เพือ่จะไดใชเปนแนว
ทางในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาให
ประสบความสำเรจ็ในการเรยีนตอไป

2. วตัถปุระสงคการวจิยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาที่ลาพัก

การศกึษา
2.2 เพือ่ศกึษาสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษา

ทีล่าพกัการศกึษา

3. วธิดีำเนนิงาน
3.1 ประชากรและกลมุตวัอยาง คอื นกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ทีล่าพกัการศกึษา ตัง้แต
ปการศกึษา 2547-2554จำนวน 301 คน เนือ่งจากนกัศกึษา
บางคนไดลาพกัการศกึษามากกวา 1 ภาคการศกึษา ดงันัน้
จงึนบัประชากรและกลมุตวัอยางทีล่าพกัการศกึษาตามภาค
การศกึษา
ปการศกึษา 2547 จำนวน  8  คน
ปการศกึษา 2548 จำนวน  13 คน
ปการศกึษา 2549 จำนวน  3  คน
ปการศกึษา 2550 จำนวน  52 คน
ปการศกึษา 2551 จำนวน  68 คน



    

ปการศกึษา 2552 จำนวน  66  คน
ปการศกึษา 2553 จำนวน  50 คน
ปการศกึษา 2554 จำนวน  41 คน

3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  คอื การสำเนาขอมลู
ในรูปฐานขอมูล (Database) จากกองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร  นำมาแปลงรปู
จากฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมประยุกตทาง
สถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร

3.3  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู
3.3.1 รวบรวมขอมลูจากคำรองการขอลาพกัการ

ศกึษาและเอกสารการสรปุผลทีน่ำเขาคณะกรรมการประจำ
คณะฯ 3.3.2 นำขอมลูจากระบบสารสนเทศนกัศกึษาหรอื
SIS (Student Information System) ซึง่มหาวทิยาลยัไดจดั
ทำขึน้เพือ่การสบืคนสารสนเทศนกัศกึษา ไดแก การสบืคน
รายวิชาตางๆ รายวิชาที่เปดสอน ขอมูลนักศึกษา การลง
ทะเบียน ผลการเรียน รายวิชาที่อาจารยสอน รายชื่อ
นักศึกษาในที่ปรึกษา และการอนุมัติการลงทะเบียน
เปนตน

3.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วเิคราะหขอมลู

3.4.1 นำขอมลูจากคำรองการขอลาพกัการศกึษา
และเอกสารการสรปุผลทีน่ำเขาคณะกรรมการประจำคณะฯ
มาจดัเกบ็เปนฐานขอมลูในรปูแบบ Microsoft Excel

3.4.2 ถายโอนขอมูลจาก SIS (Student
Information System) ของมหาวทิยาลยั ใหเปนฐานขอมลู
ในรปูแบบ Microsoft Excel

3.4.3 การวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู
ทางสถติมิาใชในการวเิคราะหเปนจำนวนรอยละ

4. ผลการศกึษา
4.1 เปรยีบเทยีบจำนวนและรอยละของนกัศกึษาที่

ลาพกัการศกึษา ตัง้แตปการศกึษา 2547 - ปการศกึษา 2554
จากการศกึษาขอมลูตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554

นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมด จำนวน 301 คน พบวา
ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาลาพักการศึกษามากที่สุด
คิดเปนรอยละ 22.59  รองลงมา คือ ปการศึกษา 2552
คดิเปนรอยละ 21.93 ดงัภาพที ่1

ภาพที ่ 1 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามปการศกึษา



 ปญหาและสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

ในสวนของภาควชิา ตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554  พบวา
นกัศกึษาของภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรลาพกัการศกึษา
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 42.19 รองลงมา คอื นกัศกึษาของ
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คดิเปนรอยละ 13.29  ดงัภาพที ่2

หากจำแนกตามชัน้ป จากนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา
ทัง้หมด จำนวน 301 คน  ในภาพรวมตัง้แตปการศกึษา 2547

ภาพที ่ 2 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามภาควชิา

- 2554 พบวา นกัศกึษาชัน้ปที ่4 ลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ
คดิเปนรอยละ 65.45 รองลงมา คอื นกัศกึษาชัน้ปที ่2  คดิ
เปนรอยละ 16.94   หากแยกเปนปการศกึษา พบวา มแีนว
โนมเปนไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม คือ สวนใหญ
เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่4  ดงัภาพที ่3 และตารางที ่1

ภาพที ่ 3 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามชัน้ป



    

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา ปการศกึษา 2547-2554 จำแนกตามชัน้ป

ภาค 
การศึกษา 

ชั้นป ี
รวม ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 

1/2547 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 6 1.99 

2/2547 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 0.66 

รวม 0 0.00 0 0.00 1 12.50 7 87.50 8 2.66 

1/2548 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 0.66 

2/2548 3 27.27 4 36.36 1 9.09 3 27.27 11 3.65 

รวม 3 23.08 4 30.77 1 7.69 5 38.46 13 4.32 

1/2549 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2/2549 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3 1.00 

รวม 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3 1.00 

1/2550 1 2.94 5 14.71 4 11.76 24 70.59 34 11.30 

2/2550 4 22.22 1 5.56 1 5.56 12 66.67 18 5.98 

รวม 5 9.62 6 11.54 5 9.62 36 69.23 52 17.28 

1/2551 2 5.00 10 25.00 5 12.50 23 57.50 40 13.29 

2/2551 3 10.71 4 14.29 4 14.29 17 60.71 28 9.30 

รวม 5 7.35 14 20.59 9 13.24 40 58.82 68 22.59 

1/2552 3 9.68 4 12.90 2 6.45 22 70.97 31 10.30 

2/2552 5 14.29 4 11.43 2 5.71 24 68.57 35 11.63 

รวม 8 12.12 8 12.12 4 6.06 46 69.70 66 21.93 

1/2553 0 0.00 6 19.35 0 0.00 25 80.65 31 10.30 

2/2553 2 10.53 3 15.79 2 10.53 12 63.16 19 6.31 

รวม 2 4.00 9 18.00 2 4.00 37 74.00 50 16.61 

1/2554 1 5.26 3 15.79 2 10.53 13 68.42 19 6.31 

2/2554 1 4.55 6 27.27 2 9.09 13 59.09 22 7.31 

รวม 2 4.88 9 21.95 4 9.76 26 63.41 41 13.62 

รวมทั้งหมด 25 8.31 51 16.94 28 9.30 197 65.45 301 100.00 

 
4.2 เปรยีบเทยีบสาเหต/ุปญหาการลาพกัการศกึษา

ตัง้แตปการศกึษา 2547 – ปการศกึษา 2554
ตัง้แตปการศกึษา 2547-2554  จากนกัศกึษาทัง้หมด

ทีล่าพกัการศกึษา จำนวน 301 คน พบวา สาเหต/ุปญหาของ
นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการเรยีน

เชน ผลการเรียนต่ำ, เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมได
ลงทะเบยีนเรยีน จำนวน 90 คน คดิเปนรอยละ 29.90 รอง
ลงมา คือ นักศึกษาไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน จำนวน
73 คน คดิเปนรอยละ 24.25  ปญหาดานการเงนิ จำนวน
57 คน คดิเปนรอยละ 18.94  ดงัตารางที ่2
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ตารางที ่2 สาเหต/ุปญหาของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา
สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จํานวน รอยละ 

1. ปญหาดานการเรียน เชน ผลการเรียนต่ํา, เวลาเรียนไมเพียงพอ, ไมไดลงทะเบียนเรียน 90 29.90 
2. ไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน 73 24.25 
3. ปญหาดานการเงิน 57 18.94 
4. ปญหาดานครอบครัว 25 8.31 
5. ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา 21 6.98 
6. ปญหาดานรางกาย เปนโรคตางๆ 18 5.98 
7. ปญหาดานประสบอุบัติเหตุ 9 2.99 
8. ลาอุปสมบท 2 0.66 
9. ดูแลกิจการทางบาน 2 0.66 
10. เกณฑทหาร 2 0.66 
11. รอการยายสาขาวิชา 2 0.66 

รวม 301 100.00 

4.3 เปรียบเทียบสถานภาพทางการเรียนของนัก
ศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

จากการศกึษาขอมลูตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554
มนีกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมดนบัตามรหสันกัศกึษา
จำนวน 226 คน  พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา สามารถ
สำเรจ็การศกึษา จำนวน 93 คน คดิเปนรอยละ 41.15 โดย
ใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป  นกัศกึษาทีพ่นสภาพการเปน
นกัศกึษา จำนวน 78 คน คดิเปนรอยละ 34.51 นกัศกึษาลา
ออก จำนวน 27 คน คดิเปนรอยละ 11.95 นกัศกึษาทีก่ำลงั
ศกึษา จำนวน 25 คน คดิเปนรอยละ 11.06 และนกัศกึษา
เสียชีวิต จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.33  หากจำแนก
ตามวทิยาเขต ไดผลการศกึษา ดงันี้

4.3.1 วทิยาเขตหาดใหญ มนีกัศกึษาลาพกัการ
ศกึษาทัง้หมด จำนวน 178 คน  พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการ
ศกึษา สามารถสำเรจ็การศกึษา จำนวน 73 คน คดิเปนรอย
ละ 41.01 โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 5.95 ป  นกัศกึษาที่
พนสภาพการเปนนกัศกึษา จำนวน 59 คน คดิเปนรอยละ
33.15 นกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษา จำนวน 22 คน คดิเปนรอยละ
12.36 นกัศกึษาลาออก จำนวน 21 คน คดิเปนรอยละ 11.80
และนกัศกึษาเสยีชวีติ จำนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 1.69

4.3.2 วทิยาเขตภเูกต็ มนีกัศกึษาลาพกัการศกึษา
ทัง้หมด จำนวน 48 คน พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ
41.67 โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.30 ป  นกัศกึษาทีพ่น
สภาพการเปนนกัศกึษา จำนวน 19 คน คดิเปนรอยละ 39.58
นกัศกึษาลาออก จำนวน 6 คน คดิเปนรอยละ 12.50 นกัศกึษา
ทีก่ำลงัศกึษา จำนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 6.25 และไมมี
นกัศกึษาเสยีชวีติ ดงัภาพที ่4

5. สรปุและการอภปิรายผล
จากการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปญหาและสถานภาพ

ทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา   คณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร” พบวา สาเหต/ุปญหา
ของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการ
เรียน เชน ผลการเรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไม
ไดลงทะเบียนเรียน  สงผลใหนักศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศกึษาไดตามหลกัสตูร 4 ป จากนกัศกึษาทีล่าพกัทัง้หมด
ซึง่นกัศกึษาสามารถสำเรจ็การศกึษา เพยีงรอยละ 41.15 เทา
นัน้ โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป  และนกัศกึษาตอง
พนสภาพการเปนนกัศกึษา รอยละ 34.51  นอกจากปญหา
ดานการเรียนแลวที่นักศึกษาตองลาพักการศึกษา  ยังมี
สาเหตอุืน่ ๆ คอื ปญหาดานการเงนิ ปญหาดานครอบครวั
ปญหาดานจติใจ เชน ความเครยีด, ซมึเศรา ปญหาดานราง



    

ภาพที ่ 4  เปรยีบเทยีบรอยละสถานภาพของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามวทิยาเขต

กาย เปนโรคตาง ๆ  ประสบอบุตัเิหต ุลาอปุสมบท ดแูลกจิการ
ทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวชิา ซึง่สอดคลอง
กบัผลการศกึษาของนรีนชุ ยวุดนีเิวศ (2547)  ไดศกึษาวจิยั
เรื่อง “ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฎัอบุลราชธาน”ี
พบวา นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอปจจยัทีม่ผีลสมัฤทธิท์าง
การเรยีนในภาพรวมอยใูนระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน
รายปจจยั พบวา ปจจยัดานครอบครวัและสวนตวั มผีลตอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัมาก หากพจิารณาเปนราย
ดานพบวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับนักศึกษา
ทัศนคติในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และนิสัยในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดบัมาก [1]

การมสีวนรวมของผปูกครองเปนกลไกสำคญั ใน
การชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตรไดดูแลและพัฒนานัก
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ การพัฒนาระบบ อีกทั้งเปนการลดหรือบรรเทา
ปญหาของนักศึกษาไดทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับที่ Dr.
Joyce L.Epstein ไดกลาวในหนงัสอื “School, Family and
Community Partnerships,Your Handbook for Action”  ใน
หวัขอ Communicating การสือ่สารระหวางผปูกครองและ

สถานศกึษา เพือ่ใหทราบขอมลูเกีย่วกบัโปรแกรมการเรยีน
และความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน [2]  นอกจากนี ้คณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดแูลใหคำปรกึษา และชวยเหลอืนกัศกึษาใหประสบ
ความสำเรจ็ในการเรยีน ดงันี้

5.1 ควรจดัระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนทกุชัน้
ป โดยรวมมอืกบัภาควชิา ผสูอน อาจารยทีป่รกึษา เพือ่การ
ดแูลนกัศกึษาไดอยางทัว่ถงึ  จดับรกิารใหคำปรกึษาแกนกั
ศึกษาที่ตองการคำปรึกษา ทั้งปญหาการเรียนและปญหา
สวนตวั พรอมทัง้สรางแรงจงูในการศกึษา

5.2 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี
ความประพฤตดิแีตคอนขางยากจนหรอืประสบปญหาใน
ครอบครวั    กรณมีปีญหาฉกุเฉนิใหสามารถแจงขอทนุได
กรณีพิเศษ ไมตองรอรอบการพิจารณา เพื่อใหความชวย
เหลือขั้นตนกอน

5.3 จดัทำและพฒันาระบบขอมลูสารสนเทศเกีย่ว
กบัการเรยีนการสอน พฤตกิรรมและการจดัทำกจิกรรมของ
คณะฯ  และนกัศกึษา เพือ่แจงใหพอแม ผปูกครองรบัทราบ

5.4 จดักจิกรรมทีต่องสงเสรมิพฒันาการนกัศกึษา
ทางดานสงัคม อารมณ จติใจ และทกัษะประสบการณ  เพือ่
ใหสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข โดย
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การปรบัปรงุบรเิวณ อาคารสถานที ่ภมูทิศันและสิง่อำนวย
ความสะดวกตางๆใหผเูรยีนไดพกัผอนหรอื คลายเครยีดใน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทีด่ี

5.5 ควรประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัพอ
แม ผปูกครอง อยางนอยปการศกึษาละ 1 ครัง้ เพือ่สงเสรมิ
ความเขาใจอันดีตอกัน และกำหนดวิธีการปองกันหรือ
แกไขปญหาของนกัศกึษา

6. ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป
6.1 ควรทำการศกึษาความตองการความชวยเหลอื

ดานตาง ๆ    ของนกัศกึษาทีเ่คยลาพกัการ ศกึษา
6.2 ควรทำการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลตอ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เชน ตวัแปรความรู
พืน้ฐาน ตวัแปร สิง่แวดลอม บรรยากาศในการเรยีน และ
ตวัแปรการจดัการเรยีนการสอน

6.3 ควรทำการศกึษาปญหาและสาเหตขุองนกัศกึษา
ทีพ่นสภาพการเปนนกัศกึษา

6.4 ควรทำการศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและแกไขปญหา  การพนสภาพ การเปนนัก
ศกึษา/การออกกลางคนัของนกัศกึษา

6.5 ควรทำการศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักสูตรการ
เรยีนการสอนของคณะฯ เนือ่งจากมจีำนวนนกัศกึษาทีล่า
พกัการศกึษามากขึน้

6.6  ควรทำการศกึษาวเิคราะหนกัศกึษาชัน้ปที ่1 ที่
มปีญหาทางดานการเรยีน
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ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศกึษา 2556
Applicants’ Satisfaction towards Direct Admission Enrollment
For Undergraduate Level of Khon Kaen University in the year 2012
สภุาพ ไชยยา, ธญัวลยั  กฤษณกมล และ สวุรรณภา  แสงคอม

สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
อาคารพมิล กลกจิ มหาวทิยาลยัขอนแกน 40002 โทรศัพท 043-202-803 E-mail: chaisupap@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศกึษาวจิยั เรือ่ง ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการรบัสมคัรเขาศกึษา ในมหาวทิยาลยัขอนแกนในระดบั

ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ  Internet ประจำปการศกึษา  2556  มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผู
สมคัรตอระบบการรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบัปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet
ประจำปการศกึษา 2556 จำนวน 41,403 ราย ผลการวจิยัพบวา ผสูมคัรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 70 และ มคีะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ตัง้แต 3.00 ขึน้ คดิเปนรอยละ 62.7 และพบวาผสูมคัรมคีวามพงึพอใจในดานความสะดวกในการสมคัร
ในระดบัปานกลางถงึมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 96.76 และความพงึพอใจในขัน้ตอนในการสมคัรไมไดยงุยากหรอืทำตาม
ขัน้ตอนไดงายมาก คดิเปนรอยละ 95.80 และ ในภาพรวมของการรบัสมคัรฯ ผสูมคัรจะพงึพอใจในระดบัพอใชถงึมาก
รอยละ 92.72 และพบวาเพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน มคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจในภาพรวมของการสมคัร
ทาง Internet อยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .01

คำสำคญั: ความพงึพอใจ, ระบบการรบัสมคัรเขาศกึษาโดยวธิรีบัตรง

Abstract
This study was to measure applicants’ satisfaction towards direct admission enrollment for undergraduate level

of Khon Kaen University in the year 2012. The sample consisted of 41,403 applicants which most of them were female
(70%) and their grade point average was ranged from 3.00 to 4.00 (62.7%). The study found that applicants were
convenient with the enrollment system at medium and high levels. The enrollment process was not too difficult or very
easy to follow (95.80%). The overall satisfaction was at medium and high levels. Both sex and grade point average
were related with the applicants’ overall satisfaction at .01 significance level.

Keywords: satisfaction, direct admission enrollment.



 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศกึษา 2556

1. บทนำ
แตละปมหาวิทยาลัยขอนแกน จะรับนักศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีประมาณ 4,000 คน ทัง้ทีร่บัจากนกัเรยีน
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
โดยวธิรีบัตรง และรบัจากการสอบเขามหาวทิยาลยั จากสวน
กลาง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนจำนวนเพิม่ขึน้ทกุ ๆ ป

การสมัครชวงแรกในปการศึกษา 2548 ผูสมัคร
จะตองซือ้หนงัสอืระเบยีบการรบัสมคัร แลวกรอกใบสมคัร
ที่เปนเอกสารสงเอกสารกลับมายังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ) และชำระ
เงินผานอาจารยแนะแนว ผูประสานงานจากมหาวิทยาลัย
เดินทางไปรับคาธรรมเนียมและใบสมัครทุกจังหวัด และ
จะตองกรอกขอมลูผสูมคัรลงฐานขอมลูดวยตนเอง จนถงึ
การสมัครที่ใชในปจจุบัน จะไมจำหนายใบสมัคร และมี
ระเบยีบการให Download ผานเวบ็ไซต แลวกรอกขอมลู
การสมคัรผานเวบ็ไซตและชำระเงนิผานธนาคาร

ทั้งนี้ผูประสานงานโรงเรียนจะสงฐานขอมูลนัก
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 มาใหสำนักทะเบียน
และประมวลผลกอน ผูสมัครที่มีรายชื่อในระบบฐาน
ขอมูลฯ เทานั้นที่จะมีสิทธิ์เขาสมัครได ซึ่งในปการศึกษา
2556 นี้ ใชระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในระดบัปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรง โดยผานระบบ
Internet ทัง้หมด ตัง้แตการสงรายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่6 และ ปวช. 3 การสมคัรฯ การกรอกขอมลู GPAX 5
ภาคเรยีน ตลอดจนถงึการประกาศผลการสอบฯ

จากการพัฒนาขั้นตอนการสมัครในชวงตาง ๆ
ทำใหการสมคัรฯ มคีวามรดักมุ แมนยำ และถกูตองมากยิง่
ขึน้ และไดมกีารปรบัเปลีย่นขัน้ตอนและวธิกีารสมคัรฯ เพือ่
ใหการสมคัรมปีระสทิธภิาพ และอำนวยความสะดวกใหผู
สมัครใหมากที่สุด และเพื่อใหการสมัครเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง
ในปตอ ๆ ไปมกีารพฒันาใหมปีระสทิธภิาพ และอำนวย
ความสะดวกใหกบัผสูมคัรมากยิง่ขึน้ คณะผวูจิยัจงึมคีวาม
จำเปนที่จะตองศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
สมัครแบบใหมดังกลาว เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
พฒันาขัน้ตอนการสมคัรผานทางระบบ Internet

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ

การรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบั
ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศกึษา 2556

2. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของผสูมคัรเขารบั
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ปการศกึษา 2556

3. ทฤษฏ ีกรอกบแนวคดิการวจิยัและผลงาน
วจิยัทีเ่กีย่วของ

การศกึษาความพงึพอใจของผใูช  คอื การศกึษาเพือ่
ใหไดขอมลูเกีย่วกบัผใูช ในเรือ่งผลของการใชบรกิารของ
ผใูช ทีผ่ใูชเกดิการรบัรทูางดานจติใจหรอืความคดิเหน็ และ
เปนภาวะทางอารมยที่พึงพอใจ อันเกิดจากการประเมิน
ผลของงาน เปนการประเมนิความคดิของผใูช [1]

ความพึงพอใจตัดสินไดจากประสบการณที่มีตอ
การบรโิภคหรอืใชบรกิาร เปนการใหคะแนนของผบูรโิภค
ทีใ่ชบรกิารหรอืไดรบับรกิาร ซึง่เปนระดบัความประทบัใจ
ของการบรโิภควาไดรบัการเตมิเตม็ตามความคาดหวงัหรอื
ไม ผใูชบรกิารมกัจะมคีวามคาดหวงัในใจในระดบัหนึง่อยู
กอนแลวกอนทีจ่ะมาใชบรกิารนัน้ๆ ในชวงทีม่าใชบรกิาร
ลกูคาจะเปรยีบเทยีบการบรกิารทีไ่ดรบัเทยีบกบัความคาด
หวังที่ตนเองมีอยูในใจกอนแลว ความประทับจะอยู
บนฐานของการเปรียบเทียบนี้ ลูกคาจะประทับใจใน
ทางบวกถาการบรกิารทีไ่ดรบัดกีวาทีค่าดหวงัไว และลกูคา
จะประทบัใจในทางลบถาการบรกิารทีไ่ดรบัดอยกวาทีค่าด
หวงัไว และลกูคาจะประทบัใจในระดบักลางถาการบรกิาร
ทีไ่ดรบัเทากบัทีค่าดหวงัไว [12]

3.1 การวัดความพึงพอใจ
แนวคิดในการประเมินหรือวัดความพึงพอใจของ

ลกูคาโดยทัว่ไปมกัจะประเมนิจากมติติางๆ 4 มติดิงันี้
1. การวัดความพึงพอใจในภาพรวม ซึ่งเปนการ

ประเมนิทางความรสูกึทางอารมณความพงึพอใจของลกูคา
ตอสิง่ทีต่องการประเมนิในภาพรวม ตวัอยางคำถาม เชน ใน
ภาพรวม ทานประทบัใจกบั...มากนอยเพยีงใด



    

2. การวัดความสม่ำเสมอของความพึงพอใจเปน
การประเมนิ ประสทิธผิล และพฤตกิรรมของสิง่ทีต่องการ
ประเมิน ตัวอยางคำถาม เชน ทานจะแนะนำ...ใหคนใน
ครอบครวัหรอืใหเพือ่นหรอืไม

3. การวัดคุณลักษณะของความพึงพอใจ เปนการ
ประเมินประสิทธิผล และความรูสึก ตัวอยางคำถามเชน
ทานพงึพอใจใน รสชาด ของ...มากนอยเทาใด หรอื รถชาด
มคีวามสำคญัมากนอยอยางไรกบัการเลอืกมาใชบรกิารที.่..

4. การวดัความตัง้ใจทีจ่ะมาใชบรกิารอกีเปนการวดั
พฤตกิรรมของลกูคาตวัอยางคำถาม เชน ทานจะกลบัมาใช
บรกิารที.่..ในอกี 30 วนันีห้รอืไม [13]

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภุาพ หาญสทิธชิยั (2546) ไดพฒันาระบบการรบั

สมคัรนกัศกึษาผานเครอืขายอนิเทอรเนต็  โดยศกึษารวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับระบบเดิม  วิเคราะหขอมูล  และระบุ
ปญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบเดมิ   แลววเิคราะห  และออกแบบ
ระบบใหมเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาจากระบบงาน
เดมิ  จากนัน้ออกแบบฐานขอมลูของระบบงานใหม  โดย
พัฒนาระบบดวยภาษา  PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL  ผลของการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบพบว าระบบที่พัฒนาขึ้นไดรับการประเมิน
ประสทิธภิาพในระดบัดจีากผเูชีย่วชาญ

ณฐัหทยั  สนใจยทุธ (2547)  ไดศกึษาเรือ่ง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู  เขาศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ผานเวบ็ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ”ี
เพือ่การวเิคราะหระบบงานรบัสมคัรระบบเดมิ  ออกแบบ
และวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบใหมพัฒนาระบบ
รับสมัครนักศึกษา  และประเมินความคิดเห็นของระบบ
ใหมทีไ่ดสรางขึน้  โดยใชฐานขอมลู MS SQL Server 7.0
พัฒนาระบบดวยภาษา ASP Script สรุปผลการประเมิน
ความคดิเหน็โดยรวมอยใูนระดบัมาก  หมายความวาระบบ
สารสนเทศนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใชกับงานรับ
สมคัรนกัศกึษา  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบรุตีอไป

พรชยั  ธรรมวริยิสต ิและ สรุวทิย  วสนุธรากลุ (2547)
ไดศกึษา การรบัสมคัรนกัศกึษาภาคสมทบผานทางอนิเตอร
เนต็  จดัทำขึน้เพือ่ใชในการรบัสมคัรนกัศกึษาภาคสมทบ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พัฒนาระบบดวย
ภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL จากการ
ทดลองพบวา  สามารถใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบยีน
สมคัรสอบคดัเลอืกเพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถ
สมคัรสอบคดัเลอืกไดในทกุที่ๆ  มอีนิเตอรเนต็

จริาพร แซหล ี(2548) ไดศกึษาการพฒันาระบบรบั
สมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอผานเว็บมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาวธิกีารออกแบบและพฒันาระบบ ทีจ่ะชวยลดขัน้ตอน
และระยะเวลาในการสมคัรแกผสูมคัร และลดขอจำกดัดาน
สถานทีแ่ละเวลาในการรบัสมคัรได พฒันาระบบดวยภาษา
JSP Script โดยใชฐานขอมลู Oracle พบวาขัน้ตอนการรบั
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่ไดเสนอไวในโครงการนี้นั้นยัง
ถกูจำกดัอยดูวยกระบวนการบางอยางทีจ่ำเปนตองดำเนนิ
การแบบออฟไลน เชน การตรวจสอบวฒุกิารศกึษาของผู
สมคัรการตรวจสอบหมายเลขบตัรประชาชน ซึง่ในอนาคต
หาก rกระบวนการ เหล านี้ ส ามารถดำ เนินการได
แบบออนไลนแลว ก็จะสามารถพัฒนาขั้นตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และจะสามารถ
นำมาพฒันาระบบการรบัสมคัรผานอนิเทอรเนต็อยางเตม็
รปูแบบขึน้ใชงานอยางสมบรูณได

ธนาศร ี ปนด ี(2548) ไดศกึษาการสรางโปรแกรม
ระบบฐานขอมลู  และพฒันาระบบการรบัสมคัรนกัศกึษา
เขาศึกษาตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสอบแขงขนัเพือ่เขาศกึษาตอในวทิยาลยัเทคนคิศรี
สะเกษผานอนิเทอรเนต็  โดยใชฐานขอมลู MySQL และ
พฒันาระบบดวยภาษา PHP Script ผลการทดสอบพบวา
โปรแกรมสามารถเพิม่ความรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการรบัสมคัรนกัศกึษา

สงกรานต สขุเกษม (2548) ไดศกึษาระบบการรบั
สมคัรนกัศกึษาผานระบบเครอืขายอนิเตอรเนต็ กรณศีกึษา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวยภาษา
PHP Script รวมกบัฐานขอมลู MySQL พบวา ระบบการ
รบัสมคัรนกัศกึษาผานทางอนิเตอรเนต็ แกปญหาเรือ่งการ
เดินทางและเรื่องการจัดเจาหนาที่ไปนั่งรับสมัคร และยัง
สามารถรายงานจำนวน ผสูมคัรได เพือ่ใหผสูมคัรใชในการ
เลอืกโปรแกรมทีต่องการสมคัรได ทัง้จดัหองสอบจดัทีน่ัง่
สอบ กรรมการคุมสอบ ประมวลผลคะแนนสอบและ
ประกาศผลสอนไดอยางถกูตอง



 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศกึษา 2556

อำพล  กองเขียว (2551) ไดคนควาแบบอิสระเรื่อง
“การพฒันาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรบัการรบั
สมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม”  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนที่
สามารถลดขอจำกัด  อำนวยความสะดวก  และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ
ในสวนงานการรบัสมคัรนกัศกึษา  การรวบรวมความตอง
การไดมาจากการสมัภาษณผเูกีย่วของกบัการปฏบิตังิานการ
รบัสมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL พบวา  กลมุตวัอยาง 2 กลมุ  มคีวามพงึพอใจใน
ประสทิธภิาพการทำงานของระบบ โดยมคีาเฉลีย่ 4.09  และ
4.31  ตามลำดบั  ซึง่จดัอยใูนเกณฑพงึพอใจระดบัมากและ
มากทีส่ดุ

สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ (2553) ไดศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนีย
บตัรวชิาชพีชัน้สงู กรณศีกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทดแทนกระบวนทำงานเดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมนี้ไดออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย
ระยะใกล เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรบัสมคัรนกัศกึษา
และตอบสนอง ความตองการดานสารสนเทศใหกบัผทูีเ่กีย่ว
ของ พฒันาโดยใชโปรแกรมฐานขอมลู Microsoft Access
2003 และพัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual
Basic 6.0

สุริยัน  นุกูลกิจ (2554)  ไดทำการวิจัยโดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่  1) พฒันาระบบรบัสมคัรนกัเรยีนเขาศกึษา
ตอ  กรณศีกึษาโรงเรยีนศรยีานสุรณ  2) หาประสทิธภิาพ
ของระบบทีพ่ฒันาขึน้  และ 3) หาความพงึพอใจของผใูช
ทีม่ตีอระบบทีพ่ฒันาขึน้ พฒันาระบบดวยภาษา PHP Script
รวมกบัฐานขอมลู MySQL ผลการวจิยัพบวาระบบรบัสมคัร
นักเรียนเขาศึกษาตอ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณที่
พฒันาขึน้นีม้ปีระสทิธภิาพอยใูนระดบัด ี ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของผใูชระบบมคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัดี
และระบบสามารถนำไปใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

4. วธิดีำเนนิการ
การวจิยั เรือ่ง ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบ

การรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบั
ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ  Internet ประจำป
การศกึษา  2556 มวีตัถปุระสงคเพือ่ทราบประสทิธภิาพของ
ระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดบั ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet มขีัน้
ตอนของการดำเนนิการวจิยัเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีไ่ด
กำหนดไว ดงัตอไปนี้

4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรทีใ่ชศกึษาวจิยั คอื นกัเรยีนผสูมคัรเขารบั

การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ระดบัปรญิญาตร ีประจำปการศกึษา 2556 โดยผสูมคัร
จะตองชำระเงินคาสมัคร และมีสิทธิ์เขาสอบ โดยศึกษา
ประชากรทั้งหมดที่เขามาทำแบบสอบถามออนไลนทั้ง
หมด จำนวน 41,403 ราย

4.2 เครือ่งทีใ่ชในการศกึษา
เครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลูสำหรบัการวจิยันี้

เปนแบบสอบถาม โดยเปนการกรอกแบบสอบถามผาน
เว็บไซตหลังจากผูสมัครไดสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง
แบงเปน 2 ตอนคอื
ตอนที ่1 : ขอมลูสวนตวัของผสูมคัรทีต่อบแบบสอบถาม
ผานเวบ็ไซต
ตอนที ่2 : ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที ่3 : ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) มีลักษณะเปนแบบ
สอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห
จะใชวธิกีารเชงิคณุภาพ (Qualitative Study)

4.3 เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คณะผวูจิยันำแบบสอบถามทีไ่ดมาตรวจสอบความ

ถกูตอง สมบรูณ และการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ำหนดไว
และดำเนินวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ใชตารางแสดงการแจกแจงความถี ่และคารอยละ
(Percentage) เพือ่อธบิายลกัษณะของขอมลูสวนที ่1-2 และ
ใชการวเิคราะหแบบ chi-square เพือ่หาความสมัพนัธของ



    

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขารับการคัด
เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
ปการศกึษา 2556 โดยประมวลผลและวเิคราะหขอมลูโดย
ใชคอมพวิเตอรดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู SPSS (Statistical
Package for Social Science) for Windows 19.0

5. ผลการศกึษา
จำนวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี
ประจำปการศึกษา 2556 โดยผูสมัครจะตองชำระเงินคา
สมคัร และมสีทิธิเ์ขาสอบเทานัน้ มผีเูขามาตอบแบบสอบ
ถามจำนวน 41,403 ราย
การนำเสนอผลการวจิยั จะแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที ่1 : ขอมลูสวนตวัของผสูมคัรทีต่อบแบบสอบถาม
ผานเวบ็ไซต
ตอนที ่2 : ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที ่3 : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รบัตรง ปการศกึษา 2556

5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จากตารางที ่1 ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน
หญงิ จำนวน 28,977 ราย คดิเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคอื
เพศชาย จำนวน 12,426 ราย คดิเปนรอยละ 30.0

ตารางที ่2. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน
จำนวนผตูอบ (N= 41,403) รอยละ

1. นอยกวา 2.00 1,091 2.6
2. ระหวาง 2.00-2.99 14,337 34.7
3. ตัง้แต 3.00 ขึน้ไป 25,945 62.7

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. ชาย 12,426 30.0
2. หญงิ 28,977 70.0

จากตารางที ่2 ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญจะมี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีนตัง้แต 3.00 ขึน้ไป จำนวน 25,945
ราย คดิเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคอื ระหวาง 2.00-2.99
จำนวน 14,337 ราย คดิเปนรอยละ 34.7

5.2 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556

ตารางที ่1. เพศ

ตารางที ่3. ทานมีความพึงพอใจในดานความสะดวกใน
การสมคัรผาน Internet ครัง้นีม้ากนอยแคไหน

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. ความพึงพอใจนอย 1,382 3.34
2. ความพึงพอใจปานกลาง 21,417 51.73
3. ความพงึพอใจมาก 18,604 44.94

จากตารางที ่3 พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลอืก ‘สะดวกหรอืพงึพอใจปานกลาง’ จำนวน 21,417 ราย
คดิเปนรอยละ 51.73 รองลงมาคอื ‘พงึพอใจหรอืสะดวกมาก
ไมมปีญหาอะไร’ จำนวน 18,604 ราย คดิเปนรอยละ 44.94

ตารางที ่4. ความพึงพอใจในดานขั้นตอนในการกรอก
ขอมลูสมคัรมคีวามยากงายอยางไร

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. พงึพอใจนอยหรือยาก 1,697 4.10
ไมคอยเขาใจขอมลูทีต่อง
กรอกในการสมคัร

2. ความพงึพอใจปานกลาง
หรือรับได ไมคอยยุงยาก 26,425 63.82

3. ความพงึพอใจมากหรอื 13,281 32.08
ทำตามขั้นตอนไดงายมาก
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จากตารางที ่4 พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือก ‘ความพึงพอใจปานกลางหรือพอใชหรือรับได
ไมคอยยงุยาก’ จำนวน 26,425 ราย คดิเปนรอยละ 63.82
รองลงมาคอื ‘ความพงึพอใจมากหรอืทำตามขัน้ตอนไดงาย
มาก’ จำนวน 13,281 ราย คดิเปนรอยละ 32.

ตารางที ่5. ความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง
Internet

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. พงึพอใจนอยหรอื 860 2.08
ไมคอยพอใจ

2. พงึพอใจปานกลาง 16,996 41.05
หรอืพงึพอใจพอใช

3. พงึพอใจมาก 16,981 41.01
4. พงึพอใจมากทีส่ดุ 6,566 15.86

5.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รบัตรง ปการศกึษา 2556

ในการวจิยัครัง้นีม้ตีวัแปรตนคอื เพศ และ คะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรยีน และตวัแปรตามคอื ความพงึพอใจของผู
สมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยวธิรีบัตรง ปการศกึษา 2556 โดยการวเิคราะห
ตวัแปรแบบ chi-square

ตารางที ่6 เพศ และคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีนมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจของผสูมคัรฯ หรอืไม

ผลการศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจยัสวนบคุคล
กับความพึงพอใจตามที่แสดงในตารางที่ 6 พบวาเพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสมัครเรียนทาง
Internet โดยพบวาเพศชายมีความพึงพอใจในการสมัคร
เรียนทาง internet ในภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 17.5 สวนเพศหญงิ จะมคีวามพึง่พอใจในภาพรวม
ของการสมคัรทาง Internet อยใูนระดบั พงึพอใจมาก คดิ
เปนรอยละ รอยละ 41.8  ผลการทดสอบความสมัพนัธโดย
ใชการทดสอบ Chi-square พบวาเพศมีความสัมพันธกับ
ความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet อยาง
มนียัสำคญัทีร่ะดบั .01  นอกจากนีย้งัพบวาผสูมคัรเรยีนที่
มคีะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ระดบัตัง้แต 3.00 ขึน้ไป มคีวาม
พึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet ในระดบั
มาก คิดเปนรอยละ 42.2 สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ย 5
ภาคเรียน ระดับนอยกวา 2.00 ลงมา มีความพึ่งพอใจใน
ภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับปานกลาง
หรือพอใช คิดเปนรอยละ 45.0 และการวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนกับความพึ่ง
พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet พบวามคีวาม
สมัพนักนัอยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .01

 
ตัวแปร 

ความพึ่งพอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet  
Chi-square พึงพอใจนอย/

ไมคอยพอใจ 
พึงพอใจปาน
กลาง/พึงพอใจ

พอใช 

พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก
ที่สุด 

รวม 

 
เพศ 

ชาย 326 (2.6%) 5,048 (40.6%) 4,877 (39.2%) 2,175 (17.5%) 12,426 (100.0%)  
70.086* หญิง 534 (1.8%) 11,948 (41.2%) 12,104 (41.8%) 4,391 (15.2%) 28,977 (100.0%) 

รวม 860 (2.1%) 16,996 (41.1%) 16,981 (41.0%) 6,566 (15.9%) 41,403 (100.0%) 
คะแนน
เฉลี่ย      
5 ภาค
เรียน 

<=2.0 37 (3.4%) 491 (45.0%) 398 (36.5%) 165 (15.1%) 1091 (100.0%)  
74.602* 2.00-2.99 360 (2.5%) 6,055 (42.2%) 5,612 (39.1%) 2,310 (16.1%) 14,337 (100.0%) 

>=3.00 463 (1.8%) 10,435 (40.2%) 10,961 (42.2%) 4,086 (15.7%) 25,945 (100.0%) 
รวม 860 (2.1%) 16,981 (41.0%) 16,971 (41.0%) 6,561 (15.9%) 41,373 (100.0%) 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01



    

6. สรปุและการอภปิรายผล
ผสูมคัรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 70 และ มี

คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ตัง้แต 3.00 ขึน้ คดิเปนรอยละ
62.7 และพบวาผสูมคัรมคีวามสะดวกในระดบัปานกลางถงึ
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 96.76 และขัน้ตอนในการสมคัร
ไมไดยงุยากหรอืทำตามขัน้ตอนไดงายมาก คดิเปนรอยละ
95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผูสมัครจะมี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลางหรอืพอใชและระดบัมาก
รอยละ 92.72 และ เพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน มี
ความสมัพนัธกบัความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัร
ทาง Internet

การอภิปรายผล
จากศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงความพึงพอใจ

ของผูสมัครตอระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ
Internet ประจำปการศึกษา 2556 คือ 1) ผูสมัครมีความ
สะดวกในการสมคัรผาน Internet ครัง้นี ้ในระดบัปานกลาง
ถงึ สะดวกมาก จะสอดคลองกบัการศกึษาของพรชยั  ธรรม
วริยิสต ิและ สรุวทิย  วสนุธรากลุ (2547) ทีไ่ดศกึษาการรบั
สมคัรนกัศกึษาภาคสมทบผานทางอนิเตอรเนต็ ซึง่สามารถ
ใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
เพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถสมคัรสอบคดัเลอืก
ไดในทกุที่ๆ  มอีนิเตอรเนต็ 2) ขัน้ตอนในการกรอกขอมลู
สมคัรไมยงุยาก และทำตามขัน้ตอนไดงายมาก สอดคลอง
การศกึษาของอำพล  กองเขยีว (2551) ไดคนควาแบบอสิระ
เรือ่ง การพฒันาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรบัการ
รบัสมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม
ที่พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ทำงานของอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด
และ 3) ภาพรวมของการรับสมัครฯผูสมัครจะพอใจใน
ระดบัพอใจและพอใจมาก สอดคลองกบัการศกึษาของณฐั
หทยั  สนใจยทุธ (2547)  ทีไ่ดศกึษาเรือ่ง การพฒันาระบบ
สารสนเทศรบัสมคัรนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู  เขาศกึษาระดบัปรญิญาตรผีานเวบ็ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีทีส่รปุผลการประเมนิความ
คดิเหน็โดยรวมอยใูนระดบัมาก

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำไปใชประโยชน

ควรขยายเวลาในการรับสมัคร และเปดโอกาสใหมีการ
ชำระเงินไดอีก 1 สัปดาหหลังจากที่ปดการรับสมัครทาง
Internet ไปแลว เพือ่เปดโอกาสใหผสูมคัรสามารถชำระเงนิ
ไดยาวนานยิง่ขึน้ รวมถงึการประชาสมัพนัธการรบัสมคัร
ในรปูแบบอืน่ๆ เพือ่ใหการแนะแนวเขาถงึโรงเรยีนตางๆ
ไดมากยิ่งขึ้น

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูผูประสานงาน

ของโรง เรี ยน เพื่ อใหทราบถึ งคำแนะนำที่ จะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ
Internet เพราะเปนผทูีอ่ยใูกลชดิกบันกัเรยีนผสูมคัร และ
มีประสบการณในการดำเนินการรับสมัครของมหา
วทิยาลยัอืน่ๆ

8. กติตกิรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สวนที่สำคัญที่ชวยใหงาน

วจิยัสำเรจ็ลงได คอืไดรบัคำแนะนำจาก ผชูวยศาสตราจารย
สริภทัร เชีย่วชาญวฒันา ทีท่านไดสละเวลามาเปนทีป่รกึษา
งานวจิยั ชวยใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบและแกไขรายงาน
การวจิยั ทำใหการศกึษางานวจิยั ครัง้นีป้ระสบความสำเรจ็
ออกมาเปนรปูเลม และการศกึษางานวจิยัครัง้นีไ้ดรบัการ
สนบัสนนุทนุวจิยัสถาบนั จากสำนกัทะเบยีนและประมวล
ผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่มีสวนสำคัญในการทำใหงานวิจัยในครั้งนี้
สำเร็จลงไดดวยดี และขอขอบพระคุณทุกทานที่อยูเบื้อง
หลังความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจาก

ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเก็บขอมูลตั้งแตป
2553 จนถงึป 2556 และดำเนนิวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม (Participatory action research) เพือ่วเิคราะหขอมลู
เกีย่วกบัปจจยัทีม่ผีลตอประเดน็ปญหาและแนวทางแกไข ในกลมุเปาหมายไดแก หวัหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และ
กรรมการคมุสอบ จากวธิกีารสนทนากลมุ (focus group) ตามกลมุสนามสอบทีจ่ดัให ซึง่กระจายไปตามจงัหวดัตางๆ ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และใหแตละสนามสอบบนัทกึการทำงาน และสรปุผลการดำเนนิงาน ตามวตัถปุระสงค ตาม
สนามสอบ และนำเสนอรายงานความกาวหนาในประเดน็ตางๆ พบวาปจจยัทีม่ผีลตอการดำเนนิการจดัสอบ 2 ลกัษณะ
คอื ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน โดยปจจยัภายนอก ไดแก ปจจยัทางดานการบรหิารจดัการ (Management factors)
รปูแบบการดำเนนิการจดัสอบ หรอืลกัษณะการจดัสอบ อาท ิการจดัสอบรบัตรง การทดสอบวชิาสามญั 7 วชิา สอบ O Net
หรอื GAT/PAT เปนตน ปจจยัทางดานเทคนคิ (Technical factors) หรอืกรรมการคมุสอบ  และปจจยัแวดลอม (Co-
factor) อาท ิประเดน็ดานทรพัยากร สวนปจจยัภายใน ไดแก ปจจยัของตวัผสูอบเอง (Personal factors) และมขีอเสนอ
แนะตอการนำผลการศกึษาไปใชประโยชนและขยายผลอยางกวางขวาง ควรมนีโยบายหรอืแนวทางการจดัสอบเพือ่พฒันา
ระเบียบขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบโดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคมุสอบ ในการชีแ้จงและทำความเขาใจตอกรรมการคมุสอบโดยเนนความตระหนกั และเลง็เหน็ความ
สำคญัในการรบัผดิชอบตอหนาที ่มกีารยกประเดน็ปญหา หรอืกรณศีกึษามานำเสนอใหเหน็ภาพ การจดัเวทเีสวนา แลก
เปลีย่นเรยีนรรูะหวางคณะกรรมการคมุสอบ และการนำผลการประเมนิหวัหนาสนามสอบทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ ีมาชืน่ชม
ยกยอง ใหกำลงัใจ และเปดโอกาสในการถายทอดแกหวัหนาสนามสอบอืน่ๆ ตอไป

คำสำคญั: ศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน, วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม, การจดัสอบ
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Abstract
This study is a qualitative research by retrospective data. To collect information on issues and suggestions for

conducting in implementing of Khon Kaen University exam center from the year 2553 until 2556. By collecting data
and implements a participatory action research to analyze the factors that affect the issues, problems and solutions.
Targets include Head of the Audit Committee and Member of examiners of the focus group provided by the field test,
which spread to the provinces In the Northeast. And a summary of operating result, the objectives of the field test and
report the progress on various issues. That found the factors affecting the implementation of the external factors and
internal factors. The external factors include factors outside of management (Management factors) pattern of the exam
or the nature of the exam such as the direct admission 7subjects test exam O Net or GAT / PAT etc. Addition to
technical factors (Technical factors) or the examiners and Environmental (Co-factor) resources. The internal factors
include the factors of personal factors. Furthermore, the suggestions for widely implementation to exploit and extend
the results, conducted to develop guidelines, policies or regulations of directors controlled by the development of
communication skills of the leader board exam. To clarify and understand the directors examiners emphasizing
awareness and recognizes the importance of responsibility. That has raised issues or case studies in the presentation.
The seminar discussions between the invigilator, head of the investigation and its evaluation is a best practice to
admiration, encouragement and opportunity to convey to the heads of the other centers.

Key words: Khon Kaen University exam center, participatory action research, implementing exam

1. บทนำ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียน

และประมวลผล) มหาวทิยาลยัขอนแกน มขีอบเขตพนัธกจิ
ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ งานทะเบียน
ประวตันิกัศกึษา งานพฒันาหลกัสตูร การลงทะเบยีนเรยีน
การประมวลผลการศกึษา  และการสำเรจ็การศกึษา การให
เอกสารหลกัฐานสำคญัทางการศกึษา    ระบบการใหบรกิาร
ขอมลูขาวสารทางการศกึษา   รวมถงึการรบัเขาศกึษา  ซึง่มี
ภารกิจหลักที่สำคัญคือการเปนผูประสานงานในการจัด
สอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน และจากที่
ขาพเจาในฐานะรองผูอำนวยการฝายวิชาการของสำนักฯ
ไดรบัมอบหมายใหเขารวมปฏบิตัหินาทีใ่นบทบาทของหวั
หนาสนามสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน อยาง
ตอเนือ่งมาตัง้แตป 2553 ไดพบขอสงัเกตของปญหาหลาย
ประเดน็ ทีพ่บบอยครัง้และพบอยเูสมอ สอดคลองกบัขอมลู
จากกลุมภารกิจรับเขา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน และประเดน็ปญหาทีร่วบรวมโดย

ฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน [1] จากบทสรปุของหวัหนาสนามสอบของศนูย
สอบมหาวิทยาลัยขอนแกนในสนามอื่นๆที่ผานมาจนถึง
การจดัสอบประจำปการศกึษา 2556 นำมาสปูระเดน็ปญหา
ของงานวจิยันีว้า “ทำไมปญหาเหลานัน้จงึยงัคงมอีย ูทัง้ที่
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแลว” จึงเปนการตั้งขอสังเกตเพื่อที่
จะวิเคราะหหาปจจัยอันกอใหเกิดปญหาเหลานั้นโดย
ศึกษาในกลุมสนามสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทั้งนี้ยังเกิดแรงบรรดาใจเพิ่มเติมที่อยากจะคน
หาคำตอบวา “ปจจัยอะไรที่จะชวยปองกันหรือลดปญหา
เหลานัน้” เพื่อเปนแนวทางที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนว
ปฏบิตัขิองหวัหนาสนามสอบเพิม่เตมิตอไป ซึง่จะนำไปสู
การปรบัเปลีย่นทศันคตติอการปฏบิตัหินาทีใ่นบทบาทของ
หวัหนาสนามสอบ หรอืผมูสีวนเกีย่วของอืน่ๆ โดยใหเกดิ
การพฒันากระบวนการในการดำเนนิการจดัสอบโดยสอด
แทรกคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่นนความรวมมอืทัง้ระหวาง
กรรมการคมุสอบ และกรรมการกลางเปนสำคญั และเพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระหวางหัวหนาสนามสอบ



    

กรรมการกลาง และกรรมการคมุสอบทีต่องดแูลกนัเองหอง
ละ 2 คน ทีต่องรบัผดิชอบควบคกูนัไปใหดำเนนิไปอยางมี
ประสทิธภิาพและทัว่ถงึ ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน และ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) ได
มีแนวปฏิบัติเพื่อใหศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถดำเนนิการจดัสอบคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหการดำเนนิงานดงักลาวเปนไปดวย
ความเรยีบรอย  ซึง่จะนำไปสมูาตรฐานการจดัสอบอนัพงึ
ประสงคตอไป [2]

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
2.1 เพือ่เกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัประเดน็ปญหา

และขอเสนอแนะ
2.2 เพือ่วเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัปจจยัจากประเดน็

ปญหาและแนวทางแกไข

3. วธิกีารดำเนนิงาน
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา

ขอมูลยอนหลัง และดำเนินวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) [3] กลมุเปาหมาย
ไดแก หวัหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคมุ
สอบ ดำเนนิการเกบ็ขอมลู ตวัแปรตน จากการจดักระบวน
การจดัสอบ และรปูแบบการดำเนนิการสอบคดัเลอืกบคุคล

เขาศกึษา และตวัแปรตาม ไดแก ความเขาใจในขัน้ตอนการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยเก็บขอมูล
ตัง้แตป 2553 จนถงึปจจบุนั จากวธิกีารสนทนากลมุ (focus
group) ตามกลุมสนามสอบที่จัดให ซึ่งกระจายไปตาม
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละ
สนามสอบบันทึกผลการทำงาน และสรุปงาน ตามวัตถุ
ประสงค ในแตละสนามสอบ และนำเสนอรายงานความ
กาวหนาในประเดน็ตางๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา

4. การวเิคราะหขอมลู
1. วิเคราะหขอมูลจากการถอดบทเรียนกระบวน

การเรยีนรขูองหวัหนาสนามสอบแตละคน
2. วิเคราะห ประเมิน และสรุปผล โดยใชแผนที่

ความคดิ (Mind mapping)
3. วิเคราะหและประเมิน ปจจัยที่มีผลตอการจัด

สอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน

5. ผลการวจิยั
จากการเกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัประเดน็ปญหา

ในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน และได
รับขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไขในประเด็นตางๆ
ดงัตารางที ่1
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ตารางที ่1 สรปุประเดน็ปญหาและขอเสนอแนะในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน
ลําดับ ประเด็นปญหา แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

1. ผูเขาสอบไมไดนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชน / หรือบัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง 

ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ  และแจงใหผูเขาสอบไปติดตอกอง
อํานวยการสอบเพื่อขออนุญาต   

2. ผูเขาสอบแตงกายไมสุภาพ แจงใหปฏิบัติตามระเบียบการสอบ / ใหติดตอกองอํานวยการ
สอบ  กรณีพระภิกษุ – สามเณร ใหสวมรองเทาแตะได 

3. ขอมูลผูเขาสอบผิด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน  หรือเลขที่นั่งสอบไมถูกตอง 

แจงใหติดตอขอแกไขหรือตรวจสอบที่กองอํานวยการสอบ 

4. ผูเขาสอบไมมีช่ือ  แตมีใบชําระเงินจากธนาคาร แจงใหไปตรวจสอบรายชื่อที่กองอํานวยการสอบ  หากไมมีช่ือ
ใหสนามสอบติดตอฝายคอมพิวเตอรหรือฝายเลขานุการ  

5. ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ ไมใหเขาสอบและแจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ 
6. ผูเขาสอบนั่งผิดที่  หองสอบ  สนามสอบ 1. ถาทราบกอนลงมือทําขอสอบ  ใหผูเขาสอบไปนั่งในที่น่ังที่

ถูกตอง หรือไปหองสอบ  สนามสอบ  ที่ถูกตอง 
2. ถาทราบหลังจากทําขอสอบแลว  กรณีน่ังผิดท่ีนั่งในหอง

สอบนั้น  ใหทําขอสอบนั้นไปจนหมดเวลา  สวนหากผิด
หองสอบ  ใหแจงหัวหนาอาคารและใหกรรมการคนหนึ่ง  
นําขอสอบกระดาษคําตอบ ของผูเขาสอบนั้น  ไปที่กอง
อํานวยการสอบโดยดวน 

7. ผูเขาสอบมาสายเกิน  15  นาที  หลังเร่ิมสอบ แจงใหทราบวามาสายเกินเวลาที่กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให
เขาสอบได  แจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ กรณีหัวหนา
สนามสอบอนุญาตใหเขาสอบ  กรรมการคุมสอบ  หัวหนา
อาคาร  จะตองเซ็นช่ือในแบบฟอรมผูปฏิบัติผิดระเบียบฯ ดวย 

8. ผูเขาสอบเจ็บปวย / ไมสบาย / ไดรับอุบัติเหตุ รีบแจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลาง / พยาบาล  หากรุนแรง
ตองรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลท่ีสุด 

9. กรรมการคุมสอบมาสาย  หรือกรรมการคุมสอบไมลง
เวลาปฏิบัติงาน 

กรรมการคุมสอบ  ตองมาถึงสนามสอบอยางนอย  30  นาที  
กอนเวลาสอบ  และตองลงเวลาปฏิบัติงานทุกคาบเวลากอนรับ
ขอสอบ มิฉะนั้น  หัวหนาสนามอาจสั่งไมใหปฏิบัติหนาท่ีคุม
สอบก็ได  หรือจัดกรรมการสํารองคุมสอบแทน 

10. กรรมการคุมสอบแจกขอสอบ – กระดาษคําตอบผิด / ไม
ตรงตามผังท่ีนั่งสอบ 

ถาทราบกอนลงมือสอบใหแกไขใหถูกตอง (ดูรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบจากใบเซ็นชื่อผูเขาสอบและแผนผังหองสอบ) 

11 กระดาษคําตอบ / ขอสอบไมครบหนา  หรือไมครบตาม
จํานวนที่ระบุหนาซอง หรือชํารุด 

แจงหัวหนาอาคาร  เพื่อขอเปลี่ยนชุดขอสอบ โดยขอขอสอบชุด
สํารองจากกองอํานวยการสอบ 

12 ขอสอบผิดหรือพิมพไมชัดเจน 1. ใหตรวจสอบจากชุดอื่น ถามีขอความเหมือนกันจะไมมีการ
แกไขขอสอบ 

2. ใหแจงหัวหนาอาคารและเอาชุดที่ชัดเจนมาเปลี่ยนให             
(เบิกขอสอบสํารองจากกองอํานวยการสอบ) 

13 ผูเขาสอบเขียน หรือระบายหัวกระดาษคําตอบไมถูกตอง แจงใหแกไขใหถูกตอง เพราะมีผลกับผูเขาสอบเอง 
14 ผูเขาสอบ ลบ หรือแกไขกระดาษคําตอบ ดวยนํ้ายาลบ

คําผิด 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด  ลบกระดาษคําตอบ เพราะเครื่องตรวจจะ
ไมอานกระดาษคําตอบนั้น  หากจะแกไขใหใชยางลบ  และหาก
ผูเขาสอบใชน้ํายาลบคําผิด  ใหเปลี่ยนกระดาษคําตอบแผนใหม
ทันที 



    

ตารางที ่1 สรปุประเดน็ปญหาและขอเสนอแนะในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน (ตอ)
ลําดับ ประเด็นปญหา แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

15 ถาผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ  เคร่ืองมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส  เชน โทรศัพทมือถือ เขาหองสอบ 

1. ถาทราบกอนเขาหองสอบ  แจงใหปดเคร่ือง และวางไวใตที่
นั่งสอบ  หามติดตัวไว 

2. ถาทราบหลังจากไดลงมือสอบไปแลวใหแจงใหทราบวาทํา
ผิดระเบียบการสอบฯ ใหแจงหัวหนาอาคาร และหัวหนา
สนามสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบ เขียนรายงาน 

16 ถามีการทุจริตในการสอบ เชน สงสัญญาณคําตอบดวย
เคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  การแอบดูคําตอบ  
คัดลอกขอสอบ  หรือนําขอสอบออกนอกหองสอบ ฯลฯ 

1. ใหกรรมการคุมสอบและหัวหนาอาคารแจงกองอํานวยการ
สอบทราบทันที 

2. ใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ  และใหเจาหนาที่ตํารวจ / 
กรรมการกลางนําตัวไปที่กองอํานวยการ เพ่ือสอบสวนและ
ทํารายงานเสนอตอประธานดําเนินการสอบฯ และใหอยูที่
กองอํานวยการสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบวิชานั้น 

17 ถาภายในหองสอบไดยินเสียงประชาสัมพันธไมชัดเจน แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข 
18 ภายในหองสอบ  แสงสวาง ไมเพียงพอ  อากาศรอน / 

หนาว มาก 
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข 

19 ผูสอบประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ 1. ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบโดยไมมีเหตุอันควรจนกวา
จะสอบไปแลว 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

2. กรณีผูเขาสอบจําเปนตองเขาหองน้ํา ใหกรรมการคุมสอบ  
1 คน  พาไปและอยูในความดูแลอยางใกลชิด 

20 เมื่อหมดเวลาสอบแลวผูสอบยังไมหยุดทําขอสอบ 1. ใหกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ ของผู
นั้นทันที  อยาใหแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบเปน
อันขาด 

2.  การแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบจะกระทําได
ภายในเวลาสอบ  และขณะที่ผูเขาสอบยังอยูในหองสอบ
เทาน้ัน 

21 กรรมการคุมสอบ ไมไดเซ็นชื่อในเอกสารการสอบ เชน 
หัวกระดาษคําตอบ  ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ หรือหนาซอง
ขอสอบ  หรือหนาซองกระดาษคําตอบ 

หากยังอยูที่หองสอบ  ใหดําเนินการใหเรียบรอย  เมื่อนําสงท่ี
กองอํานวยการแลว  กรรมการกลางตรวจสอบพบภายหลัง  กอง
อํานวยการสอบจะประกาศเสียงตามสาย  ใหรีบมาดําเนินการ
ดวน 

22 1. กรรมการสงขอสอบหรือกระดาษคําตอบไมครบ
ตามจํานวน 

2. กรรมการคุมสอบไมเรียงกระดาษคําตอบ กรรมการ
คุมสอบไมเซ็นสงขอสอบ  และไมกรอกจํานวน  ใน
แบบรับ - สงขอสอบ 

เมื่อกรรมการกลาง  ตรวจสอบพบ  จะแจงใหกรรมการคุมสอบ
ทราบทันที  และใหอยูรอจนกวากรรมการกลางจะตรวจนับ
เรียบรอย 



 การวเิคราะหปจจยัจากประเดน็ปญหาและแนวทางแกไขในการดำเนนิการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน

6. สรปุและอภปิรายผล
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาจากการศึกษา

สถานการณปญหาในการดำเนนิการจดัสอบ สามารถสรปุ
ลักษณะของปจจัยที่มีผลตอการดำเนินการจัดสอบได 2
ลกัษณะ คอื ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน [4] โดยปจจยั
ภายนอก ไดแก ปจจยัทางดานการบรหิารจดัการ (Manage-
ment factors) รปูแบบการดำเนนิการจดัสอบ หรอืลกัษณะ
การจดัสอบ อาท ิการจดัสอบรบัตรง การทดสอบวชิาสามญั
7 วชิา สอบ O Net หรอื GAT/PAT เปนตน ปจจยัทางดาน
เทคนคิ (Technical factors) หรอืกรรมการคมุสอบ  และ
ปจจัยแวดลอม (Co-factor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร
พบปญหาความยุงยากสับสนในการใชคอมพิวเตอร
อปุกรณโสตทศันปูกรณ และเครือ่งเสยีงในบางสนามสอบ
ขาดเจาหนาที่อำนวยความสะดวกเมื่อมีปญหาในบาง
สนามสอบ สวนปจจยัภายใน ไดแก ปจจยัของตวัผสูอบเอง
(Personal factors) [5] ซึง่สาเหตทุีพ่บในตวัผสูอบเอง ไดแก
ไมกระตอืรอืรน ไมเตรยีมตวัใหพรอม เฉือ่ยชา ประมาท
ทำอะไรจบัจด ไมเลง็เหน็ความสำคญั นสิยัทีไ่มเคารพตอ
ระเบียบหรือไมเกรงใจผูอื่น ไมสนใจวาคนอื่นจะตองมี
ผลกระทบอยางไร ไมการตรงตอเวลา [6,7] อาท ิยงัมเีวลา
เหลือกอนถึงเวลาหมดสิทธิ์เขาสอบก็ไมรีบเขาหองสอบ
มวัคยุกนั เลนมอืถอื เปนตน นอกจากนี ้จากผลการศกึษาที่
ผวูจิยัไดทำการศกึษาในกลมุกรรมการคมุสอบทีม่ปีระวตัไิม
เหมาะสม พบวาปจจยัหลกัทีส่ำคญัเกดิจากปจจยัภายในตวั
กรรมการคมุสอบเอง ซึง่กรรมการคมุสอบจะประกอบดวย
ผทูีส่มคัรผานทางสำนกัฯ และสมคัรผานทางโรงเรยีนทีเ่ปน
สนามสอบ โดยกรรมการคมุสอบบางคนยงัรบัผดิชอบไม
เตม็ที ่มาสาย ซึง่มผีลตอการจดักรรมการสำรอง กรรมการ
คุมสอบบางคนไมสามารถเขารวมการจัดประชุมของ
สำนกัฯ ในการประชมุเตรยีมการจดัสอบ เปนตน

โดยภาพรวมผลประเมินความคิดเห็นตอการจัด
สอบ อยใูนเกณฑดใีนทกุๆ ดาน คณะกรรมการคมุสอบมี
ความเขาใจและพงึพอใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคของการจดั
สอบ นาจะเปนผลจากการปรบัปรงุจากขอคดิเหน็ทีไ่ดรับ
จากปที่ผานมา รวมทั้งไดมีการเนนย้ำเปนระยะๆ โดย
เฉพาะกอนการจดัสอบ และสงเสรมิใหมกีารแนะแนวหรอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัหลกัเกณฑ และระเบยีบการสอบ แก อาจารย

แนะแนว นักเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งมีผลตอการเขา
สอบ และมกีารสะทอนกรณศีกึษาทีผ่านมา เพือ่ใหนกัเรยีน
ไดมีการเตรียมตนเองใหพรอมดวย หรือระบบการให
บริการผานออนไลนบนเว็บไซตที่รวดเร็ว การใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การสืบคน
ในการเขาไปศกึษากฎระเบยีบการสอบ การใช Facebook
และเวบไซดของมหาวทิยาลยั สามารถชวยลดขัน้ตอนของ
การดำเนนิงาน และเพือ่ลดอปุสรรคปญหาในการจดัสอบ
ได

จากความคิดเห็นของหัวหนาสนามสอบ และ
กรรมการคมุสอบ ตอการดำเนนิการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา
ศึกษา โดยฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พบวามคีวามพงึพอใจตอการดำเนนิ
การโดยพิจารณาในภาพรวม ซึ่งจุดแข็งคือ มีคูมือของ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ (องคการมหาชน)
[2,8] เปนแนวปฏบิตัทิีด่ ีหวัหนาสนามสอบเปนตนแบบที่
ดแีกคณะกรรมการคมุสอบในดานคณุธรรมจรยิธรรม  การ
แตงกาย และบคุลกิภาพ อกีทัง้คอยดแูลกำกบัควบคมุตดิตาม
ใหคณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ประพฤตตินเปนผมูวีนิยั [9] มคีณุธรรมจรยิธรรมอยางสม่ำ
เสมอและยตุธิรรม มโีอกาสเรยีนรจูากการปฏบิตัหินาทีต่าม
บทบาทและแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัในการดำเนนิงาน
อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการยังมีขอจำกัด และมีขอ
เสนอแนะตอการนำผลการศกึษาไปใชประโยชนและขยาย
ผลอยางกวางขวาง ควรมนีโยบายหรอืแนวทางการจดัสอบ
เพือ่พฒันาระเบยีบขอปฏบิตัขิองกรรมการคมุสอบโดยการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนาม
สอบอยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ และทีส่ามารถพฒันาเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการลดปญหาจากกรรมการคมุสอบได คอื
รูปแบบและทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคมุสอบ ในการชีแ้จงและทำความเขาใจตอ
กรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็น
ความสำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็น
ปญหา หรอืกรณศีกึษามานำเสนอใหเหน็ภาพ การจดัเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการคุมสอบ
และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบที่มีแนว
ปฏบิตัทิีด่ ีมาชืน่ชม ยกยอง ใหกำลงัใจ และเปดโอกาสใน
การถายทอดแกหวัหนาสนามสอบอืน่ๆ ตอไป



    

7. ขอเสนอแนะ
1. ควรมกีารประชมุเตรยีมแผนการจดัสอบ และการ

ประเมินผลอยางชัดเจนระหวางกรรมการผูคุมสอบ และ
ควรรวมกนักำหนดบทบาทและตกลงกนัแบงหนาทีก่นัให
ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับการจัดสอบ
ตอไป

2.  ทางกรรมการประสานการจดัสอบ ควรมกีารคดัเลอืก
และกลัน่กรองกรรมการผคูมุสอบ และกรรมการผคูมุสอบ
ควรเขารบัฟงคำชีแ้จงกอนการจดัสอบ ควรมวีธิกีารตดิตาม
กรรมการผคูมุสอบทีไ่มสามารถเขารวมการจดัประชมุชีแ้จง
ของสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ ซึ่งอาจมีผลตอการจัด
ตารางเปนกรรมการผคูมุสอบดวย ทำใหมกีารเปลีย่นแปลง
กรรมการผคูมุสอบ

3. สนามสอบใดที่มีนักเรียนเขาสอบมากเกินไป
ควรจำกดัจำนวนนกัศกึษาเพือ่ใหดแูลทัว่ถงึและมคีณุภาพ
สอดคลองกบัจำนวนกรรมการกลางผรูบัผดิชอบ

4. ในชวงแรกของการสอบ นกัเรยีนบางสวนทีม่า
จากตางถิน่ยงัไมทราบหองเรยีน กรรมการผปูระสานงาน
ควรแจงและประสานงานโดยตรงไปยงังานประชาสมัพนัธ
ของแตละสนามสอบ เพื่อประกาศแจงในภาคเชาหรือแต
ละชวงของวนักอนเวลาเขาหองสอบ

การวจิยัไดดำเนนิการตามวตัถปุระสงคในการศกึษา
หาแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดสอบ สาระสำคัญ ที่มาของ
ปญหา วธิกีารดำเนนิงาน และผลการดำเนนิงาน โดยไดรบั
การสนับสนุนจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอ
เนือ่ง สามารถนำไปแกไขปญหาการทำงาน กอใหเกดิแนว
ทางการจัดการบริหารองคกร และไดรูปแบบการจัดการ
สอบอยางเหมาะสม สามารถนำไปปรบัปรงุหรอืพฒันาการ
จดัการสอบตางๆ อาท ิสอบรบัตรง สอบ O Net หรอื GAT/
PAT เปนตน และยงัไดขอมลูสารสนเทศเพือ่เปนขอเสนอ
ตอกรรมการประสานงานและผบูรหิาร เพือ่ใชประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นตอไป นอกจากนี้ยังจะเปนฐานขอมูลเพื่อประกอบใน
การเผยแพรผลงาน สามารถนำไปใชขยายผลในศนูยสอบ
อืน่ๆ ในอนาคตได

8 กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ จากหัวหนาสนาม

สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทุกทานซึ่งมี
สวนรวมในการจดัสอบ และ รศ.ชนะพล ศรฤีๅชา ผอูำนวย
การสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
ซึ่งเปนหัวหนาศูนยสอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูให
คำแนะนำเกีย่วกบัการประเมนิผล ผจูดัทำขอขอบพระคณุ
ไว ณ ทีน่ี้
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บทคัดยอ
การศกึษาครัง้นีว้ตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิติั

สหกจิศกึษาและเพือ่ศกึษาแนวทาง  การปรบัปรงุเกีย่วกบัการใหบรกิารและการจดัการของงานประสานงานสหกจิศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้วาความตองการและความคาดหวังนั้นมี 6 ดาน
ดวยกนัไดแก  ความตองการดานความร ู ความตองการดานความสมัพนัธทางสงัคม  ความตองการดานการยอมรบันบัถอื
ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ  ความคาดหวงัดานคาตอบแทน  และความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  กลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้เจาะจงนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีล่งเรยีนรายวชิาสหกจิ
ศกึษาในภาคการศกึษาตน  ปการศกึษา 2556  จำนวน  73  คน  ใชวธิกีารแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  และการสมุ
แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  ใชมาตรวัดแบบประมาณคา  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics)   ซึง่ประกอบดวย  คาความถี่  และคารอยละ  สำหรบัอธบิายขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล  คาเฉลีย่
เลขคณติ  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สำหรบัอธบิายโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปูสำหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตรหรอื
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึง่ผลปรากฏออกมาดงันี้

จากการศกึษาพบวา  กลมุตวัอยางกลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย (รอยละ 60.3) สวนใหญมอีาย ุ22 ป
(รอยละ 58.9) สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมากทีส่ดุ (รอยละ  47.9)  และกลมุตวัอยางสวนมเีกรดเฉลีย่ปจจบุนั
3.01-3.50 (รอยละ 45.2)  เมือ่พจิารณารายดานสวนใหญความตองการในภาพรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ  โดยเฉพาะความ
ตองการดานความสมัพนัธทางสงัคม  รองลงมาคอืความตองการดานความร ู และสดุทายความตองการดานไดรบัความยอม
รบันบัถอื

คำสำคญั:  สหกจิศกึษา หมายถงึ การจดัการศกึษาทีเ่นนการปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ  โดยจดัใหมี
การเรยีนในสถานศกึษารวมกบัการจดัใหนกัศกึษาไปปฏบิตังิานจรงิ  ณ สถานประกอบการทีใ่หความรวมมอื

งานประสานงานสหกิจศึกษา หมายถึง งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
Objectives of this research were to study needs and expectations of students from the Cooperative Education

and the direction for improving services and management of the Cooperative Education course’s coordinator of Khon
Kaen University. The conceptual framework of this research was assumed that students had these 6 following needs
and expectations: needs for knowledge, needs for social skills, needs for recognition, expectation in gaining knowledge and
working experience, expectation in obtaining good salaries or wages, and expectation in obtaining good assistance
from the involved organizations. The study was conducted, employing 73 undergrad students enrolling in the Cooperative
Education course of the 2013 academic year, first semester, as a representative sample. The Purposive Sampling and
Accidental Sampling were used as methods for investigation employing estimation as the measurement. The data were
analyzed by the descriptive statistics as frequencies and percentages to explain the personal information and as
arithmetic means and standard deviations to explain the knowledge management process, using the SPSS (Statistical
Package for the Social Science) Program.  From the study it was found that majority of the samples was female (60.3
%) of 22 years old (58.9%), belonging to the Faculty of Humanities and Social Sciences (47.9%), and having the
present GPA of 3.01-3.50 (45.2%). In terms of need, most students expressed the highest level of all 3 demands in which
the need for social skills ranked first, seconded by the need for knowledge, and  the need for recognition ranked the last.
In terms of expectations, most students had only high level of expectation from the course in which the expectation in
gaining knowledge and working experience came first, seconded by the expectation in obtaining good assistance from
the involved organizations, while the expectation in obtaining good salaries came last.

Keyword : “Co-operative Education Program” or Co-op is an academic program that combines classroom-based
education with practical work experience. Co-op provides students an opportunity to utilize their education and apply
it to the workplace. Combining these experiences helps students to make the school-to-work transition, service
learning, an experiential learning initiatives.

The co-op coordination center, Office of academic administration and development, Khon kaen University, is
responsible for cooperative education programs.

1.  บทนำ
ปจจบุนัสถานการณโลกเปลีย่นแปลงไปอยางรวด

เรว็ เนือ่งจากกระแสโลกาภวิตัน  การแขงขนัของตลาดแรง
งานคอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตอง
การมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ  ทักษะที่สถาน
ประกอบการตองการใหมีในตัวบัณฑิต นอกจากจะเปน
ดานความรคูวามสามารถและทกัษะวชิาชพีแลว  ยงัมดีาน
อืน่ๆอกีมากมาย  อาทเิชน  การวางแผนการทำงานอยางมี
ระบบ  ความรคูวามสามารถในการรบัร ู การตดัสนิใจและ
แกปญหา  มนุษยสัมพันธ  ความคิดริเริ่ม  ระเบียบวินัย

 ศลีธรรม  จรยิธรรม การสือ่สาร  การนำเสนอและการเปน
ผนูำ  เปนตน  ทกัษะเหลานีจ้ะเรยีนรแูละพฒันาไดดกีต็อ
เมือ่นกัศกึษาไดมโีอกาสไปปฏบิตังิานจรงิในองคกร  การ
เรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ
ไมเพยีงพอ  นกัศกึษาจำเปนตองมทีกัษะของงานอาชพีและ
ทักษะดานพัฒนาตนเองถือเปนความจำเปนของทุกฝายที่
เกีย่วของ  มหาวทิยาลยัขอนแกนตระหนกัถงึความสำคญั
ของการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณแกผู เรียน
สามารถผลติบณัฑติตามความตองการของตลาดแรงงานจงึ
จัดใหมีรายวิชา สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบาย



    

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา  โดยจดัตัง้  งานประสานงาน
สหกจิศกึษา  สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยั
ขอนแกนขึน้  เพือ่เปนหนวยงานกลางในการพฒันาระบบ
การบริหารจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประสานงานที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษากับคณะ  และ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในแตละ
หลกัสตูร จดัทำรายงานสรปุและเสนอตอมหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยัขอนแกน คราวประชมุครัง้ที ่ 6/
2545 เมือ่วนัที ่28  มถินุายน 2545 ไดรบัทราบนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และไดอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธดำเนินการใหมีสหกิจศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรขีองมหาวทิยาลยั สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ภาย
ใตฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดทำหนาที่เปนผูรับผิด
ชอบโครงการสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน  สห
กจิศกึษา (Cooperative Education) เปนระบบการศกึษาที่
เนนการปฏบิตักิารงานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ
โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนัก
ศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลา ณ สถานประกอบการทีใ่หความรวมมอื นกัศกึษาสห
กจิศกึษา สามารถเรยีนรปูระสบการณจรงิจากการไปปฏบิตั
งิาน นกัศกึษาไดรบัทราบดวยตนเองวา ขาดความรใูนเรือ่ง
ใดทีจ่ำเปนตอการประกอบการวชิาชพี รวมทัง้การพฒันา
ตนในการอยูรวมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
เพือ่นรวมงานและผบูรหิาร การแกปญหาเฉพาะหนา ความ
คดิรเิริม่ การสือ่สารและการเปนผนูำรวมทัง้ความเจรญิกาว
หนาในเทคโนโลยสีมยัใหม และทีส่ำคญัคอืไดทำใหไดมี
โอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความเปน
จริงของการทำงานและการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะ
ของงานอาชพีและทกัษะดานการพฒันาตนเองนอกเหนอื
ไปจากทกัษะดานวชิาการ  (มลวิรรณ เบาวนั) [1]

ความตองการของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตัสิหกจิศกึษา
คอื ความปรารถนาของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตัสิหกจิศกึษา
สวนความคาดหวงันัน้ คอื ความรสูกึนกึคดิหรอืความคดิ
เหน็ดวยวจิารณญาณเกีย่วกบัความคาดคะเน หรอืการคาด
การณลวงหนาถงึสิง่ใดสิง่หนึง่วาควรจะม ีควรจะเปน ควร
จะเกดิขึน้ หรอืวาควรจะเปลีย่นแปลงตามความจำเปน ซึง่

ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตั
สิหกจิศกึษาเปนสวนสำคญัทีช่วยใหงานประสานงานสห
กจิศกึษาไดทราบถงึความตองการของนกัศกึษาและความ
คาดหวงัของนกัศกึษาทีอ่ยากจะไดจากการออกปฏบิตัสิห
กจิศกึษา เพือ่เปนแนวทางในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัสห
กจิศกึษาใหตรงกบัความตองการและความคาดหวงัของนกั
ศกึษา และทีส่ำคญัยงัเปนการพฒันาระบบการศกึษารายวชิา
สหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยั
ดงันัน้ เพือ่ใหงานประสานงานสหกจิศกึษา สำนกับรหิาร
และพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน เกดิการบรหิาร
จดัการอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ จงึ
ไดจัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษาความตองการและความ
คาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิ
ศกึษา เพือ่นำไปใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุการบรกิาร
และการบรหิารจดัการตอไป

2.  วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่ศกึษาความตองการและความคาดหวงัของนกั

ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

3.  ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานที่
เกีย่วของ

ทฤษฎลีำดบัขัน้ความตองการ (Maslow’s Hierarchical
Theory of Motivation)

ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการนั้น (Maslow’s
Hierarchical Theory of Motivation) Maslow เชื่อวา
พฤติกรรมของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดย
ใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทำให
ชวีติของเขาไดรบัความตองการ ความปรารถนา และไดรบั
สิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววา
กระบวนการของแรงจงูใจเปนหวัใจของทฤษฎบีคุลกิภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชือ่วามนษุยเปน “สตัวทีม่คีวามตองการ”
(wanting animal) และเปนการยากทีม่นษุยจะไปถงึขัน้ของ
ความพงึพอใจอยางสมบรูณ ในทฤษฎลีำดบัขัน้ความตอง
การของ Maslow เมือ่บคุคลปรารถนาทีจ่ะไดรบัความพงึ
พอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

กจ็ะยงัคงเรยีกรองความพงึพอใจสิง่อืน่ๆ ตอไป ซึง่ถอืเปน
คณุลกัษณะของมนษุย ซึง่เปนผทูีม่คีวามตองการจะไดรบั
สิง่ตางๆ อยเูสมอ

 Maslow กลาววาความปรารถนาของมนษุยนัน้ตดิ
ตวัมาแตกำเนดิและความปรารถนาเหลานีจ้ะเรยีงลำดบัขัน้
ของความปรารถนา ตัง้แตขัน้แรกไปสคูวามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ

ลำดบัขัน้ความตองการของมนษุย (The Need –Hi-
erarchy Conception of Human Motivation) Maslow เรยีง
ลำดบัความตองการของมนษุยจากขัน้ตนไปสคูวามตองการ
ขัน้ตอไปไวเปนลำดบัดงันี้

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological
needs)

2. ความตองการความปลอดภยั (Safety needs)
3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ

(Belongingness and love needs)
4 ความตองการไดรบัความนบัถอืยกยอง (Esteem

needs)
5.  ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง

(Self-actualization needs)

4.  วธิดีำเนนิการ
4.1  หนวยในการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชปจเจกบุคคล เปนหนวยในการ
วิ เคราะหขอมูล  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสหกจิศกึษา
ภาคตน ปการศกึษา 2556

4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสหกจิศกึษา
ภาคตน     ปการศกึษา 2556  คอื  นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร, คณะวิทยา
ศาสตร, คณะวศิวกรรมศาสตร,  และคณะเกษตรศาสตร รวม
จำนวนทัง้สิน้  266  คน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เจาะจงนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีทีล่งเรยีนรายวชิาสหกจิศกึษาในภาคการ

ศึกษาตน ปการศึกษา 2556  โดยผูวิจัยไดคำนวณหา
ขนาดกลมุตวัอยางทีใ่ชเปนตวัแทน ของประชากรโดยใช
สตูร ของทาโร ยามาเน  ไดจำนวนกลมุตวัอยางเทากบั  73
คน  ดงันี้
แทนสตูร

โดยที่ n = ขนาดของกลมุตวัอยาง
N = จำนวนประชากร เทากบั...คน
e = คาสดัสวนความคลาดเคลือ่นทีจ่ะยอมรบัได ใน

ทีน่ีก้ำหนดไมเกนิ 10 %( 0.1)
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามที่

สรางขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของและกรอบ
แนวคดิในการศกึษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน คอื
ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมลูพืน้ฐานของผู

ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะของคำถามเปน
แบบเลอืกตอบ (Checklists)

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความคดิเหน็ของ นกัศกึษาที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
แบงหวัขอออกเปน 2 หวัขอ ดงันี้

หวัขอที ่1 ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา
หวัขอที ่2 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

 ผวูจิยัจงึไดจดัทำแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด
ใหเลอืก 4 คำตอบ ตามเกณฑมาตราวดัแบบ Rating Scale
และกำหนดคาคะแนนในแบบสอบถามแตละขอแบงออก
เปน 4 ระดบั โดยใหคาคะแนนเปน 4, 3, 2, 1 ซึง่หมายถงึ
ระดับความตองการและความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  มากทีส่ดุ
ใหคาคะแนนเปน  4
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  มาก
ใหคาคะแนนเปน  3
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  นอย
ใหคาคะแนนเปน  2
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  นอยทีส่ดุ
ใหคาคะแนนเปน  1

N = 266
1+266(0.1)
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ซึง่แบงคำถามเกีย่วกบัความตองการและความคาดหวงัทัง้ 6
ดาน ดงันี้

1.  ความตองการดานความรู
2. ความตองการทางดานความสมัพนัธทางสงัคม
3. ความตองการดานไดรบัความยอมรบันบัถอื
4.ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ
5. ความคาดหวงัดานคาตอบแทน
6. ความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ในแตละดาน

จะกำหนดขอความหรอืสถานการณใหและใหผตูอบแบบ
สอบถามพจิารณาขอความหรอืสถานการณทีใ่หนัน้วาทาน
มคีวามคดิเหน็หรอืรสูกึตอขอคำถามนัน้เพยีงใด
ตอนที ่3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ

ในสวนของตอนที ่3 จะเปนคำถามปลายเปด เพือ่
ใหแสดงความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำเนนิงานของงานประสานงานสหกจิศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4.4 การรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ดำเนนิการเกบ็ขอมลู โดยมขีัน้ตอนดงันี้
4.4.1 ทำหนงัสอืขอความอนเุคราะหในการเกบ็

ขอมลู เพือ่ขออนญุาตใหผวูจิยัดำเนนิการเกบ็ขอมลู
4.4.2 แจงหนงัสอืแนะนำ เพือ่ขอความรวมมอื

จาก บคุลากรภายในคณะตางๆทีเ่ปนผดูำเนนิการเกีย่วกบั
สหกจิศกึษา

4.4.3 การเกบ็ขอมลู  โดยผวูจิยัไดแจกแบบสอบ
ถามใหกลมุเปาหมายทีป่ฏบิตังิานอยใูนพืน้ทีม่หาวทิยาลยั
ขอนแกนใชในการศกึษาดวยตนเอง สวนกลมุเปาหมายที่
ปฏบิตังิานอยนูอกพืน้ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนใชวธิกีารสง
แบบสอบถามทางไปรษณยี พรองสอดซองเปลาตดิแสตมป
เพื่อใหกลุมเปาหมายสงกลับตามที่อยูที่ระบุไวหนาซอง
หรอืนำแบบสอบถามไปสำรวจดวยตนเอง

4.4.4 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว
นำแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมลู

4.4.5 นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
วเิคราะหโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู

4.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบประมาณคาทั้ง

หมด วเิคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดวย คา
ความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพื้นฐานสวน
บุคคล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรบัอธบิายกระบวนการจดัการความร ูโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science) สำหรบั
เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยนั้น จำแนกออก
เปน 4 ชวง โดยแบงชวงคาคะแนนจากการคำนวณ ดงันี้
ชวงหางของคาเฉลีย่  =    คะแนนมาก – คะแนนนอย

       จำนวนชวง
 =    4 - 1      =    3 =   0.75

4         4
ซึง่แปลความในแตละชวงคาคะแนนดงันี้
คาเฉลีย่   3.27 – 4.00    แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบัมากทีส่ดุ
คาเฉลีย่   2.52 – 3.26     แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบัมาก
คาเฉลีย่   1.76 – 2.51      แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบันอย
คาเฉลีย่   1.00 – 1.75      แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบันอยทีส่ดุ

5.  ผลการศกึษา/การทดลอง
ขอมลูทัว่ไป
จากตารางที ่ 1 พบวา กลมุตวัอยางทีเ่ปนเพศหญงิ

มจีำนวน 44 คน คดิเปนรอยละ 60.3 และเปนกลมุตวัอยาง
ทีเ่ปนเพศชาย มจีำนวน  29 คน  คดิเปนรอยละ 39.7 ตาม
ลำดบั กลมุตวัอยางทีอ่าย ุ 22 ป  มจีำนวน  43 คน  คดิเปน
รอยละ 58.9  รองลงมาคอืกลมุตวัอยางทีม่อีาย ุ21 ป มจีำนวน
21 คน คิดเปนรอยละ 28.8  กลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 ป
มจีำนวน 8 คน คดิเปนรอยละ 11.0 และกลมุตวัอยางทีม่ี
อายมุากกวา 23 ป มจีำนวน 1 คน คดิเปนรอยละ 1.4 ตาม
ลำดบั กลมุตวัอยางสวนใหญสงักดัคณะมนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตร  มจีำนวน  35  คน คดิเปนรอยละ  47.9 รองลง
มาคอืกลมุตวัอยางทีส่งักดัคณะวทิยาศาสตร   มจีำนวน  19



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่1   แสดง จำนวน ( คน )  และคารอยละ ของกลมุตวัอยางผตูอบแบบสอบถามตอเรือ่งความตองการและความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
29 
44 

 
39.7 
60.3 

รวม 73 100.0 

2. อายุ 
21 ป 
22 ป 
23 ป 
มากกวา 23 ป 

 
21 
43 
8 
1 

 
28.8 
58.9 
11.0 
1.4 

รวม 73 100.0 

3. คณะ 
เกษตรศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
2 
17 
19 
35 

 
2.7 
23.3 
26.0 
47.9 

รวม 73 100.0 

4.เกรดเฉลี่ยปจจุบัน 
2.00-2.50 
2.51-3.00 
3.01-3.50 
3.51-4.00 

 
9 
27 
33 
4 

 
12.3 
37.0 
45.2 
5.5 

รวม 73 100.0 

คน  คดิเปนรอยละ  26.0  กลมุตวัอยางทีส่งักดัคณะวศิวกรรม
ศาสตร  มจีำนวน 17 คน  คดิเปนรอยละ 23.3 และกลมุ
ตวัอยางทีส่งักดัคณะเกษตรศาสตร  มจีำนวน 2 คน คดิเปน
รอยละ  2.7  ตามลำดบั กลมุตวัอยางสวนใหญมเีกรดเฉลีย่
3.01-3.50 มจีำนวน 33 คน คดิเปนรอยละ 45.2 รองลงมา

คอืกลมุตวัอยางทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.51-3.00 มจีำนวน 27 คน
คดิเปนรอยละ 37.0 กลมุตวัอยางทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.00-2.50
มจีำนวน 9 คน คดิเปนรอยละ 12.3 และกลมุตวัอยางทีม่ี
เกรดเฉลีย่ 3.51-4.00  มจีำนวน 4 คน คดิเปนรอยละ 5.5
ตามลำดบั



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการ
ตารางที ่2 แสดง คาเฉลีย่ ( x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ

ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความตองการดานความรู

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรู 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ไดรับความรูจากการปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เรียนมา 3.45 0.58 มากที่สุด 

2 ความเขาใจในสายอาชีพท่ีตนเองสนใจ 3.51 0.63 มากท่ีสุด 
3 ใหผลการเรียนดีขึ้น หลังการปฏิบัติสหกิจ 3.36 0.61 มากที่สุด 
4 เกิดความรู ความเขาใจในระบบ การทํางานจริงจากสถาน

ประกอบการ / หนวยงานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3.51 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 3.46 0.59 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตอง
การดานความร ูโดยรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ (x  =3.46,
SD=0.59)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความเขาใจใน
สายอาชีพที่ตนเองสนใจ  (x =3.51, SD=0.63)  และเกิด

ความรู ความเขาใจในระบบ การทำงานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษาอยใูนระดบั
สงูทีส่ดุ (x  =3.51, SD=0.53) รองลงมาคอื ไดรบัความรจูาก
การปฏบิตังิานในสายอาชพีทีเ่รยีนมา  (x  =3.45, SD=0.85)
และใหผลการเรยีนดขีึน้ หลงัการปฏบิตัสิหกจิ  (x  =-3.36,
SD=0.61) ตามลำดบั

ตารางที ่3 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา ดานความตองการทางดานความสมัพนัธทางสงัคม

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความสัมพันธทางสังคม 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 3.53 0.56 มากที่สุด 

2 การมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน 3.55 0.55 มากท่ีสุด 
3 การเปนที่รูจักของเพื่อนรวมงาน 3.49 0.58 มากที่สุด 
4 การใหเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ

สงสัยตางๆ 
3.51 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.52 0.57 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ปฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตองการทางดาน
ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x  =3.52, SD=0.57)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความตองการ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูงที่สุด

(x  =3.55, SD=0.55) รองลงมาคอื ตองการไดรบัการยอม
รับจากเพื่อนรวมงาน  (x  =3.53, SD=0.56) ตองการให
เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสยัตางๆ   (x  =3.51, SD=0.58) และตองการเปนทีร่จูกั
ของเพือ่นรวมงาน (x  =3.49, SD=0.58)  ตามลำดบั



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่4 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความตองการดานไดรบัความยอมรบันบัถอื
ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานไดรับความยอมรับนับถือ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ตองการใหงานที่ไดรับหมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการยอมรับ

จากเพื่อนรวมงาน 
3.37 0.57 มากที่สุด 

2 ตองการใหงานท่ีไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
พี่เลี้ยง  

3.42 0.50 มากท่ีสุด 

3 ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก 
เพ่ือนรวมงาน 

3.33 0.60 มากที่สุด 

4 ตองการใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น 3.14 0.69 มาก 
5 ตองการไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงาน  3.22 0.75 มาก 
6 ตองการใหผลงานไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาน

ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัติสหกิจ 
3.30 0.68 มากที่สุด 

รวม 3.30 0.63 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตอง
การดานไดรบัความยอมรบันบัถอื โดยรวมอยใูนระดบัมาก
ทีส่ดุ  (x =3.30, SD=0.63)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญตองการใหงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการชืน่ชมจากพีเ่ลีย้งอยู
ในระดบัสงูทีส่ดุ (x  =3.42, SD=0.50)  รองลงมาคอื ตอง
การใหงานทีไ่ดรบัหมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการยอมรบั
จากเพือ่นรวมงาน (x  =3.37, SD=0.57)  ตองการใหงานที่
ไดรบัมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการชืน่ชมจาก เพือ่นรวม
งาน (x  =3.33,  SD=0.60)  ตองการใหผลงานไดรบัการ
รับรองมาตรฐานจากสถานประกอบการ / หนวยงานที่
ปฏิบัติสหกิจ (x  =3.30,  SD=0.68)  ตองการไดรับการ
ยกยองจากเพือ่นรวมงาน (x  =3.22, SD=0.75)  และตอง
การใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น (x 
=3.14,  SD=0.69)  ตามลำดบั

จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานความรแูละประสบการณโดยรวมอยใูนระดบัมาก
ทีส่ดุ  (x  =3.60, SD=0.55)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะไเกดิการเรยีนร ูและพฒันาตนเอง ใหเกดิการพฒันา
สามารถ ทำงานรวมกับผูอื่นได  อยูในระดับสูงที่สุด (x 
=3.66, SD=0.53) รองลงมาคอื เกดิการพฒันาตนเองใหเกดิ
ความรบัผดิชอบในงานมากขึน้ (x  =3.64, SD=0.54) ไดรบั
แนวทางในการเลอืกสายอาชพีทีต่รงกบัความสามารถของ
ตนเอง  (x  =3.60, SD=0.55)  การปฏบิตัสิหกจิสามารถ
ทำใหไดความรปูระสบการณเพิม่เตมิจากการเรยีนในหอง
เรยีน (x  =3.59, SD=0.55)  และเกดิความเขาใจในระบบ
การทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน (x  =3.53,
SD=0.58) ตามลำดบั



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง
ตารางที ่5 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความรแูละประสบการณ
ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรูและประสบการณ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 การปฏิบัติสหกิจสามารถทําใหไดความรูประสบการณเพ่ิมเติม

จากการเรียนในหองเรียน 
3.59 0.55 มากที่สุด 

2 เกิดความเขาใจในระบบการทํางานในสถานประกอบการ / 
หนวยงาน 

3.53 0.58 มากที่สุด 

3 เกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนาสามารถ 
ทํางานรวมกับผูอื่นได   

3.66 0.53 มากท่ีสุด 

4 เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบในงานมากขึ้น 3.64 0.54 มากที่สุด 
5 ไดรับแนวทางในการเลือกสายอาชีพที่ตรงกับความสามารถของ

ตนเอง 
3.60 0.57 มากที่สุด 

รวม 3.60 0.55 มากที่สุด 

ตารางที ่6 แสดง คาเฉลีย่ (x  ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความคาดหวงัดานคาตอบแทน

 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานคาตอบแทน 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1.75 1.05 นอยที่สุด 

2 มีโอกาสไดทํางานในสถานประกอบการ / หนวยงาน ท่ีปฏิบัติสห
กิจศึกษา 

2.00 1.14 นอย 

3 ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับมีความเหมะ
สมกับชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

1.88 1.10 นอย 

4 ไดรับสวัสดิการตางๆเชน คารักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน 
รถรับสงในการปฏิบัติงาน เปนตน 

1.95 1.08 นอย 

รวม 1.90 1.09 นอย 

จากตารางที่ 6  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานคาตอบแทน โดยรวมอยใูนระดบันอย (x  =1.90,
SD=1.09 )

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะมโีอกาสไดทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิ อยใูนระดบัสงูมีส่ดุ (x  =2.00, SD=1.14)

รองลงมาคอืความคาดหวงัวาจะไดรบัสวสัดกิารตางๆเชน คา
รกัษาพยาบาล คาอาหารกลางวนั รถรบัสงในการปฏบิตังิาน
เปนตน  (x  =1.95, SD=1.08) ความคาดหวงัวาจะไดรบัคา
ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาทีไ่ดรบัมคีวามเหมะสม
กบัชวงระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน (x  =1.88, SD=1.10) และ
คาดหวังวาจะไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(x  =1.75, SD=1.05 ) ตามลำดบั
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ตารางที ่7 แสดง คาเฉลีย่ (x  ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา ดานความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 

1  ไดความชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการ
ประสานงานสหกิจ 

3.12 0.83 มาก 

2 ไดความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เก่ียวกับสหกิจศึกษา 

3.16 0.78 มาก 

3  ไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน ท่ี
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3.23 0.75 มาก 

รวม 3.17 0.79 มาก 

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยรวม
อยใูนระดบัมาก  (x  =3.17, SD=0.79)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะไดความชวยเหลอืจากสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา (x  =3.23, SD=0.75)  รองลงมาคอื ได
ความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกีย่วกบัสหกจิศกึษา (x   =3.16, SD=0.78)  และ ไดความ
ชวยเหลอืจากงานประสานงานสหกจิศกึษาในการประสาน
งานสหกจิ (x   =3.12, SD=0.83) ตามลำดบั

6.  สรปุและการอภปิรายผล
6.1  สรปุผลการศกึษา

6.1.1 ขอมลูทัว่ไป ดานคณุลกัษณะสวนบคุคล
กลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย (รอยละ

60.3) สวนใหญมอีาย ุ22 ป (รอยละ 58.9 ) สงักดัคณะ มนษุย
ศาสตรและสงัคมศาสตรมากทีส่ดุ (รอยละ  47.9) และกลมุ
ตวัอยางสวนมเีกรดเฉลีย่ปจจบุนั  3.01-3.50 (รอยละ 45.2)

6.1.2 ระดับความตองการและความคาดหวังของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน
ภาพรวมดานตางๆ ดังนี้

 (ก) ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา โดยรวมอยใูนระดบัมากที่

สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธทาง
สงัคม  ประเดน็ทีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ความตองการการมี
ปฏสิมัพนัธทีด่กีบัเพือ่นรวมงาน รองลงมาคอื ความตองการ
การไดรบัการยอมรบัจากเพือ่นรวมงาน  และความตองการ
ความเขาใจในสายอาชพีทีต่นเองสนใจ และความตองการ
ใหเพือ่นรวมงานใหความชวยเหลอืเมือ่เกดิปญหาหรอืขอ
สงสยัตางๆ

(ข) ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดานความคาดหวงัดานความรู
และประสบการณ  ประเดน็ทีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ความคาด
หวังวาจะเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการ
พฒันาสามารถ ทำงานรวมกบัผอูืน่ได  รองลงมาคอื ความ
คาดหวงัดานเกดิการพฒันาตนเองใหเกดิความรบัผดิชอบ
ในงานมากขึน้  และความคาดหวงัดานการไดรบัแนวทาง
ในการเลอืกสายอาชพีทีต่รงกบัความสามารถของตนเอง

6.1.3 ความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรบัปรงุกระบวนการบรหิารจดัการของงานประสานงาน
สหกจิศกึษา  มหาวทิยาลยัขอนแกน
          1. การเลอืกสถานประกอบการ / หนวยงานทีป่ฏบิตัิ
สหกิจ

1.1 ควรใหรุนพี่มาแนะนำเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการแตละแหงทีเ่คยไปปฏบิตัสิหกจิศกึษาวาเปน
อยางไร



    

2. การประเมนิผลการปฏบิตัสิหกจิ
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการ

ประเมินอยางยิ่ง เพราะจะทำใหนักศึกษาไดรูวานักศึกษา
ปฏบิตังิานเปนอยางไรบาง

3. คาตอบแทนหรอืสวสัดกิาร
3.1 หากสถานประกอบการไมมมีคีาตอบแทน

ควรจะจดัสวสัดกิารใหบาง เชน อาหารกลางวนั รถรบัสง
เปนตน

3.2  คาตอบแทนในสายงานที่เปนสายสังคม
ศาสตรและการจดัการ ควรมคีาตอบแทนอยางนอยเทากบัคา
แรงขัน้ต่ำ
          4. ดานการประสานงาน

4.1 คณะควรประสานงาน หรือเจรจาตอรองกับ
สถานประกอบการในเรื่องของสวัสดิการใหแกนักศึกษา
สหกจิศกึษา
6.2  อภปิรายผล

จากการศกึษา พบวา  ความตองการและความคาด
หวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจ
ศกึษาอยใูนระดบัมาก

เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญความตองการใน
ภาพรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ   โดยเฉพาะดานความคาด
หวังดานความรแูละประสบการณ  รองลงมาคอืความตอง
การทางดานความสมัพนัธทางสงัคม ซึง่สอดคลองกบัแนว
คดิของ Maslow (อางในนวลละออ สภุาผล)[2] อธบิายวา
ทฤษฎลีำดบัขัน้ความตองการนัน้  Maslow เชือ่วาพฤตกิรรม
ของมนษุยเปนจำนวนมากสามารถอธบิายโดยใชแนวโนม
ของบคุคลในการคนหาเปาหมายทีจ่ะทำใหชวีติของเขาได
รับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความ
หมายตอตนเอง เปนความจรงิทีจ่ะกลาววากระบวนการของ
แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow 
โดยเขาเชื่อว ามนุษย เปน“สัตวที่มีความตองการ”
(wanting animal)  และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้น
ของความพงึพอใจอยางสมบรูณ ในทฤษฎลีำดบัขัน้ความ
ตองการของ Maslow เมือ่บคุคลปรารถนาทีจ่ะไดรบัความ
พงึพอใจและเมือ่บคุคลไดรบัความพงึพอใจในสิง่หนึง่แลว
กจ็ะยงัคงเรยีกรองความพงึพอใจสิง่อืน่ๆ ตอไป ซึง่ถอืเปน
คณุลกัษณะของมนษุย ซึง่เปนผทูีม่คีวามตองการจะไดรบั
สิง่ตางๆ อยเูสมอ

   Maslow กลาววาความปรารถนาของมนษุยนัน้ตดิ
ตวัมาแตกำเนดิและความปรารถนาเหลานีจ้ะเรยีงลำดบัขัน้

ของความปรารถนา ตัง้แตขัน้แรกไปสคูวามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ

ลำดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation ) 

Maslow เรียงลำดับความตองการของมนุษยจาก
ขัน้ตนไปสคูวามตองการขัน้ตอไปไวเปนลำดบัดงันี้

1. ความตองการทางดานรางกาย 
(Physiological needs)

2. ความตองการความปลอดภยั ( Safety needs )
3.  ความตองการความรกัและความเปนเจาของ 

(Belongingness and love needs ) 
4.  ความตองการไดรบัความนบัถอืยกยอง

(Esteem needs )
5.  ความตองการทีจ่ะเขาใจตนเองอยางแทจรงิ 

(Self-actualization needs )
ลำดบัขัน้ความตองการของมาสโล มกีารเรยีงลำดบั

ขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ำสุดจะตองไดรับความพึง
พอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตอง
การทีอ่ยใูนขัน้สงูขึน้ตามลำดบั และสอดคลองกบั บรรจง
ชสูกลุชาต ิ[3] ใหความเหน็วาทรพัยากรทีส่ำคญัทีส่ดุของ
ประเทศชาตกิค็อืทรพัยากรมนษุย  ในการใหการศกึษาเพือ่
พฒันาทรพัยากรมนษุยในชาต ิ ม ี3 อยางคอื  ใหความร ูให
เจตคติที่ดีและใหทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
นัน้ๆ ความสำคญัในการเตรยีมตวัเขาสงูานอาชพีประการ
หนึ่งคือการฝกฝนเพื่อใหมีความพรอมกับงานอยางเต็มที่
ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาตระหนกัถงึความสำคญัของประสบ
การณการทำงานเปนอยางด ีโดยคำนงึถงึปญหาทีว่าการผลติ
บัณฑิตของไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควรและไมสามารถ
สนองตอบความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ  จงึตองมกีารปรบัยทุธศาสตรการจดัการศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยการพฒันาระบบการศกึษาทีม่ิ
ใชเนนหลกัเฉพาะทางวชิาการแตมกีารเพิม่ความพรอมให
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเมื่อสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตเหลานี้จะเปนกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนา
สงัคม  เศรษฐกจิ  และการเมอืงของประเทศชาต ิ และชวย
ใหประเทศสามารถเขาสูการแขงขันกับประชาคมโลกได
“โครงการสหกจิศกึษา”  และ  “โครงการเพาะตนกลา”   เปน
โครงการที่สถาบัน อุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อสรางเสริม
ประสบการณในการทำงานใหกบันกัศกึษาเพือ่เตรยีมความ
พรอมทีน่กัศกึษาจะเขาสตูลาดแรงงานและสามารถเรยีนรู
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ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ทำใหไดรับทราบดวย
ตนเองวาขาดความรูในเรื่องใดที่จำเปนตอการประกอบ
วชิาชพีรวมทัง้การพฒันาตนในการอยกูบัสงัคม การปฏบิตัติน
ที่เหมาะสมตอผูรวมงานและผูบริหารรวมทั้งความเจริญ
กาวหนาในเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูเหลานี้สามารถ
นำมาพฒันาตนของนกัศกึษาใหกบับณัฑติทีม่คีณุภาพตรง
ตามทีส่ถานประกอบการตองการและสามารถมอง เหน็แนว
ทางในการประกอบอาชพีตอไปในอนาคต

ความคาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา อยใูนระดบัมาก  ดานทีม่คีาเฉลีย่มาก
ทีส่ดุคอื ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ  รองลง
มาคอื ความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานที ่และ
ความคาดหวงัดานคาตอบแทน  ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ
เดเซกโก (De Cecco)  (อางใน บญุฤทธิ ์ฉมิพมิล)[4] กลาว
ถึง การกำหนดความคาดหวังตามความคิดของ เดเซกโก
(De Cecco) ทีว่า …การกำหนดความคาดหวงัของบคุล นอก
จากขึน้อยกูบัระดบัความยากงายของงานแลวยงัขึน้อยกูบั
ระสบการณทีผ่านมา กลาวคอื ถาบคุคลเคยประสบความ
สำเรจ็ในการทางานนัน้มากอน กจ็ะทำใหการกำหนดความ
คาดหวงัในการทางานในคราวตอไปสงูขึน้ และใกลเคยีง
กบัความสามารถจรงิมากขึน้ แตในทางตรงกนัขามระดบั
ความคาดหวงัต่ำลงมา เพือ่ปองกนัมใิหตนเกดิความรสูกึลม
เหลว จากการทีว่างระดบัความหวงัใหสงูกวาความสามารถ
จริง… การที่บุคคลจะกำหนดความคาดหวังของคนนั้น
จะตองประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความคาด
หวงัเปนความรสูกึนกึคดิและการคาดการณของบคุคลทีม่ี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม
กไ็ด ความรสูกึนกึคดิหรอืการคาดการณนัน้ๆ จะมลีกัษณะ
เปนการประเมนิคาโดยมาตรฐานของตนเอง เปนเครือ่งมอื
วดัการคาดการณของแตละบคุคลแมจะเปนการใหตอสิง่ที่
เปนรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน การคาดการณ
ก็อาจจะแตกตางกันออกไปได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภูมิหลัง
ประสบการณ ความสนใจ และการเหน็คณุคาความสำเรจ็
ของสิง่นัน้ๆ ของบคุคลแตละคนและสอดคลองกบังานวจิยั
ของดษุฎ ีอายวุฒัน และคณะ[5] ไดศกึษา ศกัยภาพละความ
พรอมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน
การศึกษา (หลักสูตร/ สาขาวิชา) ในปการศึกษา 2551
(ระหวาง มถินุายน 2552 – มนีาคม 2552 ) พบวา กลมุวทิยา
ศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร โยธา สามารถผลิต

นกัศกึษาสหกจิมากทีส่ดุ เฉลีย่ 46 คนตอปการศกึษา รอง
ลงมาคอื สาขาวศิวกรรมศาสตร สาขาเครือ่งกล เฉลีย่ 30 คน
สวนในกลมุวทิยาศาสตรสขุภาพพบวา มกีารผลตินกัศกึษา
สหกิจเพียงสาขาสัตวแพทยศาสตรเทานั้น สำหรับกลุม
วชิามนษุยศาสตรและสมัคมศาสตร หลกัสตูรทีม่กีารผลติ
นกัศกึษาสหกจิมากทีส่ดุคอื การบญัช ีรองลงมาคอื การตลาด
อนึ่งในการเตรียมความพรอมและความคาดหวังของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสวนใหญที่เขารวมสหกิจ
ศกึษา ในปการศกึษา 2551 ไดเขารบัการปฐมนเิทศตามหลกั
เกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการลง
ทะเบยีนรายวชิาเตรยีมความพรอมกอนปฎบิตัสิหกจิศกึษา
นักศึกษาที่เขารวมปฎิบัติสหกิจศึกษาคาดวา จะไดเรียนรู
การทำงานรวมกบัผอูืน่ ไดแสดงความสามารถ และศกัยภาพ
ในการปฏบิตังิานจรงิ

7.  ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา

7.1.1 ผลการวิจัยที่ไดจะนำไปเสนอแนะตอ
คณะกรรมการสงเสรมิสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดวา ควรมกีารประชาสมัพนัธใหความรเูกีย่วกบังานสหกจิ
ศึกษามากขึ้นวามีลักษณะการปฏิบัติงานเปนอยางไร มี
ประโยชนอยางไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาที่
จะออกปฏบิตัสิหกจิศกึษา

7.1.2 ผลการวจิยัทีไ่ดจะนำไปปรบัปรงุการดำเนนิ
งานของงานประสานงานสหกจิศกึษา เชน จดัสมัมนาเพือ่
ใหผูบริหารเล็งเห็น และเขาใจถึงความสำคัญของการ
ปฏบิตัสิหกจิศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

7.2.1 ควรศกึษาถงึความตองการและความคาด
หวงัของทัง้ตวันกัศกึษา  และสถานประกอบการ  วามคีวาม
ตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศกึษาของนกัศกึษาอยางไรบาง เพือ่ทีจ่ะไดหาแนวทางการ
บรหิารจดัการเกีย่วกบังานสหกจิศกึษาไดอยางถกูตองและ
มปีระสทิธภิาพ

7.2.2 การเกบ็ขอมลูยงัมจีำนวนประชากรนอย
เกนิไป เนือ่งจากในการศกึษาครัง้นี ้มรีะยะเวลาในการเกบ็
ขอมูลนอยเกินไป



    

8.  กติตกิรรมประกาศ
วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดำเนินการและสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความกรุณาของสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน  และคณะกรรมการ
วจิยัสถาบนัสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ทีไ่ดใหความอนเุคราะหสนบัสนนุทนุวจิยั

ขอกราบขอบพระคณุ ผทูีม่สีวนเกีย่วของทกุทานที่
ทำใหการทำวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะที่
ปรกึษาโครงการวจิยั

1  ผชูวยศาสตราจารย ดร.ประพนัธศกัดิ ์ ฉวรีาช
ผชูวยอธกิารบดฝีายวชิาการ

2  รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ  บรุาณรกัษ
รองผอูำนวยการฝายวชิาการ ทีไ่ดกรณุาใหคำปรกึษา และ
คำแนะนำอันเปนประโยชนตลอดการดำเนินงานวิจัยใน
ครัง้นี ้ตลอดจนทมีงานนกัวจิยั และเจาหนาทีท่ีม่สีวนเกีย่ว
ของทกุทาน

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ  นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนทกุทาน  ทีไ่ดใหขอมลูในการทำวจิยั
ครัง้นี ้จนสามารถจดัทำเปนเลมฉบบัสมบรูณไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีไ้ดนำเสนอ การพฒันาระบบเชือ่มตอฐานขอมลูระบบทะเบยีนของสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

กับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน (Registrar-Application Programming Interface : REG-API ) โดยเนน
พฒันาในรปูแบบ API (Application Programming Interface)  ซึง่ใชพืน้ฐานเทคโนโลย ีWeb service วตัถปุระสงคเพือ่
พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางสำนักทะเบียนกับหนวยงานตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/
หนวยงานตางๆ ทีต่องการขอรบับรกิารการถายโอนขอมลูทะเบยีนจากสำนกัทะเบยีน ขอดขีองระบบใหม นอกเหนอื
จากความสามารถในการเชื่อมตอขอมูลที่สามารถเชื่อมขอมูลไดแมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันก็ตาม ระบบใหมยัง
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอมลูทีส่ะดวก และมคีวามยดืหยนุตอการทำงานมากขึน้ดวย  ผวูจิยัได
ทำการศกึษาขอมลูตางๆทีเ่กีย่วของกบัการขอขอมลูและการเชือ่มตอขอมลูทีเ่กีย่วของกบัระบบทะเบยีนนกัศกึษา จากนัน้
จงึวเิคราะห ออกแบบ และพฒันาระบบใหม ใหครอบคลมุการทำงานในสวนของการเชือ่มตอขอมลูกบัหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน รวมทัง้ออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยัในการรบัสงขอมลูระหวางหนวยงานดวยการ
กำหนดคาคยีใหแตละหนวยงานสำหรบัใชเขาถงึขอมลูในระดบัทีแ่ตกตางกนั ภาษาทีใ่ชพฒันาคอื ภาษา PHP และ ภาษา
JavaScript สำหรบัการจดัเกบ็ขอมลูการบรหิารจดัการนัน้ไดจดัเกบ็ในรปูแบบขอมลูเชงิสมัพนัธโดยใช MySQL โดยระบบ
REG-API จะทำงานในลกัษณะเปนเวบ็กระจายขอมลูซึง่ม ีclient เรยีกใชขอมลูและจดัสงขอมลูไปในรปูแบบของภาษา
XML จากนัน้ client จะทำการแปลงขอมลูใหเปนรปูแบบทีใ่ชงานไดทนัทอีกีทอดหนึง่  งานวจิยัครัง้นีน้บัเปนประโยชน
อยางยิง่ตอสำนกัทะเบยีนและประมวลผล(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ) ทำใหมรีะบบการเชือ่มตอขอมลูแบบ API
สำหรบัฐานขอมลูทะเบยีนศกึษา เกดิการบรหิารจดัการขอมลูทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ สามารถชวยลดขัน้ตอนการทำงาน
ของเจาหนาทีผ่ปูฏบิตังิาน และเพือ่สนบัสนนุนโยบายการบรหิารจดัการทีด่ขีององคกรอกีดวย

คำสำคญั  Web service, Service Oriented Architecture, SOA, Application Programming Interface, API, Data connec-
tion, เวบ็กระจายขอมลู, ระบบการเชือ่มตอ



    

Abstract
This research aimed to develop the solution of data connection service between the registrar database system

and the other applications in Khon Kaen university, namely Registrar-Application Programming Interface (REG-API)
system. The proposed solution is focused on API (Application Programming Interface) based on Web service technol-
ogy.  The purpose of this solution is to provide faculties and various agencies with those support services required in the
transferring of academic information. The advantage of the proposed system is not just exchange data between the
different applications, but also data management is more efficient and flexible. The various requirements related to the
request for information and data connection have been studied and analyzed. Then a REG-API system which covers
the work of the various agencies connected with the university has been designed and developed, including a security
system designed for accessing information in different levels. PHP and JAVA language are used to develop. MYSQL
is used for Database management. The proposed REG-API system uses web sites providing distributed services to
clients for transforming the Extensible Markup Language (XML) documents.  This research has very useful and
significant impact on various agencies in Khon Kaen university. The new proposed REG-API produces the solution of
data connection via API and Web service approach between the various agencies and the office of the registrar. The
solution yields more efficient registrar database management. Moreover, the step of work can be reduced and this study
support for promoting good governance policy.

1. บทนำ
สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิารและ

พฒันาวชิาการ) มพีนัธะกจิทีส่ำคญัคอื การเปนศนูยกลาง
ขอมูลสารสนเทศทางดานทะเบียนนักศึกษา สำหรับ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงันัน้จงึมภีาระหนาทีห่ลกัในการ
รบัผดิชอบการบรหิารจดัการฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน  ภารกจิหนึง่ทีเ่กดิขึน้บอยครัง้และ
มตีลอดภาคการศกึษาคอืบรกิารการถายโอนขอมลูทางการ
ศึกษาใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งความตองการขอใชขอมูลจาก
หนวยงานแตละแหงนั้นมีรายละเอียดที่หลากหลายแตก
ตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาประสงคของแตละหนวยงาน
วาตองการขอมลูทีม่งุเนนไปใชประโยชนในดานใด รวม
ถงึการทีค่ณะ/หนวยงานตางๆขอความอนเุคราะหเชือ่มโยง
ขอมลูกบัระบบฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษาอยเูปนประจำ
จงึทำใหเกดิวธิกีารและความตองการทีห่ลากหลาย เชน แต
เดิมในการถายโอนขอมูลสำหรับแตละหนวยงานนั้น
จำเปนจะตองทำการสรางมุมมองของขอมูลกอน เพื่อคัด
กรองขอมลูเฉพาะทีห่นวยงานตางๆ ตองการนัน้แลวทำการ

แปลงขอมูลจากรูปแบบฐานขอมูลเดิม ใหอยูในรูปแบบ
อืน่ๆทีห่ลากหลายเชน spreadsheet   text หรอืรปูแบบอืน่ๆ
จงึทำใหเกดิความยงุยาก และปญหามคีวามซบัซอนมากใน
การทีจ่ะตองดแูล และการใหบรกิารถายโอนขอมลูทะเบยีน
นักศึกษาแกหนวยงานตางๆ ถัดมาจึงมีแนวคิดในการที่
จะพัฒนาจุดเชื่อมโยงขอมูลโดยตรง และสรางตัวกลาง
ระหวาง สำนกัทะเบยีนและคณะหรอืหนวยงาน โดยการ
ถายโอนผานการเชือ่มตอหรอืตวักลางดงักลาว

ในปจจุบันเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่นำมา
ประยุกตใชในการสรางโปรโตคอล หรือตัวกลางในการ
สรางจดุเชือ่มตอระหวาง ผใูหบรกิาร และผรูองขอบรกิาร
นัน้ มหีลายวธิ ี[2] [3] เชน CORBA (Common Object Re-
quest Broker Architecture),  DCOM (Distributed Compo-
nent Object Model) และ RMI (Remote Method Invoca-
tion) และถดัมาไดมกีารนำเสนอเทคโนโลย ีWeb service
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ แนวคิดสถาปตยกรรมการบริการ
(Service Oriented Architecture : SOA) และเปนวธิกีารที่
ถือไดวาสามารถแกไขขอจำกัดของวิธีการดั้งเดิมไดเปน
อยางดี ดงันัน้ผวูจิยั หรอืกลมุภารกจิประมวลผลจงึมคีวาม
สนใจที่จะพัฒนาระบบการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถให



 การพฒันาระบบเชือ่มตอฐานขอมลูระบบทะเบยีน ในรปูแบบ API กรณศีกึษาสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

บรกิารการถายโอนขอมลูไดในรปูแบบ Web service ทีเ่ปน
API (Application Programming Interface) ซึ่งวิธีการที่
พัฒนาหรือนำเสนอนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
ใหสามารถรองรบัความตองการของคณะ/หนวยงานตางๆ
ได และใหบรกิารขอมลูนกัศกึษาในสวนทีส่ามารถเปดเผย
แกคณะ/หนวยงานตางๆไดอยางปลอดภยั ในรปูแบบทีเ่ปน
มาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงไดทุกระบบ โดยการ
พัฒนาอยูในรูปแบบภาษา JavaScript สำหรับการใชงาน
แบบทั่วไป และพัฒนาภาษา PHP สำหรับการทำงาน
บนเครื่องใหบริการและบนเครื่องแมขาย อนึ่งเพื่อความ
ปลอดภัยจะมีการออกแบบใหมีรหัสกุญแจเพื่อเขาถึง
ขอมลูระดบัตางๆทีก่ลมุประมวลผลสามารถบรหิารจดัการ
ได

เนือ้หาของบทความทีจ่ะนำเสนอตอไปมดีงัตอไป
นี ้สวนที ่2 กลาวถงึทฤษฎทีีเ่กีย่วของและวรรณกรรมทีเ่กีย่ว
ของ สวนที ่3 กลาวถงึ วธิกีารดำเนนิงาน และสวนที ่4 และ
5 ไดกลาวถงึผลการวจิยั การสรปุและอภปิรายผล

2. ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
ในหวัขอนีจ้ะไดกลาวถงึ ทฤษฎ ีหรอืหลกัการตางๆ

ที่ผูวิจัยใชเปนพื้นฐานหลักสำหรับการศึกษา วิจัยและ
พฒันา โดยไดกลาวถงึหลกัการของ Service หรอื การให
บรกิารขอมลูของผใูหบรกิารตอผรูองขอบรกิารสถาปตยกรรม
เชงิบรกิาร (Service-oriented architecture :  SOA)  หลกัการ
ออกแบบ Web service และและ Application programming
interface (API) โดยมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงัตอไปนี้

2.1.เซอรวิส (Service)
เซอรวสิ หรอืในเชงิเทคนคิเรยีกกนัวา Service นัน้

หมายถงึ โปรแกรมสวนยอย [2] ทีใ่หบรกิารฟงกชนัการ
ทำงานเฉพาะเรื่อง เชนฟงกชันงานตามเงื่อนไขธุรกิจ
สำหรบัแตละหนวยงานในองคกรนัน้ๆ ซึ่งระดับของการ
ใหบรกิารนัน้กม็ตีัง้แต การใหบรกิารทีเ่ปนลกัษณะของการ
ทำการดงึขอมลู การ look up ขอมลู และระดบัการใหบรกิาร
ทีเ่ปนฟงกชนัตามเงือ่นไขเชงิธรุกจิ เชน การจองทีพ่กั การ
ลงบัญชี การสั่งซื้อ เปนตน สำหรับในงานวิจัยนี้ ไดเนน
การพฒันา Service สำหรบัการใหบรกิารขอมลูทะเบยีนนกั

ศึกษา แกคณะ/หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งในแตละหนวยงานนั้นก็มีความแตกตางของ ขอบเขต
ของขอมลูทีต่องการใชงาน อกีทัง้เมือ่นำขอมลูไปใชงานตอ
ในหนวยงานแลว ก็ยังมีความหลากหลายของแพลตฟอร
มตางๆทีใ่ชงานอกีดวย

2.2.สถาปตยกรรมเชงิบรกิาร ( Service-oriented
architecture :  SOA)

สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service-oriented
architecture :  SOA) [2] เปนรปูแบบของสถาปตยกรรม ที่
เนนการพฒันาโปรแกรมทีส่ามารถใหบรกิาร (Service )ได
โดยไมมขีอกำหนดของแพลตฟอรมทีใ่ช ของผรูองขอบริ
การ โดยเปาหมายของ SOA นั้น เนนหลักการออกแบบ
โปรแกรมประยกุต (application) ทีล่ดการขึน้ตอกนัระหวาง
องคประกอบ มกีารปรบัเขากบัสีง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดโดยงาย
มอีสิระในการพฒันา Service ดวยเทคโนโลยใีดกไ็ด  เนือ่ง
จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทำให SOA นั้นมีประโยชนอยู
หลายประการเชน การพฒันา application นัน้สามารถทำได
อยางรวดเรว็ มคีวามยดืหยนุสงู สามารถประกอบ หรอืปรบั
เปลีย่น Service ไดงายขึน้ สามารถนำ service เดมิทพีฒันา
แลว กลบัมาใชใหม (re-use) ได โดยไมจำเปนตองพฒันา
ใหมทัง้หมด ซึง่ในงานวจิยันี ้ผวูจิยัไดเลง็เหน็ถงึแนวทาง
การพฒันา service ใหแกหนวยงานตางๆ โดยอาจมกีารรอง
ขอบรกิารขอมลูทีเ่ปนโครงสรางเหมอืนกนั  หรอื อาจแตก
ตางกนัไปตามเงือ่นไข และความตองการตางๆของหนวย
งาน ตวัอยางเชน กรณทีีถ่าเปนความตองการขอมลูทีม่โีครง
สรางคลายกัน ก็สามารถ ให service  ใหมแกหนวยงาน
นัน้ โดยอาจมกีาร re-use  จาก service เดมิทีม่หีนวยงาน
อืน่เคยใชงานแลว หรอื อาจมกีารรวม หรอื ประกอบ ser-
vice ใหม จากหลายๆ service ได

2.3.Web service and API
สำหรบั Web service [1], [2] นัน้เปนเทคโนโลยทีี่

ใชในการเชือ่มตอสือ่สารกนัระหวางระบบทีแ่ยกกนั  นัน้
เปนซอฟทแวรทีพ่ฒันาโดยใชขอกำหนดและรปูแบบของ
SOA เพือ่ใชการตดิตอสือ่สารกนัผานอนิเทอรเนต็ ระหวาง
ผรูองขอบรกิาร และผใูหบรกิาร การสือ่สารจะสือ่สารกนั
ดวยภาษา XML ซึง่เปนภาษามาตรฐานทีใ่ชในการสงผาน
และแลกเปลีย่นขอมลูผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ใน
ปจจุบันมีการพัฒนา Web service เปนที่แพรหลาย โดย



    

ใชหลกัการของ service ทีใ่หบรกิารผาน interface
สำหรบั API (Application Programming Interface)

เปนโปรแกรมประยุกต อาจเปน library , module หรือ
ฟงกชนังานเฉพาะอยางทีถ่กูนกัพฒันาสรางขึน้มาเพือ่เปน
ตวักลางหรอืเปนชองทางในการทีใ่หระบบอืน่เขามาเรยีก
ใชเพือ่เชือ่มตอขอมลูได  โดยทีผ่พูฒันาระบบอืน่ทีม่าเรยีก
ใช ไมจำเปนตองพฒันาซ้ำอกี เปนการลดความยงุยากซบั
ซอนในการพฒันา ซีง่ในการงานวจิยันีผ้วูจิยั ไดเนนสราง
API เพือ่ใหหนวยงานทีร่องขอบรกิารขอมลู สามารถเขามา
เรยีกใช ไดตาม service ทีห่นวยงานไดรองขอ ทำใหหนวย
งานตางๆลดความยงุยากในการขอบรกิารขอมลูได และผู
บริการขอมูลเองก็สามารถบูรณาการความตองการ สราง
มาตรฐาน ลดขัน้ตอนในการทำงานเพือ่ดงึขอมลู และถาย
โอนขอมลูในรปูแบบทีห่ลากหลายตางๆได

3. วธิกีารดำเนนิงาน
งานวิจัยในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา ใน

ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการขอมลูจากฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา ดงันัน้
จงึมวีธิกีารดำเนนิงานวจิยั ดงัตอไปนี้

3.1.กลุมเปาหมาย คือ คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกนทีต่องการเชือ่มตอขอมลูสารสนเทศ
นกัศกึษา ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

3.2.เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื ใชหลกัการของ
เว็บเซอรวิสเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย และใช
ภาษาโปรแกรม XML PHP และ Java Script เพื่อสราง
มาตรฐานในการทำงานของระบบ และเปนภาษาทีม่คีวาม
เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะโปรแกรม
บนเวบ็ (Web Application) ความปลอดภยัอยใูนระดบัดถีงึ
สงู สามารถใชรวมกบั Web Server และระบบปฏบิตักิาร
ตางๆไดหลากหลาย และสิ่งสำคัญคือเปนภาษาที่เปดเผย
(Open Source) สามารถนำมาพฒันาไดโดยไมมคีาใชจาย
และลขิสทิธิใ์ดๆ ดงันัน้จงึไดรบัความนยิมและภาษาเหลา
นีม้กีารใชงานอยางกวางขวาง

3.3.การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการรวบรวม
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการขอขอมูลและเชื่อมโยง
ขอมลูจากฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา รวมกบัการสงัเกต
พฤตกิรรมการใชงานและการใชขอมลู รวมถงึสอบถามเจา
หนาทีแ่ละผเูชีย่วชาญทีเ่กีย่วของ จำนวน 6 คน

3.4.วเิคราะห โดยนำขอมลูทีไ่ดจากการรวบรวมมา
วเิคราะหเพือ่ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ API
ผวูจิยัไดใชหลกัการออกแบบโดยคำนงึถงึการใชงานทีเ่รยีบ
งาย ลดความซ้ำซอนในการเชือ่มตอขอมลู มแีหลงขอมลู
และขัน้ตอนทีช่ดัเจน เพือ่ใหหนวยงานทีต่องการเชือ่มตอ
ขอมลูสามารถศกึษาดวยตนเองได และทราบถงึการเรยีกใช
งาน service ในแบบตางๆ

3.5.การออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยไดทำการออก
แบบระบบงานและโมเดลขอมูลโดยใชระบบจัดการฐาน
ขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัดทำระบบตนแบบโดยใช
ซอฟตแวรระบบจดัการฐานขอมลู MySQL ใชภาษา PHP
เวอรชั่น 5.3 และภาษา javaScript เปนเครื่องมือพัฒนา
งานหลกั

3.6.ทดสอบระบบโดยใชงานกบัคณะ/หนวยงานที่
ตองการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ จนกระทั่งโปรแกรม
สามารถทำงานไดโดยไมพบปญหาจงึเปดใชงานระบบจรงิ
ทดสอบการทำงานของระบบ API เทยีบกบักระบวนการ
ทำงาน

4. ผลการวจิยั
จากผลการวิจัย ไดระบบ API สำหรับฐานขอมูล

ทะเบียนนักศึกษาที่เปนมาตรฐาน โดยมี service เพื่อให
บรกิารหนวยงานตางๆในมหาวทิยาลยัขอนแกนจำนวน 19
service รวมทัง้ไดออกแบบระบบความปลอดภยัในการเขา
รหัสขอมูล และผูที่จะใช service ตางๆ ไดจะตองมีรหัส
กุญแจ ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลเปนผูออกให
สามารถอธบิายภาพรวมการทำงานของระบบไดดงันี้



 การพฒันาระบบเชือ่มตอฐานขอมลูระบบทะเบยีน ในรปูแบบ API กรณศีกึษาสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

ภาพที ่ 1 ภาพรวมระบบ API

ภาพที ่ 2 หนาจอระบบ API

จากภาพที ่1 ผลการออกแบบกระบวนการทำงาน
ของระบบจะมผีทูีเ่กีย่วของกบัการเรยีกใชระบบ API อย ู2
กลมุ คอื ผดูแูลระบบอืน่ๆของมหาวทิยาลยัและผดูแูลระบบ
ทะเบียน โดยกลุมผูดูแลระบบอื่นๆของมหาวิทยาลัย
จะตองแจง service ของขอมลูทีต่องการและทำการคนหา
service ของระบบ REG-API และเมือ่การเชือ่มตอ service
สำเรจ็ระบบ API จะสงขอมลูของระบบทะเบยีนนกัศกึษา
ไปใหระบบอืน่ตามความตองการสวนผดูแูลระบบทะเบยีน
ทำหนาทีต่รวจสอบขอมลูการใชงานของระบบ REG-API
และทำการสราง service ทีเ่หมาะสมแกความตองการและ
การใหบรกิารในรปูแบบตางๆ

จากภาพที่ 2 ระบบ REG-API สามารถเขาไปใช
งานไดทีเ่วบ็ไซต http://reg6.kku.ac.th/api ผใูชงานสามารถ
ศกึษาการใชงานดวยตนเองไดจาก Click here จะมคีำแนะ
นำและตัวอยางการใชงาน จากนั้นเริ่มตนการใชงานดวย
การตรวจสอบความพรอมของคุณสมบัติของเครื่องและ
ซอฟตแวรของผใูชตามรายละเอยีดของการใชงาน จากนัน้
จงึสามารถตดิตัง้ระบบ REG-API เพือ่เรยีกใชบรกิารฐาน
ขอมลูระบบทะเบยีนนกัศกึษาไดดวยตนเอง

จากภาพที ่3 แสดงรายการ service ตางๆทีใ่หบรกิาร
เชือ่มตอขอมลูกบัระบบทะเบยีนนกัศกึษา โดยกอนใช service
ไดจะตองมีรหัสกุญแจ (Key) ซึ่งออกใหโดยสำนัก



    

ผลการใชงานพบวา เมื่อเปดใชครั้งแรกยังพบ
ปญหาการเชือ่มตอ ผใูชงานบางหนวยงานประสบปญหา
ทางเทคนิคในการติดตั้ง ผูพัฒนาจึงตองเขาไปชวยเหลือ
ทางเทคนคิเกีย่วกบัการเชือ่มตอแบบ API ปญหาดงักลาว
อาจเกิดจากเทคโนโลยีระบบ API เปนเรื่องใหมและตอง
ใชความรทูางเทคนคิสงู และจากประวตักิารใชงานทีบ่นัทกึ
ไวตัง้แตวนัที ่24 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที ่20 สงิหาคม 2555
พบจำนวนการใชงาน 59,953 ครัง้ ไดแก คณะวศิวกรรมศาสตร
ENMIS จำนวน 59,526 ครั้ง สำนักวิทยบริการ จำนวน
54 ครั้ง เชื่อมตอ Google app1 จำนวน 350 ครั้ง และ
คณะวทิยาศาสตร จำนวน 23 ครัง้ จากสถติพิบวาการใชงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีปริมาณมากที่สุดเนื่องจาก
ระบบจำเปนตองอานขอมลูทกุสปัดาห  สวนการใชงานจาก
หนวยงานอื่นมีปริมาณที่นอยลดลงไปตามลำดับเพราะ
บางหนวยงานอาจมคีวามจำเปนตองอานขอมลูเพยีงเดอืนละ
1 ครัง้ หรอื ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้เทานัน้

จากผลการวิจัยพบวาการเชื่อมตอแบบใหมใน
รปูแบบ API ลดภาระการทำงานของฐานขอมลูตวัหลกัได
เปนอยางดียิ่ง และในสวนของความซับซอน ขั้นตอนใน
การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบใหมสามารถลดขั้นตอนการ
เชือ่มตอ ใหทำงานไดเรว็ขึน้และลดระยะเวลาในการเชือ่ม
ตอ การประสานงานทำไดรวดเร็วขึ้น และชวยใหผูใช
บริการไดเรียนรูทางเทคนิคแบบใหม สามารถพัฒนา
ตนเองและพฒันางานตอยอดได เกดิการลดความซบัซอน
ในการเรยีนร ู(Learning Curve)

5. สรปุและอภปิรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้  ทำใหไดระบบ REG-API

สำหรับฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาโดยไดศึกษาถึงความ
ตองการของหนวยงานอื่นๆที่ประสงคจะเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบทะเบียนนักศึกษาและศึกษาขั้นตอนการทำงาน
ของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
บรหิาร ผวูจิยัไดทำการออกแบบระบบงานและโมเดลขอมลู
โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัด
ทำระบบตนแบบโดยใชซอฟตแวรระบบจดัการฐานขอมลู
MySQL ใชภาษา PHP เวอรชัน่ 5.3 และภาษา javaScript

เปนเครื่องมือพัฒนางานหลัก ได service เพื่อใหบริการ
หนวยงานตางๆในมหาวทิยาลยัขอนแกนจำนวน 19 service
และในอนาคตจะมกีารปรบัเปลีย่นและเพิม่เตมิ service ให
มากขึน้และตรงตามความตองการของผรูองขอ

ดงันัน้ ระบบ REG-API สามารถนำไปใชบรกิาร
ขอมลูฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา เพือ่อำนวยความสะดวก
ใหแกหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย และชวยลด
ภาระงานการใหบรกิารเชือ่มตอฐานขอมลูจากผดูแูลระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
และทำใหการทำงานมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ยิง่ขึน้ ลดขัน้ตอน
การตดิตัง้ซอฟตแวรและความยงุยากในการตดิตัง้ลงไปได
มาก

6. กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยความชวย

เหลอือยางดยีิง่ของทีป่รกึษาโครงการวจิยั ผศ.บญุทรพัย ไว
คำ รองผูอำนวยการฝายแผนและสารสนเทศ  สำนัก
ทะเบยีนและประมวลผล(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
และ นางสาวณฐัวด ีปทมุบาล หวัหนากลมุภารกจิประมวล
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ไดแนะนำขั้นตอนการทำงานในดานการวิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ ที่แนะนำกรอบการ
ทำงานวจิยัเชงิประดษิฐ รวมถงึชวยตรวจสอบหลกัการและ
วตัถปุระสงคในการวจิยัครัง้นี้

ขอขอบคณุ รศ.ดร.เดนพงษ สดุภกัด ีรองอธกิารบดี
ฝายวชิาการและสารสนเทศ ทีไ่ดวางแนวความคดิถงึความ
จำเปนทีส่ำนกัทะเบยีนจำเปนตองมรีะบบ API เพือ่ใชสง
ตอขอมูลใหหนวยงานอื่น เพื่อประสานความเชื่อมโยง
ขอมูลระบบอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียว

ขอขอบคุณ เจาหนาที่คณะและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความรวมมือในการทดสอบ
เชือ่มตอและทดลองใชงาน แลสมาชกิกลมุ KKU ICT ทีไ่ด
แนะนำตชิม การใชงานระบบ API ซึง่ชวยทำใหผวูจิยัมอง
เหน็ปญหาและความไมสมบรูณทีเ่กดิจากการใชงานจรงิๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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การประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปการศกึษา 2555
Analysis results for the Graduation Ceremony of
Khon Kaen University, in Academic year 2012
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บทคัดยอ
การดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เปนสวนหนึง่ในภารกจิของกลมุภารกจิบรกิาร สำนกับรหิาร

และพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน และเพือ่ประโยชนในการบรหิารจดัการงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ให
มปีระสทิธภิาพสงูสดุตอไป จงึไดทำการศกึษาการวเิคราะหผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555 และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน จากการประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555 และสรปุ
ขอเสนอแนะของกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝาย
เลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีกลุมภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนผูชวย
เลขานกุาร คณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยใชโปรแกรมสำเรจ็
รปู Microsoft Excel เพือ่เกบ็รวบรวมขอมลู ในการวเิคราะห คำนวณคาตางๆ สถติทิีใ่ชรอยละ ทำใหทราบปญหา อปุสรรค
และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหมคีวามสมบรูณตอไป

คำสำคญั: การวเิคราะห, การดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร, มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
The implementation of the Graduation Ceremony is as part of the service mission office for Bureau of Admin-

istration and Development of Khon Kaen University. Therefore, the objective of this study was to analyze the perfor-
mance Graduation Ceremony how to benefit and most efficient for the sake of management Graduation Ceremony in
the future. Data was conducted from collection operations and evaluation of the Graduation Ceremony in the year 2012.
In addition to summarizes the recommendations of the board by the secretariat the Graduation Ceremony of Khon Kaen



 การประเมนิผลการดำเนนิงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ประจำปการศกึษา 2555

University. The cluster service office for Bureau of Administration and Development is assistant secretary committee
held a Graduation Ceremony University. They made using Microsoft Excel to collect data and analysis calculated
values the statistics for the percentage keeping in mind the problems and suggestions on how to fix the problem. This
will guide the committee held to improve the next Graduation Ceremony.

Key words: Analysis, issues and solutions in implementation, Khon Kaen University

1. บทนำ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดัใหมงีานพธิพีระราช

ทานปรญิญาบตัรครัง้แรก เมือ่วนัจนัทรที ่16 ธนัวาคม  2511
มคีณะทีเ่ขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้แรก จำนวน
2 คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร มีผสูำเรจ็การศกึษา จำนวน
35 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูสำเร็จการศึกษา
จำนวน 24 คน รวมจำนวนผสูำเรจ็การศกึษาทีเ่ขารบัพระ
ราชทานปรญิญาบตัร รนุแรก จำนวน 59 คน จนถงึปจจบุนั
ปพุทธศักราช 2556 มีผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จำนวนรวมทัง้สิน้  122,967 คน ซึง่ฝายดำเนนิ
การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในระยะแรก จากป
พ.ศ.2507 ไดอาศยัสถานทีข่องมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) จนจัดตั้งกองบริการการ
ศกึษา สงักดัสำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
ป พ.ศ.2511 และเมื่อจัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในป พ.ศ.2533 ฝายระเบยีนการศกึษา จะเปน
ฝายดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  กระทัง่
ปรบัโครงสรางองคกรโดยรวมระหวางสำนกัทะเบยีนและ
ประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาเปนหนวยงาน
เดยีวกนั ในป พ.ศ.2547 แบงสวนราชการเปน 6 กลมุภารกจิ
1 งาน คอื 1) กลมุภารกจิบรหิารทัว่ไป 2) กลมุภารกจิพฒันา
วชิาการ 3) กลมุภารกจิรบัเขาศกึษา 4) กลมุภารกจิทะเบยีน
เรยีน 5) กลมุภารกจิประมวลผล 6) กลมุภารกจิบรกิาร 7)
งานประสานงานสหกจิศกึษา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดมมีตเิหน็ชอบออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบั
ที ่3/2548 วนัที ่28 มนีาคม 2548 และเปลีย่นชือ่เปน “สำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการ” ในปจจบุนั ดงันัน้การดำเนนิ
การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร จงึเปนสวนหนึง่
ในภารกจิของกลมุภารกจิบรกิาร สำนกับรหิารและพฒันา
วิชาการ และในปจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการของงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร มกีารแตงตัง้คณะกรรมการ เปน 2 ชดุ คอื 1.
คณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญา
บัตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และติดตอ
ประสานงานกบักรรมการฝายตางๆ เพือ่ใหการปฏบิตังิาน
เปนไปดวยความเรยีบรอย 2. คณะกรรมการจดังานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัร ทำหนาทีเ่ปนประธานกรรมการฝาย
ตางๆ ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บตัร จะม ี24 ฝาย คอื 1) ฝายจดัรายชือ่บณัฑติและจดัเตรยีม
ปรญิญาบตัร 2)ฝายเอกสาร 3) ฝายประชาสมัพนัธ 4) ฝาย
พธิกีาร 5) ฝายสถานที ่แสง ถนน และจดับรเิวณทัว่ไป 6)
ฝายระบบเครื่องเสียง 7) ฝายยานพาหนะ 8) ฝายตกแตง
สถานที ่9) ฝายตอนรบัและจดัทีพ่กั 10) ฝายการเงนิ 11) ฝาย
ถายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 12) ฝายถายภาพ
บณัฑติ 13) ฝายจดับณัฑติเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
14) ฝายจดัปรญิญาบตัร 15) ฝายประสานงานรกัษาความ
ปลอดภัยและการจราจร16) ฝายจัดการรานคาและสิทธิ
ประโยชน 17) ฝายพธิสีงฆ 18) ฝายปฐมพยาบาล 19) ฝาย
จดัการรบัและสงเสดจ็ ฯ 20) ฝายจดังานสบืทอดปณธิาน
อดุมการณมอดนิแดง 21) ฝายจดังานแสดงความยนิด ี22)
ฝายอำนวยการประสานงานสำนกัพระราชวงั และศรภ. 23)
ฝายอำนวยความสะดวกญาตบิณัฑติ 24) ฝายเลขานกุาร และ
ประกอบดวยคณะตางๆ ทีเ่ขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
จำนวน 23 คณะ [1,2,3]

จากการดำเนนิการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญา
บัตรที่ผานมา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยให เกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน



    

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่ประเมนิผลการดำเนนิงานของงานพธิพีระราช

ทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัขอนแกนในการบรหิาร
จดัการใหมปีระสทิธภิาพ ประจำปการศกึษา 2555

3. วธิกีารดำเนนิงาน
ไดดำเนินการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธีพระ

ราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปการ
ศกึษา 2555 ตามลำดบัขัน้ตอน ดงันี้

4. ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอมลู
การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
การประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บตัร ประจำปการศกึษา 2555 และสรปุขอเสนอแนะของ
กรรมการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน จากคณะดำเนนิงานฝายเลขานกุาร งานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัร

5. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ

สรุปผลการดำเนินงานรวบรวมขอมูลที่ประเมินผลการ
ดำเนนิงานมาโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู Microsoft Excel
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555

6. การวเิคราะหขอมลู
ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได

โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู Microsoft Excel ในการวเิคราะห
คำนวณคาตางๆ สถติทิีใ่ชรอยละ จากการเกบ็รวบรวมขอมลู
เกี่ยวกับการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในประเดน็ตางๆ โดยฝายประเมนิ
ผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป

การศึกษา 2555 นำเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่อทราบปญหา
อปุสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อนัจะเปน
แนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหมี
ความสมบรูณตอไป

7. ผลการวจิยั
จากการเกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการดำเนนิงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ประเด็นตางๆ โดยฝายประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปรญิญาบตัร ประจำปการศกึษา 2555 นำเสนอตอ
ทีป่ระชมุฯ เพือ่ทราบปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหา อนัจะเปนแนวทางในการจดังานพธิพีระ
ราชทานปรญิญาบตัรใหมคีวามสมบรูณตอไป ดงันี้

ประเดน็ที่  1   ผสูำเรจ็การศกึษา  และการเขารบั
พระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา/ผูเขารับ  มีผูสำเร็จการ
ศกึษา  รวมจำนวน  9,301  คน [4]  เขารบัจรงิ จำนวน  8,537
คน คดิเปนรอยละ  91.8  ใชเวลาในการเขารบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร จำนวน 277 นาที   (4 ชัว่โมง  37 นาที)  เฉลีย่
เวลาทีใ่ชในการเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร  จำนวน
30.81   คน/นาที

จำนวนผสูำเรจ็การศกึษาจำแนกตามระดบั  ระดบั
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.1 ระดับประกาศนียบัตร
บณัฑติชัน้สงู   คดิเปนรอยละ  1.0   ระดบัปรญิญาโท คดิ
เปนรอยละ  27.8  ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ  คดิเปน
รอยละ  0.4  ระดบัปรญิญาตร ี  คดิเปนรอยละ  68.6  คดิ
จำนวนผเูขารบั พระราชทานปรญิญาบตัรเฉลีย่ตอนาที ดงั
ตารางที ่1
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ตารางที ่1 สรปุจำนวนผเูขารบัพระราชทานปรญิญาบตัรเฉลีย่ตอนาท ีในคณะตางๆ ทีม่ีจำนวนผเูขารบัฯ มาก 5 อนัดบั
แรก และมจีำนวนผเูขารบัฯนอย 5 อนัดบัสดุทาย

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (มาก 5 อันดับแรก) จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (นอย 5 อันดับสุดทาย) 

คณะ 
เวลาเฉลี่ย    
(คน/นาที) 

คณะ 
เวลาเฉลี่ย   
(คน/นาที) 

1.  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  (ป.ตรี) 46.15 1.  เกษตรศาสตร 28.51 
2.  เทคโนโลยี 36.79 2.  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน (ป.โท) 28.75 
3.  เทคนิคการแพทย 35.76 3.  บัณฑิตวิทยาลัย 29.04 
4.  เภสัชศาสตร 33.78 4.  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 30.25 
5.  ศึกษาศาสตร 33.01 5.  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30.42 

ประเดน็ที ่ 2   การจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  คดิตามกลมุตวัอยาง ดงัตารางที ่2
ตารางที ่2 สรปุจำนวนกลมุตวัอยางในการจดัสงแบบประเมนิ

กลุมตัวอยาง สงแบบประเมิน รับคืน รอยละ 
กรรมการ 200 196 98.0 
บัณฑิต 200 192 96.0 

ญาติบัณฑิต 200 200 100.0 

ลักษณะขอมูลของญาติบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 57.5 ญาติ

บณัฑติสวนใหญมาจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คดิเปน
รอยละ 84.5 รองลงมาเปนภาคกลาง คิดเปนรอยละ 5.5
การเดนิทางโดยรถยนตสวนตวั คดิเปนรอยละ 84.5 ในกลมุ
ญาติที่มารวมแสดงความยินดีโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 คน
คดิเปนรอยละ  83.2 และพกัคางคนืทีจ่งัหวดัขอนแกน คดิ
เปนรอยละ 35.5 เฉลีย่ 2 คนื และเขาพกัทีโ่รงแรม   คดิเปน
รอยละ  49.4

8. สรปุและอภปิรายผล
สรปุระดบัผลสำเรจ็ของการจดังานพธิพีระราชทาน

ปรญิญาบตัรในปนี้
กลมุคณะกรรมการ อยใูนระดบัมาก คดิเปน  53.1%
กลมุบณัฑติ อยใูนระดบัมากทีส่ดุ คดิเปน  53.1%
กลมุญาตบิณัฑติ อยใูนระดบัมาก คดิเปน  50.5%

จุดเดนของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1. จดัสถานทีแ่ละบรเิวณสวยงาม
2. พธิกีารมคีวามเปนระเบยีบ กระชบัและรวดเรว็
3. การตรงตอเวลาตามกำหนดการ
4. ระบบการรกัษาความปลอดภยั
5. การจดับรเิวณถายภาพสำหรบับณัฑติสวยงาม
6. การจดัรถรบั-สง

ปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบตอการจัดการปญหา
1. จำนวนญาติบัณฑิต 56,759-68,296 คนโดย

ประมาณการจากจำนวนบณัฑติทีเ่ขารบั  8,537 คน เฉลีย่
7-8 คนตอบณัฑติ 1 คน

2. ปรมิาณรถ 17,074-25,611 คนัโดยประมาณจาก
คาเฉลีย่ 2-3 คนัตอบณัฑติ 1 คน

3. การพกัคางคนืของญาตบิณัฑติ 35.5%  เฉลีย่ 2 คนื
แนวทางแกปญหาการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร

โดยภาพรวมของแนวทางการแกไขบัญหา ไดแก



    

การเพิม่จำนวนผปูฏบิตังิานในฝายประสานงานรกัษาความ
ปลอดภัยและการจราจร ฝายอำนวยความสะดวกญาติ
บัณฑิต และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชวยงานของฝายจัด
ปรญิญาบตัร เปนตน

9. ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภยั ควรเขมงวดใน

การรกัษาความปลอดภยั
2. ควรมกีารจดัรถรบั-สงบณัฑติทัง้กอนรบัและหลงั

เสร็จพิธีฯ ใหชัดเจน
3. ควรจดัระบบจราจรใหดขีึน้ และมปีายบอกทาง

ทีช่ดัเจน ตัง้แตกอนชวงการฝกซอมจนถงึวนัจรงิ
4. ควรมหีองน้ำใหมากขึน้ เพยีงพอและมแีมบาน

ทำความสะอาดดวย
5. ควรเพิม่สถานทีถ่ายภาพใหมากกวานี้

1. ควรมสีถานที ่มจีดุใหบรกิารโทรศพัทฟร ีที่
สามารถตดิตอญาตบิณัฑติได

2. ควรกระจายการถายทอดสดพธิฯี ไปตามจดุ
ตางๆ และใกลแหลงอาหาร เครือ่งดืม่ และหองน้ำ

3. ควรมชีดุครยุสำรองไวสำหรบับณัฑติ
4. ควรนำเสนอแผนระบบจราจร ในวันที่

ฝกซอมใหญประมาณ 5-10 นาท ีเพือ่แจงบณัฑติใหทราบ
เสนทางเพือ่อำนวยความสะดวกแกบณัฑติ และญาตบิณัฑติ

10. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธี

พระราชทานปรญิญาบตัร คณะกรรมการจดังานพธิพีระราช
ทานปรญิญาบตัร ประธานกรรมการฝายตางๆ ทกุทานซึง่มี
สวนรวมในการจดังานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร รวมถงึ
บัณฑิต และญาติบัณฑิต ซึ่งยินดีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมนิ และ รศ.ชนะพล ศรฤีๅชา ผอูำนวยการ
สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่
เปนเลขานกุารคณะกรรมการอำนวยการจดังานพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูใหคำแนะนำ
เกีย่วกบัการประเมนิผล ผจูดัทำขอขอบพระคณุไว ณ ทีน่ี้

11. เอกสารอางองิ
[1] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย

ขอนแกน (2545) คมูอืปฏบิตังิานคณะกรรมการจดั
งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

[2] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (2555) คมูอืปฏบิตังิานคณะกรรมการจดั
งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

[3] สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (2555) คำกราบบงัคมทลูรายงานของนายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแกนกราบบงัคมทลู

[4] หนังสือสูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน (2556) หมายกำหนดการทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำเนนิแทน
พระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปการศกึษา 2555
ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน จงัหวดัขอนแกน วนัจนัทร
ที ่16 ธนัวาคม  พทุธศกัราช 2556
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยกลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั ไดแก คณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
ในวทิยาเขตบางเขนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจำนวน 246 คน ระเบยีบวธิวีจิยัใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดย
หาคารอยละและคาความถี ่โดยมคีำถามปลายเปดเกีย่วกบัความคดิเหน็และขอเสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพดานทกัษะ
การใชภาษาองักฤษของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการใชวธิแีจกแจงความถีโ่ดยเรยีงลำดบัคาคะแนนจาก
คะแนนมากไปนอย ซึง่ผลการวจิยัในภาพรวมพบวา อาจารยและบคุลากรสวนใหญเหน็ดวยกบันโยบายการจดัโครงการ
อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.5 รองลงมาคอื การกำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษในราย
วิชาเฉพาะเลือกในชั้นปที่ 3-4 คิดเปนรอยละ 88.2 การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต
กอนจบการศกึษา คดิเปนรอยละ 85 ตามลำดบั โดยคณาจารยและบคุลากรมคีวามตองการพฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษ
ในดานการพดูมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 72 รองลงมาคอื การเขยีนและการพดูเพือ่การสือ่สาร คดิเปนรอยละ 67.4 และ
ดานการพดูในทีป่ระชมุ คดิเปนรอยละ 61.8) ตามลำดบั ซึง่จากผลดงักลาวจะเปนแนวทางในการพฒันาศกัยภาพอาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรอยางมปีระสทิธภิาพตอไป

Abstract
The purpose of the study titled The Opinion of  the Policy for Kasetsart University  English Skill Development

was to examine the opinion of the policy related to English skill development. The population used in this study was 246
Kasetsart University’s lecturers and academic officers. The methodology used in this study was questionnaires. The
data was analyzed using percentile and open ended questions regarding the requirement for lecturers and academic
officers’ English skill development by means of sequencing the scores from the most. The overall results found that
most of the lecturers and academic officers agreed with three policies that there is a program or training held for
students lecturers and and academic officers’ English skill development the most with percentile 95.5%, the second
policy was to assign one English course in every curriculum as selective course restricted for third and fourth year



    

students with percentile 88.2% and the third policy was that English proficiency test is employed as one of the exit tests
to measure students’ English skill development with percentile 85% respectively. The lectures and academic officers
had the requirement to develop the skill in giving presentation the most (72%), Speaking and writing for communication
(67.4%) and How to speak in the assembly (61.8) respectively. The findings from this study will be the effective
guidance in developing the performance of Kasetsart University’s lecturers and academic officers.

Keyword: English Skill Development

1.  บทนำ
การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียนและเพื่อการแขงขันในเวทีโลกนับไดวาสถาบัน
การศกึษามบีทบาทและหนาทีท่ีส่ำคญัยิง่โดยจำเปนตองสง
เสรมิและสนบัสนนุใหอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุทาง
การศึกษาและนิสิตมีความพรอมและมีศักยภาพในการ
ทำงานเพื่อการแขงขัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาไดกำหนดใหการเปดเสรีการคาดานการอุดมศึกษา
และการบรูณาการศาสตรความรตูางๆ เพือ่รองรบัการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน สถาบนัอดุมศกึษาจำเปนตองเสรมิหลกั
สตูรในทกุคณะและภาควชิา รวมทัง้สรางความรคูวามเขาใจ
ใหอาจารยและนสิติตระหนกัถงึความสำคญัในการเตรยีม
กำลังคนดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการ
ตดิตอสือ่สาร การสงเสรมิความรวมมอืและความเขมแขง็
ทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและนิสิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ระดบัภมูภิาคและนานาชาติ [1] ดงันัน้ อาจารยนบัวาเปน
ปจจยัทีส่ำคญัทีส่ดุในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการ
ผลติบณัฑติใหมปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาหลกัสตูรการ
เรยีนการสอนเพือ่สรางความแขง็แกรงดานการอดุมศกึษา
ไดอยางยั่งยืนและมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนให

มหาวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนา
อาจารยจึงเปนหัวใจสำคัญที่สถาบันการศึกษาจะตอง
ดำเนนิการอยางเปนระบบโดยสอดคลองกบัความตองการ
ของอาจารยและสอดคลองตามนโยบายการพฒันาบคุลากร
สายวชิาการของมหาวทิยาลยั

จากความสำคญัของปญหาเหลานี ้จงึไดดำเนนิการ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาภาษา
องักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมทัง้ความคดิเหน็
และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนา
ศกัยภาพการใชภาษาองักฤษในดานตางๆ เพือ่จะไดใชเปน
แนวทางและประโยชนในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ศกัยภาพดานการใชภาษาองักฤษของอาจารยและบคุลากร
สายสนบัสนนุทางวชิาการไดอยางมปีระสทิธภิาพ และสง
ผลตอการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปรบัใชสงัคมและ
ประเทศชาตติามเจตนารมณของมหาวทิยาลยัตอไป

2. วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบาย

การพฒันาภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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3. ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปใช้ใน
การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ความสําคัญและความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัย/คณะกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการ

พัฒนาบุคลากรในสถาบันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรบัจากโมเดลและแนวคดิเรือ่ง การวางแผนพฒันาพนกังาน (Career Development Plan = CDP) [2]

4. วธิดีำเนนิการ
การวจิยัไดดำเนนิการโดยทำการสำรวจขอมลูโดย

ใชแบบสอบถามสำรวจความคดิเหน็อาจารยและบคุลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีอาจารยและบุคลากรสงแบบ
สอบถามคนืจำนวน 246 คน ซึง่มปีระเดน็คำถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษา
อังกฤษของอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รวมทัง้ความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการใน
การพฒันาภาษาองักฤษ โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน
ไดแก ขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม  ความคดิเหน็
เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษา
องักฤษของอาจารย และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยอาจารย และ
บคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการดานภาษาองักฤษ โดย
สงแบบสอบถามใหกบัอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ
ทกุคณะในวทิยาเขตบางเขนทัง้สิน้จำนวน 493 คนไดรบั
แบบสอบถามคนืจำนวน 246 คน คดิเปนรอยละ 50 และ
ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ และ
คำถามปลายเปดโดยเรยีงลำดบัคาคะแนนจากคะแนนมาก
ไปนอย

5. ผลการศกึษา
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

กำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการในการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษ จำแนกออกเปน 3 สวน
ตามแบบสอบถามดงันี้

1. สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.4  มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาโท คดิ
เปนรอยละ 60.2 ซึง่สวนใหญปฏบิตังิานในตำแหนงอาจารย
และนักวิชาการศึกษา คิดเปนรอยละ 51.2 ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยั 5-10 ป คดิเปนรอยละ 24

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จากผลการวิจัยในภาพรวมพบวา อาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการสวนใหญเหน็ดวย
ในการกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพดานภาษาตาง
ประเทศใหกับอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยนโยบายนโยบายทีม่หาวทิยาลยัฯ จะจดั
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษา



    

อังกฤษใหแกนิสิต (คิดเปนรอยละ 95.5) รองลงมาคือ
กำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิาทีม่กีารสอนเปน
ภาษาองักฤษในรายวชิาเฉพาะเลอืก ชัน้ปที ่3-4 มากทีส่ดุ
(คดิเปนรอยละ 88.2) และการกำหนดใหมหาวทิยาลยัฯ มี
การจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษให
แกนสิติกอนจบการศกึษา (คดิเปนรอยละ 75) ทัง้นีม้อีาจารย
และสายสนับสนุนทางวิชาการบางสวนที่ไมเห็นดวยใน
สวนนโยบายการกำหนดให 1 หลกัสตูรมกีารเปด 1 รายวชิา
ทีม่กีารสอนเปนภาษาองักฤษในรายวชิาเฉพาะเลอืก ชัน้ปที่
3-4 โดยมเีหตผุลดงันี้

- ควรมกีารเปดการสอนเปนภาษาองักฤษมากกวา
1 รายวชิาใน 1 หลกัสตูร

- บางสาขาไมมคีวามพรอมดานบคุลากร
- ไมมอีาจารยทีส่อนเปนภาษาองักฤษได
- เปนการสิ้นเปลือง เพราะนิสิตสามารถเลือก

เรยีนในรายวชิาและหลกัสตูรภาษาองักฤษเรยีนได
- ภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาบังคับยังไมสามารถ

พัฒนานิสิตได รายวิชาของภาควิชาเกี่ยวของโดยตรงกับ
เทคโนโลยเีทานัน้กส็ือ่ความหมายไดแลว

- ถากำหนดเปนรายวชิาเฉพาะเลอืก นสิติอาจไม
เลอืกลงกไ็ด

- เปนการผลกัภาระใหกบันสิติ มหาวทิยาลยัควร
มกีาร Facilitate นสิติกอน หากจะเริม่บงัคบัใชจรงิ

โดยอาจารยมีขอคิดเห็นในกรณีมหาวิทยาลัยฯ มี
การจดัสอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษให
แกนสิติกอนจบการศกึษา ดงันี้

- ควรสอบวัดความรูตั้งแตรับเขามาและบังคับ
เรียนเพิ่มเติม

- สอบไดแตไมใชเปนเกณฑวาผานแลวจะ
จบโดยถาไมผานจะมมีาตรการอยางไร

- อาจทำใหนิสิตมีปญหาการจบหลักสูตรเพียง
เพราะตดิรายวชิานีว้ชิาเดยีว

- ตามหลกัสตูรมรีายวชิาภาษาองักฤษทีน่สิติลง
เรียนอยูแลว และนิสิตบัณฑิตศึกษาตองเรียน-สอบภาษา
องักฤษอยแูลว

- การออกขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นใน
ปจจบุนัไมมตีวัอยางทีป่ระสบความสำเรจ็อยางแทจรงิ

และมีขอคิดเห็นของอาจารยกรณีมหาวิทยาลัยฯ
จะจัดโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาองักฤษใหแกนสิติ ดงันี้

- การจัดอบรม/สัมมนาไมสามารถ “พัฒนา”
นสิติไดตราบเทาทีน่สิติไมคดิจะ “เกง” ภาษาองักฤษ

- ควรมุงเนนใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในราย
วชิาภาษาองักฤษ

- ควรสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาองักฤษและเขารวมโครงการ/หรอืกจิกรรมทีเ่สรมิ
ทกัษะอืน่ๆ

ซึง่อาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการมี
ความตองการใหมหาวทิยาลยัฯ จดักจิกรรมเสรมิทกัษะให
นสิติในดานตางๆ เรยีงลำดบัจากมากไปนอย ดงันี้

- การสนทนา /การสัมภาษณงานเปนภาษา
องักฤษ (คดิเปนรอยละ 93.9)

- การเขยีนเพือ่นำเสนอ (คดิเปนรอยละ 76)
- การเขียนสื่อสารเพื่อการสมัครงาน (คิดเปน

รอยละ 74.8)
- ดานอืน่ๆ (คดิเปนรอยละ 8.1) ประกอบดวย การ

ฟง-การอาน ควรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดการ
เขียนที่ดี การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมือ
อาชีพ การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและใน
บรรยากาศของการทำงาน

โดยอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุทางวชิาการ
สวนใหญมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพภาษา
องักฤษในดานการพดู (คดิเปนรอยละ 69.5) รองลงมาคอื
การเขียน (คิดเปนรอยละ 61.0) การฟง (คิดเปนรอยละ
51.6) และการอาน (คดิเปนรอยละ 31.7) ตามลำดบั รวมทัง้
ตองการใหมหาวทิยาลยัจดัอบรมเสรมิทกัษะทางดานตางๆ
เรยีงลำดบัจากมากไปนอย ดงันี้

- ดานการพดูแบบนำเสนอ (คดิเปนรอยละ 72.0)
- ดานการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสาร (คิด

เปนรอยละ 67.5)
- ดานการพดูในทีป่ระชมุ (คดิเปนรอยละ 61.8)
- ดานการฟงและออกเสยีง (คดิเปนรอยละ 61.4)
- ดานการเขยีน Proposal (คดิเปนรอยละ 53.7)
- ดานการเขยีน Report (คดิเปนรอยละ 45.9)
- ดานเขยีนจดหมาย (คดิเปนรอยละ 36.6)
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นอกจากนี้มีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการที่มีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม
เสรมิทกัษะทางดานอืน่ๆ เชน การเขยีนเขาใจความหมาย
ตัวยอของคำในการเขียน Email เพื่อสื่อสารกับชาวตาง
ประเทศ การเขียน editor ที่เปน native speaker เพื่อการ
ตพีมิพระดบันานาชาต ิเทคนคิการสอนดวยภาษาองักฤษ

3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการดานภาษาอังกฤษ จำแนกประเด็นความคิดเห็น
ตามสาระสำคญัไดดงันี้

3.1 ดานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ

(1) ควรมีการพัฒนา การฝกทักษะการใชภาษา
องักฤษอยางตอเนือ่ง เพราะทีเ่คยมคีอืใหไปเรยีนและขาด
ความตอเนือ่ง เมือ่ไมไดใชกล็มื

(2) การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เปนเรือ่งทีต่อง
ใชเวลา มหาวทิยาลยัฯ ควรจดัโครงการ

(3) พฒันาศกัยภาพอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุ
ทางวิชาการและนิสิตดานภาษาอังกฤษ ในทุกๆ ดานไม
เพยีงเฉพาะการจดัการอบรมเพยีงอยางเดยีว มหาวทิยาลยัฯ
ควรปรบัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ใหนสิติไดใชภาษาองักฤษ ทัง้
ในการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิต เชน
นโยบายขอความรวมมืออาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจ
ทำลกัษณะเดยีวกนัในกจิกรรมพฒันานสิติ

(4) ควรจัดสอบภาษาอังกฤษตั้งแตสอบคัดเลือก
อาจารยและบคุลากร สายสนบัสนนุทางวชิาการ หรอืมี

(5) การกำหนดใหผจูะสอบคดัเลอืกมคีะแนนจาก
การสอบ IELT หรือ TOEFL มายื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด

(6) ควรใหทกุภาควชิามกีารจดั Mentor ดานภาษา
อังกฤษใหผูจบการศึกษาจากประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ดานภาษาองักฤษมากขึน้

(7) การสรางบรรยากาศใหมีการสื่อสารภาษา
องักฤษ เชน เพิม่รบันสิติตางชาต ิสงเสรมิทนุ, กำหนดให
มนีสิติตางชาตใินแตละ Lab ทัง้นสิติแลกเปลีย่น อาจารย
พิเศษ และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย การเสริมทางดานสื่อ

ประชาสมัพนัธ สือ่การสอนเปนภาษาองักฤษ รวมทัง้เสรมิ
บรรยากาศภายในคณะและในมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พฒันาดานการสือ่สารเปนภาษาองักฤษดวย เชน ปายตางๆ
เปน 2 ภาษาในการโฆษณา

(8) กำหนดใหมกีารสมัมนา ระดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบับณัฑติศกึษา เปนภาษาองักฤษ

(9) ควรเปดหลกัสตูรนานาชาตเิพิม่ขึน้
(10) ควรยกเลิกนโยบายใหอาจารยทำเอกสาร

ประกอบการสอนภาษาไทยแตควรใช Text Recommenda-
tion ทีใ่ชในหองเรยีน

(11) ควรมีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
สำหรบันสิติอยางจรงิจงัควรเปดโอกาสใหแตละคณะเปด
สอนวชิา English for xxx เฉพาะในแตละสาขา

(12) ควรจัดอบรมใหอาจารย บุคลากรสายสนับ
สนุนทางวิชาการและนิสิตใหมีการพัฒนาภาษาอยางตอ
เนื่อง

(13) การเรียน/อบรม ในชั้นเรียนเทานั้นจะเห็น
ผลไดชา การใชภาษาตางๆ (ทัง้ไทย องักฤษ และอืน่ๆ) ตอง
ฝกฝนตลอดเวลา ดงันัน้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรตองมี
กจิกรรมทีเ่ปนภาษาองักฤษตลอดเวลา

(14) การสอนเปนภาษาองักฤษ ควรทำเปนบางราย
วชิาเนือ่งจากบางรายวชิา มเีนือ้หา คำนวณ วเิคราะห ซึง่ตอง
การคำอธบิายทีต่องมคีวามเขาใจคอนขางมาก

(15) ควรนำรองใหมีการสอนในรูปแบบภาษา
องักฤษ เพือ่เพิม่ทกัษะของอาจารยและนสิติ

(16) ควรมีนโยบายใหอาจารยสอดแทรกภาษา
องักฤษในทกุรายวชิา เชนการทกัทายสัน้ๆ การตอบคำถาม
ในชั้นเรียน

(17) ควรมีสถานที่พบปะสังสรรคของนิสิต-
อาจารยชาวตางประเทศเพื่อที่นิสิต-อาจารยและบุคลากร
สายสนบัสนนุทีต่องการฝกฝนการใชภาษาองักฤษ สามารถ
พบปะพดูคยุสือ่สารสมัพนัธกบัเพือ่นชาวตางประเทศได

3.2 ดานการพัฒนาอาจารย
(1) การพัฒนาศักยภาพอาจารยควรใชแนวคิดให

อาจารยมีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากที่สุดโดยให
อาจารยในสาขาตางๆ คณะตางๆ มสีวนรวมในการจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสาขาของตนใหแตละ



    

คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาในสาขาของตนใหแตละ
คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสาขาของ
ตนเองแบบกระจายอำนาจไมรวมศูนยที่คณะหรือสาขา
เดยีว ซึง่จะทำใหภาษาองักฤษเปนเรือ่งทีใ่กลกบัชวีติประจำ
วันของอาจารยมากขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้

(2) ควรพฒันาอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุและ
นสิติโดยจดัสภาพแวดลอมใหมบีรรยากาศ แบบ campus ที่
ใชภาษาองักฤษ เพราะนสิติจะซมึซบัมากกวา นำนสิติแลก
เปลี่ยนกับสังคม มีกิจกรรมรวมกับนิสิตไทย เพื่อใหเด็ก
ไทยเกดิความสนใจตองการเรยีนรอูยากไปตางประเทศ

(3) ควรลดภาระงานเอกสาร เพื่อใหคณาจารย
ทมุเทกบังานสอน วจิยั และบคุลากรสายสนบัสนนุมกีาร
พัฒนาศักยภาพตนเอง

(4) ควรจดัหาทนุใหอาจารยและบคุลากรสายสนบั
สนนุเพือ่พฒันาภาษาตางประเทศ เชน การอบรม การเสนอ
บทความในตางประเทศ การใหอาจารยทีจ่บในประเทศไป
ทำ postdoc ในตางประเทศ

(5) สรางแรงจูงใจ เชน คาตอบแทน เหรียญเชิด
ชูเกียรติ ใหแกอาจารยที่สอนเปนภาษาตางประเทศอยาง
เหมาะสม

(6) ควรมีการสำรวจภาระงานสอนของอาจารย
และกำหนดเปนตารางแผนและประเมนิผลใหอาจารยตอง
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษทกุคน (ยกเวนอาจารยที่
ยนืยนัวาใชภาษาองักฤษไดดอียแูลว)

(7) ขอใหศนูยภาษาสอบเทยีบความรภูาษาองักฤษ
ของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุเพือ่นำผลมาใชใน
การปรับปรุง สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรใชภาษา
องักฤษใหถกูตองมากขึน้

(8) ควรสงเสริมอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท – ปรญิญาเอก ในประเทศไทยกอนและ ควรมี
การสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสแลกเปลี่ยน การสอนการ
ทำวิจัยกับอาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศจะเปน
ประโยชนกวาการพัฒนาโดยการเรียนในหองเรียน

(9) ควรมวีธิกีารพฒันานอกเหนอืจากการเรยีนใน
หองเรียนอยางเดียวเนื่องจากการเรียนในหองเรียน
อาจารยสวนใหญไดเรียนมาแลว แตขาดโอกาสและ
ประสบการณในการพฒันาดานภาษาองักฤษมากกวา

(10) อาจารยในหลกัสตูรนานาชาต ิภาษาองักฤษ
ตองไดรับการพัฒนาภาษาอยางจริงจัง การเรียนจบ
ตางประเทศไมเปนหลักประกันการใชภาษาอังกฤษได
ดีเพราะอาจารยไมไดสอนแตวิชาการเทานั้น ในสวน
สนทนาใหคำปรึกษาตางๆ คือ ภาษาในชีวิตประจำวัน
อาจารยตองสอนแนะนำเปนภาษาองักฤษได

(11) ควรมกีารจดักจิกรรมอบรมการใชภาษาโดย
เนนสนทนา ใหอาจารยและบุคลากรตองผานอยางนอย
1-2 คอรส เลอืกไดตามความสนใจและตองตอเนือ่งทกุป

(12) อาจารยจำเปนตองไดรบัการพฒันาศกัยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและ
บคุลากรตองไดรบัการพฒันาดานการสือ่สารในชวีติประจำ
วนั

(13) ควรเปดโอกาสใหอาจารยไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ ในดานการเรียนการสอนในสาขาที่ตรงกัน
และเปดโอกาสใหอาจารยใชเวลาในชวงภาคฤดูรอนไป
เพิ่มพูนฟนฟูความรูในตางประเทศ

(14) ควรสงอาจารยและบุคลากรไปอบรมภาษา
องักฤษระยะสัน้ๆ เชน 1 เดอืนทีส่ถาบนัสอนภาษาทีต่าง
ประเทศ เชน สงิคโปร ออสเตรเลยี

3.3 ดานการจดัหลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษ
(1) ควรมกีารจดัอบรมภาษาองักฤษใหกบัคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน หากอาจารยผูสอนยังขาดทักษะก็ไม
สามารถสอนนสิติใหมปีระสทิธภิาพได

(2) จดัโครงการอบรมภาษาองักฤษใหกบับคุลากร
ทกุระดบัและพฒันาระบบออนไลน เชน e-Learning

(3) ควรพัฒนาเรงดวนตามความตองการของ
อาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ โครงการจดั

(4) ควรจัดอบรมพิเศษ ชวงเวลาเย็นหรือวันหยุด
เสาร อาทติย

(5) ควรแยกการอบรมสำหรับพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอตางๆ ที่มีระดับพื้นฐาน
แตกตางกันและควรเปดอบรมภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษ ใหอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุไดรบั
การฝกอบรม โดยเฉพาะภาษาจนี สเปน



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

(6) ควรอบรมดานภาษาองักฤษเพือ่เขยีนบทความ
วชิาการ ควรพฒันาอยางมากหากจะเปนมหาวทิยาลยัวจิยั

(7) ควรจดัทำ workshop แลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางกนั
(8) ควรจดัอบรมเปนชดุๆ ตามความเหมาะสมโดย

พจิารณาจากอายแุละความรบัผดิชอบในการสอนและตาม
ภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายของบคุลากร

(9) ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิ์
อบรมภาษาองักฤษทีศ่นูยภาษา โดยไมตองเสยีคาใชจาย

(10) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา
องักฤษใหบคุลากรในแตละคณะดานการพดูและเขยีนใน
ชวง ต.ค./เม.ย. รนุละประมาณ 50 คน

(11)  ควรจดัใหอาจารยและบคุลากรมโีอกาสไดพดู
คยุภาษาองักฤษ โดยอยใูนรปูแบบการจดักลมุใหเรยีนหรอื
พบปะพูดคุยกับอาจารยตางประเทศเปนระยะอยางตอ
เนือ่งอาจจะเปนทกุสปัดาหหรอืมากกวา

3.4 ดานอื่นๆ
(1) มหาวทิยาลยัควรปรบัปรงุเวบ็ไซตใหเปนภาษา

องักฤษทีใ่ชงานไดครบถวนสมบรูณจรงิๆ ควรมแีตภาษา
องักฤษลวน และการนำเสนอขาวสาร ความกาวหนาทาง
ดานงานวจิยั และความกาวหนาของหลกัสตูรตางๆ แนวคดิ
หลักการในงานวิจัยเพื่อชี้นำดานการวิจัยทางดานเกษตร
ของโลก

(2) ควรจัดตั้งหนวยที่ชวยเหลือดานการแปลและ
ตรวจความถกูตองการใชภาษาองักฤษของผลงานอาจารย
และบคุลากรดานวจิยั

(3) ควรนำดชันคีะแนนภาษาองักฤษของบคุลากร
มาผกูพนักบัการพจิารณาเงนิเดอืนและแนะนำเวบ็ไซดออ
นไลนเพือ่บคุลากรมาศกึษาดวยตวัเอง

(4) ถึงแมวาระเบียบจะยังไมมีนโยบายดานการ
ศกึษาเพือ่รองรบักบัอาเซยีนและการกาวไปสรูะดบัโลกที่
ชัดเจนแตผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารยและบุคลากร
จะตองมแีผนการรองรบัทีช่ดัเจนและเปนรปูธรรม

(5) สำหรับนิสิต จัดอบรมโดยใหมีการสอบที่
ชดัเจน ถาสอบไมผานตองลงใหมจนกวาจะผาน โดยเนน
การพดูคยุสนทนา

(6) กำหนดเกณฑความสามารถทางดานภาษา
องักฤษ กอนเขามาเปนอาจารยตองมกีารสอบคดัเลอืกภาษา
อังกฤษ โดยอาจจะเทียบกับ TOEFL หรือขอสอบของ
คณะมนษุยศาสตร แตเกณฑจะตองสงูกวานสิติปรญิญาโท

(7) กำหนดตวัชีว้ดัทางดานความสามารถทางภาษา
ตางประเทศในการประเมนิผลงานประจำป

(8) สงเสริมใหทุกหนวยงานใชภาษาอังกฤษใน
การตดิตอสือ่สารทัง้บคุลากรสายสนบัสนนุและสายวชิาการ

(9) ควรสงเสริมทักษะดานภาษาจีนและภาษา
องักฤษสำหรบันสิติ

(10) ควรมีเงื่อนไขบังคับใหเปนรูปธรรมในการ
พฒันาอาจารย บคุลากรและนสิติ ใหมกีารอบรมหรอืการ
เรยีนรทูีเ่ปนภาษาองักฤษ

6. สรปุและการอภปิรายผล
การกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกระบวนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนอยาง
เปนระบบและมีเปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
รองรบัการแขงขนัไดในระดบันานาชาต ิ[3] ตลอดจนเพือ่
รองรับการเปดเสรีทางการคาและการกาวสูประชาคมอา
เซยีน การพฒันาทรพัยากรบคุคลดานการศกึษาโดยเฉพาะ
อยางยิง่การพฒันาอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุและนสิติ
ใหมศีกัยภาพและคณุภาพดานทกัษะการใชภาษาองักฤษที่
นอกเหนอืจากการตดิตอสือ่สารเพือ่เปนประโยชนในการ
ทำงานและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับผูเกี่ยว
ของในสถาบันการศึกษา ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่
จะพฒันาอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ คอื มหาวทิยาลยั
ควรสนบัสนนุและสงเสรมิใหอาจารย บคุลากรสายสนบัสนนุ
และนสิติมโีอกาสไดพฒันาศกัยภาพการใชภาษาองักฤษที่
เอือ้ประโยชนตอการปฏบิตังิานและสอดคลองกบัความตองการ
ของตลาดแรงงานหรือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก [4]
เพือ่สงผลใหการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร



    

บรรลตุามเปาหมายและสอดคลองตามยทุธศาสตรการสราง
บุคลากรของประเทศที่ไดมีการกำหนดแผนการพัฒนา
กำลงัคนทีม่คีวามร ูความสามารถและมทีกัษะการทำงานที่
มคีณุภาพอยางยัง่ยนื ดงันัน้การพฒันาอาจารย บคุลากรทาง
การศกึษาและนสิติทีม่กีารวางแผนอยางเปนระบบหรอืการ
จดัโครงการอบรม การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพดาน
ภาษาอังกฤษยอมเปนหลักประกันตอการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และเพือ่เปนการเพิม่พนูความรคูวามสามารถและทกัษะใน
การปฏบิตังิานของอาจารยในการพฒันาการเรยีนการสอน
[5] ซึง่ผลจากการวจิยัในภาพรวมสะทอนใหเหน็วาอาจารย
และบคุลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรสวนใหญเหน็
ดวยกบันโยบายการพฒันาศกัยภาพอาจารย บคุลากรและ
นสิติมากทีส่ดุ รองลงมาไดแกนโยบายการกำหนดใหหลกั
สูตรมีการเปดรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตชั้นปที่ 4 การจัด
สอบวดัระดบัมาตรฐานความรดูานภาษาองักฤษใหแกนสิติ
กอนสำเร็จการศึกษา สำหรับความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความตองการพัฒนา
ศกัยภาพและทกัษะการใชภาษาองักฤษ การเขยีน การตดิตอ
สือ่สารและการพดูในทีป่ระชมุ ตามลำดบั สำหรบัความคดิ
เหน็และขอเสนอแนะทีม่ตีอมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใน
ประเดน็สำคญัไดแก การปรบัปรงุเวบ็ไซต การปรบัปรงุและ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน
ตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งโอกาสใน
การเปดโลกทศันการแลกเปลีย่นความรแูละประสบการณ
เพื่อนำความรูไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำประโยชนไปใช
จากผลการวิจัยซึ่งพบวาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนเห็นดวยกับการกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และนสิติในดานภาษาองักฤษ ดงันัน้เพือ่ประโยชนในการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษของอาจารย บคุลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนระบบและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ภาครฐัและสถาบนัอดุมศกึษาควร
มีการจัดสรรเงินในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
เพียงพอซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อ
สารอยางเตม็ทีแ่ละเพือ่เปนการรองรบัการเขาสปูระชาคม
อาเซียนและสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถแขงขนัไดในเวทโีลก และควรจดัสรร
อัตรากำลังและทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตใหเพียงพอและควรมี
หนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศกึษาดแูลรบัผดิชอบในการตดิตอประสานงานความรวมมอื
กบัสถาบนัอดุมศกึษาหรอืหนวยงานในตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตซึ่งจะชวยใหการกำหนด
นโยบายของสถาบนัอดุมศกึษาเปนผลเชงิรปูธรรมมากยิง่ขึน้

7.2 ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับ

การกำหนดนโยบายการพฒันาศกัยภาพดานภาษาตางประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีนทีไ่มไดใชภาษาองักฤษเปนภาษาในการสือ่สาร

(2) ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบทีเ่หมาะ
สมในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับ
บคุลากรทางการศกึษาและนสิติในสถาบนัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย

(3) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการ
พฒันาศกัยภาพดานภาษาองักฤษของอาจารย บคุลากรสาย
สนบัสนนุและนสิติจำแนกตามคณะหรอืกลมุสาขาเพือ่ใช
เปนขอมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสมตอไป

(4) ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปญหาอปุสรรค
ในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย
บคุลากรสายสนบัสนนุและนสิติในสถาบนัอดุมศกึษา



 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการกำหนดนโยบายการพฒันาทกัษะการใชภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
งานวจิยันี ้มจีดุประสงคเพือ่ศกึษาสภาพปญหาของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาและเปรยีบเทยีบสถานภาพทางการ

เรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา ตัง้แตปการศกึษา 2547 จนถงึปการศกึษา 2554 ผลการศกึษาพบวา ในปการศกึษา 2551
มนีกัศกึษาลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ จำนวน 68 คน (รอยละ 22.59)  จากนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมด จำนวน 301
คน เปนนกัศกึษาสงักดัภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรมากทีส่ดุ จำนวน 127  คน (รอยละ 42.19) รองลงมาเปนนกัศกึษา
สงักดัภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล จำนวน 40  คน (รอยละ 13.29)  เมือ่จำแนกตามชัน้ป พบวา เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่4 มาก
ทีส่ดุ  จำนวน 197 คน (รอยละ 65.45)  สาเหตทุีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการเรยีน  เชน ผลการ
เรยีนต่ำ เวลาเรยีนไมเพยีงพอ และไมไดลงทะเบยีนเรยีน คดิเปนรอยละ 29.90  นอกจากนีย้งัมสีาเหตอุืน่ ๆ  ไดแก ปญหา
ดานการเงนิ ปญหาดานครอบครวั ปญหาดานจติใจ (เชน ความเครยีด ซมึเศรา) ปญหาดานรางกาย เปนโรคตาง ๆ  ประสบ
อบุตัเิหต ุลาอปุสมบท  ดแูลกจิการทางบาน  เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวชิา  สงผลใหนกัศกึษาไมสามารถสำเรจ็
การศกึษาภายใน 4 ปตามทีก่ำหนดในหลกัสตูร โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป และมนีกัศกึษาทีส่ามารถสำเรจ็การ
ศกึษาเพยีงรอยละ 41.15 เทานัน้   นอกจากนี ้คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดแูลใหคำปรกึษา และชวยเหลอืนกัศกึษาใหประสบความสำเรจ็ในการเรยีนโดยรวมมอืกบัภาควชิา ผสูอน อาจารย
ทีป่รกึษา รวมทัง้มกีารประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัผปูกครอง เพือ่สงเสรมิความเขาใจอนัดตีอกนั และปองกนั
หรอืแกไขปญหาของนกัศกึษา

คำสำคญั : สถานภาพนกัศกึษา, ลาพกัการศกึษา, คณะวศิวกรรมศาสตร

Abstract
The objectives of this study are the investigation into the details of students who took a leave of absence as well

as comparison their academic standings for the academic years between 2004-2011.  The study results showed that
maximum number of students who took leave of absence occurred in 2008 with 68 students (22.59%).  In the total 301
leave of absence students, the highest number of 127 students (42.19%) were from the Department of  Computer
Engineering, 40 students (13.29%) were from the Department of Mechanical Engineering and ranked the second.  In
term of study duration, it is evident that the 4th year students  constituted the largest number, i.e. 197 students (65.45%).
The major reasons for leave of absence was academic related, e.g. poor academic standing, inadequate study time,
failed to register, etc.  Other non academic reasons includes financial problems, family related problems, psychological
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problems (stressed, depressed), health related problems, accidents, ordination leave, taking care of family business,
military service, and pending for major reallocation, etc.  These caused the students unable to finished their studies
within 4 years as specified in the curriculum.  The average duration taken was 6.02 years.  Only 41.15% of the students
were able to graduated. The Faculty of Engineering, PSU. Should set a guideline for supervising and assist those
student to complete their study. The should be done with closed cooperation with the department, teaching staff and
advisor. In additions, meeting and exchange ideas with the guardians will also promote mutual understandings and
avoid or resolve student problems.

Keywords : student status, leave of absence, Faculty of Engineering

1. บทนำ
คณะวศิวกรรมศาสตรมกีารจดัการเรยีนการสอนใน

ระดบัปรญิญาตรี  12  สาขาวชิา  มนีกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรใีนปการศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 2,725 คน   และมแีนว
โนมทีจ่ะเพิม่จำนวนมากขึน้ในทกุ ๆ ปจ า กก า ร ศึ กษ า
ขอมลูสถานภาพนกัศกึษาจากขอมลูของกองทะเบยีนและ
ประมวลผล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร รวมทัง้เอกสาร
การยื่นขอลาออกของนักศึกษา พบวา ในแตละภาคการ
ศึกษามีนักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูใน
ระดับที่เรียกวาภาวะรอพินิจ  และตองออกกลางคัน พน
สภาพจากการเปนนกัศกึษา เนือ่งจากไดแตมระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมต่ำกวาเกณฑทีก่ำหนด โดยมาจากหลายสาเหตุ
และสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความเครียด ซึ่งเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งทางดานจิตใจ และรางกาย
สำหรับนักศึกษามีปจจัยหลายประการที่อาจจะทำใหเกิด
ความเครียด เชน ปญหาครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาการเรียน และปจจัยที่มาจากตัวนักศึกษาเอง ก็คือ
สภาวะบางอยางของรางกายและจติใจ เชน การไดรบัการ
พกัผอนไมเพยีงพอ  การเจบ็ปวย การตดิสรุาและยาเสพตดิ
สาเหตเุหลานีจ้ะสงผลตอสภาพจติใจ ทำใหเกดิความกดดนั
ความวิตกกังวล ความสับสนและความเครียด ทำใหขาด
สมาธ ิขาดความอดทน ทำใหผลการเรยีนต่ำลงจนตองพกั
การเรยีน หรอืพนสภาพนกัศกึษา หรอืเกดิพฤตกิรรมเบีย่ง
เบน รวมทัง้การทำลายชวีติตนเองดวย

จากขอมูลสถิติจำนวนการลาพักของนักศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร ในปการศกึษา 2552 มจีำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน และปการศึกษา 2554

จำนวน 41 คน สภาพการณเชนนีอ้าจทำใหนกัศกึษากลมุ
นีไ้มสามารถสำเรจ็การศกึษา หรอือาจจะสำเรจ็การศกึษา
แตไมไดเปนไปตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด   ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาและสถานภาพทางการ
เรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา เพือ่จะไดใชเปนแนว
ทางในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาให
ประสบความสำเรจ็ในการเรยีนตอไป

2. วตัถปุระสงคการวจิยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาที่ลาพัก

การศกึษา
2.2 เพือ่ศกึษาสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษา

ทีล่าพกัการศกึษา

3. วธิดีำเนนิงาน
3.1 ประชากรและกลมุตวัอยาง คอื นกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ทีล่าพกัการศกึษา ตัง้แต
ปการศกึษา 2547-2554จำนวน 301 คน เนือ่งจากนกัศกึษา
บางคนไดลาพกัการศกึษามากกวา 1 ภาคการศกึษา ดงันัน้
จงึนบัประชากรและกลมุตวัอยางทีล่าพกัการศกึษาตามภาค
การศกึษา
ปการศกึษา 2547 จำนวน  8  คน
ปการศกึษา 2548 จำนวน  13 คน
ปการศกึษา 2549 จำนวน  3  คน
ปการศกึษา 2550 จำนวน  52 คน
ปการศกึษา 2551 จำนวน  68 คน



    

ปการศกึษา 2552 จำนวน  66  คน
ปการศกึษา 2553 จำนวน  50 คน
ปการศกึษา 2554 จำนวน  41 คน

3.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  คอื การสำเนาขอมลู
ในรูปฐานขอมูล (Database) จากกองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร  นำมาแปลงรปู
จากฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมประยุกตทาง
สถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร

3.3  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู
3.3.1 รวบรวมขอมลูจากคำรองการขอลาพกัการ

ศกึษาและเอกสารการสรปุผลทีน่ำเขาคณะกรรมการประจำ
คณะฯ 3.3.2 นำขอมลูจากระบบสารสนเทศนกัศกึษาหรอื
SIS (Student Information System) ซึง่มหาวทิยาลยัไดจดั
ทำขึน้เพือ่การสบืคนสารสนเทศนกัศกึษา ไดแก การสบืคน
รายวิชาตางๆ รายวิชาที่เปดสอน ขอมูลนักศึกษา การลง
ทะเบียน ผลการเรียน รายวิชาที่อาจารยสอน รายชื่อ
นักศึกษาในที่ปรึกษา และการอนุมัติการลงทะเบียน
เปนตน

3.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วเิคราะหขอมลู

3.4.1 นำขอมลูจากคำรองการขอลาพกัการศกึษา
และเอกสารการสรปุผลทีน่ำเขาคณะกรรมการประจำคณะฯ
มาจดัเกบ็เปนฐานขอมลูในรปูแบบ Microsoft Excel

3.4.2 ถายโอนขอมูลจาก SIS (Student
Information System) ของมหาวทิยาลยั ใหเปนฐานขอมลู
ในรปูแบบ Microsoft Excel

3.4.3 การวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู
ทางสถติมิาใชในการวเิคราะหเปนจำนวนรอยละ

4. ผลการศกึษา
4.1 เปรยีบเทยีบจำนวนและรอยละของนกัศกึษาที่

ลาพกัการศกึษา ตัง้แตปการศกึษา 2547 - ปการศกึษา 2554
จากการศกึษาขอมลูตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554

นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมด จำนวน 301 คน พบวา
ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาลาพักการศึกษามากที่สุด
คิดเปนรอยละ 22.59  รองลงมา คือ ปการศึกษา 2552
คดิเปนรอยละ 21.93 ดงัภาพที ่1

ภาพที ่ 1 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามปการศกึษา



 ปญหาและสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

ในสวนของภาควชิา ตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554  พบวา
นกัศกึษาของภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรลาพกัการศกึษา
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 42.19 รองลงมา คอื นกัศกึษาของ
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คดิเปนรอยละ 13.29  ดงัภาพที ่2

หากจำแนกตามชัน้ป จากนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา
ทัง้หมด จำนวน 301 คน  ในภาพรวมตัง้แตปการศกึษา 2547

ภาพที ่ 2 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามภาควชิา

- 2554 พบวา นกัศกึษาชัน้ปที ่4 ลาพกัการศกึษามากทีส่ดุ
คดิเปนรอยละ 65.45 รองลงมา คอื นกัศกึษาชัน้ปที ่2  คดิ
เปนรอยละ 16.94   หากแยกเปนปการศกึษา พบวา มแีนว
โนมเปนไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม คือ สวนใหญ
เปนนกัศกึษาชัน้ปที ่4  ดงัภาพที ่3 และตารางที ่1

ภาพที ่ 3 เปรยีบเทยีบรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามชัน้ป



    

ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา ปการศกึษา 2547-2554 จำแนกตามชัน้ป

ภาค 
การศึกษา 

ชั้นป ี
รวม ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 

1/2547 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 6 1.99 

2/2547 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 0.66 

รวม 0 0.00 0 0.00 1 12.50 7 87.50 8 2.66 

1/2548 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 0.66 

2/2548 3 27.27 4 36.36 1 9.09 3 27.27 11 3.65 

รวม 3 23.08 4 30.77 1 7.69 5 38.46 13 4.32 

1/2549 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2/2549 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3 1.00 

รวม 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3 1.00 

1/2550 1 2.94 5 14.71 4 11.76 24 70.59 34 11.30 

2/2550 4 22.22 1 5.56 1 5.56 12 66.67 18 5.98 

รวม 5 9.62 6 11.54 5 9.62 36 69.23 52 17.28 

1/2551 2 5.00 10 25.00 5 12.50 23 57.50 40 13.29 

2/2551 3 10.71 4 14.29 4 14.29 17 60.71 28 9.30 

รวม 5 7.35 14 20.59 9 13.24 40 58.82 68 22.59 

1/2552 3 9.68 4 12.90 2 6.45 22 70.97 31 10.30 

2/2552 5 14.29 4 11.43 2 5.71 24 68.57 35 11.63 

รวม 8 12.12 8 12.12 4 6.06 46 69.70 66 21.93 

1/2553 0 0.00 6 19.35 0 0.00 25 80.65 31 10.30 

2/2553 2 10.53 3 15.79 2 10.53 12 63.16 19 6.31 

รวม 2 4.00 9 18.00 2 4.00 37 74.00 50 16.61 

1/2554 1 5.26 3 15.79 2 10.53 13 68.42 19 6.31 

2/2554 1 4.55 6 27.27 2 9.09 13 59.09 22 7.31 

รวม 2 4.88 9 21.95 4 9.76 26 63.41 41 13.62 

รวมทั้งหมด 25 8.31 51 16.94 28 9.30 197 65.45 301 100.00 

 
4.2 เปรยีบเทยีบสาเหต/ุปญหาการลาพกัการศกึษา

ตัง้แตปการศกึษา 2547 – ปการศกึษา 2554
ตัง้แตปการศกึษา 2547-2554  จากนกัศกึษาทัง้หมด

ทีล่าพกัการศกึษา จำนวน 301 คน พบวา สาเหต/ุปญหาของ
นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการเรยีน

เชน ผลการเรียนต่ำ, เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมได
ลงทะเบยีนเรยีน จำนวน 90 คน คดิเปนรอยละ 29.90 รอง
ลงมา คือ นักศึกษาไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน จำนวน
73 คน คดิเปนรอยละ 24.25  ปญหาดานการเงนิ จำนวน
57 คน คดิเปนรอยละ 18.94  ดงัตารางที ่2



 ปญหาและสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

ตารางที ่2 สาเหต/ุปญหาของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา
สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จํานวน รอยละ 

1. ปญหาดานการเรียน เชน ผลการเรียนต่ํา, เวลาเรียนไมเพียงพอ, ไมไดลงทะเบียนเรียน 90 29.90 
2. ไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน 73 24.25 
3. ปญหาดานการเงิน 57 18.94 
4. ปญหาดานครอบครัว 25 8.31 
5. ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา 21 6.98 
6. ปญหาดานรางกาย เปนโรคตางๆ 18 5.98 
7. ปญหาดานประสบอุบัติเหตุ 9 2.99 
8. ลาอุปสมบท 2 0.66 
9. ดูแลกิจการทางบาน 2 0.66 
10. เกณฑทหาร 2 0.66 
11. รอการยายสาขาวิชา 2 0.66 

รวม 301 100.00 

4.3 เปรียบเทียบสถานภาพทางการเรียนของนัก
ศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

จากการศกึษาขอมลูตัง้แตปการศกึษา 2547 - 2554
มนีกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาทัง้หมดนบัตามรหสันกัศกึษา
จำนวน 226 คน  พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา สามารถ
สำเรจ็การศกึษา จำนวน 93 คน คดิเปนรอยละ 41.15 โดย
ใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป  นกัศกึษาทีพ่นสภาพการเปน
นกัศกึษา จำนวน 78 คน คดิเปนรอยละ 34.51 นกัศกึษาลา
ออก จำนวน 27 คน คดิเปนรอยละ 11.95 นกัศกึษาทีก่ำลงั
ศกึษา จำนวน 25 คน คดิเปนรอยละ 11.06 และนกัศกึษา
เสียชีวิต จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.33  หากจำแนก
ตามวทิยาเขต ไดผลการศกึษา ดงันี้

4.3.1 วทิยาเขตหาดใหญ มนีกัศกึษาลาพกัการ
ศกึษาทัง้หมด จำนวน 178 คน  พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการ
ศกึษา สามารถสำเรจ็การศกึษา จำนวน 73 คน คดิเปนรอย
ละ 41.01 โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 5.95 ป  นกัศกึษาที่
พนสภาพการเปนนกัศกึษา จำนวน 59 คน คดิเปนรอยละ
33.15 นกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษา จำนวน 22 คน คดิเปนรอยละ
12.36 นกัศกึษาลาออก จำนวน 21 คน คดิเปนรอยละ 11.80
และนกัศกึษาเสยีชวีติ จำนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 1.69

4.3.2 วทิยาเขตภเูกต็ มนีกัศกึษาลาพกัการศกึษา
ทัง้หมด จำนวน 48 คน พบวา นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ
41.67 โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.30 ป  นกัศกึษาทีพ่น
สภาพการเปนนกัศกึษา จำนวน 19 คน คดิเปนรอยละ 39.58
นกัศกึษาลาออก จำนวน 6 คน คดิเปนรอยละ 12.50 นกัศกึษา
ทีก่ำลงัศกึษา จำนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 6.25 และไมมี
นกัศกึษาเสยีชวีติ ดงัภาพที ่4

5. สรปุและการอภปิรายผล
จากการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปญหาและสถานภาพ

ทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา   คณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร” พบวา สาเหต/ุปญหา
ของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษามากทีส่ดุ คอื ปญหาดานการ
เรียน เชน ผลการเรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไม
ไดลงทะเบียนเรียน  สงผลใหนักศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศกึษาไดตามหลกัสตูร 4 ป จากนกัศกึษาทีล่าพกัทัง้หมด
ซึง่นกัศกึษาสามารถสำเรจ็การศกึษา เพยีงรอยละ 41.15 เทา
นัน้ โดยใชเวลาการศกึษาเฉลีย่ 6.02 ป  และนกัศกึษาตอง
พนสภาพการเปนนกัศกึษา รอยละ 34.51  นอกจากปญหา
ดานการเรียนแลวที่นักศึกษาตองลาพักการศึกษา  ยังมี
สาเหตอุืน่ ๆ คอื ปญหาดานการเงนิ ปญหาดานครอบครวั
ปญหาดานจติใจ เชน ความเครยีด, ซมึเศรา ปญหาดานราง



    

ภาพที ่ 4  เปรยีบเทยีบรอยละสถานภาพของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา จำแนกตามวทิยาเขต

กาย เปนโรคตาง ๆ  ประสบอบุตัเิหต ุลาอปุสมบท ดแูลกจิการ
ทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวชิา ซึง่สอดคลอง
กบัผลการศกึษาของนรีนชุ ยวุดนีเิวศ (2547)  ไดศกึษาวจิยั
เรื่อง “ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฎัอบุลราชธาน”ี
พบวา นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอปจจยัทีม่ผีลสมัฤทธิท์าง
การเรยีนในภาพรวมอยใูนระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน
รายปจจยั พบวา ปจจยัดานครอบครวัและสวนตวั มผีลตอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัมาก หากพจิารณาเปนราย
ดานพบวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับนักศึกษา
ทัศนคติในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และนิสัยในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดบัมาก [1]

การมสีวนรวมของผปูกครองเปนกลไกสำคญั ใน
การชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตรไดดูแลและพัฒนานัก
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ การพัฒนาระบบ อีกทั้งเปนการลดหรือบรรเทา
ปญหาของนักศึกษาไดทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับที่ Dr.
Joyce L.Epstein ไดกลาวในหนงัสอื “School, Family and
Community Partnerships,Your Handbook for Action”  ใน
หวัขอ Communicating การสือ่สารระหวางผปูกครองและ

สถานศกึษา เพือ่ใหทราบขอมลูเกีย่วกบัโปรแกรมการเรยีน
และความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน [2]  นอกจากนี ้คณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดแูลใหคำปรกึษา และชวยเหลอืนกัศกึษาใหประสบ
ความสำเรจ็ในการเรยีน ดงันี้

5.1 ควรจดัระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนทกุชัน้
ป โดยรวมมอืกบัภาควชิา ผสูอน อาจารยทีป่รกึษา เพือ่การ
ดแูลนกัศกึษาไดอยางทัว่ถงึ  จดับรกิารใหคำปรกึษาแกนกั
ศึกษาที่ตองการคำปรึกษา ทั้งปญหาการเรียนและปญหา
สวนตวั พรอมทัง้สรางแรงจงูในการศกึษา

5.2 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี
ความประพฤตดิแีตคอนขางยากจนหรอืประสบปญหาใน
ครอบครวั    กรณมีปีญหาฉกุเฉนิใหสามารถแจงขอทนุได
กรณีพิเศษ ไมตองรอรอบการพิจารณา เพื่อใหความชวย
เหลือขั้นตนกอน

5.3 จดัทำและพฒันาระบบขอมลูสารสนเทศเกีย่ว
กบัการเรยีนการสอน พฤตกิรรมและการจดัทำกจิกรรมของ
คณะฯ  และนกัศกึษา เพือ่แจงใหพอแม ผปูกครองรบัทราบ

5.4 จดักจิกรรมทีต่องสงเสรมิพฒันาการนกัศกึษา
ทางดานสงัคม อารมณ จติใจ และทกัษะประสบการณ  เพือ่
ใหสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข โดย



 ปญหาและสถานภาพทางการเรยีนของนกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษา

การปรบัปรงุบรเิวณ อาคารสถานที ่ภมูทิศันและสิง่อำนวย
ความสะดวกตางๆใหผเูรยีนไดพกัผอนหรอื คลายเครยีดใน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทีด่ี

5.5 ควรประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัพอ
แม ผปูกครอง อยางนอยปการศกึษาละ 1 ครัง้ เพือ่สงเสรมิ
ความเขาใจอันดีตอกัน และกำหนดวิธีการปองกันหรือ
แกไขปญหาของนกัศกึษา

6. ขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไป
6.1 ควรทำการศกึษาความตองการความชวยเหลอื

ดานตาง ๆ    ของนกัศกึษาทีเ่คยลาพกัการ ศกึษา
6.2 ควรทำการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลตอ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เชน ตวัแปรความรู
พืน้ฐาน ตวัแปร สิง่แวดลอม บรรยากาศในการเรยีน และ
ตวัแปรการจดัการเรยีนการสอน

6.3 ควรทำการศกึษาปญหาและสาเหตขุองนกัศกึษา
ทีพ่นสภาพการเปนนกัศกึษา

6.4 ควรทำการศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและแกไขปญหา  การพนสภาพ การเปนนัก
ศกึษา/การออกกลางคนัของนกัศกึษา

6.5 ควรทำการศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักสูตรการ
เรยีนการสอนของคณะฯ เนือ่งจากมจีำนวนนกัศกึษาทีล่า
พกัการศกึษามากขึน้

6.6  ควรทำการศกึษาวเิคราะหนกัศกึษาชัน้ปที ่1 ที่
มปีญหาทางดานการเรยีน
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ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
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บทคัดยอ
การศกึษาวจิยั เรือ่ง ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการรบัสมคัรเขาศกึษา ในมหาวทิยาลยัขอนแกนในระดบั

ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ  Internet ประจำปการศกึษา  2556  มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผู
สมคัรตอระบบการรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบัปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet
ประจำปการศกึษา 2556 จำนวน 41,403 ราย ผลการวจิยัพบวา ผสูมคัรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 70 และ มคีะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ตัง้แต 3.00 ขึน้ คดิเปนรอยละ 62.7 และพบวาผสูมคัรมคีวามพงึพอใจในดานความสะดวกในการสมคัร
ในระดบัปานกลางถงึมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 96.76 และความพงึพอใจในขัน้ตอนในการสมคัรไมไดยงุยากหรอืทำตาม
ขัน้ตอนไดงายมาก คดิเปนรอยละ 95.80 และ ในภาพรวมของการรบัสมคัรฯ ผสูมคัรจะพงึพอใจในระดบัพอใชถงึมาก
รอยละ 92.72 และพบวาเพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน มคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจในภาพรวมของการสมคัร
ทาง Internet อยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .01

คำสำคญั: ความพงึพอใจ, ระบบการรบัสมคัรเขาศกึษาโดยวธิรีบัตรง

Abstract
This study was to measure applicants’ satisfaction towards direct admission enrollment for undergraduate level

of Khon Kaen University in the year 2012. The sample consisted of 41,403 applicants which most of them were female
(70%) and their grade point average was ranged from 3.00 to 4.00 (62.7%). The study found that applicants were
convenient with the enrollment system at medium and high levels. The enrollment process was not too difficult or very
easy to follow (95.80%). The overall satisfaction was at medium and high levels. Both sex and grade point average
were related with the applicants’ overall satisfaction at .01 significance level.

Keywords: satisfaction, direct admission enrollment.



 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศกึษา 2556

1. บทนำ
แตละปมหาวิทยาลัยขอนแกน จะรับนักศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีประมาณ 4,000 คน ทัง้ทีร่บัจากนกัเรยีน
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
โดยวธิรีบัตรง และรบัจากการสอบเขามหาวทิยาลยั จากสวน
กลาง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนจำนวนเพิม่ขึน้ทกุ ๆ ป

การสมัครชวงแรกในปการศึกษา 2548 ผูสมัคร
จะตองซือ้หนงัสอืระเบยีบการรบัสมคัร แลวกรอกใบสมคัร
ที่เปนเอกสารสงเอกสารกลับมายังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ) และชำระ
เงินผานอาจารยแนะแนว ผูประสานงานจากมหาวิทยาลัย
เดินทางไปรับคาธรรมเนียมและใบสมัครทุกจังหวัด และ
จะตองกรอกขอมลูผสูมคัรลงฐานขอมลูดวยตนเอง จนถงึ
การสมัครที่ใชในปจจุบัน จะไมจำหนายใบสมัคร และมี
ระเบยีบการให Download ผานเวบ็ไซต แลวกรอกขอมลู
การสมคัรผานเวบ็ไซตและชำระเงนิผานธนาคาร

ทั้งนี้ผูประสานงานโรงเรียนจะสงฐานขอมูลนัก
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 มาใหสำนักทะเบียน
และประมวลผลกอน ผูสมัครที่มีรายชื่อในระบบฐาน
ขอมูลฯ เทานั้นที่จะมีสิทธิ์เขาสมัครได ซึ่งในปการศึกษา
2556 นี้ ใชระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนในระดบัปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรง โดยผานระบบ
Internet ทัง้หมด ตัง้แตการสงรายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่6 และ ปวช. 3 การสมคัรฯ การกรอกขอมลู GPAX 5
ภาคเรยีน ตลอดจนถงึการประกาศผลการสอบฯ

จากการพัฒนาขั้นตอนการสมัครในชวงตาง ๆ
ทำใหการสมคัรฯ มคีวามรดักมุ แมนยำ และถกูตองมากยิง่
ขึน้ และไดมกีารปรบัเปลีย่นขัน้ตอนและวธิกีารสมคัรฯ เพือ่
ใหการสมคัรมปีระสทิธภิาพ และอำนวยความสะดวกใหผู
สมัครใหมากที่สุด และเพื่อใหการสมัครเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง
ในปตอ ๆ ไปมกีารพฒันาใหมปีระสทิธภิาพ และอำนวย
ความสะดวกใหกบัผสูมคัรมากยิง่ขึน้ คณะผวูจิยัจงึมคีวาม
จำเปนที่จะตองศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
สมัครแบบใหมดังกลาว เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
พฒันาขัน้ตอนการสมคัรผานทางระบบ Internet

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ

การรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบั
ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศกึษา 2556

2. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของผสูมคัรเขารบั
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ปการศกึษา 2556

3. ทฤษฏ ีกรอกบแนวคดิการวจิยัและผลงาน
วจิยัทีเ่กีย่วของ

การศกึษาความพงึพอใจของผใูช  คอื การศกึษาเพือ่
ใหไดขอมลูเกีย่วกบัผใูช ในเรือ่งผลของการใชบรกิารของ
ผใูช ทีผ่ใูชเกดิการรบัรทูางดานจติใจหรอืความคดิเหน็ และ
เปนภาวะทางอารมยที่พึงพอใจ อันเกิดจากการประเมิน
ผลของงาน เปนการประเมนิความคดิของผใูช [1]

ความพึงพอใจตัดสินไดจากประสบการณที่มีตอ
การบรโิภคหรอืใชบรกิาร เปนการใหคะแนนของผบูรโิภค
ทีใ่ชบรกิารหรอืไดรบับรกิาร ซึง่เปนระดบัความประทบัใจ
ของการบรโิภควาไดรบัการเตมิเตม็ตามความคาดหวงัหรอื
ไม ผใูชบรกิารมกัจะมคีวามคาดหวงัในใจในระดบัหนึง่อยู
กอนแลวกอนทีจ่ะมาใชบรกิารนัน้ๆ ในชวงทีม่าใชบรกิาร
ลกูคาจะเปรยีบเทยีบการบรกิารทีไ่ดรบัเทยีบกบัความคาด
หวังที่ตนเองมีอยูในใจกอนแลว ความประทับจะอยู
บนฐานของการเปรียบเทียบนี้ ลูกคาจะประทับใจใน
ทางบวกถาการบรกิารทีไ่ดรบัดกีวาทีค่าดหวงัไว และลกูคา
จะประทบัใจในทางลบถาการบรกิารทีไ่ดรบัดอยกวาทีค่าด
หวงัไว และลกูคาจะประทบัใจในระดบักลางถาการบรกิาร
ทีไ่ดรบัเทากบัทีค่าดหวงัไว [12]

3.1 การวัดความพึงพอใจ
แนวคิดในการประเมินหรือวัดความพึงพอใจของ

ลกูคาโดยทัว่ไปมกัจะประเมนิจากมติติางๆ 4 มติดิงันี้
1. การวัดความพึงพอใจในภาพรวม ซึ่งเปนการ

ประเมนิทางความรสูกึทางอารมณความพงึพอใจของลกูคา
ตอสิง่ทีต่องการประเมนิในภาพรวม ตวัอยางคำถาม เชน ใน
ภาพรวม ทานประทบัใจกบั...มากนอยเพยีงใด



    

2. การวัดความสม่ำเสมอของความพึงพอใจเปน
การประเมนิ ประสทิธผิล และพฤตกิรรมของสิง่ทีต่องการ
ประเมิน ตัวอยางคำถาม เชน ทานจะแนะนำ...ใหคนใน
ครอบครวัหรอืใหเพือ่นหรอืไม

3. การวัดคุณลักษณะของความพึงพอใจ เปนการ
ประเมินประสิทธิผล และความรูสึก ตัวอยางคำถามเชน
ทานพงึพอใจใน รสชาด ของ...มากนอยเทาใด หรอื รถชาด
มคีวามสำคญัมากนอยอยางไรกบัการเลอืกมาใชบรกิารที.่..

4. การวดัความตัง้ใจทีจ่ะมาใชบรกิารอกีเปนการวดั
พฤตกิรรมของลกูคาตวัอยางคำถาม เชน ทานจะกลบัมาใช
บรกิารที.่..ในอกี 30 วนันีห้รอืไม [13]

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภุาพ หาญสทิธชิยั (2546) ไดพฒันาระบบการรบั

สมคัรนกัศกึษาผานเครอืขายอนิเทอรเนต็  โดยศกึษารวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับระบบเดิม  วิเคราะหขอมูล  และระบุ
ปญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบเดมิ   แลววเิคราะห  และออกแบบ
ระบบใหมเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาจากระบบงาน
เดมิ  จากนัน้ออกแบบฐานขอมลูของระบบงานใหม  โดย
พัฒนาระบบดวยภาษา  PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL  ผลของการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบพบว าระบบที่พัฒนาขึ้นไดรับการประเมิน
ประสทิธภิาพในระดบัดจีากผเูชีย่วชาญ

ณฐัหทยั  สนใจยทุธ (2547)  ไดศกึษาเรือ่ง “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู  เขาศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ผานเวบ็ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ”ี
เพือ่การวเิคราะหระบบงานรบัสมคัรระบบเดมิ  ออกแบบ
และวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบใหมพัฒนาระบบ
รับสมัครนักศึกษา  และประเมินความคิดเห็นของระบบ
ใหมทีไ่ดสรางขึน้  โดยใชฐานขอมลู MS SQL Server 7.0
พัฒนาระบบดวยภาษา ASP Script สรุปผลการประเมิน
ความคดิเหน็โดยรวมอยใูนระดบัมาก  หมายความวาระบบ
สารสนเทศนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใชกับงานรับ
สมคัรนกัศกึษา  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบรุตีอไป

พรชยั  ธรรมวริยิสต ิและ สรุวทิย  วสนุธรากลุ (2547)
ไดศกึษา การรบัสมคัรนกัศกึษาภาคสมทบผานทางอนิเตอร
เนต็  จดัทำขึน้เพือ่ใชในการรบัสมคัรนกัศกึษาภาคสมทบ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พัฒนาระบบดวย
ภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL จากการ
ทดลองพบวา  สามารถใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบยีน
สมคัรสอบคดัเลอืกเพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถ
สมคัรสอบคดัเลอืกไดในทกุที่ๆ  มอีนิเตอรเนต็

จริาพร แซหล ี(2548) ไดศกึษาการพฒันาระบบรบั
สมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอผานเว็บมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาวธิกีารออกแบบและพฒันาระบบ ทีจ่ะชวยลดขัน้ตอน
และระยะเวลาในการสมคัรแกผสูมคัร และลดขอจำกดัดาน
สถานทีแ่ละเวลาในการรบัสมคัรได พฒันาระบบดวยภาษา
JSP Script โดยใชฐานขอมลู Oracle พบวาขัน้ตอนการรบั
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่ไดเสนอไวในโครงการนี้นั้นยัง
ถกูจำกดัอยดูวยกระบวนการบางอยางทีจ่ำเปนตองดำเนนิ
การแบบออฟไลน เชน การตรวจสอบวฒุกิารศกึษาของผู
สมคัรการตรวจสอบหมายเลขบตัรประชาชน ซึง่ในอนาคต
หาก rกระบวนการ เหล านี้ ส ามารถดำ เนินการได
แบบออนไลนแลว ก็จะสามารถพัฒนาขั้นตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และจะสามารถ
นำมาพฒันาระบบการรบัสมคัรผานอนิเทอรเนต็อยางเตม็
รปูแบบขึน้ใชงานอยางสมบรูณได

ธนาศร ี ปนด ี(2548) ไดศกึษาการสรางโปรแกรม
ระบบฐานขอมลู  และพฒันาระบบการรบัสมคัรนกัศกึษา
เขาศึกษาตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสอบแขงขนัเพือ่เขาศกึษาตอในวทิยาลยัเทคนคิศรี
สะเกษผานอนิเทอรเนต็  โดยใชฐานขอมลู MySQL และ
พฒันาระบบดวยภาษา PHP Script ผลการทดสอบพบวา
โปรแกรมสามารถเพิม่ความรวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการรบัสมคัรนกัศกึษา

สงกรานต สขุเกษม (2548) ไดศกึษาระบบการรบั
สมคัรนกัศกึษาผานระบบเครอืขายอนิเตอรเนต็ กรณศีกึษา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวยภาษา
PHP Script รวมกบัฐานขอมลู MySQL พบวา ระบบการ
รบัสมคัรนกัศกึษาผานทางอนิเตอรเนต็ แกปญหาเรือ่งการ
เดินทางและเรื่องการจัดเจาหนาที่ไปนั่งรับสมัคร และยัง
สามารถรายงานจำนวน ผสูมคัรได เพือ่ใหผสูมคัรใชในการ
เลอืกโปรแกรมทีต่องการสมคัรได ทัง้จดัหองสอบจดัทีน่ัง่
สอบ กรรมการคุมสอบ ประมวลผลคะแนนสอบและ
ประกาศผลสอนไดอยางถกูตอง



 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอการสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศกึษา 2556

อำพล  กองเขียว (2551) ไดคนควาแบบอิสระเรื่อง
“การพฒันาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรบัการรบั
สมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม”  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนที่
สามารถลดขอจำกัด  อำนวยความสะดวก  และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ
ในสวนงานการรบัสมคัรนกัศกึษา  การรวบรวมความตอง
การไดมาจากการสมัภาษณผเูกีย่วของกบัการปฏบิตังิานการ
รบัสมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL พบวา  กลมุตวัอยาง 2 กลมุ  มคีวามพงึพอใจใน
ประสทิธภิาพการทำงานของระบบ โดยมคีาเฉลีย่ 4.09  และ
4.31  ตามลำดบั  ซึง่จดัอยใูนเกณฑพงึพอใจระดบัมากและ
มากทีส่ดุ

สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ (2553) ไดศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนีย
บตัรวชิาชพีชัน้สงู กรณศีกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทดแทนกระบวนทำงานเดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมนี้ไดออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย
ระยะใกล เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรบัสมคัรนกัศกึษา
และตอบสนอง ความตองการดานสารสนเทศใหกบัผทูีเ่กีย่ว
ของ พฒันาโดยใชโปรแกรมฐานขอมลู Microsoft Access
2003 และพัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual
Basic 6.0

สุริยัน  นุกูลกิจ (2554)  ไดทำการวิจัยโดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่  1) พฒันาระบบรบัสมคัรนกัเรยีนเขาศกึษา
ตอ  กรณศีกึษาโรงเรยีนศรยีานสุรณ  2) หาประสทิธภิาพ
ของระบบทีพ่ฒันาขึน้  และ 3) หาความพงึพอใจของผใูช
ทีม่ตีอระบบทีพ่ฒันาขึน้ พฒันาระบบดวยภาษา PHP Script
รวมกบัฐานขอมลู MySQL ผลการวจิยัพบวาระบบรบัสมคัร
นักเรียนเขาศึกษาตอ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณที่
พฒันาขึน้นีม้ปีระสทิธภิาพอยใูนระดบัด ี ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของผใูชระบบมคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัดี
และระบบสามารถนำไปใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

4. วธิดีำเนนิการ
การวจิยั เรือ่ง ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบ

การรบัสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ในระดบั
ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ  Internet ประจำป
การศกึษา  2556 มวีตัถปุระสงคเพือ่ทราบประสทิธภิาพของ
ระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดบั ปรญิญาตรโีดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ Internet มขีัน้
ตอนของการดำเนนิการวจิยัเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีไ่ด
กำหนดไว ดงัตอไปนี้

4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรทีใ่ชศกึษาวจิยั คอื นกัเรยีนผสูมคัรเขารบั

การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ระดบัปรญิญาตร ีประจำปการศกึษา 2556 โดยผสูมคัร
จะตองชำระเงินคาสมัคร และมีสิทธิ์เขาสอบ โดยศึกษา
ประชากรทั้งหมดที่เขามาทำแบบสอบถามออนไลนทั้ง
หมด จำนวน 41,403 ราย

4.2 เครือ่งทีใ่ชในการศกึษา
เครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลูสำหรบัการวจิยันี้

เปนแบบสอบถาม โดยเปนการกรอกแบบสอบถามผาน
เว็บไซตหลังจากผูสมัครไดสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง
แบงเปน 2 ตอนคอื
ตอนที ่1 : ขอมลูสวนตวัของผสูมคัรทีต่อบแบบสอบถาม
ผานเวบ็ไซต
ตอนที ่2 : ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที ่3 : ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) มีลักษณะเปนแบบ
สอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห
จะใชวธิกีารเชงิคณุภาพ (Qualitative Study)

4.3 เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คณะผวูจิยันำแบบสอบถามทีไ่ดมาตรวจสอบความ

ถกูตอง สมบรูณ และการใหคะแนนตามเกณฑทีก่ำหนดไว
และดำเนินวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ใชตารางแสดงการแจกแจงความถี ่และคารอยละ
(Percentage) เพือ่อธบิายลกัษณะของขอมลูสวนที ่1-2 และ
ใชการวเิคราะหแบบ chi-square เพือ่หาความสมัพนัธของ



    

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขารับการคัด
เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
ปการศกึษา 2556 โดยประมวลผลและวเิคราะหขอมลูโดย
ใชคอมพวิเตอรดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู SPSS (Statistical
Package for Social Science) for Windows 19.0

5. ผลการศกึษา
จำนวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี
ประจำปการศึกษา 2556 โดยผูสมัครจะตองชำระเงินคา
สมคัร และมสีทิธิเ์ขาสอบเทานัน้ มผีเูขามาตอบแบบสอบ
ถามจำนวน 41,403 ราย
การนำเสนอผลการวจิยั จะแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที ่1 : ขอมลูสวนตวัของผสูมคัรทีต่อบแบบสอบถาม
ผานเวบ็ไซต
ตอนที ่2 : ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที ่3 : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รบัตรง ปการศกึษา 2556

5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จากตารางที ่1 ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน
หญงิ จำนวน 28,977 ราย คดิเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคอื
เพศชาย จำนวน 12,426 ราย คดิเปนรอยละ 30.0

ตารางที ่2. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน
จำนวนผตูอบ (N= 41,403) รอยละ

1. นอยกวา 2.00 1,091 2.6
2. ระหวาง 2.00-2.99 14,337 34.7
3. ตัง้แต 3.00 ขึน้ไป 25,945 62.7

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. ชาย 12,426 30.0
2. หญงิ 28,977 70.0

จากตารางที ่2 ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญจะมี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีนตัง้แต 3.00 ขึน้ไป จำนวน 25,945
ราย คดิเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคอื ระหวาง 2.00-2.99
จำนวน 14,337 ราย คดิเปนรอยละ 34.7

5.2 ความพงึพอใจของผสูมคัรตอระบบการสมคัร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556

ตารางที ่1. เพศ

ตารางที ่3. ทานมีความพึงพอใจในดานความสะดวกใน
การสมคัรผาน Internet ครัง้นีม้ากนอยแคไหน

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. ความพึงพอใจนอย 1,382 3.34
2. ความพึงพอใจปานกลาง 21,417 51.73
3. ความพงึพอใจมาก 18,604 44.94

จากตารางที ่3 พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลอืก ‘สะดวกหรอืพงึพอใจปานกลาง’ จำนวน 21,417 ราย
คดิเปนรอยละ 51.73 รองลงมาคอื ‘พงึพอใจหรอืสะดวกมาก
ไมมปีญหาอะไร’ จำนวน 18,604 ราย คดิเปนรอยละ 44.94

ตารางที ่4. ความพึงพอใจในดานขั้นตอนในการกรอก
ขอมลูสมคัรมคีวามยากงายอยางไร

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. พงึพอใจนอยหรือยาก 1,697 4.10
ไมคอยเขาใจขอมลูทีต่อง
กรอกในการสมคัร

2. ความพงึพอใจปานกลาง
หรือรับได ไมคอยยุงยาก 26,425 63.82

3. ความพงึพอใจมากหรอื 13,281 32.08
ทำตามขั้นตอนไดงายมาก
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จากตารางที ่4 พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือก ‘ความพึงพอใจปานกลางหรือพอใชหรือรับได
ไมคอยยงุยาก’ จำนวน 26,425 ราย คดิเปนรอยละ 63.82
รองลงมาคอื ‘ความพงึพอใจมากหรอืทำตามขัน้ตอนไดงาย
มาก’ จำนวน 13,281 ราย คดิเปนรอยละ 32.

ตารางที ่5. ความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง
Internet

จำนวนผตูอบ (N=41,403) รอยละ
1. พงึพอใจนอยหรอื 860 2.08
ไมคอยพอใจ

2. พงึพอใจปานกลาง 16,996 41.05
หรอืพงึพอใจพอใช

3. พงึพอใจมาก 16,981 41.01
4. พงึพอใจมากทีส่ดุ 6,566 15.86

5.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รบัตรง ปการศกึษา 2556

ในการวจิยัครัง้นีม้ตีวัแปรตนคอื เพศ และ คะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรยีน และตวัแปรตามคอื ความพงึพอใจของผู
สมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนโดยวธิรีบัตรง ปการศกึษา 2556 โดยการวเิคราะห
ตวัแปรแบบ chi-square

ตารางที ่6 เพศ และคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีนมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจของผสูมคัรฯ หรอืไม

ผลการศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจยัสวนบคุคล
กับความพึงพอใจตามที่แสดงในตารางที่ 6 พบวาเพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสมัครเรียนทาง
Internet โดยพบวาเพศชายมีความพึงพอใจในการสมัคร
เรียนทาง internet ในภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 17.5 สวนเพศหญงิ จะมคีวามพึง่พอใจในภาพรวม
ของการสมคัรทาง Internet อยใูนระดบั พงึพอใจมาก คดิ
เปนรอยละ รอยละ 41.8  ผลการทดสอบความสมัพนัธโดย
ใชการทดสอบ Chi-square พบวาเพศมีความสัมพันธกับ
ความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet อยาง
มนียัสำคญัทีร่ะดบั .01  นอกจากนีย้งัพบวาผสูมคัรเรยีนที่
มคีะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ระดบัตัง้แต 3.00 ขึน้ไป มคีวาม
พึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet ในระดบั
มาก คิดเปนรอยละ 42.2 สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ย 5
ภาคเรียน ระดับนอยกวา 2.00 ลงมา มีความพึ่งพอใจใน
ภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับปานกลาง
หรือพอใช คิดเปนรอยละ 45.0 และการวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนกับความพึ่ง
พอใจในภาพรวมของการสมคัรทาง Internet พบวามคีวาม
สมัพนักนัอยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .01

 
ตัวแปร 

ความพึ่งพอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet  
Chi-square พึงพอใจนอย/

ไมคอยพอใจ 
พึงพอใจปาน
กลาง/พึงพอใจ

พอใช 

พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก
ที่สุด 

รวม 

 
เพศ 

ชาย 326 (2.6%) 5,048 (40.6%) 4,877 (39.2%) 2,175 (17.5%) 12,426 (100.0%)  
70.086* หญิง 534 (1.8%) 11,948 (41.2%) 12,104 (41.8%) 4,391 (15.2%) 28,977 (100.0%) 

รวม 860 (2.1%) 16,996 (41.1%) 16,981 (41.0%) 6,566 (15.9%) 41,403 (100.0%) 
คะแนน
เฉลี่ย      
5 ภาค
เรียน 

<=2.0 37 (3.4%) 491 (45.0%) 398 (36.5%) 165 (15.1%) 1091 (100.0%)  
74.602* 2.00-2.99 360 (2.5%) 6,055 (42.2%) 5,612 (39.1%) 2,310 (16.1%) 14,337 (100.0%) 

>=3.00 463 (1.8%) 10,435 (40.2%) 10,961 (42.2%) 4,086 (15.7%) 25,945 (100.0%) 
รวม 860 (2.1%) 16,981 (41.0%) 16,971 (41.0%) 6,561 (15.9%) 41,373 (100.0%) 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01



    

6. สรปุและการอภปิรายผล
ผสูมคัรสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 70 และ มี

คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน ตัง้แต 3.00 ขึน้ คดิเปนรอยละ
62.7 และพบวาผสูมคัรมคีวามสะดวกในระดบัปานกลางถงึ
มากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 96.76 และขัน้ตอนในการสมคัร
ไมไดยงุยากหรอืทำตามขัน้ตอนไดงายมาก คดิเปนรอยละ
95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผูสมัครจะมี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลางหรอืพอใชและระดบัมาก
รอยละ 92.72 และ เพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรยีน มี
ความสมัพนัธกบัความพึง่พอใจในภาพรวมของการสมคัร
ทาง Internet

การอภิปรายผล
จากศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงความพึงพอใจ

ของผูสมัครตอระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ
Internet ประจำปการศึกษา 2556 คือ 1) ผูสมัครมีความ
สะดวกในการสมคัรผาน Internet ครัง้นี ้ในระดบัปานกลาง
ถงึ สะดวกมาก จะสอดคลองกบัการศกึษาของพรชยั  ธรรม
วริยิสต ิและ สรุวทิย  วสนุธรากลุ (2547) ทีไ่ดศกึษาการรบั
สมคัรนกัศกึษาภาคสมทบผานทางอนิเตอรเนต็ ซึง่สามารถ
ใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
เพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถสมคัรสอบคดัเลอืก
ไดในทกุที่ๆ  มอีนิเตอรเนต็ 2) ขัน้ตอนในการกรอกขอมลู
สมคัรไมยงุยาก และทำตามขัน้ตอนไดงายมาก สอดคลอง
การศกึษาของอำพล  กองเขยีว (2551) ไดคนควาแบบอสิระ
เรือ่ง การพฒันาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรบัการ
รบัสมคัรนกัศกึษาโรงเรยีนโปลเิทคนคิลานนา  เชยีงใหม
ที่พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ทำงานของอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด
และ 3) ภาพรวมของการรับสมัครฯผูสมัครจะพอใจใน
ระดบัพอใจและพอใจมาก สอดคลองกบัการศกึษาของณฐั
หทยั  สนใจยทุธ (2547)  ทีไ่ดศกึษาเรือ่ง การพฒันาระบบ
สารสนเทศรบัสมคัรนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู  เขาศกึษาระดบัปรญิญาตรผีานเวบ็ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีทีส่รปุผลการประเมนิความ
คดิเหน็โดยรวมอยใูนระดบัมาก

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำไปใชประโยชน

ควรขยายเวลาในการรับสมัคร และเปดโอกาสใหมีการ
ชำระเงินไดอีก 1 สัปดาหหลังจากที่ปดการรับสมัครทาง
Internet ไปแลว เพือ่เปดโอกาสใหผสูมคัรสามารถชำระเงนิ
ไดยาวนานยิง่ขึน้ รวมถงึการประชาสมัพนัธการรบัสมคัร
ในรปูแบบอืน่ๆ เพือ่ใหการแนะแนวเขาถงึโรงเรยีนตางๆ
ไดมากยิ่งขึ้น

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูผูประสานงาน

ของโรง เรี ยน เพื่ อใหทราบถึ งคำแนะนำที่ จะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดบัปรญิญาตร ีโดยวธิรีบัตรงผานทางระบบ
Internet เพราะเปนผทูีอ่ยใูกลชดิกบันกัเรยีนผสูมคัร และ
มีประสบการณในการดำเนินการรับสมัครของมหา
วทิยาลยัอืน่ๆ

8. กติตกิรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สวนที่สำคัญที่ชวยใหงาน

วจิยัสำเรจ็ลงได คอืไดรบัคำแนะนำจาก ผชูวยศาสตราจารย
สริภทัร เชีย่วชาญวฒันา ทีท่านไดสละเวลามาเปนทีป่รกึษา
งานวจิยั ชวยใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบและแกไขรายงาน
การวจิยั ทำใหการศกึษางานวจิยั ครัง้นีป้ระสบความสำเรจ็
ออกมาเปนรปูเลม และการศกึษางานวจิยัครัง้นีไ้ดรบัการ
สนบัสนนุทนุวจิยัสถาบนั จากสำนกัทะเบยีนและประมวล
ผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่มีสวนสำคัญในการทำใหงานวิจัยในครั้งนี้
สำเร็จลงไดดวยดี และขอขอบพระคุณทุกทานที่อยูเบื้อง
หลังความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจาก

ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเก็บขอมูลตั้งแตป
2553 จนถงึป 2556 และดำเนนิวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม (Participatory action research) เพือ่วเิคราะหขอมลู
เกีย่วกบัปจจยัทีม่ผีลตอประเดน็ปญหาและแนวทางแกไข ในกลมุเปาหมายไดแก หวัหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และ
กรรมการคมุสอบ จากวธิกีารสนทนากลมุ (focus group) ตามกลมุสนามสอบทีจ่ดัให ซึง่กระจายไปตามจงัหวดัตางๆ ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และใหแตละสนามสอบบนัทกึการทำงาน และสรปุผลการดำเนนิงาน ตามวตัถปุระสงค ตาม
สนามสอบ และนำเสนอรายงานความกาวหนาในประเดน็ตางๆ พบวาปจจยัทีม่ผีลตอการดำเนนิการจดัสอบ 2 ลกัษณะ
คอื ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน โดยปจจยัภายนอก ไดแก ปจจยัทางดานการบรหิารจดัการ (Management factors)
รปูแบบการดำเนนิการจดัสอบ หรอืลกัษณะการจดัสอบ อาท ิการจดัสอบรบัตรง การทดสอบวชิาสามญั 7 วชิา สอบ O Net
หรอื GAT/PAT เปนตน ปจจยัทางดานเทคนคิ (Technical factors) หรอืกรรมการคมุสอบ  และปจจยัแวดลอม (Co-
factor) อาท ิประเดน็ดานทรพัยากร สวนปจจยัภายใน ไดแก ปจจยัของตวัผสูอบเอง (Personal factors) และมขีอเสนอ
แนะตอการนำผลการศกึษาไปใชประโยชนและขยายผลอยางกวางขวาง ควรมนีโยบายหรอืแนวทางการจดัสอบเพือ่พฒันา
ระเบียบขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบโดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคมุสอบ ในการชีแ้จงและทำความเขาใจตอกรรมการคมุสอบโดยเนนความตระหนกั และเลง็เหน็ความ
สำคญัในการรบัผดิชอบตอหนาที ่มกีารยกประเดน็ปญหา หรอืกรณศีกึษามานำเสนอใหเหน็ภาพ การจดัเวทเีสวนา แลก
เปลีย่นเรยีนรรูะหวางคณะกรรมการคมุสอบ และการนำผลการประเมนิหวัหนาสนามสอบทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ ีมาชืน่ชม
ยกยอง ใหกำลงัใจ และเปดโอกาสในการถายทอดแกหวัหนาสนามสอบอืน่ๆ ตอไป

คำสำคญั: ศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน, วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม, การจดัสอบ
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Abstract
This study is a qualitative research by retrospective data. To collect information on issues and suggestions for

conducting in implementing of Khon Kaen University exam center from the year 2553 until 2556. By collecting data
and implements a participatory action research to analyze the factors that affect the issues, problems and solutions.
Targets include Head of the Audit Committee and Member of examiners of the focus group provided by the field test,
which spread to the provinces In the Northeast. And a summary of operating result, the objectives of the field test and
report the progress on various issues. That found the factors affecting the implementation of the external factors and
internal factors. The external factors include factors outside of management (Management factors) pattern of the exam
or the nature of the exam such as the direct admission 7subjects test exam O Net or GAT / PAT etc. Addition to
technical factors (Technical factors) or the examiners and Environmental (Co-factor) resources. The internal factors
include the factors of personal factors. Furthermore, the suggestions for widely implementation to exploit and extend
the results, conducted to develop guidelines, policies or regulations of directors controlled by the development of
communication skills of the leader board exam. To clarify and understand the directors examiners emphasizing
awareness and recognizes the importance of responsibility. That has raised issues or case studies in the presentation.
The seminar discussions between the invigilator, head of the investigation and its evaluation is a best practice to
admiration, encouragement and opportunity to convey to the heads of the other centers.

Key words: Khon Kaen University exam center, participatory action research, implementing exam

1. บทนำ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียน

และประมวลผล) มหาวทิยาลยัขอนแกน มขีอบเขตพนัธกจิ
ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ งานทะเบียน
ประวตันิกัศกึษา งานพฒันาหลกัสตูร การลงทะเบยีนเรยีน
การประมวลผลการศกึษา  และการสำเรจ็การศกึษา การให
เอกสารหลกัฐานสำคญัทางการศกึษา    ระบบการใหบรกิาร
ขอมลูขาวสารทางการศกึษา   รวมถงึการรบัเขาศกึษา  ซึง่มี
ภารกิจหลักที่สำคัญคือการเปนผูประสานงานในการจัด
สอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน และจากที่
ขาพเจาในฐานะรองผูอำนวยการฝายวิชาการของสำนักฯ
ไดรบัมอบหมายใหเขารวมปฏบิตัหินาทีใ่นบทบาทของหวั
หนาสนามสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน อยาง
ตอเนือ่งมาตัง้แตป 2553 ไดพบขอสงัเกตของปญหาหลาย
ประเดน็ ทีพ่บบอยครัง้และพบอยเูสมอ สอดคลองกบัขอมลู
จากกลุมภารกิจรับเขา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน และประเดน็ปญหาทีร่วบรวมโดย

ฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน [1] จากบทสรปุของหวัหนาสนามสอบของศนูย
สอบมหาวิทยาลัยขอนแกนในสนามอื่นๆที่ผานมาจนถึง
การจดัสอบประจำปการศกึษา 2556 นำมาสปูระเดน็ปญหา
ของงานวจิยันีว้า “ทำไมปญหาเหลานัน้จงึยงัคงมอีย ูทัง้ที่
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแลว” จึงเปนการตั้งขอสังเกตเพื่อที่
จะวิเคราะหหาปจจัยอันกอใหเกิดปญหาเหลานั้นโดย
ศึกษาในกลุมสนามสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทั้งนี้ยังเกิดแรงบรรดาใจเพิ่มเติมที่อยากจะคน
หาคำตอบวา “ปจจัยอะไรที่จะชวยปองกันหรือลดปญหา
เหลานัน้” เพื่อเปนแนวทางที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนว
ปฏบิตัขิองหวัหนาสนามสอบเพิม่เตมิตอไป ซึง่จะนำไปสู
การปรบัเปลีย่นทศันคตติอการปฏบิตัหินาทีใ่นบทบาทของ
หวัหนาสนามสอบ หรอืผมูสีวนเกีย่วของอืน่ๆ โดยใหเกดิ
การพฒันากระบวนการในการดำเนนิการจดัสอบโดยสอด
แทรกคณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่นนความรวมมอืทัง้ระหวาง
กรรมการคมุสอบ และกรรมการกลางเปนสำคญั และเพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระหวางหัวหนาสนามสอบ



    

กรรมการกลาง และกรรมการคมุสอบทีต่องดแูลกนัเองหอง
ละ 2 คน ทีต่องรบัผดิชอบควบคกูนัไปใหดำเนนิไปอยางมี
ประสทิธภิาพและทัว่ถงึ ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน และ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) ได
มีแนวปฏิบัติเพื่อใหศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถดำเนนิการจดัสอบคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหการดำเนนิงานดงักลาวเปนไปดวย
ความเรยีบรอย  ซึง่จะนำไปสมูาตรฐานการจดัสอบอนัพงึ
ประสงคตอไป [2]

2. วตัถปุระสงคของการวจิยั
2.1 เพือ่เกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัประเดน็ปญหา

และขอเสนอแนะ
2.2 เพือ่วเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัปจจยัจากประเดน็

ปญหาและแนวทางแกไข

3. วธิกีารดำเนนิงาน
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา

ขอมูลยอนหลัง และดำเนินวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) [3] กลมุเปาหมาย
ไดแก หวัหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคมุ
สอบ ดำเนนิการเกบ็ขอมลู ตวัแปรตน จากการจดักระบวน
การจดัสอบ และรปูแบบการดำเนนิการสอบคดัเลอืกบคุคล

เขาศกึษา และตวัแปรตาม ไดแก ความเขาใจในขัน้ตอนการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยเก็บขอมูล
ตัง้แตป 2553 จนถงึปจจบุนั จากวธิกีารสนทนากลมุ (focus
group) ตามกลุมสนามสอบที่จัดให ซึ่งกระจายไปตาม
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละ
สนามสอบบันทึกผลการทำงาน และสรุปงาน ตามวัตถุ
ประสงค ในแตละสนามสอบ และนำเสนอรายงานความ
กาวหนาในประเดน็ตางๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา

4. การวเิคราะหขอมลู
1. วิเคราะหขอมูลจากการถอดบทเรียนกระบวน

การเรยีนรขูองหวัหนาสนามสอบแตละคน
2. วิเคราะห ประเมิน และสรุปผล โดยใชแผนที่

ความคดิ (Mind mapping)
3. วิเคราะหและประเมิน ปจจัยที่มีผลตอการจัด

สอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน

5. ผลการวจิยั
จากการเกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัประเดน็ปญหา

ในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน และได
รับขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไขในประเด็นตางๆ
ดงัตารางที ่1
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ตารางที ่1 สรปุประเดน็ปญหาและขอเสนอแนะในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน
ลําดับ ประเด็นปญหา แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

1. ผูเขาสอบไมไดนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชน / หรือบัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง 

ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ  และแจงใหผูเขาสอบไปติดตอกอง
อํานวยการสอบเพื่อขออนุญาต   

2. ผูเขาสอบแตงกายไมสุภาพ แจงใหปฏิบัติตามระเบียบการสอบ / ใหติดตอกองอํานวยการ
สอบ  กรณีพระภิกษุ – สามเณร ใหสวมรองเทาแตะได 

3. ขอมูลผูเขาสอบผิด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน  หรือเลขที่นั่งสอบไมถูกตอง 

แจงใหติดตอขอแกไขหรือตรวจสอบที่กองอํานวยการสอบ 

4. ผูเขาสอบไมมีช่ือ  แตมีใบชําระเงินจากธนาคาร แจงใหไปตรวจสอบรายชื่อที่กองอํานวยการสอบ  หากไมมีช่ือ
ใหสนามสอบติดตอฝายคอมพิวเตอรหรือฝายเลขานุการ  

5. ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ ไมใหเขาสอบและแจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ 
6. ผูเขาสอบนั่งผิดที่  หองสอบ  สนามสอบ 1. ถาทราบกอนลงมือทําขอสอบ  ใหผูเขาสอบไปนั่งในที่น่ังที่

ถูกตอง หรือไปหองสอบ  สนามสอบ  ที่ถูกตอง 
2. ถาทราบหลังจากทําขอสอบแลว  กรณีน่ังผิดท่ีนั่งในหอง

สอบนั้น  ใหทําขอสอบนั้นไปจนหมดเวลา  สวนหากผิด
หองสอบ  ใหแจงหัวหนาอาคารและใหกรรมการคนหนึ่ง  
นําขอสอบกระดาษคําตอบ ของผูเขาสอบนั้น  ไปที่กอง
อํานวยการสอบโดยดวน 

7. ผูเขาสอบมาสายเกิน  15  นาที  หลังเร่ิมสอบ แจงใหทราบวามาสายเกินเวลาที่กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให
เขาสอบได  แจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ กรณีหัวหนา
สนามสอบอนุญาตใหเขาสอบ  กรรมการคุมสอบ  หัวหนา
อาคาร  จะตองเซ็นช่ือในแบบฟอรมผูปฏิบัติผิดระเบียบฯ ดวย 

8. ผูเขาสอบเจ็บปวย / ไมสบาย / ไดรับอุบัติเหตุ รีบแจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลาง / พยาบาล  หากรุนแรง
ตองรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลท่ีสุด 

9. กรรมการคุมสอบมาสาย  หรือกรรมการคุมสอบไมลง
เวลาปฏิบัติงาน 

กรรมการคุมสอบ  ตองมาถึงสนามสอบอยางนอย  30  นาที  
กอนเวลาสอบ  และตองลงเวลาปฏิบัติงานทุกคาบเวลากอนรับ
ขอสอบ มิฉะนั้น  หัวหนาสนามอาจสั่งไมใหปฏิบัติหนาท่ีคุม
สอบก็ได  หรือจัดกรรมการสํารองคุมสอบแทน 

10. กรรมการคุมสอบแจกขอสอบ – กระดาษคําตอบผิด / ไม
ตรงตามผังท่ีนั่งสอบ 

ถาทราบกอนลงมือสอบใหแกไขใหถูกตอง (ดูรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบจากใบเซ็นชื่อผูเขาสอบและแผนผังหองสอบ) 

11 กระดาษคําตอบ / ขอสอบไมครบหนา  หรือไมครบตาม
จํานวนที่ระบุหนาซอง หรือชํารุด 

แจงหัวหนาอาคาร  เพื่อขอเปลี่ยนชุดขอสอบ โดยขอขอสอบชุด
สํารองจากกองอํานวยการสอบ 

12 ขอสอบผิดหรือพิมพไมชัดเจน 1. ใหตรวจสอบจากชุดอื่น ถามีขอความเหมือนกันจะไมมีการ
แกไขขอสอบ 

2. ใหแจงหัวหนาอาคารและเอาชุดที่ชัดเจนมาเปลี่ยนให             
(เบิกขอสอบสํารองจากกองอํานวยการสอบ) 

13 ผูเขาสอบเขียน หรือระบายหัวกระดาษคําตอบไมถูกตอง แจงใหแกไขใหถูกตอง เพราะมีผลกับผูเขาสอบเอง 
14 ผูเขาสอบ ลบ หรือแกไขกระดาษคําตอบ ดวยนํ้ายาลบ

คําผิด 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด  ลบกระดาษคําตอบ เพราะเครื่องตรวจจะ
ไมอานกระดาษคําตอบนั้น  หากจะแกไขใหใชยางลบ  และหาก
ผูเขาสอบใชน้ํายาลบคําผิด  ใหเปลี่ยนกระดาษคําตอบแผนใหม
ทันที 



    

ตารางที ่1 สรปุประเดน็ปญหาและขอเสนอแนะในการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน (ตอ)
ลําดับ ประเด็นปญหา แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

15 ถาผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ  เคร่ืองมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส  เชน โทรศัพทมือถือ เขาหองสอบ 

1. ถาทราบกอนเขาหองสอบ  แจงใหปดเคร่ือง และวางไวใตที่
นั่งสอบ  หามติดตัวไว 

2. ถาทราบหลังจากไดลงมือสอบไปแลวใหแจงใหทราบวาทํา
ผิดระเบียบการสอบฯ ใหแจงหัวหนาอาคาร และหัวหนา
สนามสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบ เขียนรายงาน 

16 ถามีการทุจริตในการสอบ เชน สงสัญญาณคําตอบดวย
เคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  การแอบดูคําตอบ  
คัดลอกขอสอบ  หรือนําขอสอบออกนอกหองสอบ ฯลฯ 

1. ใหกรรมการคุมสอบและหัวหนาอาคารแจงกองอํานวยการ
สอบทราบทันที 

2. ใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ  และใหเจาหนาที่ตํารวจ / 
กรรมการกลางนําตัวไปที่กองอํานวยการ เพ่ือสอบสวนและ
ทํารายงานเสนอตอประธานดําเนินการสอบฯ และใหอยูที่
กองอํานวยการสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบวิชานั้น 

17 ถาภายในหองสอบไดยินเสียงประชาสัมพันธไมชัดเจน แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข 
18 ภายในหองสอบ  แสงสวาง ไมเพียงพอ  อากาศรอน / 

หนาว มาก 
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข 

19 ผูสอบประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ 1. ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบโดยไมมีเหตุอันควรจนกวา
จะสอบไปแลว 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

2. กรณีผูเขาสอบจําเปนตองเขาหองน้ํา ใหกรรมการคุมสอบ  
1 คน  พาไปและอยูในความดูแลอยางใกลชิด 

20 เมื่อหมดเวลาสอบแลวผูสอบยังไมหยุดทําขอสอบ 1. ใหกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ ของผู
นั้นทันที  อยาใหแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบเปน
อันขาด 

2.  การแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบจะกระทําได
ภายในเวลาสอบ  และขณะที่ผูเขาสอบยังอยูในหองสอบ
เทาน้ัน 

21 กรรมการคุมสอบ ไมไดเซ็นชื่อในเอกสารการสอบ เชน 
หัวกระดาษคําตอบ  ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ หรือหนาซอง
ขอสอบ  หรือหนาซองกระดาษคําตอบ 

หากยังอยูที่หองสอบ  ใหดําเนินการใหเรียบรอย  เมื่อนําสงท่ี
กองอํานวยการแลว  กรรมการกลางตรวจสอบพบภายหลัง  กอง
อํานวยการสอบจะประกาศเสียงตามสาย  ใหรีบมาดําเนินการ
ดวน 

22 1. กรรมการสงขอสอบหรือกระดาษคําตอบไมครบ
ตามจํานวน 

2. กรรมการคุมสอบไมเรียงกระดาษคําตอบ กรรมการ
คุมสอบไมเซ็นสงขอสอบ  และไมกรอกจํานวน  ใน
แบบรับ - สงขอสอบ 

เมื่อกรรมการกลาง  ตรวจสอบพบ  จะแจงใหกรรมการคุมสอบ
ทราบทันที  และใหอยูรอจนกวากรรมการกลางจะตรวจนับ
เรียบรอย 



 การวเิคราะหปจจยัจากประเดน็ปญหาและแนวทางแกไขในการดำเนนิการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน

6. สรปุและอภปิรายผล
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาจากการศึกษา

สถานการณปญหาในการดำเนนิการจดัสอบ สามารถสรปุ
ลักษณะของปจจัยที่มีผลตอการดำเนินการจัดสอบได 2
ลกัษณะ คอื ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน [4] โดยปจจยั
ภายนอก ไดแก ปจจยัทางดานการบรหิารจดัการ (Manage-
ment factors) รปูแบบการดำเนนิการจดัสอบ หรอืลกัษณะ
การจดัสอบ อาท ิการจดัสอบรบัตรง การทดสอบวชิาสามญั
7 วชิา สอบ O Net หรอื GAT/PAT เปนตน ปจจยัทางดาน
เทคนคิ (Technical factors) หรอืกรรมการคมุสอบ  และ
ปจจัยแวดลอม (Co-factor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร
พบปญหาความยุงยากสับสนในการใชคอมพิวเตอร
อปุกรณโสตทศันปูกรณ และเครือ่งเสยีงในบางสนามสอบ
ขาดเจาหนาที่อำนวยความสะดวกเมื่อมีปญหาในบาง
สนามสอบ สวนปจจยัภายใน ไดแก ปจจยัของตวัผสูอบเอง
(Personal factors) [5] ซึง่สาเหตทุีพ่บในตวัผสูอบเอง ไดแก
ไมกระตอืรอืรน ไมเตรยีมตวัใหพรอม เฉือ่ยชา ประมาท
ทำอะไรจบัจด ไมเลง็เหน็ความสำคญั นสิยัทีไ่มเคารพตอ
ระเบียบหรือไมเกรงใจผูอื่น ไมสนใจวาคนอื่นจะตองมี
ผลกระทบอยางไร ไมการตรงตอเวลา [6,7] อาท ิยงัมเีวลา
เหลือกอนถึงเวลาหมดสิทธิ์เขาสอบก็ไมรีบเขาหองสอบ
มวัคยุกนั เลนมอืถอื เปนตน นอกจากนี ้จากผลการศกึษาที่
ผวูจิยัไดทำการศกึษาในกลมุกรรมการคมุสอบทีม่ปีระวตัไิม
เหมาะสม พบวาปจจยัหลกัทีส่ำคญัเกดิจากปจจยัภายในตวั
กรรมการคมุสอบเอง ซึง่กรรมการคมุสอบจะประกอบดวย
ผทูีส่มคัรผานทางสำนกัฯ และสมคัรผานทางโรงเรยีนทีเ่ปน
สนามสอบ โดยกรรมการคมุสอบบางคนยงัรบัผดิชอบไม
เตม็ที ่มาสาย ซึง่มผีลตอการจดักรรมการสำรอง กรรมการ
คุมสอบบางคนไมสามารถเขารวมการจัดประชุมของ
สำนกัฯ ในการประชมุเตรยีมการจดัสอบ เปนตน

โดยภาพรวมผลประเมินความคิดเห็นตอการจัด
สอบ อยใูนเกณฑดใีนทกุๆ ดาน คณะกรรมการคมุสอบมี
ความเขาใจและพงึพอใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงคของการจดั
สอบ นาจะเปนผลจากการปรบัปรงุจากขอคดิเหน็ทีไ่ดรับ
จากปที่ผานมา รวมทั้งไดมีการเนนย้ำเปนระยะๆ โดย
เฉพาะกอนการจดัสอบ และสงเสรมิใหมกีารแนะแนวหรอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัหลกัเกณฑ และระเบยีบการสอบ แก อาจารย

แนะแนว นักเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งมีผลตอการเขา
สอบ และมกีารสะทอนกรณศีกึษาทีผ่านมา เพือ่ใหนกัเรยีน
ไดมีการเตรียมตนเองใหพรอมดวย หรือระบบการให
บริการผานออนไลนบนเว็บไซตที่รวดเร็ว การใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การสืบคน
ในการเขาไปศกึษากฎระเบยีบการสอบ การใช Facebook
และเวบไซดของมหาวทิยาลยั สามารถชวยลดขัน้ตอนของ
การดำเนนิงาน และเพือ่ลดอปุสรรคปญหาในการจดัสอบ
ได

จากความคิดเห็นของหัวหนาสนามสอบ และ
กรรมการคมุสอบ ตอการดำเนนิการสอบคดัเลอืกบคุคลเขา
ศึกษา โดยฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พบวามคีวามพงึพอใจตอการดำเนนิ
การโดยพิจารณาในภาพรวม ซึ่งจุดแข็งคือ มีคูมือของ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ (องคการมหาชน)
[2,8] เปนแนวปฏบิตัทิีด่ ีหวัหนาสนามสอบเปนตนแบบที่
ดแีกคณะกรรมการคมุสอบในดานคณุธรรมจรยิธรรม  การ
แตงกาย และบคุลกิภาพ อกีทัง้คอยดแูลกำกบัควบคมุตดิตาม
ใหคณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ประพฤตตินเปนผมูวีนิยั [9] มคีณุธรรมจรยิธรรมอยางสม่ำ
เสมอและยตุธิรรม มโีอกาสเรยีนรจูากการปฏบิตัหินาทีต่าม
บทบาทและแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัในการดำเนนิงาน
อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการยังมีขอจำกัด และมีขอ
เสนอแนะตอการนำผลการศกึษาไปใชประโยชนและขยาย
ผลอยางกวางขวาง ควรมนีโยบายหรอืแนวทางการจดัสอบ
เพือ่พฒันาระเบยีบขอปฏบิตัขิองกรรมการคมุสอบโดยการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนาม
สอบอยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ และทีส่ามารถพฒันาเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการลดปญหาจากกรรมการคมุสอบได คอื
รูปแบบและทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคมุสอบ ในการชีแ้จงและทำความเขาใจตอ
กรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็น
ความสำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็น
ปญหา หรอืกรณศีกึษามานำเสนอใหเหน็ภาพ การจดัเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการคุมสอบ
และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบที่มีแนว
ปฏบิตัทิีด่ ีมาชืน่ชม ยกยอง ใหกำลงัใจ และเปดโอกาสใน
การถายทอดแกหวัหนาสนามสอบอืน่ๆ ตอไป



    

7. ขอเสนอแนะ
1. ควรมกีารประชมุเตรยีมแผนการจดัสอบ และการ

ประเมินผลอยางชัดเจนระหวางกรรมการผูคุมสอบ และ
ควรรวมกนักำหนดบทบาทและตกลงกนัแบงหนาทีก่นัให
ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับการจัดสอบ
ตอไป

2.  ทางกรรมการประสานการจดัสอบ ควรมกีารคดัเลอืก
และกลัน่กรองกรรมการผคูมุสอบ และกรรมการผคูมุสอบ
ควรเขารบัฟงคำชีแ้จงกอนการจดัสอบ ควรมวีธิกีารตดิตาม
กรรมการผคูมุสอบทีไ่มสามารถเขารวมการจดัประชมุชีแ้จง
ของสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ ซึ่งอาจมีผลตอการจัด
ตารางเปนกรรมการผคูมุสอบดวย ทำใหมกีารเปลีย่นแปลง
กรรมการผคูมุสอบ

3. สนามสอบใดที่มีนักเรียนเขาสอบมากเกินไป
ควรจำกดัจำนวนนกัศกึษาเพือ่ใหดแูลทัว่ถงึและมคีณุภาพ
สอดคลองกบัจำนวนกรรมการกลางผรูบัผดิชอบ

4. ในชวงแรกของการสอบ นกัเรยีนบางสวนทีม่า
จากตางถิน่ยงัไมทราบหองเรยีน กรรมการผปูระสานงาน
ควรแจงและประสานงานโดยตรงไปยงังานประชาสมัพนัธ
ของแตละสนามสอบ เพื่อประกาศแจงในภาคเชาหรือแต
ละชวงของวนักอนเวลาเขาหองสอบ

การวจิยัไดดำเนนิการตามวตัถปุระสงคในการศกึษา
หาแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดสอบ สาระสำคัญ ที่มาของ
ปญหา วธิกีารดำเนนิงาน และผลการดำเนนิงาน โดยไดรบั
การสนับสนุนจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอ
เนือ่ง สามารถนำไปแกไขปญหาการทำงาน กอใหเกดิแนว
ทางการจัดการบริหารองคกร และไดรูปแบบการจัดการ
สอบอยางเหมาะสม สามารถนำไปปรบัปรงุหรอืพฒันาการ
จดัการสอบตางๆ อาท ิสอบรบัตรง สอบ O Net หรอื GAT/
PAT เปนตน และยงัไดขอมลูสารสนเทศเพือ่เปนขอเสนอ
ตอกรรมการประสานงานและผบูรหิาร เพือ่ใชประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นตอไป นอกจากนี้ยังจะเปนฐานขอมูลเพื่อประกอบใน
การเผยแพรผลงาน สามารถนำไปใชขยายผลในศนูยสอบ
อืน่ๆ ในอนาคตได

8 กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ จากหัวหนาสนาม

สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทุกทานซึ่งมี
สวนรวมในการจดัสอบ และ รศ.ชนะพล ศรฤีๅชา ผอูำนวย
การสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
ซึ่งเปนหัวหนาศูนยสอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูให
คำแนะนำเกีย่วกบัการประเมนิผล ผจูดัทำขอขอบพระคณุ
ไว ณ ทีน่ี้

9.  เอกสารอางองิ
[1] กลมุภารกจิรบัเขา. (2556). สรปุ แนวปฏบิตัใินการคมุ

สอบ. ขอนแกน: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน.

[2] สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน). (2556). คมูอืการจดัสอบทางการศกึษาระดบั
ชาตพิืน้ฐาน (O-NET) ชวงชัน้ที ่4 (ม.6) ปการศกึษา
2556

[3] Allan Feldman, Tarin Weiss. (1993). Suggestions
for writing the action research report. University of
Massachusetts Amherst: Posch & Somekh.

[4] เมธ ีธรรมวฒันา. (2551). การพฒันากจิกรรมเสรมิ
สรางความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษาชาง
อตุสาหกรรม. วารสารศกึษาศาสตร, 19(1), 99-108.

[5] สมิต อาชวนิจกุล. (2527). พัฒนาความกาวหนา:
แนวทางปรับปรุงตนเองสูความสำเร็จ. กรุงเทพฯ:
เจรญิการพมิพ.

[6] สภุาพ ณ นคร. (2547). สารจากประธานคณะทำงาน
สงเสรมิคณุธรรม-จรยิธรรมในรปูแบบการสอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรมมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยแมชี
ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน และคณะทำงานสงเสริม
คณุธรรม จรยิธรรม. พมิพครัง้ที ่1. ขอนแกน: โรงพมิพ
มหาวทิยาลยัขอนแกน.



 การวเิคราะหปจจยัจากประเดน็ปญหาและแนวทางแกไขในการดำเนนิการจดัสอบของศนูยสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน

[7] คณะอนกุรรมการดานการสอนสอดแทรกคณุธรรม
จรยิธรรม. (2549). วธิกีารสอนสอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน. สำนักนวัตกรรม
การเรียนการสอน ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน. พิมพครั้งที่ 2. ขอนแกน:
โรงพมิพคลงันานาวทิยา.

[8] สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน). (2555). การวเิคราะหและสงัเคราะหกลยทุธ
การนำผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน: พหุกรณีศึกษา
โรงเรยีนทีม่ผีลการทดสอบทางการศกึษาในระดบัดี

[9] ทศินา แขมมณ.ี (2546). การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
และคานยิม: จากทฤษฎสีกูารปฏบิตั.ิ กรงุเทพฯ: บรษิทั
เมธทีปิส.



    

    


ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน
Needs and expectations of students towards cooperative education courses.
Khon kaen University
มลวิรรณ  เบาวนั1*    ณรงคพล  แจงสวุรรณ1  วญิญ  สาสนุนัท2

1งานประสานงานสหกจิศกึษา สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ  อาคารพมิลกลกจิ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
2 กลมุภารกจิประมวลผล สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ อาคารพมิลกลกจิ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
* Correspondent author : E-mail : bmaliw@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศกึษาครัง้นีว้ตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิติั

สหกจิศกึษาและเพือ่ศกึษาแนวทาง  การปรบัปรงุเกีย่วกบัการใหบรกิารและการจดัการของงานประสานงานสหกจิศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้วาความตองการและความคาดหวังนั้นมี 6 ดาน
ดวยกนัไดแก  ความตองการดานความร ู ความตองการดานความสมัพนัธทางสงัคม  ความตองการดานการยอมรบันบัถอื
ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ  ความคาดหวงัดานคาตอบแทน  และความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  กลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้เจาะจงนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีล่งเรยีนรายวชิาสหกจิ
ศกึษาในภาคการศกึษาตน  ปการศกึษา 2556  จำนวน  73  คน  ใชวธิกีารแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  และการสมุ
แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  ใชมาตรวัดแบบประมาณคา  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics)   ซึง่ประกอบดวย  คาความถี่  และคารอยละ  สำหรบัอธบิายขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล  คาเฉลีย่
เลขคณติ  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สำหรบัอธบิายโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปูสำหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตรหรอื
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึง่ผลปรากฏออกมาดงันี้

จากการศกึษาพบวา  กลมุตวัอยางกลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย (รอยละ 60.3) สวนใหญมอีาย ุ22 ป
(รอยละ 58.9) สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมากทีส่ดุ (รอยละ  47.9)  และกลมุตวัอยางสวนมเีกรดเฉลีย่ปจจบุนั
3.01-3.50 (รอยละ 45.2)  เมือ่พจิารณารายดานสวนใหญความตองการในภาพรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ  โดยเฉพาะความ
ตองการดานความสมัพนัธทางสงัคม  รองลงมาคอืความตองการดานความร ู และสดุทายความตองการดานไดรบัความยอม
รบันบัถอื

คำสำคญั:  สหกจิศกึษา หมายถงึ การจดัการศกึษาทีเ่นนการปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ  โดยจดัใหมี
การเรยีนในสถานศกึษารวมกบัการจดัใหนกัศกึษาไปปฏบิตังิานจรงิ  ณ สถานประกอบการทีใ่หความรวมมอื

งานประสานงานสหกิจศึกษา หมายถึง งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
Objectives of this research were to study needs and expectations of students from the Cooperative Education

and the direction for improving services and management of the Cooperative Education course’s coordinator of Khon
Kaen University. The conceptual framework of this research was assumed that students had these 6 following needs
and expectations: needs for knowledge, needs for social skills, needs for recognition, expectation in gaining knowledge and
working experience, expectation in obtaining good salaries or wages, and expectation in obtaining good assistance
from the involved organizations. The study was conducted, employing 73 undergrad students enrolling in the Cooperative
Education course of the 2013 academic year, first semester, as a representative sample. The Purposive Sampling and
Accidental Sampling were used as methods for investigation employing estimation as the measurement. The data were
analyzed by the descriptive statistics as frequencies and percentages to explain the personal information and as
arithmetic means and standard deviations to explain the knowledge management process, using the SPSS (Statistical
Package for the Social Science) Program.  From the study it was found that majority of the samples was female (60.3
%) of 22 years old (58.9%), belonging to the Faculty of Humanities and Social Sciences (47.9%), and having the
present GPA of 3.01-3.50 (45.2%). In terms of need, most students expressed the highest level of all 3 demands in which
the need for social skills ranked first, seconded by the need for knowledge, and  the need for recognition ranked the last.
In terms of expectations, most students had only high level of expectation from the course in which the expectation in
gaining knowledge and working experience came first, seconded by the expectation in obtaining good assistance from
the involved organizations, while the expectation in obtaining good salaries came last.

Keyword : “Co-operative Education Program” or Co-op is an academic program that combines classroom-based
education with practical work experience. Co-op provides students an opportunity to utilize their education and apply
it to the workplace. Combining these experiences helps students to make the school-to-work transition, service
learning, an experiential learning initiatives.

The co-op coordination center, Office of academic administration and development, Khon kaen University, is
responsible for cooperative education programs.

1.  บทนำ
ปจจบุนัสถานการณโลกเปลีย่นแปลงไปอยางรวด

เรว็ เนือ่งจากกระแสโลกาภวิตัน  การแขงขนัของตลาดแรง
งานคอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตอง
การมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ  ทักษะที่สถาน
ประกอบการตองการใหมีในตัวบัณฑิต นอกจากจะเปน
ดานความรคูวามสามารถและทกัษะวชิาชพีแลว  ยงัมดีาน
อืน่ๆอกีมากมาย  อาทเิชน  การวางแผนการทำงานอยางมี
ระบบ  ความรคูวามสามารถในการรบัร ู การตดัสนิใจและ
แกปญหา  มนุษยสัมพันธ  ความคิดริเริ่ม  ระเบียบวินัย

 ศลีธรรม  จรยิธรรม การสือ่สาร  การนำเสนอและการเปน
ผนูำ  เปนตน  ทกัษะเหลานีจ้ะเรยีนรแูละพฒันาไดดกีต็อ
เมือ่นกัศกึษาไดมโีอกาสไปปฏบิตังิานจรงิในองคกร  การ
เรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ
ไมเพยีงพอ  นกัศกึษาจำเปนตองมทีกัษะของงานอาชพีและ
ทักษะดานพัฒนาตนเองถือเปนความจำเปนของทุกฝายที่
เกีย่วของ  มหาวทิยาลยัขอนแกนตระหนกัถงึความสำคญั
ของการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณแกผู เรียน
สามารถผลติบณัฑติตามความตองการของตลาดแรงงานจงึ
จัดใหมีรายวิชา สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบาย



    

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา  โดยจดัตัง้  งานประสานงาน
สหกจิศกึษา  สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยั
ขอนแกนขึน้  เพือ่เปนหนวยงานกลางในการพฒันาระบบ
การบริหารจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประสานงานที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษากับคณะ  และ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในแตละ
หลกัสตูร จดัทำรายงานสรปุและเสนอตอมหาวทิยาลยั

สภามหาวทิยาลยัขอนแกน คราวประชมุครัง้ที ่ 6/
2545 เมือ่วันที ่28  มถินุายน 2545 ไดรบัทราบนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และไดอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธดำเนินการใหมีสหกิจศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรขีองมหาวทิยาลยั สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ภาย
ใตฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดทำหนาที่เปนผูรับผิด
ชอบโครงการสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน  สห
กจิศกึษา (Cooperative Education) เปนระบบการศกึษาที่
เนนการปฏบิตักิารงานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ
โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนัก
ศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลา ณ สถานประกอบการทีใ่หความรวมมอื นกัศกึษาสห
กจิศกึษา สามารถเรยีนรปูระสบการณจรงิจากการไปปฏบิตั
งิาน นกัศกึษาไดรบัทราบดวยตนเองวา ขาดความรใูนเรือ่ง
ใดทีจ่ำเปนตอการประกอบการวชิาชพี รวมทัง้การพฒันา
ตนในการอยูรวมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
เพือ่นรวมงานและผบูรหิาร การแกปญหาเฉพาะหนา ความ
คดิรเิริม่ การสือ่สารและการเปนผนูำรวมทัง้ความเจรญิกาว
หนาในเทคโนโลยสีมยัใหม และทีส่ำคญัคอืไดทำใหไดมี
โอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความเปน
จริงของการทำงานและการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะ
ของงานอาชพีและทกัษะดานการพฒันาตนเองนอกเหนอื
ไปจากทกัษะดานวชิาการ  (มลวิรรณ เบาวนั) [1]

ความตองการของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตัสิหกจิศกึษา
คอื ความปรารถนาของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตัสิหกจิศกึษา
สวนความคาดหวงันัน้ คอื ความรสูกึนกึคดิหรอืความคดิ
เหน็ดวยวิจารณญาณเกีย่วกบัความคาดคะเน หรอืการคาด
การณลวงหนาถงึสิง่ใดสิง่หนึง่วาควรจะม ีควรจะเปน ควร
จะเกดิขึน้ หรอืวาควรจะเปลีย่นแปลงตามความจำเปน ซึง่

ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาทีอ่อกปฏบิตั
สิหกจิศกึษาเปนสวนสำคญัทีช่วยใหงานประสานงานสห
กจิศกึษาไดทราบถงึความตองการของนกัศกึษาและความ
คาดหวงัของนกัศกึษาทีอ่ยากจะไดจากการออกปฏบิตัสิห
กจิศกึษา เพือ่เปนแนวทางในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัสห
กจิศกึษาใหตรงกบัความตองการและความคาดหวงัของนกั
ศกึษา และทีส่ำคญัยงัเปนการพฒันาระบบการศกึษารายวชิา
สหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยั
ดงันัน้ เพือ่ใหงานประสานงานสหกจิศกึษา สำนกับรหิาร
และพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน เกดิการบรหิาร
จดัการอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ จงึ
ไดจัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษาความตองการและความ
คาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิ
ศกึษา เพือ่นำไปใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุการบรกิาร
และการบรหิารจดัการตอไป

2.  วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพือ่ศกึษาความตองการและความคาดหวงัของนกั

ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

3.  ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานที่
เกีย่วของ

ทฤษฎลีำดบัขัน้ความตองการ (Maslow’s Hierarchical
Theory of Motivation)

ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการนั้น (Maslow’s
Hierarchical Theory of Motivation) Maslow เชื่อวา
พฤติกรรมของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดย
ใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทำให
ชวีติของเขาไดรบัความตองการ ความปรารถนา และไดรบั
สิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววา
กระบวนการของแรงจงูใจเปนหวัใจของทฤษฎบีคุลกิภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชือ่วามนษุยเปน “สตัวทีม่คีวามตองการ”
(wanting animal) และเปนการยากทีม่นษุยจะไปถงึขัน้ของ
ความพงึพอใจอยางสมบรูณ ในทฤษฎลีำดบัขัน้ความตอง
การของ Maslow เมือ่บคุคลปรารถนาทีจ่ะไดรบัความพงึ
พอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

กจ็ะยงัคงเรยีกรองความพงึพอใจสิง่อืน่ๆ ตอไป ซึง่ถอืเปน
คณุลกัษณะของมนษุย ซึง่เปนผทูีม่คีวามตองการจะไดรบั
สิง่ตางๆ อยเูสมอ

 Maslow กลาววาความปรารถนาของมนษุยนัน้ตดิ
ตวัมาแตกำเนดิและความปรารถนาเหลานีจ้ะเรยีงลำดบัขัน้
ของความปรารถนา ตัง้แตขัน้แรกไปสคูวามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ

ลำดบัขัน้ความตองการของมนษุย (The Need –Hi-
erarchy Conception of Human Motivation) Maslow เรยีง
ลำดบัความตองการของมนษุยจากขัน้ตนไปสคูวามตองการ
ขัน้ตอไปไวเปนลำดบัดงันี้

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological
needs)

2. ความตองการความปลอดภยั (Safety needs)
3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ

(Belongingness and love needs)
4 ความตองการไดรบัความนบัถอืยกยอง (Esteem

needs)
5.  ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง

(Self-actualization needs)

4.  วธิดีำเนนิการ
4.1  หนวยในการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชปจเจกบุคคล เปนหนวยในการ
วิ เคราะหขอมูล  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสหกจิศกึษา
ภาคตน ปการศกึษา 2556

4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสหกจิศกึษา
ภาคตน     ปการศกึษา 2556  คอื  นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร, คณะวิทยา
ศาสตร, คณะวศิวกรรมศาสตร,  และคณะเกษตรศาสตร รวม
จำนวนทัง้สิน้  266  คน

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เจาะจงนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีทีล่งเรยีนรายวชิาสหกจิศกึษาในภาคการ

ศึกษาตน ปการศึกษา 2556  โดยผูวิจัยไดคำนวณหา
ขนาดกลมุตวัอยางทีใ่ชเปนตวัแทน ของประชากรโดยใช
สตูร ของทาโร ยามาเน  ไดจำนวนกลมุตวัอยางเทากบั  73
คน  ดงันี้
แทนสตูร

โดยที่ n = ขนาดของกลมุตวัอยาง
N = จำนวนประชากร เทากบั...คน
e = คาสดัสวนความคลาดเคลือ่นทีจ่ะยอมรบัได ใน

ทีน่ีก้ำหนดไมเกนิ 10 %( 0.1)
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามที่

สรางขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของและกรอบ
แนวคดิในการศกึษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน คอื
ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมลูพืน้ฐานของผู

ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะของคำถามเปน
แบบเลอืกตอบ (Checklists)

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความคดิเหน็ของ นกัศกึษาที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
แบงหวัขอออกเปน 2 หวัขอ ดงันี้

หวัขอที ่1 ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา
หวัขอที ่2 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

 ผวูจิยัจงึไดจดัทำแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด
ใหเลอืก 4 คำตอบ ตามเกณฑมาตราวดัแบบ Rating Scale
และกำหนดคาคะแนนในแบบสอบถามแตละขอแบงออก
เปน 4 ระดบั โดยใหคาคะแนนเปน 4, 3, 2, 1 ซึง่หมายถงึ
ระดับความตองการและความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  มากทีส่ดุ
ใหคาคะแนนเปน  4
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  มาก
ใหคาคะแนนเปน  3
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  นอย
ใหคาคะแนนเปน  2
ความตองการและความคาดหวงัอยใูนระดบั  นอยทีส่ดุ
ใหคาคะแนนเปน  1

N = 266
1+266(0.1)

2



    

ซึง่แบงคำถามเกีย่วกบัความตองการและความคาดหวงัทัง้ 6
ดาน ดงันี้

1.  ความตองการดานความรู
2. ความตองการทางดานความสมัพนัธทางสงัคม
3. ความตองการดานไดรบัความยอมรบันบัถอื
4.ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ
5. ความคาดหวงัดานคาตอบแทน
6. ความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ในแตละดาน

จะกำหนดขอความหรอืสถานการณใหและใหผตูอบแบบ
สอบถามพจิารณาขอความหรอืสถานการณทีใ่หนัน้วาทาน
มคีวามคดิเหน็หรอืรสูกึตอขอคำถามนัน้เพยีงใด
ตอนที ่3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ

ในสวนของตอนที ่3 จะเปนคำถามปลายเปด เพือ่
ใหแสดงความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำเนนิงานของงานประสานงานสหกจิศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

4.4 การรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ดำเนนิการเกบ็ขอมลู โดยมขีัน้ตอนดงันี้
4.4.1 ทำหนงัสอืขอความอนเุคราะหในการเกบ็

ขอมลู เพือ่ขออนญุาตใหผวูจิยัดำเนนิการเกบ็ขอมลู
4.4.2 แจงหนงัสอืแนะนำ เพือ่ขอความรวมมอื

จาก บคุลากรภายในคณะตางๆทีเ่ปนผดูำเนนิการเกีย่วกบั
สหกจิศกึษา

4.4.3 การเกบ็ขอมลู  โดยผวูจิยัไดแจกแบบสอบ
ถามใหกลมุเปาหมายทีป่ฏบิตังิานอยใูนพืน้ทีม่หาวทิยาลยั
ขอนแกนใชในการศกึษาดวยตนเอง สวนกลมุเปาหมายที่
ปฏบิตังิานอยนูอกพืน้ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนใชวธิกีารสง
แบบสอบถามทางไปรษณยี พรองสอดซองเปลาตดิแสตมป
เพื่อใหกลุมเปาหมายสงกลับตามที่อยูที่ระบุไวหนาซอง
หรอืนำแบบสอบถามไปสำรวจดวยตนเอง

4.4.4 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว
นำแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมลู

4.4.5 นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
วเิคราะหโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู

4.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบประมาณคาทั้ง

หมด วเิคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา ซึง่ประกอบดวย คา
ความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพื้นฐานสวน
บุคคล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรบัอธบิายกระบวนการจดัการความร ูโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science) สำหรบั
เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยนั้น จำแนกออก
เปน 4 ชวง โดยแบงชวงคาคะแนนจากการคำนวณ ดงันี้
ชวงหางของคาเฉลีย่  =    คะแนนมาก – คะแนนนอย

       จำนวนชวง
 =    4 - 1      =    3 =   0.75

4         4
ซึง่แปลความในแตละชวงคาคะแนนดงันี้
คาเฉลีย่   3.27 – 4.00    แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบัมากทีส่ดุ
คาเฉลีย่   2.52 – 3.26     แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบัมาก
คาเฉลีย่   1.76 – 2.51      แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบันอย
คาเฉลีย่   1.00 – 1.75      แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวงัอยใูนระดบันอยทีส่ดุ

5.  ผลการศกึษา/การทดลอง
ขอมลูทัว่ไป
จากตารางที ่ 1 พบวา กลมุตวัอยางทีเ่ปนเพศหญงิ

มจีำนวน 44 คน คดิเปนรอยละ 60.3 และเปนกลมุตวัอยาง
ทีเ่ปนเพศชาย มจีำนวน  29 คน  คดิเปนรอยละ 39.7 ตาม
ลำดบั กลมุตวัอยางทีอ่าย ุ 22 ป  มจีำนวน  43 คน  คดิเปน
รอยละ 58.9  รองลงมาคอืกลมุตวัอยางทีม่อีาย ุ21 ป มจีำนวน
21 คน คิดเปนรอยละ 28.8  กลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 ป
มจีำนวน 8 คน คดิเปนรอยละ 11.0 และกลมุตวัอยางทีม่ี
อายมุากกวา 23 ป มจีำนวน 1 คน คดิเปนรอยละ 1.4 ตาม
ลำดบั กลมุตวัอยางสวนใหญสงักดัคณะมนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตร  มจีำนวน  35  คน คดิเปนรอยละ  47.9 รองลง
มาคอืกลมุตวัอยางทีส่งักดัคณะวทิยาศาสตร   มจีำนวน  19



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่1   แสดง จำนวน ( คน )  และคารอยละ ของกลมุตวัอยางผตูอบแบบสอบถามตอเรือ่งความตองการและความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
29 
44 

 
39.7 
60.3 

รวม 73 100.0 

2. อายุ 
21 ป 
22 ป 
23 ป 
มากกวา 23 ป 

 
21 
43 
8 
1 

 
28.8 
58.9 
11.0 
1.4 

รวม 73 100.0 

3. คณะ 
เกษตรศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
2 
17 
19 
35 

 
2.7 
23.3 
26.0 
47.9 

รวม 73 100.0 

4.เกรดเฉลี่ยปจจุบัน 
2.00-2.50 
2.51-3.00 
3.01-3.50 
3.51-4.00 

 
9 
27 
33 
4 

 
12.3 
37.0 
45.2 
5.5 

รวม 73 100.0 

คน  คดิเปนรอยละ  26.0  กลมุตวัอยางทีส่งักดัคณะวศิวกรรม
ศาสตร  มจีำนวน 17 คน  คดิเปนรอยละ 23.3 และกลมุ
ตวัอยางทีส่งักดัคณะเกษตรศาสตร  มจีำนวน 2 คน คดิเปน
รอยละ  2.7  ตามลำดบั กลมุตวัอยางสวนใหญมเีกรดเฉลีย่
3.01-3.50 มจีำนวน 33 คน คดิเปนรอยละ 45.2 รองลงมา

คอืกลมุตวัอยางทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.51-3.00 มจีำนวน 27 คน
คดิเปนรอยละ 37.0 กลมุตวัอยางทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.00-2.50
มจีำนวน 9 คน คดิเปนรอยละ 12.3 และกลมุตวัอยางทีม่ี
เกรดเฉลีย่ 3.51-4.00  มจีำนวน 4 คน คดิเปนรอยละ 5.5
ตามลำดบั



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการ
ตารางที ่2 แสดง คาเฉลีย่ ( x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ

ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความตองการดานความรู

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรู 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ไดรับความรูจากการปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เรียนมา 3.45 0.58 มากที่สุด 

2 ความเขาใจในสายอาชีพท่ีตนเองสนใจ 3.51 0.63 มากท่ีสุด 
3 ใหผลการเรียนดีขึ้น หลังการปฏิบัติสหกิจ 3.36 0.61 มากที่สุด 
4 เกิดความรู ความเขาใจในระบบ การทํางานจริงจากสถาน

ประกอบการ / หนวยงานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3.51 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 3.46 0.59 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตอง
การดานความร ูโดยรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ (x  =3.46,
SD=0.59)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความเขาใจใน
สายอาชีพที่ตนเองสนใจ  (x =3.51, SD=0.63)  และเกิด

ความรู ความเขาใจในระบบ การทำงานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษาอยใูนระดบั
สงูทีส่ดุ (x  =3.51, SD=0.53) รองลงมาคอื ไดรบัความรจูาก
การปฏบิตังิานในสายอาชพีทีเ่รยีนมา  (x  =3.45, SD=0.85)
และใหผลการเรยีนดขีึน้ หลงัการปฏบิตัสิหกจิ  (x  =-3.36,
SD=0.61) ตามลำดบั

ตารางที ่3 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา ดานความตองการทางดานความสมัพนัธทางสงัคม

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความสัมพันธทางสังคม 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 3.53 0.56 มากที่สุด 

2 การมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน 3.55 0.55 มากท่ีสุด 
3 การเปนที่รูจักของเพื่อนรวมงาน 3.49 0.58 มากที่สุด 
4 การใหเพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ

สงสัยตางๆ 
3.51 0.58 มากที่สุด 

รวม 3.52 0.57 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ปฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตองการทางดาน
ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x  =3.52, SD=0.57)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความตองการ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูงที่สุด

(x  =3.55, SD=0.55) รองลงมาคอื ตองการไดรบัการยอม
รับจากเพื่อนรวมงาน  (x  =3.53, SD=0.56) ตองการให
เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสยัตางๆ   (x  =3.51, SD=0.58) และตองการเปนทีร่จูกั
ของเพือ่นรวมงาน (x  =3.49, SD=0.58)  ตามลำดบั



 ความตองการและความคาดหวงัของนกัศกึษาตอรายวชิาสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่4 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตองการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความตองการดานไดรบัความยอมรบันบัถอื
ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานไดรับความยอมรับนับถือ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ตองการใหงานที่ไดรับหมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการยอมรับ

จากเพื่อนรวมงาน 
3.37 0.57 มากที่สุด 

2 ตองการใหงานท่ีไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
พี่เลี้ยง  

3.42 0.50 มากท่ีสุด 

3 ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก 
เพ่ือนรวมงาน 

3.33 0.60 มากที่สุด 

4 ตองการใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น 3.14 0.69 มาก 
5 ตองการไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงาน  3.22 0.75 มาก 
6 ตองการใหผลงานไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาน

ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัติสหกิจ 
3.30 0.68 มากที่สุด 

รวม 3.30 0.63 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความตอง
การดานไดรบัความยอมรบันบัถอื โดยรวมอยใูนระดบัมาก
ทีส่ดุ  (x =3.30, SD=0.63)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญตองการใหงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการชืน่ชมจากพีเ่ลีย้งอยู
ในระดบัสงูทีส่ดุ (x  =3.42, SD=0.50)  รองลงมาคอื ตอง
การใหงานทีไ่ดรบัหมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการยอมรบั
จากเพือ่นรวมงาน (x  =3.37, SD=0.57)  ตองการใหงานที่
ไดรบัมอบหมาย / ผลงาน ไดรบัการชืน่ชมจาก เพือ่นรวม
งาน (x  =3.33,  SD=0.60)  ตองการใหผลงานไดรบัการ
รับรองมาตรฐานจากสถานประกอบการ / หนวยงานที่
ปฏิบัติสหกิจ (x  =3.30,  SD=0.68)  ตองการไดรับการ
ยกยองจากเพือ่นรวมงาน (x  =3.22, SD=0.75)  และตอง
การใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น (x 
=3.14,  SD=0.69)  ตามลำดบั

จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานความรแูละประสบการณโดยรวมอยใูนระดบัมาก
ทีส่ดุ  (x  =3.60, SD=0.55)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะไเกดิการเรยีนร ูและพฒันาตนเอง ใหเกดิการพฒันา
สามารถ ทำงานรวมกับผูอื่นได  อยูในระดับสูงที่สุด (x 
=3.66, SD=0.53) รองลงมาคอื เกดิการพฒันาตนเองใหเกดิ
ความรบัผดิชอบในงานมากขึน้ (x  =3.64, SD=0.54) ไดรบั
แนวทางในการเลอืกสายอาชพีทีต่รงกบัความสามารถของ
ตนเอง  (x  =3.60, SD=0.55)  การปฏบิตัสิหกจิสามารถ
ทำใหไดความรปูระสบการณเพิม่เตมิจากการเรยีนในหอง
เรยีน (x  =3.59, SD=0.55)  และเกดิความเขาใจในระบบ
การทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน (x  =3.53,
SD=0.58) ตามลำดบั



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง
ตารางที ่5 แสดง คาเฉลีย่ (x ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความรแูละประสบการณ
ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรูและประสบการณ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 การปฏิบัติสหกิจสามารถทําใหไดความรูประสบการณเพ่ิมเติม

จากการเรียนในหองเรียน 
3.59 0.55 มากที่สุด 

2 เกิดความเขาใจในระบบการทํางานในสถานประกอบการ / 
หนวยงาน 

3.53 0.58 มากที่สุด 

3 เกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนาสามารถ 
ทํางานรวมกับผูอื่นได   

3.66 0.53 มากท่ีสุด 

4 เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบในงานมากขึ้น 3.64 0.54 มากที่สุด 
5 ไดรับแนวทางในการเลือกสายอาชีพที่ตรงกับความสามารถของ

ตนเอง 
3.60 0.57 มากที่สุด 

รวม 3.60 0.55 มากที่สุด 

ตารางที ่6 แสดง คาเฉลีย่ (x  ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา  ดานความคาดหวงัดานคาตอบแทน

 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานคาตอบแทน 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 
1 ไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1.75 1.05 นอยที่สุด 

2 มีโอกาสไดทํางานในสถานประกอบการ / หนวยงาน ท่ีปฏิบัติสห
กิจศึกษา 

2.00 1.14 นอย 

3 ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับมีความเหมะ
สมกับชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

1.88 1.10 นอย 

4 ไดรับสวัสดิการตางๆเชน คารักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน 
รถรับสงในการปฏิบัติงาน เปนตน 

1.95 1.08 นอย 

รวม 1.90 1.09 นอย 

จากตารางที่ 6  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานคาตอบแทน โดยรวมอยใูนระดบันอย (x  =1.90,
SD=1.09 )

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะมโีอกาสไดทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิ อยใูนระดบัสงูมีส่ดุ (x  =2.00, SD=1.14)

รองลงมาคอืความคาดหวงัวาจะไดรบัสวสัดกิารตางๆเชน คา
รกัษาพยาบาล คาอาหารกลางวนั รถรบัสงในการปฏบิตังิาน
เปนตน  (x  =1.95, SD=1.08) ความคาดหวงัวาจะไดรบัคา
ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาทีไ่ดรบัมคีวามเหมะสม
กบัชวงระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน (x  =1.88, SD=1.10) และ
คาดหวังวาจะไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(x  =1.75, SD=1.05 ) ตามลำดบั
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ตารางที ่7 แสดง คาเฉลีย่ (x  ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงั
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา ดานความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาดานการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

x̄  SD 
แปลความ

(ระดับ) 

1  ไดความชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการ
ประสานงานสหกิจ 

3.12 0.83 มาก 

2 ไดความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เก่ียวกับสหกิจศึกษา 

3.16 0.78 มาก 

3  ไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน ท่ี
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3.23 0.75 มาก 

รวม 3.17 0.79 มาก 

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา มคีวามคดิเหน็ตอความคาด
หวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยรวม
อยใูนระดบัมาก  (x  =3.17, SD=0.79)

เมือ่พจิารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวงั
วาจะไดความชวยเหลอืจากสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา (x  =3.23, SD=0.75)  รองลงมาคอื ได
ความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกีย่วกบัสหกจิศกึษา (x   =3.16, SD=0.78)  และ ไดความ
ชวยเหลอืจากงานประสานงานสหกจิศกึษาในการประสาน
งานสหกจิ (x   =3.12, SD=0.83) ตามลำดบั

6.  สรปุและการอภปิรายผล
6.1  สรปุผลการศกึษา

6.1.1 ขอมลูทัว่ไป ดานคณุลกัษณะสวนบคุคล
กลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย (รอยละ

60.3) สวนใหญมอีาย ุ22 ป (รอยละ 58.9 ) สงักดัคณะ มนษุย
ศาสตรและสงัคมศาสตรมากทีส่ดุ (รอยละ  47.9) และกลมุ
ตวัอยางสวนมเีกรดเฉลีย่ปจจบุนั  3.01-3.50 (รอยละ 45.2)

6.1.2 ระดับความตองการและความคาดหวังของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน
ภาพรวมดานตางๆ ดังนี้

 (ก) ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา โดยรวมอยใูนระดบัมากที่

สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธทาง
สงัคม  ประเดน็ทีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ความตองการการมี
ปฏสิมัพนัธทีด่กีบัเพือ่นรวมงาน รองลงมาคอื ความตองการ
การไดรบัการยอมรบัจากเพือ่นรวมงาน  และความตองการ
ความเขาใจในสายอาชพีทีต่นเองสนใจ และความตองการ
ใหเพือ่นรวมงานใหความชวยเหลอืเมือ่เกดิปญหาหรอืขอ
สงสยัตางๆ

(ข) ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดานความคาดหวงัดานความรู
และประสบการณ  ประเดน็ทีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ความคาด
หวังวาจะเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการ
พฒันาสามารถ ทำงานรวมกบัผอูืน่ได  รองลงมาคอื ความ
คาดหวงัดานเกดิการพฒันาตนเองใหเกดิความรบัผดิชอบ
ในงานมากขึน้  และความคาดหวงัดานการไดรบัแนวทาง
ในการเลอืกสายอาชพีทีต่รงกบัความสามารถของตนเอง

6.1.3 ความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรบัปรงุกระบวนการบรหิารจดัการของงานประสานงาน
สหกจิศกึษา  มหาวทิยาลยัขอนแกน
          1. การเลอืกสถานประกอบการ / หนวยงานทีป่ฏบิตัิ
สหกิจ

1.1 ควรใหรุนพี่มาแนะนำเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการแตละแหงทีเ่คยไปปฏบิตัสิหกจิศกึษาวาเปน
อยางไร



    

2. การประเมนิผลการปฏบิตัสิหกจิ
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการ

ประเมินอยางยิ่ง เพราะจะทำใหนักศึกษาไดรูวานักศึกษา
ปฏบิตังิานเปนอยางไรบาง

3. คาตอบแทนหรอืสวสัดกิาร
3.1 หากสถานประกอบการไมมมีคีาตอบแทน

ควรจะจดัสวสัดกิารใหบาง เชน อาหารกลางวนั รถรบัสง
เปนตน

3.2  คาตอบแทนในสายงานที่เปนสายสังคม
ศาสตรและการจดัการ ควรมคีาตอบแทนอยางนอยเทากบัคา
แรงขัน้ต่ำ
          4. ดานการประสานงาน

4.1 คณะควรประสานงาน หรือเจรจาตอรองกับ
สถานประกอบการในเรื่องของสวัสดิการใหแกนักศึกษา
สหกจิศกึษา
6.2  อภปิรายผล

จากการศกึษา พบวา  ความตองการและความคาด
หวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจ
ศกึษาอยใูนระดบัมาก

เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญความตองการใน
ภาพรวมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ   โดยเฉพาะดานความคาด
หวังดานความรแูละประสบการณ  รองลงมาคอืความตอง
การทางดานความสมัพนัธทางสงัคม ซึง่สอดคลองกบัแนว
คดิของ Maslow (อางในนวลละออ สภุาผล)[2] อธบิายวา
ทฤษฎลีำดบัขัน้ความตองการนัน้  Maslow เชือ่วาพฤตกิรรม
ของมนษุยเปนจำนวนมากสามารถอธบิายโดยใชแนวโนม
ของบคุคลในการคนหาเปาหมายทีจ่ะทำใหชวีติของเขาได
รับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความ
หมายตอตนเอง เปนความจรงิทีจ่ะกลาววากระบวนการของ
แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow 
โดยเขาเชื่อว ามนุษย เปน“สัตวที่มีความตองการ”
(wanting animal)  และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้น
ของความพงึพอใจอยางสมบรูณ ในทฤษฎลีำดบัขัน้ความ
ตองการของ Maslow เมือ่บคุคลปรารถนาทีจ่ะไดรบัความ
พงึพอใจและเมือ่บคุคลไดรบัความพงึพอใจในสิง่หนึง่แลว
กจ็ะยงัคงเรยีกรองความพงึพอใจสิง่อืน่ๆ ตอไป ซึง่ถอืเปน
คณุลกัษณะของมนษุย ซึง่เปนผทูีม่คีวามตองการจะไดรบั
สิง่ตางๆ อยเูสมอ

   Maslow กลาววาความปรารถนาของมนษุยนัน้ตดิ
ตวัมาแตกำเนดิและความปรารถนาเหลานีจ้ะเรยีงลำดบัขัน้

ของความปรารถนา ตัง้แตขัน้แรกไปสคูวามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ

ลำดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation ) 

Maslow เรียงลำดับความตองการของมนุษยจาก
ขัน้ตนไปสคูวามตองการขัน้ตอไปไวเปนลำดบัดงันี้

1. ความตองการทางดานรางกาย 
(Physiological needs)

2. ความตองการความปลอดภยั ( Safety needs )
3.  ความตองการความรกัและความเปนเจาของ 

(Belongingness and love needs ) 
4.  ความตองการไดรบัความนบัถอืยกยอง

(Esteem needs )
5.  ความตองการทีจ่ะเขาใจตนเองอยางแทจรงิ 

(Self-actualization needs )
ลำดบัขัน้ความตองการของมาสโล มกีารเรยีงลำดบั

ขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ำสุดจะตองไดรับความพึง
พอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตอง
การทีอ่ยใูนขัน้สงูขึน้ตามลำดบั และสอดคลองกบั บรรจง
ชสูกลุชาต ิ[3] ใหความเหน็วาทรพัยากรทีส่ำคญัทีส่ดุของ
ประเทศชาตกิค็อืทรพัยากรมนษุย  ในการใหการศกึษาเพือ่
พฒันาทรพัยากรมนษุยในชาต ิ ม ี3 อยางคอื  ใหความร ูให
เจตคติที่ดีและใหทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
นัน้ๆ ความสำคญัในการเตรยีมตวัเขาสงูานอาชพีประการ
หนึ่งคือการฝกฝนเพื่อใหมีความพรอมกับงานอยางเต็มที่
ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาตระหนกัถงึความสำคญัของประสบ
การณการทำงานเปนอยางด ีโดยคำนงึถงึปญหาทีว่าการผลติ
บัณฑิตของไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควรและไมสามารถ
สนองตอบความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ  จงึตองมกีารปรบัยทุธศาสตรการจดัการศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยการพฒันาระบบการศกึษาทีม่ิ
ใชเนนหลกัเฉพาะทางวชิาการแตมกีารเพิม่ความพรอมให
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเมื่อสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตเหลานี้จะเปนกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนา
สงัคม  เศรษฐกจิ  และการเมอืงของประเทศชาต ิ และชวย
ใหประเทศสามารถเขาสูการแขงขันกับประชาคมโลกได
“โครงการสหกจิศกึษา”  และ  “โครงการเพาะตนกลา”   เปน
โครงการที่สถาบัน อุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อสรางเสริม
ประสบการณในการทำงานใหกบันกัศกึษาเพือ่เตรยีมความ
พรอมทีน่กัศกึษาจะเขาสตูลาดแรงงานและสามารถเรยีนรู
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ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ทำใหไดรับทราบดวย
ตนเองวาขาดความรูในเรื่องใดที่จำเปนตอการประกอบ
วชิาชพีรวมทัง้การพฒันาตนในการอยกูบัสงัคม การปฏบิตัติน
ที่เหมาะสมตอผูรวมงานและผูบริหารรวมทั้งความเจริญ
กาวหนาในเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูเหลานี้สามารถ
นำมาพฒันาตนของนกัศกึษาใหกบับณัฑติทีม่คีณุภาพตรง
ตามทีส่ถานประกอบการตองการและสามารถมอง เหน็แนว
ทางในการประกอบอาชพีตอไปในอนาคต

ความคาดหวงัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีป่ฏบิตัสิหกจิศกึษา อยใูนระดบัมาก  ดานทีม่คีาเฉลีย่มาก
ทีส่ดุคอื ความคาดหวงัดานความรแูละประสบการณ  รองลง
มาคอื ความคาดหวงัดานการชวยเหลอืจากหนวยงานที ่และ
ความคาดหวงัดานคาตอบแทน  ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ
เดเซกโก (De Cecco)  (อางใน บญุฤทธิ ์ฉมิพมิล)[4] กลาว
ถึง การกำหนดความคาดหวังตามความคิดของ เดเซกโก
(De Cecco) ทีว่า …การกำหนดความคาดหวงัของบคุล นอก
จากขึน้อยกูบัระดบัความยากงายของงานแลวยงัขึน้อยกูบั
ระสบการณทีผ่านมา กลาวคอื ถาบคุคลเคยประสบความ
สำเรจ็ในการทางานนัน้มากอน กจ็ะทำใหการกำหนดความ
คาดหวงัในการทางานในคราวตอไปสงูขึน้ และใกลเคยีง
กบัความสามารถจรงิมากขึน้ แตในทางตรงกนัขามระดบั
ความคาดหวงัต่ำลงมา เพือ่ปองกนัมใิหตนเกดิความรสูกึลม
เหลว จากการทีว่างระดบัความหวงัใหสงูกวาความสามารถ
จริง… การที่บุคคลจะกำหนดความคาดหวังของคนนั้น
จะตองประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความคาด
หวังเปนความรสูกึนกึคดิและการคาดการณของบคุคลทีม่ี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม
กไ็ด ความรสูกึนกึคดิหรอืการคาดการณนัน้ๆ จะมลีกัษณะ
เปนการประเมนิคาโดยมาตรฐานของตนเอง เปนเครือ่งมอื
วดัการคาดการณของแตละบคุคลแมจะเปนการใหตอสิง่ที่
เปนรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน การคาดการณ
ก็อาจจะแตกตางกันออกไปได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภูมิหลัง
ประสบการณ ความสนใจ และการเหน็คณุคาความสำเรจ็
ของสิง่นัน้ๆ ของบคุคลแตละคนและสอดคลองกบังานวจิยั
ของดษุฎ ีอายวุฒัน และคณะ[5] ไดศกึษา ศกัยภาพละความ
พรอมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน
การศึกษา (หลักสูตร/ สาขาวิชา) ในปการศึกษา 2551
(ระหวาง มถินุายน 2552 – มนีาคม 2552 ) พบวา กลมุวทิยา
ศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร โยธา สามารถผลิต

นกัศกึษาสหกจิมากทีส่ดุ เฉลีย่ 46 คนตอปการศกึษา รอง
ลงมาคอื สาขาวศิวกรรมศาสตร สาขาเครือ่งกล เฉลีย่ 30 คน
สวนในกลมุวทิยาศาสตรสขุภาพพบวา มกีารผลตินกัศกึษา
สหกิจเพียงสาขาสัตวแพทยศาสตรเทานั้น สำหรับกลุม
วชิามนษุยศาสตรและสมัคมศาสตร หลกัสตูรทีม่กีารผลติ
นกัศกึษาสหกจิมากทีส่ดุคอื การบญัช ีรองลงมาคอื การตลาด
อนึ่งในการเตรียมความพรอมและความคาดหวังของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสวนใหญที่เขารวมสหกิจ
ศกึษา ในปการศกึษา 2551 ไดเขารบัการปฐมนเิทศตามหลกั
เกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการลง
ทะเบยีนรายวชิาเตรยีมความพรอมกอนปฎบิตัสิหกจิศกึษา
นักศึกษาที่เขารวมปฎิบัติสหกิจศึกษาคาดวา จะไดเรียนรู
การทำงานรวมกบัผอูืน่ ไดแสดงความสามารถ และศกัยภาพ
ในการปฏบิตังิานจรงิ

7.  ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา

7.1.1 ผลการวิจัยที่ไดจะนำไปเสนอแนะตอ
คณะกรรมการสงเสรมิสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดวา ควรมกีารประชาสมัพนัธใหความรเูกีย่วกบังานสหกจิ
ศึกษามากขึ้นวามีลักษณะการปฏิบัติงานเปนอยางไร มี
ประโยชนอยางไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาที่
จะออกปฏบิตัสิหกจิศกึษา

7.1.2 ผลการวจิยัทีไ่ดจะนำไปปรบัปรงุการดำเนนิ
งานของงานประสานงานสหกจิศกึษา เชน จดัสมัมนาเพือ่
ใหผูบริหารเล็งเห็น และเขาใจถึงความสำคัญของการ
ปฏบิตัสิหกจิศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

7.2.1 ควรศกึษาถงึความตองการและความคาด
หวงัของทัง้ตวันกัศกึษา  และสถานประกอบการ  วามคีวาม
ตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศกึษาของนกัศกึษาอยางไรบาง เพือ่ทีจ่ะไดหาแนวทางการ
บรหิารจดัการเกีย่วกบังานสหกจิศกึษาไดอยางถกูตองและ
มปีระสทิธภิาพ

7.2.2 การเกบ็ขอมลูยงัมจีำนวนประชากรนอย
เกนิไป เนือ่งจากในการศกึษาครัง้นี ้มรีะยะเวลาในการเกบ็
ขอมูลนอยเกินไป



    

8.  กติตกิรรมประกาศ
วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดำเนินการและสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความกรุณาของสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน  และคณะกรรมการ
วจิยัสถาบนัสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ทีไ่ดใหความอนเุคราะหสนบัสนนุทนุวจิยั

ขอกราบขอบพระคณุ ผทูีม่สีวนเกีย่วของทกุทานที่
ทำใหการทำวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะที่
ปรกึษาโครงการวจิยั

1  ผชูวยศาสตราจารย ดร.ประพนัธศกัดิ ์ ฉวรีาช
ผชูวยอธกิารบดฝีายวชิาการ

2  รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ  บรุาณรกัษ
รองผอูำนวยการฝายวชิาการ ทีไ่ดกรณุาใหคำปรกึษา และ
คำแนะนำอันเปนประโยชนตลอดการดำเนินงานวิจัยใน
ครัง้นี ้ตลอดจนทมีงานนกัวจิยั และเจาหนาทีท่ีม่สีวนเกีย่ว
ของทกุทาน

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ  นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนทกุทาน  ทีไ่ดใหขอมลูในการทำวจิยั
ครัง้นี ้จนสามารถจดัทำเปนเลมฉบบัสมบรูณไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีไ้ดนำเสนอ การพฒันาระบบเชือ่มตอฐานขอมลูระบบทะเบยีนของสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

กับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน (Registrar-Application Programming Interface : REG-API ) โดยเนน
พฒันาในรปูแบบ API (Application Programming Interface)  ซึง่ใชพืน้ฐานเทคโนโลย ีWeb service วตัถปุระสงคเพือ่
พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางสำนักทะเบียนกับหนวยงานตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/
หนวยงานตางๆ ทีต่องการขอรบับรกิารการถายโอนขอมลูทะเบยีนจากสำนกัทะเบยีน ขอดขีองระบบใหม นอกเหนอื
จากความสามารถในการเชื่อมตอขอมูลที่สามารถเชื่อมขอมูลไดแมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันก็ตาม ระบบใหมยัง
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอมลูทีส่ะดวก และมคีวามยดืหยนุตอการทำงานมากขึน้ดวย  ผวูจิยัได
ทำการศกึษาขอมลูตางๆทีเ่กีย่วของกบัการขอขอมลูและการเชือ่มตอขอมลูทีเ่กีย่วของกบัระบบทะเบยีนนกัศกึษา จากนัน้
จงึวเิคราะห ออกแบบ และพฒันาระบบใหม ใหครอบคลมุการทำงานในสวนของการเชือ่มตอขอมลูกบัหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน รวมทัง้ออกแบบระบบรกัษาความปลอดภยัในการรบัสงขอมลูระหวางหนวยงานดวยการ
กำหนดคาคยีใหแตละหนวยงานสำหรบัใชเขาถงึขอมลูในระดบัทีแ่ตกตางกนั ภาษาทีใ่ชพฒันาคอื ภาษา PHP และ ภาษา
JavaScript สำหรบัการจดัเกบ็ขอมลูการบรหิารจดัการนัน้ไดจดัเกบ็ในรปูแบบขอมลูเชงิสมัพนัธโดยใช MySQL โดยระบบ
REG-API จะทำงานในลกัษณะเปนเวบ็กระจายขอมลูซึง่ม ีclient เรยีกใชขอมลูและจดัสงขอมลูไปในรปูแบบของภาษา
XML จากนัน้ client จะทำการแปลงขอมลูใหเปนรปูแบบทีใ่ชงานไดทนัทอีกีทอดหนึง่  งานวจิยัครัง้นีน้บัเปนประโยชน
อยางยิง่ตอสำนกัทะเบยีนและประมวลผล(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ) ทำใหมรีะบบการเชือ่มตอขอมลูแบบ API
สำหรบัฐานขอมลูทะเบยีนศกึษา เกดิการบรหิารจดัการขอมลูทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ สามารถชวยลดขัน้ตอนการทำงาน
ของเจาหนาทีผ่ปูฏบิตังิาน และเพือ่สนบัสนนุนโยบายการบรหิารจดัการทีด่ขีององคกรอกีดวย

คำสำคญั  Web service, Service Oriented Architecture, SOA, Application Programming Interface, API, Data connec-
tion, เวบ็กระจายขอมลู, ระบบการเชือ่มตอ



    

Abstract
This research aimed to develop the solution of data connection service between the registrar database system

and the other applications in Khon Kaen university, namely Registrar-Application Programming Interface (REG-API)
system. The proposed solution is focused on API (Application Programming Interface) based on Web service technol-
ogy.  The purpose of this solution is to provide faculties and various agencies with those support services required in the
transferring of academic information. The advantage of the proposed system is not just exchange data between the
different applications, but also data management is more efficient and flexible. The various requirements related to the
request for information and data connection have been studied and analyzed. Then a REG-API system which covers
the work of the various agencies connected with the university has been designed and developed, including a security
system designed for accessing information in different levels. PHP and JAVA language are used to develop. MYSQL
is used for Database management. The proposed REG-API system uses web sites providing distributed services to
clients for transforming the Extensible Markup Language (XML) documents.  This research has very useful and
significant impact on various agencies in Khon Kaen university. The new proposed REG-API produces the solution of
data connection via API and Web service approach between the various agencies and the office of the registrar. The
solution yields more efficient registrar database management. Moreover, the step of work can be reduced and this study
support for promoting good governance policy.

1. บทนำ
สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิารและ

พฒันาวชิาการ) มพีนัธะกจิทีส่ำคญัคอื การเปนศนูยกลาง
ขอมูลสารสนเทศทางดานทะเบียนนักศึกษา สำหรับ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงันัน้จงึมภีาระหนาทีห่ลกัในการ
รบัผดิชอบการบรหิารจดัการฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน  ภารกจิหนึง่ทีเ่กดิขึน้บอยครัง้และ
มตีลอดภาคการศกึษาคอืบรกิารการถายโอนขอมลูทางการ
ศึกษาใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งความตองการขอใชขอมูลจาก
หนวยงานแตละแหงนั้นมีรายละเอียดที่หลากหลายแตก
ตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาประสงคของแตละหนวยงาน
วาตองการขอมลูทีม่งุเนนไปใชประโยชนในดานใด รวม
ถงึการทีค่ณะ/หนวยงานตางๆขอความอนเุคราะหเชือ่มโยง
ขอมลูกบัระบบฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษาอยเูปนประจำ
จงึทำใหเกดิวธิกีารและความตองการทีห่ลากหลาย เชน แต
เดิมในการถายโอนขอมูลสำหรับแตละหนวยงานนั้น
จำเปนจะตองทำการสรางมุมมองของขอมูลกอน เพื่อคัด
กรองขอมลูเฉพาะทีห่นวยงานตางๆ ตองการนัน้แลวทำการ

แปลงขอมูลจากรูปแบบฐานขอมูลเดิม ใหอยูในรูปแบบ
อืน่ๆทีห่ลากหลายเชน spreadsheet   text หรอืรปูแบบอืน่ๆ
จงึทำใหเกดิความยงุยาก และปญหามคีวามซบัซอนมากใน
การทีจ่ะตองดแูล และการใหบรกิารถายโอนขอมลูทะเบยีน
นักศึกษาแกหนวยงานตางๆ ถัดมาจึงมีแนวคิดในการที่
จะพัฒนาจุดเชื่อมโยงขอมูลโดยตรง และสรางตัวกลาง
ระหวาง สำนกัทะเบยีนและคณะหรอืหนวยงาน โดยการ
ถายโอนผานการเชือ่มตอหรอืตวักลางดงักลาว

ในปจจุบันเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่นำมา
ประยุกตใชในการสรางโปรโตคอล หรือตัวกลางในการ
สรางจดุเชือ่มตอระหวาง ผใูหบรกิาร และผรูองขอบรกิาร
นัน้ มหีลายวธิ ี[2] [3] เชน CORBA (Common Object Re-
quest Broker Architecture),  DCOM (Distributed Compo-
nent Object Model) และ RMI (Remote Method Invoca-
tion) และถดัมาไดมกีารนำเสนอเทคโนโลย ีWeb service
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ แนวคิดสถาปตยกรรมการบริการ
(Service Oriented Architecture : SOA) และเปนวธิกีารที่
ถือไดวาสามารถแกไขขอจำกัดของวิธีการดั้งเดิมไดเปน
อยางดี ดงันัน้ผวูจิยั หรอืกลมุภารกจิประมวลผลจงึมคีวาม
สนใจที่จะพัฒนาระบบการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถให



 การพฒันาระบบเชือ่มตอฐานขอมลูระบบทะเบยีน ในรปูแบบ API กรณศีกึษาสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

บรกิารการถายโอนขอมลูไดในรปูแบบ Web service ทีเ่ปน
API (Application Programming Interface) ซึ่งวิธีการที่
พัฒนาหรือนำเสนอนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
ใหสามารถรองรบัความตองการของคณะ/หนวยงานตางๆ
ได และใหบรกิารขอมลูนกัศกึษาในสวนทีส่ามารถเปดเผย
แกคณะ/หนวยงานตางๆไดอยางปลอดภยั ในรปูแบบทีเ่ปน
มาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงไดทุกระบบ โดยการ
พัฒนาอยูในรูปแบบภาษา JavaScript สำหรับการใชงาน
แบบทั่วไป และพัฒนาภาษา PHP สำหรับการทำงาน
บนเครื่องใหบริการและบนเครื่องแมขาย อนึ่งเพื่อความ
ปลอดภัยจะมีการออกแบบใหมีรหัสกุญแจเพื่อเขาถึง
ขอมลูระดบัตางๆทีก่ลมุประมวลผลสามารถบรหิารจดัการ
ได

เนือ้หาของบทความทีจ่ะนำเสนอตอไปมดีงัตอไป
นี ้สวนที ่2 กลาวถงึทฤษฎทีีเ่กีย่วของและวรรณกรรมทีเ่กีย่ว
ของ สวนที ่3 กลาวถงึ วธิกีารดำเนนิงาน และสวนที ่4 และ
5 ไดกลาวถงึผลการวจิยั การสรปุและอภปิรายผล

2. ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ
ในหวัขอนีจ้ะไดกลาวถงึ ทฤษฎ ีหรอืหลกัการตางๆ

ที่ผูวิจัยใชเปนพื้นฐานหลักสำหรับการศึกษา วิจัยและ
พฒันา โดยไดกลาวถงึหลกัการของ Service หรอื การให
บรกิารขอมลูของผใูหบรกิารตอผรูองขอบรกิารสถาปตยกรรม
เชงิบรกิาร (Service-oriented architecture :  SOA)  หลกัการ
ออกแบบ Web service และและ Application programming
interface (API) โดยมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงัตอไปนี้

2.1.เซอรวิส (Service)
เซอรวสิ หรอืในเชงิเทคนคิเรยีกกนัวา Service นัน้

หมายถงึ โปรแกรมสวนยอย [2] ทีใ่หบรกิารฟงกชนัการ
ทำงานเฉพาะเรื่อง เชนฟงกชันงานตามเงื่อนไขธุรกิจ
สำหรบัแตละหนวยงานในองคกรนัน้ๆ ซึ่งระดับของการ
ใหบรกิารนัน้กม็ตีัง้แต การใหบรกิารทีเ่ปนลกัษณะของการ
ทำการดงึขอมลู การ look up ขอมลู และระดบัการใหบรกิาร
ทีเ่ปนฟงกชนัตามเงือ่นไขเชงิธรุกจิ เชน การจองทีพ่กั การ
ลงบัญชี การสั่งซื้อ เปนตน สำหรับในงานวิจัยนี้ ไดเนน
การพฒันา Service สำหรบัการใหบรกิารขอมลูทะเบยีนนกั

ศึกษา แกคณะ/หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งในแตละหนวยงานนั้นก็มีความแตกตางของ ขอบเขต
ของขอมลูทีต่องการใชงาน อกีทัง้เมือ่นำขอมลูไปใชงานตอ
ในหนวยงานแลว ก็ยังมีความหลากหลายของแพลตฟอร
มตางๆทีใ่ชงานอกีดวย

2.2.สถาปตยกรรมเชงิบรกิาร ( Service-oriented
architecture :  SOA)

สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service-oriented
architecture :  SOA) [2] เปนรปูแบบของสถาปตยกรรม ที่
เนนการพฒันาโปรแกรมทีส่ามารถใหบรกิาร (Service )ได
โดยไมมขีอกำหนดของแพลตฟอรมทีใ่ช ของผรูองขอบริ
การ โดยเปาหมายของ SOA นั้น เนนหลักการออกแบบ
โปรแกรมประยกุต (application) ทีล่ดการขึน้ตอกนัระหวาง
องคประกอบ มกีารปรบัเขากบัสีง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดโดยงาย
มอีสิระในการพฒันา Service ดวยเทคโนโลยใีดกไ็ด  เนือ่ง
จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทำให SOA นั้นมีประโยชนอยู
หลายประการเชน การพฒันา application นัน้สามารถทำได
อยางรวดเรว็ มคีวามยดืหยนุสงู สามารถประกอบ หรอืปรบั
เปลีย่น Service ไดงายขึน้ สามารถนำ service เดมิทพีฒันา
แลว กลบัมาใชใหม (re-use) ได โดยไมจำเปนตองพฒันา
ใหมทัง้หมด ซึง่ในงานวจิยันี ้ผวูจิยัไดเลง็เหน็ถงึแนวทาง
การพฒันา service ใหแกหนวยงานตางๆ โดยอาจมกีารรอง
ขอบรกิารขอมลูทีเ่ปนโครงสรางเหมอืนกนั  หรอื อาจแตก
ตางกนัไปตามเงือ่นไข และความตองการตางๆของหนวย
งาน ตวัอยางเชน กรณทีีถ่าเปนความตองการขอมลูทีม่โีครง
สรางคลายกัน ก็สามารถ ให service  ใหมแกหนวยงาน
นัน้ โดยอาจมกีาร re-use  จาก service เดมิทีม่หีนวยงาน
อืน่เคยใชงานแลว หรอื อาจมกีารรวม หรอื ประกอบ ser-
vice ใหม จากหลายๆ service ได

2.3.Web service and API
สำหรบั Web service [1], [2] นัน้เปนเทคโนโลยทีี่

ใชในการเชือ่มตอสือ่สารกนัระหวางระบบทีแ่ยกกนั  นัน้
เปนซอฟทแวรทีพ่ฒันาโดยใชขอกำหนดและรปูแบบของ
SOA เพือ่ใชการตดิตอสือ่สารกนัผานอนิเทอรเนต็ ระหวาง
ผรูองขอบรกิาร และผใูหบรกิาร การสือ่สารจะสือ่สารกนั
ดวยภาษา XML ซึง่เปนภาษามาตรฐานทีใ่ชในการสงผาน
และแลกเปลีย่นขอมลูผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ใน
ปจจุบันมีการพัฒนา Web service เปนที่แพรหลาย โดย



    

ใชหลกัการของ service ทีใ่หบรกิารผาน interface
สำหรบั API (Application Programming Interface)

เปนโปรแกรมประยุกต อาจเปน library , module หรือ
ฟงกชนังานเฉพาะอยางทีถ่กูนกัพฒันาสรางขึน้มาเพือ่เปน
ตวักลางหรอืเปนชองทางในการทีใ่หระบบอืน่เขามาเรยีก
ใชเพือ่เชือ่มตอขอมลูได  โดยทีผ่พูฒันาระบบอืน่ทีม่าเรยีก
ใช ไมจำเปนตองพฒันาซ้ำอกี เปนการลดความยงุยากซบั
ซอนในการพฒันา ซีง่ในการงานวจิยันีผ้วูจิยั ไดเนนสราง
API เพือ่ใหหนวยงานทีร่องขอบรกิารขอมลู สามารถเขามา
เรยีกใช ไดตาม service ทีห่นวยงานไดรองขอ ทำใหหนวย
งานตางๆลดความยงุยากในการขอบรกิารขอมลูได และผู
บริการขอมูลเองก็สามารถบูรณาการความตองการ สราง
มาตรฐาน ลดขัน้ตอนในการทำงานเพือ่ดงึขอมลู และถาย
โอนขอมลูในรปูแบบทีห่ลากหลายตางๆได

3. วธิกีารดำเนนิงาน
งานวิจัยในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา ใน

ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการขอมลูจากฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา ดงันัน้
จงึมวีธิกีารดำเนนิงานวจิยั ดงัตอไปนี้

3.1.กลุมเปาหมาย คือ คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกนทีต่องการเชือ่มตอขอมลูสารสนเทศ
นกัศกึษา ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

3.2.เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื ใชหลกัการของ
เว็บเซอรวิสเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย และใช
ภาษาโปรแกรม XML PHP และ Java Script เพื่อสราง
มาตรฐานในการทำงานของระบบ และเปนภาษาทีม่คีวาม
เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะโปรแกรม
บนเวบ็ (Web Application) ความปลอดภยัอยใูนระดบัดถีงึ
สงู สามารถใชรวมกบั Web Server และระบบปฏบิตักิาร
ตางๆไดหลากหลาย และสิ่งสำคัญคือเปนภาษาที่เปดเผย
(Open Source) สามารถนำมาพฒันาไดโดยไมมคีาใชจาย
และลขิสทิธิใ์ดๆ ดงันัน้จงึไดรบัความนยิมและภาษาเหลา
นีม้กีารใชงานอยางกวางขวาง

3.3.การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการรวบรวม
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการขอขอมูลและเชื่อมโยง
ขอมลูจากฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา รวมกบัการสงัเกต
พฤตกิรรมการใชงานและการใชขอมลู รวมถงึสอบถามเจา
หนาทีแ่ละผเูชีย่วชาญทีเ่กีย่วของ จำนวน 6 คน

3.4.วเิคราะห โดยนำขอมลูทีไ่ดจากการรวบรวมมา
วเิคราะหเพือ่ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ API
ผวูจิยัไดใชหลกัการออกแบบโดยคำนงึถงึการใชงานทีเ่รยีบ
งาย ลดความซ้ำซอนในการเชือ่มตอขอมลู มแีหลงขอมลู
และขัน้ตอนทีช่ดัเจน เพือ่ใหหนวยงานทีต่องการเชือ่มตอ
ขอมลูสามารถศกึษาดวยตนเองได และทราบถงึการเรยีกใช
งาน service ในแบบตางๆ

3.5.การออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยไดทำการออก
แบบระบบงานและโมเดลขอมูลโดยใชระบบจัดการฐาน
ขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัดทำระบบตนแบบโดยใช
ซอฟตแวรระบบจดัการฐานขอมลู MySQL ใชภาษา PHP
เวอรชั่น 5.3 และภาษา javaScript เปนเครื่องมือพัฒนา
งานหลกั

3.6.ทดสอบระบบโดยใชงานกบัคณะ/หนวยงานที่
ตองการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ จนกระทั่งโปรแกรม
สามารถทำงานไดโดยไมพบปญหาจงึเปดใชงานระบบจรงิ
ทดสอบการทำงานของระบบ API เทยีบกบักระบวนการ
ทำงาน

4. ผลการวจิยั
จากผลการวิจัย ไดระบบ API สำหรับฐานขอมูล

ทะเบียนนักศึกษาที่เปนมาตรฐาน โดยมี service เพื่อให
บรกิารหนวยงานตางๆในมหาวทิยาลยัขอนแกนจำนวน 19
service รวมทัง้ไดออกแบบระบบความปลอดภยัในการเขา
รหัสขอมูล และผูที่จะใช service ตางๆ ไดจะตองมีรหัส
กุญแจ ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลเปนผูออกให
สามารถอธบิายภาพรวมการทำงานของระบบไดดงันี้
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ภาพที ่ 1 ภาพรวมระบบ API

ภาพที ่ 2 หนาจอระบบ API

จากภาพที ่1 ผลการออกแบบกระบวนการทำงาน
ของระบบจะมผีทูีเ่กีย่วของกบัการเรยีกใชระบบ API อย ู2
กลมุ คอื ผดูแูลระบบอืน่ๆของมหาวทิยาลยัและผดูแูลระบบ
ทะเบียน โดยกลุมผูดูแลระบบอื่นๆของมหาวิทยาลัย
จะตองแจง service ของขอมลูทีต่องการและทำการคนหา
service ของระบบ REG-API และเมือ่การเชือ่มตอ service
สำเรจ็ระบบ API จะสงขอมลูของระบบทะเบยีนนกัศกึษา
ไปใหระบบอืน่ตามความตองการสวนผดูแูลระบบทะเบยีน
ทำหนาทีต่รวจสอบขอมลูการใชงานของระบบ REG-API
และทำการสราง service ทีเ่หมาะสมแกความตองการและ
การใหบรกิารในรปูแบบตางๆ

จากภาพที่ 2 ระบบ REG-API สามารถเขาไปใช
งานไดทีเ่วบ็ไซต http://reg6.kku.ac.th/api ผใูชงานสามารถ
ศกึษาการใชงานดวยตนเองไดจาก Click here จะมคีำแนะ
นำและตัวอยางการใชงาน จากนั้นเริ่มตนการใชงานดวย
การตรวจสอบความพรอมของคุณสมบัติของเครื่องและ
ซอฟตแวรของผใูชตามรายละเอยีดของการใชงาน จากนัน้
จงึสามารถตดิตัง้ระบบ REG-API เพือ่เรยีกใชบรกิารฐาน
ขอมลูระบบทะเบยีนนกัศกึษาไดดวยตนเอง

จากภาพที ่3 แสดงรายการ service ตางๆทีใ่หบรกิาร
เชือ่มตอขอมลูกบัระบบทะเบยีนนกัศกึษา โดยกอนใช service
ไดจะตองมีรหัสกุญแจ (Key) ซึ่งออกใหโดยสำนัก



    

ผลการใชงานพบวา เมื่อเปดใชครั้งแรกยังพบ
ปญหาการเชือ่มตอ ผใูชงานบางหนวยงานประสบปญหา
ทางเทคนิคในการติดตั้ง ผูพัฒนาจึงตองเขาไปชวยเหลือ
ทางเทคนคิเกีย่วกบัการเชือ่มตอแบบ API ปญหาดงักลาว
อาจเกิดจากเทคโนโลยีระบบ API เปนเรื่องใหมและตอง
ใชความรทูางเทคนคิสงู และจากประวตักิารใชงานทีบ่นัทกึ
ไวตัง้แตวนัที ่24 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที ่20 สงิหาคม 2555
พบจำนวนการใชงาน 59,953 ครัง้ ไดแก คณะวศิวกรรมศาสตร
ENMIS จำนวน 59,526 ครั้ง สำนักวิทยบริการ จำนวน
54 ครั้ง เชื่อมตอ Google app1 จำนวน 350 ครั้ง และ
คณะวทิยาศาสตร จำนวน 23 ครัง้ จากสถติพิบวาการใชงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีปริมาณมากที่สุดเนื่องจาก
ระบบจำเปนตองอานขอมลูทกุสปัดาห  สวนการใชงานจาก
หนวยงานอื่นมีปริมาณที่นอยลดลงไปตามลำดับเพราะ
บางหนวยงานอาจมคีวามจำเปนตองอานขอมลูเพยีงเดอืนละ
1 ครัง้ หรอื ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้เทานัน้

จากผลการวิจัยพบวาการเชื่อมตอแบบใหมใน
รปูแบบ API ลดภาระการทำงานของฐานขอมลูตวัหลกัได
เปนอยางดียิ่ง และในสวนของความซับซอน ขั้นตอนใน
การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบใหมสามารถลดขั้นตอนการ
เชือ่มตอ ใหทำงานไดเรว็ขึน้และลดระยะเวลาในการเชือ่ม
ตอ การประสานงานทำไดรวดเร็วขึ้น และชวยใหผูใช
บริการไดเรียนรูทางเทคนิคแบบใหม สามารถพัฒนา
ตนเองและพฒันางานตอยอดได เกดิการลดความซบัซอน
ในการเรยีนร ู(Learning Curve)

5. สรปุและอภปิรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้  ทำใหไดระบบ REG-API

สำหรับฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาโดยไดศึกษาถึงความ
ตองการของหนวยงานอื่นๆที่ประสงคจะเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบทะเบียนนักศึกษาและศึกษาขั้นตอนการทำงาน
ของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
บรหิาร ผวูจิยัไดทำการออกแบบระบบงานและโมเดลขอมลู
โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัด
ทำระบบตนแบบโดยใชซอฟตแวรระบบจดัการฐานขอมลู
MySQL ใชภาษา PHP เวอรชัน่ 5.3 และภาษา javaScript

เปนเครื่องมือพัฒนางานหลัก ได service เพื่อใหบริการ
หนวยงานตางๆในมหาวทิยาลยัขอนแกนจำนวน 19 service
และในอนาคตจะมกีารปรบัเปลีย่นและเพิม่เตมิ service ให
มากขึน้และตรงตามความตองการของผรูองขอ

ดงันัน้ ระบบ REG-API สามารถนำไปใชบรกิาร
ขอมลูฐานขอมลูทะเบยีนนกัศกึษา เพือ่อำนวยความสะดวก
ใหแกหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย และชวยลด
ภาระงานการใหบรกิารเชือ่มตอฐานขอมลูจากผดูแูลระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
และทำใหการทำงานมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ยิง่ขึน้ ลดขัน้ตอน
การตดิตัง้ซอฟตแวรและความยงุยากในการตดิตัง้ลงไปได
มาก

6. กติตกิรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยความชวย

เหลอือยางดยีิง่ของทีป่รกึษาโครงการวจิยั ผศ.บญุทรพัย ไว
คำ รองผูอำนวยการฝายแผนและสารสนเทศ  สำนัก
ทะเบยีนและประมวลผล(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
และ นางสาวณฐัวด ีปทมุบาล หวัหนากลมุภารกจิประมวล
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ไดแนะนำขั้นตอนการทำงานในดานการวิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ ที่แนะนำกรอบการ
ทำงานวจิยัเชงิประดษิฐ รวมถงึชวยตรวจสอบหลกัการและ
วตัถปุระสงคในการวจิยัครัง้นี้

ขอขอบคณุ รศ.ดร.เดนพงษ สดุภกัด ีรองอธกิารบดี
ฝายวชิาการและสารสนเทศ ทีไ่ดวางแนวความคดิถงึความ
จำเปนทีส่ำนกัทะเบยีนจำเปนตองมรีะบบ API เพือ่ใชสง
ตอขอมูลใหหนวยงานอื่น เพื่อประสานความเชื่อมโยง
ขอมูลระบบอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียว

ขอขอบคุณ เจาหนาที่คณะและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความรวมมือในการทดสอบ
เชือ่มตอและทดลองใชงาน แลสมาชกิกลมุ KKU ICT ทีไ่ด
แนะนำตชิม การใชงานระบบ API ซึง่ชวยทำใหผวูจิยัมอง
เหน็ปญหาและความไมสมบรูณทีเ่กดิจากการใชงานจรงิๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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