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Analysis results for the Graduation Ceremony of
Khon Kaen University, in Academic year 2012
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กลมุ ภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทคัดยอ
การดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร เปนสวนหนึง่ ในภารกิจของกลมุ ภารกิจบริการ สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพือ่ ประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ให
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป จึงไดทำการศึกษาการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555 และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555 และสรุป
ขอเสนอแนะของกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝาย
เลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีกลุมภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนผูชวย
เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชโปรแกรมสำเร็จ
รูป Microsoft Excel เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะห คำนวณคาตางๆ สถิตทิ ใี่ ชรอ ยละ ทำใหทราบปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหมคี วามสมบูรณตอ ไป
คำสำคัญ: การวิเคราะห, การดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน

Abstract
The implementation of the Graduation Ceremony is as part of the service mission office for Bureau of Administration and Development of Khon Kaen University. Therefore, the objective of this study was to analyze the performance 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



การประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจำปการศึกษา 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
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั ใหมงี านพิธพี ระราช
ทานปริญญาบัตรครัง้ แรก เมือ่ วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2511
มีคณะทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ แรก จำนวน
2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร มีผสู ำเร็จการศึกษา จำนวน
35 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูสำเร็จการศึกษา
จำนวน 24 คน รวมจำนวนผสู ำเร็จการศึกษาทีเ่ ขารับพระ
ราชทานปริญญาบัตร รนุ แรก จำนวน 59 คน จนถึงปจจุบนั
ปพุทธศักราช 2556 มีผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จำนวนรวมทัง้ สิน้ 122,967 คน ซึง่ ฝายดำเนิน
การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรในระยะแรก จากป
พ.ศ.2507 ไดอาศัยสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) จนจัดตั้งกองบริการการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ป พ.ศ.2511 และเมื่อจัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในป พ.ศ.2533 ฝายระเบียนการศึกษา จะเปน
ฝายดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร กระทัง่
ปรับโครงสรางองคกรโดยรวมระหวางสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาเปนหนวยงาน
เดียวกัน ในป พ.ศ.2547 แบงสวนราชการเปน 6 กลมุ ภารกิจ
1 งาน คือ 1) กลมุ ภารกิจบริหารทัว่ ไป 2) กลมุ ภารกิจพัฒนา
วิชาการ 3) กลมุ ภารกิจรับเขาศึกษา 4) กลมุ ภารกิจทะเบียน
เรียน 5) กลมุ ภารกิจประมวลผล 6) กลมุ ภารกิจบริการ 7)
งานประสานงานสหกิจศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดมมี ติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับ
ที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 และเปลีย่ นชือ่ เปน “สำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ” ในปจจุบนั ดังนัน้ การดำเนิน
การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร จึงเปนสวนหนึง่
ในภารกิจของกลมุ ภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ และในปจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ทำหน า ที่ เ ป น ฝ า ยเลขานุ ก ารของงานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ เปน 2 ชุด คือ 1.
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และติดตอ
ประสานงานกับกรรมการฝายตางๆ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
เปนไปดวยความเรียบรอย 2. คณะกรรมการจัดงานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตร ทำหนาทีเ่ ปนประธานกรรมการฝาย
ตางๆ ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร จะมี 24 ฝาย คือ 1) ฝายจัดรายชือ่ บัณฑิตและจัดเตรียม
ปริญญาบัตร 2)ฝายเอกสาร 3) ฝายประชาสัมพันธ 4) ฝาย
พิธกี าร 5) ฝายสถานที่ แสง ถนน และจัดบริเวณทัว่ ไป 6)
ฝายระบบเครื่องเสียง 7) ฝายยานพาหนะ 8) ฝายตกแตง
สถานที่ 9) ฝายตอนรับและจัดทีพ่ กั 10) ฝายการเงิน 11) ฝาย
ถายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 12) ฝายถายภาพ
บัณฑิต 13) ฝายจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
14) ฝายจัดปริญญาบัตร 15) ฝายประสานงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร16) ฝายจัดการรานคาและสิทธิ
ประโยชน 17) ฝายพิธสี งฆ 18) ฝายปฐมพยาบาล 19) ฝาย
จัดการรับและสงเสด็จ ฯ 20) ฝายจัดงานสืบทอดปณิธาน
อุดมการณมอดินแดง 21) ฝายจัดงานแสดงความยินดี 22)
ฝายอำนวยการประสานงานสำนักพระราชวัง และศรภ. 23)
ฝายอำนวยความสะดวกญาติบณ
ั ฑิต 24) ฝายเลขานุการ และ
ประกอบดวยคณะตางๆ ทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร
จำนวน 23 คณะ [1,2,3]
จากการดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตรที่ผานมา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน



    

การศึกษา 2555 นำเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่อทราบปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปน
เพือ่ ประเมินผลการดำเนินงานของงานพิธพี ระราช แนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหมี
ทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการบริหาร ความสมบูรณตอ ไป
จัดการใหมปี ระสิทธิภาพ ประจำปการศึกษา 2555

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

3. วิธกี ารดำเนินงาน
ไดดำเนินการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการ
ศึกษา 2555 ตามลำดับขัน้ ตอน ดังนี้

4. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
การประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปการศึกษา 2555 และสรุปขอเสนอแนะของ
กรรมการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝายเลขานุการ งานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตร

5. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ
สรุปผลการดำเนินงานรวบรวมขอมูลที่ประเมินผลการ
ดำเนินงานมาโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555

6. การวิเคราะหขอ มูล
ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห
คำนวณคาตางๆ สถิตทิ ใี่ ชรอ ยละ จากการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในประเด็นตางๆ โดยฝายประเมิน
ผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป

7. ผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการดำเนินงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ประเด็นตางๆ โดยฝายประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555 นำเสนอตอ
ทีป่ ระชุมฯ เพือ่ ทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตรใหมคี วามสมบูรณตอ ไป ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผสู ำเร็จการศึกษา และการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา/ผูเขารับ มีผูสำเร็จการ
ศึกษา รวมจำนวน 9,301 คน [4] เขารับจริง จำนวน 8,537
คน คิดเปนรอยละ 91.8 ใชเวลาในการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จำนวน 277 นาที (4 ชัว่ โมง 37 นาที) เฉลีย่
เวลาทีใ่ ชในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน
30.81 คน/นาที
จำนวนผสู ำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับ ระดับ
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.1 ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับปริญญาโท คิด
เปนรอยละ 27.8 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คิดเปน
รอยละ 0.4 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.6 คิด
จำนวนผเู ขารับ พระราชทานปริญญาบัตรเฉลีย่ ตอนาที ดัง
ตารางที่ 1



การประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจำปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผเู ขารับพระราชทานปริญญาบัตรเฉลีย่ ตอนาที ในคณะตางๆ ทีม่ ีจำนวนผเู ขารับฯ มาก 5 อันดับ
แรก และมีจำนวนผเู ขารับฯนอย 5 อันดับสุดทาย

1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (มาก 5 อันดับแรก)
เวลาเฉลี่ย
คณะ
(คน/นาที)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (ป.ตรี)
46.15
เทคโนโลยี
36.79
เทคนิคการแพทย
35.76
เภสัชศาสตร
33.78
ศึกษาศาสตร
33.01

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (นอย 5 อันดับสุดทาย)
เวลาเฉลี่ย
คณะ
(คน/นาที)
1. เกษตรศาสตร
28.51
2. วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (ป.โท) 28.75
3. บัณฑิตวิทยาลัย
29.04
4. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
30.25
5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30.42

ประเด็นที่ 2 การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร คิดตามกลมุ ตัวอยาง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนกลมุ ตัวอยางในการจัดสงแบบประเมิน

กลุมตัวอยาง
กรรมการ
บัณฑิต
ญาติบัณฑิต

สงแบบประเมิน
200
200
200

รับคืน
196
192
200

รอยละ
98.0
96.0
100.0

ลักษณะขอมูลของญาติบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จุดเดนของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 57.5 ญาติ
1. จัดสถานทีแ่ ละบริเวณสวยงาม
บัณฑิตสวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน
2. พิธกี ารมีความเปนระเบียบ กระชับและรวดเร็ว
รอยละ 84.5 รองลงมาเปนภาคกลาง คิดเปนรอยละ 5.5
3. การตรงตอเวลาตามกำหนดการ
การเดินทางโดยรถยนตสว นตัว คิดเปนรอยละ 84.5 ในกลมุ
4. ระบบการรักษาความปลอดภัย
ญาติที่มารวมแสดงความยินดีโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 คน
5. การจัดบริเวณถายภาพสำหรับบัณฑิตสวยงาม
คิดเปนรอยละ 83.2 และพักคางคืนทีจ่ งั หวัดขอนแกน คิด
6. การจัดรถรับ-สง
เปนรอยละ 35.5 เฉลีย่ 2 คืน และเขาพักทีโ่ รงแรม คิดเปน ปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบตอการจัดการปญหา
รอยละ 49.4
1. จำนวนญาติบัณฑิต 56,759-68,296 คนโดย
ประมาณการจากจำนวนบัณฑิตทีเ่ ขารับ 8,537 คน เฉลีย่
7-8 คนตอบัณฑิต 1 คน
8. สรุปและอภิปรายผล
2. ปริมาณรถ 17,074-25,611 คันโดยประมาณจาก
สรุประดับผลสำเร็จของการจัดงานพิธพี ระราชทาน คาเฉลีย่ 2-3 คันตอบัณฑิต 1 คน
ปริญญาบัตรในปนี้
3. การพักคางคืนของญาติบณ
ั ฑิต 35.5% เฉลีย่ 2 คืน
กลมุ คณะกรรมการ อยใู นระดับมาก
คิดเปน 53.1% แนวทางแก ป ญ หาการดำเนิ น งานพิ ธี พ ระราชทาน
กลมุ บัณฑิต
อยใู นระดับมากทีส่ ดุ คิดเปน 53.1% ปริญญาบัตร
กลมุ ญาติบณ
ั ฑิต อยใู นระดับมาก
คิดเปน 50.5%
โดยภาพรวมของแนวทางการแกไขบัญหา ไดแก

    



การเพิม่ จำนวนผปู ฏิบตั งิ านในฝายประสานงานรักษาความ 11. เอกสารอางอิง
ปลอดภัยและการจราจร ฝายอำนวยความสะดวกญาติ
บัณฑิต และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชวยงานของฝายจัด [1] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน (2545) คมู อื ปฏิบตั งิ านคณะกรรมการจัด
ปริญญาบัตร เปนตน
งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
[2] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
9. ขอเสนอแนะ
ขอนแกน (2555) คมู อื ปฏิบตั งิ านคณะกรรมการจัด
1. เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย ควรเขมงวดใน
งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
การรักษาความปลอดภัย
[3] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
2. ควรมีการจัดรถรับ-สงบัณฑิตทัง้ กอนรับและหลัง
ขอนแกน (2555) คำกราบบังคมทูลรายงานของนายก
เสร็จพิธีฯ ใหชัดเจน
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
3. ควรจัดระบบจราจรใหดขี นึ้ และมีปา ยบอกทาง
ขอนแกนกราบบังคมทูล
ทีช่ ดั เจน ตัง้ แตกอ นชวงการฝกซอมจนถึงวันจริง
[4] หนังสือสูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. ควรมีหอ งน้ำใหมากขึน้ เพียงพอและมีแมบา น
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2556) หมายกำหนดการทรง
ทำความสะอาดดวย
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราช
5. ควรเพิม่ สถานทีถ่ า ยภาพใหมากกวานี้
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
1. ควรมีสถานที่ มีจดุ ใหบริการโทรศัพทฟรี ที่
พระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
สามารถติดตอญาติบณ
ั ฑิตได
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555
2. ควรกระจายการถายทอดสดพิธฯี ไปตามจุด
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน วันจันทร
ตางๆ และใกลแหลงอาหาร เครือ่ งดืม่ และหองน้ำ
ที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2556
3. ควรมีชดุ ครุยสำรองไวสำหรับบัณฑิต
4. ควรนำเสนอแผนระบบจราจร ในวันที่
ฝกซอมใหญประมาณ 5-10 นาที เพือ่ แจงบัณฑิตใหทราบ
เสนทางเพือ่ อำนวยความสะดวกแกบณ
ั ฑิต และญาติบณ
ั ฑิต

10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการจัดงานพิธพี ระราช
ทานปริญญาบัตร ประธานกรรมการฝายตางๆ ทุกทานซึง่ มี
สวนรวมในการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร รวมถึง
บัณฑิต และญาติบัณฑิต ซึ่งยินดีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมิน และ รศ.ชนะพล ศรีฤๅชา ผอู ำนวยการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่
เปนเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ผู ใ ห คำแนะนำ
เกีย่ วกับการประเมินผล ผจู ดั ทำขอขอบพระคุณไว ณ ทีน่ ี้
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
ในวิทยาเขตบางเขนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจำนวน 246 คน ระเบียบวิธวี จิ ยั ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดย
หาคารอยละและคาความถี่ โดยมีคำถามปลายเปดเกีย่ วกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพดานทักษะ
การใชภาษาอังกฤษของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการใชวธิ แี จกแจงความถีโ่ ดยเรียงลำดับคาคะแนนจาก
คะแนนมากไปนอย ซึง่ ผลการวิจยั ในภาพรวมพบวา อาจารยและบุคลากรสวนใหญเห็นดวยกับนโยบายการจัดโครงการ
อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.5 รองลงมาคือ การกำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในราย
วิชาเฉพาะเลือกในชั้นปที่ 3-4 คิดเปนรอยละ 88.2 การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต
กอนจบการศึกษา คิดเปนรอยละ 85 ตามลำดับ โดยคณาจารยและบุคลากรมีความตองการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ในดานการพูดมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ การเขียนและการพูดเพือ่ การสือ่ สาร คิดเปนรอยละ 67.4 และ
ดานการพูดในทีป่ ระชุม คิดเปนรอยละ 61.8) ตามลำดับ ซึง่ จากผลดังกลาวจะเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป

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

มหาวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนา
อาจารย จึ ง เป น หั ว ใจสำคั ญ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาจะต อ ง
ดำเนินการอยางเปนระบบโดยสอดคลองกับความตองการ
ของอาจารยและสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
จากความสำคัญของปญหาเหลานี้ จึงไดดำเนินการ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษา
อังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทัง้ ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนา
ศักยภาพการใชภาษาอังกฤษในดานตางๆ เพือ่ จะไดใชเปน
แนวทางและประโยชนในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสง
ผลตอการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกไปรับใชสงั คมและ
ประเทศชาติตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยตอไป

การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนและเพื่อการแขงขันในเวทีโลกนับไดวาสถาบัน
การศึกษามีบทบาทและหนาทีท่ สี่ ำคัญยิง่ โดยจำเปนตองสง
เสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนทาง
การศึกษาและนิสิตมีความพรอมและมีศักยภาพในการ
ทำงานเพื่อการแขงขัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาไดกำหนดใหการเปดเสรีการคาดานการอุดมศึกษา
และการบูรณาการศาสตรความรตู า งๆ เพือ่ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองเสริมหลัก
สูตรในทุกคณะและภาควิชา รวมทัง้ สรางความรคู วามเขาใจ
ใหอาจารยและนิสติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียม
กำลังคนดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการ
ติดตอสือ่ สาร การสงเสริมความรวมมือและความเขมแข็ง
ทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและนิสิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ระดับภูมภิ าคและนานาชาติ [1] ดังนัน้ อาจารยนบั วาเปน 2. วัตถุประสงค
ปจจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบาย
ผลิตบัณฑิตใหมปี ระสิทธิภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพือ่ สรางความแข็งแกรงดานการอุดมศึกษา การพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ได อ ย า งยั่ ง ยื น และมี ส ว นสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให
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3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ความสําคัญและความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรและนิสิต

มหาวิทยาลัย/คณะกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการ
พัฒนาบุคลากรในสถาบันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปใช้ใน
การวางแผนอย่างเป็นระบบ

ปรับจากโมเดลและแนวคิดเรือ่ ง การวางแผนพัฒนาพนักงาน (Career Development Plan = CDP) [2]

4. วิธดี ำเนินการ

5. ผลการศึกษา

การวิจยั ไดดำเนินการโดยทำการสำรวจขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีอาจารยและบุคลากรสงแบบ
สอบถามคืนจำนวน 246 คน ซึง่ มีประเด็นคำถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษา
อั ง กฤษของอาจารย บุ ค ลากร และนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร รวมทัง้ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน
ไดแก ขอมูลทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษา
อังกฤษของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ โดย
สงแบบสอบถามใหกบั อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคณะในวิทยาเขตบางเขนทัง้ สิน้ จำนวน 493 คนไดรบั
แบบสอบถามคืนจำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 50 และ
ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ และ
คำถามปลายเปดโดยเรียงลำดับคาคะแนนจากคะแนนมาก
ไปนอย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ จำแนกออกเปน 3 สวน
ตามแบบสอบถามดังนี้
1. ส ว นข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.4 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิด
เปนรอยละ 60.2 ซึง่ สวนใหญปฏิบตั งิ านในตำแหนงอาจารย
และนักวิชาการศึกษา คิดเปนรอยละ 51.2 ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 5-10 ป คิดเปนรอยละ 24
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของอาจารย และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จากผลการวิจัยในภาพรวมพบวา อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการสวนใหญเห็นดวย
ในการกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพดานภาษาตาง
ประเทศใหกับอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยนโยบายนโยบายทีม่ หาวิทยาลัยฯ จะจัด
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษา

    



อังกฤษใหแกนิสิต (คิดเปนรอยละ 95.5) รองลงมาคือ
กำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชาทีม่ กี ารสอนเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือก ชัน้ ปที่ 3-4 มากทีส่ ดุ
(คิดเปนรอยละ 88.2) และการกำหนดใหมหาวิทยาลัยฯ มี
การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษให
แกนสิ ติ กอนจบการศึกษา (คิดเปนรอยละ 75) ทัง้ นีม้ อี าจารย
และสายสนับสนุนทางวิชาการบางสวนที่ไมเห็นดวยใน
สวนนโยบายการกำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชา
ทีม่ กี ารสอนเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือก ชัน้ ปที่
3-4 โดยมีเหตุผลดังนี้
- ควรมีการเปดการสอนเปนภาษาอังกฤษมากกวา
1 รายวิชาใน 1 หลักสูตร
- บางสาขาไมมคี วามพรอมดานบุคลากร
- ไมมอี าจารยทสี่ อนเปนภาษาอังกฤษได
- เปนการสิ้นเปลือง เพราะนิสิตสามารถเลือก
เรียนในรายวิชาและหลักสูตรภาษาอังกฤษเรียนได
- ภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาบังคับยังไมสามารถ
พัฒนานิสิตได รายวิชาของภาควิชาเกี่ยวของโดยตรงกับ
เทคโนโลยีเทานัน้ ก็สอื่ ความหมายไดแลว
- ถากำหนดเปนรายวิชาเฉพาะเลือก นิสติ อาจไม
เลือกลงก็ได
- เปนการผลักภาระใหกบั นิสติ มหาวิทยาลัยควร
มีการ Facilitate นิสติ กอน หากจะเริม่ บังคับใชจริง
โดยอาจารยมีขอคิดเห็นในกรณีมหาวิทยาลัยฯ มี
การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษให
แกนสิ ติ กอนจบการศึกษา ดังนี้
- ควรสอบวัดความรูตั้งแตรับเขามาและบังคับ
เรียนเพิ่มเติม
- สอบได แ ต ไ ม ใ ช เ ป น เกณฑ ว า ผ า นแล ว จะ
จบโดยถาไมผา นจะมีมาตรการอยางไร
- อาจทำใหนิสิตมีปญหาการจบหลักสูตรเพียง
เพราะติดรายวิชานีว้ ชิ าเดียว
- ตามหลักสูตรมีรายวิชาภาษาอังกฤษทีน่ สิ ติ ลง
เรียนอยูแลว และนิสิตบัณฑิตศึกษาตองเรียน-สอบภาษา
อังกฤษอยแู ลว
- การออกข อ ปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ใน
ปจจุบนั ไมมตี วั อยางทีป่ ระสบความสำเร็จอยางแทจริง

และมีขอคิดเห็นของอาจารยกรณีมหาวิทยาลัยฯ
จะจัดโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษใหแกนสิ ติ ดังนี้
- การจัดอบรม/สัมมนาไมสามารถ “พัฒนา”
นิสติ ไดตราบเทาทีน่ สิ ติ ไมคดิ จะ “เกง” ภาษาอังกฤษ
- ควรมุงเนนใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในราย
วิชาภาษาอังกฤษ
- ควรสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาอังกฤษและเขารวมโครงการ/หรือกิจกรรมทีเ่ สริม
ทักษะอืน่ ๆ
ซึง่ อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการมี
ความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะให
นิสติ ในดานตางๆ เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้
- การสนทนา/การสั ม ภาษณ ง านเป น ภาษา
อังกฤษ (คิดเปนรอยละ 93.9)
- การเขียนเพือ่ นำเสนอ (คิดเปนรอยละ 76)
- การเขียนสื่อสารเพื่อการสมัครงาน (คิดเปน
รอยละ 74.8)
- ดานอืน่ ๆ (คิดเปนรอยละ 8.1) ประกอบดวย การ
ฟง-การอาน ควรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดการ
เขียนที่ดี การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมือ
อาชี พ การใช ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจำวั น และใน
บรรยากาศของการทำงาน
โดยอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
สวนใหญมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษในดานการพูด (คิดเปนรอยละ 69.5) รองลงมาคือ
การเขียน (คิดเปนรอยละ 61.0) การฟง (คิดเปนรอยละ
51.6) และการอาน (คิดเปนรอยละ 31.7) ตามลำดับ รวมทัง้
ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมเสริมทักษะทางดานตางๆ
เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้
- ดานการพูดแบบนำเสนอ (คิดเปนรอยละ 72.0)
- ดานการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสาร (คิด
เปนรอยละ 67.5)
- ดานการพูดในทีป่ ระชุม (คิดเปนรอยละ 61.8)
- ดานการฟงและออกเสียง (คิดเปนรอยละ 61.4)
- ดานการเขียน Proposal (คิดเปนรอยละ 53.7)
- ดานการเขียน Report (คิดเปนรอยละ 45.9)
- ดานเขียนจดหมาย (คิดเปนรอยละ 36.6)



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นอกจากนี้มีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการที่มีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม
เสริมทักษะทางดานอืน่ ๆ เชน การเขียนเขาใจความหมาย
ตัวยอของคำในการเขียน Email เพื่อสื่อสารกับชาวตาง
ประเทศ การเขียน editor ที่เปน native speaker เพื่อการ
ตีพมิ พระดับนานาชาติ เทคนิคการสอนดวยภาษาอังกฤษ
3. ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการดานภาษาอังกฤษ จำแนกประเด็นความคิดเห็น
ตามสาระสำคัญไดดงั นี้
3.1 ด า นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษา
อังกฤษ
(1) ควรมีการพัฒนา การฝกทักษะการใชภาษา
อังกฤษอยางตอเนือ่ ง เพราะทีเ่ คยมีคอื ใหไปเรียนและขาด
ความตอเนือ่ ง เมือ่ ไมไดใชกล็ มื
(2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนเรือ่ งทีต่ อ ง
ใชเวลา มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโครงการ
(3) พัฒนาศักยภาพอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการและนิสิตดานภาษาอังกฤษ ในทุกๆ ดานไม
เพียงเฉพาะการจัดการอบรมเพียงอยางเดียว มหาวิทยาลัยฯ
ควรปรับสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ใหนสิ ติ ไดใชภาษาอังกฤษ ทัง้
ในการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต เช น
นโยบายขอความรวมมืออาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจ
ทำลักษณะเดียวกันในกิจกรรมพัฒนานิสติ
(4) ควรจัดสอบภาษาอังกฤษตั้งแตสอบคัดเลือก
อาจารยและบุคลากร สายสนับสนุนทางวิชาการ หรือมี
(5) การกำหนดใหผจู ะสอบคัดเลือกมีคะแนนจาก
การสอบ IELT หรือ TOEFL มายื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด
(6) ควรใหทกุ ภาควิชามีการจัด Mentor ดานภาษา
อังกฤษใหผูจบการศึกษาจากประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ดานภาษาอังกฤษมากขึน้
(7) การสร า งบรรยากาศให มี ก ารสื่ อ สารภาษา
อังกฤษ เชน เพิม่ รับนิสติ ตางชาติ สงเสริมทุน, กำหนดให
มีนสิ ติ ตางชาติในแตละ Lab ทัง้ นิสติ แลกเปลีย่ น อาจารย
พิเศษ และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย การเสริมทางดานสื่อ

ประชาสัมพันธ สือ่ การสอนเปนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เสริม
บรรยากาศภายในคณะและในมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาดานการสือ่ สารเปนภาษาอังกฤษดวย เชน ปายตางๆ
เปน 2 ภาษาในการโฆษณา
(8) กำหนดใหมกี ารสัมมนา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา เปนภาษาอังกฤษ
(9) ควรเปดหลักสูตรนานาชาติเพิม่ ขึน้
(10) ควรยกเลิกนโยบายใหอาจารยทำเอกสาร
ประกอบการสอนภาษาไทยแตควรใช Text Recommendation ทีใ่ ชในหองเรียน
(11) ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพภาษาอั ง กฤษ
สำหรับนิสติ อยางจริงจังควรเปดโอกาสใหแตละคณะเปด
สอนวิชา English for xxx เฉพาะในแตละสาขา
(12) ควรจัดอบรมใหอาจารย บุคลากรสายสนับ
สนุนทางวิชาการและนิสิตใหมีการพัฒนาภาษาอยางตอ
เนื่อง
(13) การเรียน/อบรม ในชั้นเรียนเทานั้นจะเห็น
ผลไดชา การใชภาษาตางๆ (ทัง้ ไทย อังกฤษ และอืน่ ๆ) ตอง
ฝกฝนตลอดเวลา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอ งมี
กิจกรรมทีเ่ ปนภาษาอังกฤษตลอดเวลา
(14) การสอนเปนภาษาอังกฤษ ควรทำเปนบางราย
วิชาเนือ่ งจากบางรายวิชา มีเนือ้ หา คำนวณ วิเคราะห ซึง่ ตอง
การคำอธิบายทีต่ อ งมีความเขาใจคอนขางมาก
(15) ควรนำรองใหมีการสอนในรูปแบบภาษา
อังกฤษ เพือ่ เพิม่ ทักษะของอาจารยและนิสติ
(16) ควรมีนโยบายใหอาจารยสอดแทรกภาษา
อังกฤษในทุกรายวิชา เชนการทักทายสัน้ ๆ การตอบคำถาม
ในชั้นเรียน
(17) ควรมี ส ถานที่ พ บปะสั ง สรรค ข องนิ สิ ต อาจารยชาวตางประเทศเพื่อที่นิสิต-อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทีต่ อ งการฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ สามารถ
พบปะพูดคุยสือ่ สารสัมพันธกบั เพือ่ นชาวตางประเทศได
3.2 ดานการพัฒนาอาจารย
(1) การพัฒนาศักยภาพอาจารยควรใชแนวคิดให
อาจารยมีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากที่สุดโดยให
อาจารยในสาขาตางๆ คณะตางๆ มีสว นรวมในการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในสาขาของตนให แ ต ล ะ

    



คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาในสาขาของตนใหแตละ
คณะสามารถเป ด สอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สาขาของ
ตนเองแบบกระจายอำนาจไมรวมศูนยที่คณะหรือสาขา
เดียว ซึง่ จะทำใหภาษาอังกฤษเปนเรือ่ งทีใ่ กลกบั ชีวติ ประจำ
วันของอาจารยมากขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
(2) ควรพัฒนาอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและ
นิสติ โดยจัดสภาพแวดลอมใหมบี รรยากาศ แบบ campus ที่
ใชภาษาอังกฤษ เพราะนิสติ จะซึมซับมากกวา นำนิสติ แลก
เปลี่ยนกับสังคม มีกิจกรรมรวมกับนิสิตไทย เพื่อใหเด็ก
ไทยเกิดความสนใจตองการเรียนรอู ยากไปตางประเทศ
(3) ควรลดภาระงานเอกสาร เพื่อใหคณาจารย
ทมุ เทกับงานสอน วิจยั และบุคลากรสายสนับสนุนมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
(4) ควรจัดหาทุนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับ
สนุนเพือ่ พัฒนาภาษาตางประเทศ เชน การอบรม การเสนอ
บทความในตางประเทศ การใหอาจารยทจี่ บในประเทศไป
ทำ postdoc ในตางประเทศ
(5) สรางแรงจูงใจ เชน คาตอบแทน เหรียญเชิด
ชูเกียรติ ใหแกอาจารยที่สอนเปนภาษาตางประเทศอยาง
เหมาะสม
(6) ควรมีการสำรวจภาระงานสอนของอาจารย
และกำหนดเปนตารางแผนและประเมินผลใหอาจารยตอ ง
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษทุกคน (ยกเวนอาจารยที่
ยืนยันวาใชภาษาอังกฤษไดดอี ยแู ลว)
(7) ขอใหศนู ยภาษาสอบเทียบความรภู าษาอังกฤษ
ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ นำผลมาใชใน
การปรับปรุง สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรใชภาษา
อังกฤษใหถกู ตองมากขึน้
(8) ควรส ง เสริ ม อาจารย ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท – ปริญญาเอก ในประเทศไทยกอนและ ควรมี
การสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสแลกเปลี่ยน การสอนการ
ทำวิ จั ย กั บ อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศจะเป น
ประโยชนกวาการพัฒนาโดยการเรียนในหองเรียน
(9) ควรมีวธิ กี ารพัฒนานอกเหนือจากการเรียนใน
ห อ งเรี ย นอย า งเดี ย วเนื่ อ งจากการเรี ย นในห อ งเรี ย น
อาจารย ส ว นใหญ ไ ด เ รี ย นมาแล ว แต ข าดโอกาสและ
ประสบการณในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษมากกวา

(10) อาจารยในหลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ
ต อ งได รั บ การพั ฒ นาภาษาอย า งจริ ง จั ง การเรี ย นจบ
ตางประเทศไมเปนหลักประกันการใชภาษาอังกฤษได
ดีเพราะอาจารยไมไดสอนแตวิชาการเทานั้น ในสวน
สนทนาใหคำปรึกษาตางๆ คือ ภาษาในชีวิตประจำวัน
อาจารยตอ งสอนแนะนำเปนภาษาอังกฤษได
(11) ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมการใชภาษาโดย
เนนสนทนา ใหอาจารยและบุคลากรตองผานอยางนอย
1-2 คอรส เลือกไดตามความสนใจและตองตอเนือ่ งทุกป
(12) อาจารยจำเปนตองไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและ
บุคลากรตองไดรบั การพัฒนาดานการสือ่ สารในชีวติ ประจำ
วัน
(13) ควรเปดโอกาสใหอาจารยไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ ในดานการเรียนการสอนในสาขาที่ตรงกัน
และเปดโอกาสใหอาจารยใชเวลาในชวงภาคฤดูรอนไป
เพิ่มพูนฟนฟูความรูในตางประเทศ
(14) ควรสงอาจารยและบุคลากรไปอบรมภาษา
อังกฤษระยะสัน้ ๆ เชน 1 เดือนทีส่ ถาบันสอนภาษาทีต่ า ง
ประเทศ เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย
3.3 ดานการจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ
(1) ควรมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกบั คณาจารย
และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น โดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ย เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน หากอาจารยผูสอนยังขาดทักษะก็ไม
สามารถสอนนิสติ ใหมปี ระสิทธิภาพได
(2) จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกบั บุคลากร
ทุกระดับและพัฒนาระบบออนไลน เชน e-Learning
(3) ควรพั ฒ นาเร ง ด ว นตามความต อ งการของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โครงการจัด
(4) ควรจัดอบรมพิเศษ ชวงเวลาเย็นหรือวันหยุด
เสาร อาทิตย
(5) ควรแยกการอบรมสำหรับพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอตางๆ ที่มีระดับพื้นฐาน
แตกตางกันและควรเปดอบรมภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรบั
การฝกอบรม โดยเฉพาะภาษาจีน สเปน



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(6) ควรอบรมดานภาษาอังกฤษเพือ่ เขียนบทความ
วิชาการ ควรพัฒนาอยางมากหากจะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
(7) ควรจัดทำ workshop แลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางกัน
(8) ควรจัดอบรมเปนชุดๆ ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากอายุและความรับผิดชอบในการสอนและตาม
ภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายของบุคลากร
(9) ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิ์
อบรมภาษาอังกฤษทีศ่ นู ยภาษา โดยไมตอ งเสียคาใชจา ย
(10) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา
อังกฤษใหบคุ ลากรในแตละคณะดานการพูดและเขียนใน
ชวง ต.ค./เม.ย. รนุ ละประมาณ 50 คน
(11) ควรจัดใหอาจารยและบุคลากรมีโอกาสไดพดู
คุยภาษาอังกฤษ โดยอยใู นรูปแบบการจัดกลมุ ใหเรียนหรือ
พบปะพูดคุยกับอาจารยตางประเทศเปนระยะอยางตอ
เนือ่ งอาจจะเปนทุกสัปดาหหรือมากกวา
3.4 ดานอื่นๆ
(1) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเว็บไซตใหเปนภาษา
อังกฤษทีใ่ ชงานไดครบถวนสมบูรณจริงๆ ควรมีแตภาษา
อังกฤษลวน และการนำเสนอขาวสาร ความกาวหนาทาง
ดานงานวิจยั และความกาวหนาของหลักสูตรตางๆ แนวคิด
หลักการในงานวิจัยเพื่อชี้นำดานการวิจัยทางดานเกษตร
ของโลก
(2) ควรจัดตั้งหนวยที่ชวยเหลือดานการแปลและ
ตรวจความถูกตองการใชภาษาอังกฤษของผลงานอาจารย
และบุคลากรดานวิจยั
(3) ควรนำดัชนีคะแนนภาษาอังกฤษของบุคลากร
มาผูกพันกับการพิจารณาเงินเดือนและแนะนำเว็บไซดออ
นไลนเพือ่ บุคลากรมาศึกษาดวยตัวเอง
(4) ถึงแมวาระเบียบจะยังไมมีนโยบายดานการ
ศึกษาเพือ่ รองรับกับอาเซียนและการกาวไปสรู ะดับโลกที่
ชัดเจนแตผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารยและบุคลากร
จะตองมีแผนการรองรับทีช่ ดั เจนและเปนรูปธรรม
(5) สำหรั บ นิ สิ ต จั ด อบรมโดยให มี ก ารสอบที่
ชัดเจน ถาสอบไมผา นตองลงใหมจนกวาจะผาน โดยเนน
การพูดคุยสนทนา

(6) กำหนดเกณฑ ค วามสามารถทางด า นภาษา
อังกฤษ กอนเขามาเปนอาจารยตอ งมีการสอบคัดเลือกภาษา
อังกฤษ โดยอาจจะเทียบกับ TOEFL หรือขอสอบของ
คณะมนุษยศาสตร แตเกณฑจะตองสูงกวานิสติ ปริญญาโท
(7) กำหนดตัวชีว้ ดั ทางดานความสามารถทางภาษา
ตางประเทศในการประเมินผลงานประจำป
(8) สงเสริมใหทุกหนวยงานใชภาษาอังกฤษใน
การติดตอสือ่ สารทัง้ บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
(9) ควรส ง เสริ ม ทั ก ษะด า นภาษาจี น และภาษา
อังกฤษสำหรับนิสติ
(10) ควรมีเงื่อนไขบังคับใหเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาอาจารย บุคลากรและนิสติ ใหมกี ารอบรมหรือการ
เรียนรทู เี่ ปนภาษาอังกฤษ

6. สรุปและการอภิปรายผล
การกำหนดนโยบายการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกระบวนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนอยาง
เปนระบบและมีเปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
รองรับการแขงขันไดในระดับนานาชาติ [3] ตลอดจนเพือ่
รองรับการเปดเสรีทางการคาและการกาวสูประชาคมอา
เซียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิง่ การพัฒนาอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนิสติ
ใหมศี กั ยภาพและคุณภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษที่
นอกเหนือจากการติดตอสือ่ สารเพือ่ เปนประโยชนในการ
ทำงานและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับผูเกี่ยว
ของในสถาบันการศึกษา ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่
จะพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คือ มหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
และนิสติ มีโอกาสไดพฒ
ั นาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษที่
เอือ้ ประโยชนตอ การปฏิบตั งิ านและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานหรือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก [4]
เพือ่ สงผลใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

    



และนิสติ ในดานภาษาอังกฤษ ดังนัน้ เพือ่ ประโยชนในการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย บุคลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาควร
มีการจัดสรรเงินในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
เพียงพอซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อ
สารอยางเต็มทีแ่ ละเพือ่ เปนการรองรับการเขาสปู ระชาคม
อาเซียนและสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และควรจัดสรร
อัตรากำลังและทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตใหเพียงพอและควรมี
หนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาดูแลรับผิดชอบในการติดตอประสานงานความรวมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตซึ่งจะชวยใหการกำหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเปนผลเชิงรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ มไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสือ่ สาร
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับ
บุคลากรทางการศึกษาและนิสติ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
(3) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุนและนิสติ จำแนกตามคณะหรือกลมุ สาขาเพือ่ ใช
เป น ข อ มู ล ในการกำหนดนโยบายการพั ฒ นาได อ ย า ง
เหมาะสมตอไป
7. ขอเสนอแนะ
(4) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปญหาอุปสรรค
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำประโยชนไปใช
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นภาษาอั ง กฤษของอาจารย
จากผลการวิจัยซึ่งพบวาอาจารยและบุคลากรสาย บุคลากรสายสนับสนุนและนิสติ ในสถาบันอุดมศึกษา
สนั บ สนุ น เห็ น ด ว ยกั บ การกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บรรลุตามเปาหมายและสอดคลองตามยุทธศาสตรการสราง
บุคลากรของประเทศที่ไดมีการกำหนดแผนการพัฒนา
กำลังคนทีม่ คี วามรู ความสามารถและมีทกั ษะการทำงานที่
มีคณ
ุ ภาพอยางยัง่ ยืน ดังนัน้ การพัฒนาอาจารย บุคลากรทาง
การศึกษาและนิสติ ทีม่ กี ารวางแผนอยางเปนระบบหรือการ
จัดโครงการอบรม การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษยอมเปนหลักประกันตอการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และเพือ่ เปนการเพิม่ พูนความรคู วามสามารถและทักษะใน
การปฏิบตั งิ านของอาจารยในการพัฒนาการเรียนการสอน
[5] ซึง่ ผลจากการวิจยั ในภาพรวมสะทอนใหเห็นวาอาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสว นใหญเห็น
ดวยกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพอาจารย บุคลากรและ
นิสติ มากทีส่ ดุ รองลงมาไดแกนโยบายการกำหนดใหหลัก
สู ต รมี ก ารเป ด รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเป น ภาษา
อังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตชั้นปที่ 4 การจัด
สอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษใหแกนสิ ติ
กอนสำเร็จการศึกษา สำหรับความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความตองการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการใชภาษาอังกฤษ การเขียน การติดตอ
สือ่ สารและการพูดในทีป่ ระชุม ตามลำดับ สำหรับความคิด
เห็นและขอเสนอแนะทีม่ ตี อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
ประเด็นสำคัญไดแก การปรับปรุงเว็บไซต การปรับปรุงและ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน
ตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งโอกาสใน
การเปดโลกทัศนการแลกเปลีย่ นความรแู ละประสบการณ
เพื่อนำความรูไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
งานวิจยั นี้ มีจดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาและเปรียบเทียบสถานภาพทางการ
เรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 จนถึงปการศึกษา 2554 ผลการศึกษาพบวา ในปการศึกษา 2551
มีนกั ศึกษาลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ จำนวน 68 คน (รอยละ 22.59) จากนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมด จำนวน 301
คน เปนนักศึกษาสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมากทีส่ ดุ จำนวน 127 คน (รอยละ 42.19) รองลงมาเปนนักศึกษา
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล จำนวน 40 คน (รอยละ 13.29) เมือ่ จำแนกตามชัน้ ป พบวา เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 มาก
ทีส่ ดุ จำนวน 197 คน (รอยละ 65.45) สาเหตุทนี่ กั ศึกษาลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการเรียน เชน ผลการ
เรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมไดลงทะเบียนเรียน คิดเปนรอยละ 29.90 นอกจากนีย้ งั มีสาเหตุอนื่ ๆ ไดแก ปญหา
ดานการเงิน ปญหาดานครอบครัว ปญหาดานจิตใจ (เชน ความเครียด ซึมเศรา) ปญหาดานรางกาย เปนโรคตาง ๆ ประสบ
อุบตั เิ หตุ ลาอุปสมบท ดูแลกิจการทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวิชา สงผลใหนกั ศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปตามทีก่ ำหนดในหลักสูตร โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป และมีนกั ศึกษาทีส่ ามารถสำเร็จการ
ศึกษาเพียงรอยละ 41.15 เทานัน้ นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาใหประสบความสำเร็จในการเรียนโดยรวมมือกับภาควิชา ผสู อน อาจารย
ทีป่ รึกษา รวมทัง้ มีการประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับผปู กครอง เพือ่ สงเสริมความเขาใจอันดีตอ กัน และปองกัน
หรือแกไขปญหาของนักศึกษา
คำสำคัญ : สถานภาพนักศึกษา, ลาพักการศึกษา, คณะวิศวกรรมศาสตร

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
คณะวิศวกรรมศาสตรมกี ารจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา มีนกั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปการศึกษา 2555 รวมทัง้ สิน้ 2,725 คน และมีแนว
โนมทีจ่ ะเพิม่ จำนวนมากขึน้ ในทุก ๆ ป จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
ขอมูลสถานภาพนักศึกษาจากขอมูลของกองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทัง้ เอกสาร
การยื่นขอลาออกของนักศึกษา พบวา ในแตละภาคการ
ศึกษามีนักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูใน
ระดับที่เรียกวาภาวะรอพินิจ และตองออกกลางคัน พน
สภาพจากการเปนนักศึกษา เนือ่ งจากไดแตมระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ำกวาเกณฑทกี่ ำหนด โดยมาจากหลายสาเหตุ
และสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความเครียด ซึ่งเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งทางดานจิตใจ และรางกาย
สำหรับนักศึกษามีปจจัยหลายประการที่อาจจะทำใหเกิด
ความเครียด เชน ปญหาครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาการเรียน และปจจัยที่มาจากตัวนักศึกษาเอง ก็คือ
สภาวะบางอยางของรางกายและจิตใจ เชน การไดรบั การ
พักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวย การติดสุราและยาเสพติด
สาเหตุเหลานีจ้ ะสงผลตอสภาพจิตใจ ทำใหเกิดความกดดัน
ความวิตกกังวล ความสับสนและความเครียด ทำใหขาด
สมาธิ ขาดความอดทน ทำใหผลการเรียนต่ำลงจนตองพัก
การเรียน หรือพนสภาพนักศึกษา หรือเกิดพฤติกรรมเบีย่ ง
เบน รวมทัง้ การทำลายชีวติ ตนเองดวย
จากข อ มู ล สถิ ติ จำนวนการลาพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2552 มีจำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน และปการศึกษา 2554

จำนวน 41 คน สภาพการณเชนนีอ้ าจทำใหนกั ศึกษากลมุ
นีไ้ มสามารถสำเร็จการศึกษา หรืออาจจะสำเร็จการศึกษา
แตไมไดเปนไปตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาและสถานภาพทางการ
เรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา เพือ่ จะไดใชเปนแนว
ทางในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาให
ประสบความสำเร็จในการเรียนตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษา
2.2 เพือ่ ศึกษาสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษา
ทีล่ าพักการศึกษา

3. วิธดี ำเนินงาน
3.1 ประชากรและกลมุ ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทีล่ าพักการศึกษา ตัง้ แต
ปการศึกษา 2547-2554จำนวน 301 คน เนือ่ งจากนักศึกษา
บางคนไดลาพักการศึกษามากกวา 1 ภาคการศึกษา ดังนัน้
จึงนับประชากรและกลมุ ตัวอยางทีล่ าพักการศึกษาตามภาค
การศึกษา
ปการศึกษา 2547 จำนวน 8 คน
ปการศึกษา 2548 จำนวน 13 คน
ปการศึกษา 2549 จำนวน 3 คน
ปการศึกษา 2550 จำนวน 52 คน
ปการศึกษา 2551 จำนวน 68 คน

    



ปการศึกษา 2552 จำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน
ปการศึกษา 2554 จำนวน 41 คน
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ การสำเนาขอมูล
ในรู ป ฐานข อ มู ล (Database) จากกองทะเบี ย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร นำมาแปลงรูป
จากฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมประยุกตทาง
สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร
3.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 รวบรวมขอมูลจากคำรองการขอลาพักการ
ศึกษาและเอกสารการสรุปผลทีน่ ำเขาคณะกรรมการประจำ
คณะฯ 3.3.2 นำขอมูลจากระบบสารสนเทศนักศึกษาหรือ
SIS (Student Information System) ซึง่ มหาวิทยาลัยไดจดั
ทำขึน้ เพือ่ การสืบคนสารสนเทศนักศึกษา ไดแก การสืบคน
รายวิชาตางๆ รายวิชาที่เปดสอน ขอมูลนักศึกษา การลง
ทะเบี ย น ผลการเรี ย น รายวิ ช าที่ อ าจารย ส อน รายชื่ อ
นั ก ศึ ก ษาในที่ ป รึ ก ษา และการอนุ มั ติ ก ารลงทะเบี ย น
เปนตน
3.4 การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
วิเคราะหขอ มูล

3.4.1 นำขอมูลจากคำรองการขอลาพักการศึกษา
และเอกสารการสรุปผลทีน่ ำเขาคณะกรรมการประจำคณะฯ
มาจัดเก็บเปนฐานขอมูลในรูปแบบ Microsoft Excel
3.4.2 ถ า ยโอนข อ มู ล จาก SIS (Student
Information System) ของมหาวิทยาลัย ใหเปนฐานขอมูล
ในรูปแบบ Microsoft Excel
3.4.3 การวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิตมิ าใชในการวิเคราะหเปนจำนวนรอยละ

ภาพที่ 1

4. ผลการศึกษา
4.1 เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - ปการศึกษา 2554
จากการศึกษาขอมูลตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554
นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมด จำนวน 301 คน พบวา
ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาลาพักการศึกษามากที่สุด
คิดเปนรอยละ 22.59 รองลงมา คือ ปการศึกษา 2552
คิดเปนรอยละ 21.93 ดังภาพที่ 1

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามปการศึกษา



ปญหาและสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

ในสวนของภาควิชา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554 พบวา
นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรลาพักการศึกษา
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 42.19 รองลงมา คือ นักศึกษาของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คิดเปนรอยละ 13.29 ดังภาพที่ 2
หากจำแนกตามชัน้ ป จากนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
ทัง้ หมด จำนวน 301 คน ในภาพรวมตัง้ แตปก ารศึกษา 2547

- 2554 พบวา นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ
คิดเปนรอยละ 65.45 รองลงมา คือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 คิด
เปนรอยละ 16.94 หากแยกเปนปการศึกษา พบวา มีแนว
โนมเปนไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม คือ สวนใหญ
เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 1

ภาพที่ 2

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามภาควิชา

ภาพที่ 3

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามชัน้ ป



    
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา ปการศึกษา 2547-2554 จำแนกตามชัน้ ป
ชั้นปี

ภาค
การศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 2

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 3

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 4

ร้อยละ

1/2547

0

0.00

0

0.00

1

16.67

5

2/2547

0

0.00

0

0.00

0

0.00

รวม

0

0.00

0

0.00

1

1/2548

0

0.00

0

0.00

2/2548

3

27.27

4

รวม

3

23.08

1/2549

0

2/2549

รวม

ร้อยละ

83.33

6

1.99

2

100.00

2

0.66

12.50

7

87.50

8

2.66

0

0.00

2

100.00

2

0.66

36.36

1

9.09

3

27.27

11

3.65

4

30.77

1

7.69

5

38.46

13

4.32

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

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 เปรียบเทียบสาเหตุ/ปญหาการลาพักการศึกษา
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 – ปการศึกษา 2554
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547-2554 จากนักศึกษาทัง้ หมด
ทีล่ าพักการศึกษา จำนวน 301 คน พบวา สาเหตุ/ปญหาของ
นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการเรียน

เชน ผลการเรียนต่ำ, เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมได
ลงทะเบียนเรียน จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 29.90 รอง
ลงมา คือ นักศึกษาไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน จำนวน
73 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ปญหาดานการเงิน จำนวน
57 คน คิดเปนรอยละ 18.94 ดังตารางที่ 2



ปญหาและสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

ตารางที่ 2 สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
1. ปญหาดานการเรียน เชน ผลการเรียนต่ํา, เวลาเรียนไมเพียงพอ, ไมไดลงทะเบียนเรียน
2. ไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน
3. ปญหาดานการเงิน
4. ปญหาดานครอบครัว
5. ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา
6. ปญหาดานรางกาย เปนโรคตางๆ
7. ปญหาดานประสบอุบัติเหตุ
8. ลาอุปสมบท
9. ดูแลกิจการทางบาน
10. เกณฑทหาร
11. รอการยายสาขาวิชา
รวม

4.3 เปรียบเทียบสถานภาพทางการเรียนของนัก
ศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554
มีนกั ศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมดนับตามรหัสนักศึกษา
จำนวน 226 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา สามารถ
สำเร็จการศึกษา จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 41.15 โดย
ใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป นักศึกษาทีพ่ น สภาพการเปน
นักศึกษา จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 34.51 นักศึกษาลา
ออก จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 11.95 นักศึกษาทีก่ ำลัง
ศึกษา จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 11.06 และนักศึกษา
เสียชีวิต จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.33 หากจำแนก
ตามวิทยาเขต ไดผลการศึกษา ดังนี้
4.3.1 วิทยาเขตหาดใหญ มีนกั ศึกษาลาพักการ
ศึกษาทัง้ หมด จำนวน 178 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการ
ศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 73 คน คิดเปนรอย
ละ 41.01 โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 5.95 ป นักศึกษาที่
พนสภาพการเปนนักศึกษา จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ
33.15 นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษา จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ
12.36 นักศึกษาลาออก จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11.80
และนักศึกษาเสียชีวติ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.69
4.3.2 วิทยาเขตภูเก็ต มีนกั ศึกษาลาพักการศึกษา
ทัง้ หมด จำนวน 48 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

จํานวน
90
73
57
25
21
18
9
2
2
2
2
301

รอยละ
29.90
24.25
18.94
8.31
6.98
5.98
2.99
0.66
0.66
0.66
0.66
100.00

สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ
41.67 โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.30 ป นักศึกษาทีพ่ น
สภาพการเปนนักศึกษา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 39.58
นักศึกษาลาออก จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 นักศึกษา
ทีก่ ำลังศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และไมมี
นักศึกษาเสียชีวติ ดังภาพที่ 4

5. สรุปและการอภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาปญหาและสถานภาพ
ทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” พบวา สาเหตุ/ปญหา
ของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการ
เรียน เชน ผลการเรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไม
ไดลงทะเบียนเรียน สงผลใหนักศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามหลักสูตร 4 ป จากนักศึกษาทีล่ าพักทัง้ หมด
ซึง่ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา เพียงรอยละ 41.15 เทา
นัน้ โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป และนักศึกษาตอง
พนสภาพการเปนนักศึกษา รอยละ 34.51 นอกจากปญหา
ดานการเรียนแลวที่นักศึกษาตองลาพักการศึกษา ยังมี
สาเหตุอนื่ ๆ คือ ปญหาดานการเงิน ปญหาดานครอบครัว
ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา ปญหาดานราง



    

ภาพที่ 4

เปรียบเทียบรอยละสถานภาพของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต

กาย เปนโรคตาง ๆ ประสบอุบตั เิ หตุ ลาอุปสมบท ดูแลกิจการ
ทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวิชา ซึง่ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของนีรนุช ยุวดีนเิ วศ (2547) ไดศกึ ษาวิจยั
เรื่ อ ง “ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
โปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี”
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนในภาพรวมอยใู นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปน
รายปจจัย พบวา ปจจัยดานครอบครัวและสวนตัว มีผลตอ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในระดับมาก หากพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับนักศึกษา
ทัศนคติในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และนิสัยในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก [1]
การมีสว นรวมของผปู กครองเปนกลไกสำคัญ ใน
การชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตรไดดูแลและพัฒนานัก
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ การพัฒนาระบบ อีกทั้งเปนการลดหรือบรรเทา
ปญหาของนักศึกษาไดทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับที่ Dr.
Joyce L.Epstein ไดกลาวในหนังสือ “School, Family and
Community Partnerships,Your Handbook for Action” ใน
หัวขอ Communicating การสือ่ สารระหวางผปู กครองและ

สถานศึกษา เพือ่ ใหทราบขอมูลเกีย่ วกับโปรแกรมการเรียน
และความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน [2] นอกจากนี้ คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาใหประสบ
ความสำเร็จในการเรียน ดังนี้
5.1 ควรจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกชัน้
ป โดยรวมมือกับภาควิชา ผสู อน อาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ การ
ดูแลนักศึกษาไดอยางทัว่ ถึง จัดบริการใหคำปรึกษาแกนกั
ศึกษาที่ตองการคำปรึกษา ทั้งปญหาการเรียนและปญหา
สวนตัว พรอมทัง้ สรางแรงจูงในการศึกษา
5.2 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี
ความประพฤติดแี ตคอ นขางยากจนหรือประสบปญหาใน
ครอบครัว กรณีมปี ญ
 หาฉุกเฉินใหสามารถแจงขอทุนได
กรณีพิเศษ ไมตองรอรอบการพิจารณา เพื่อใหความชวย
เหลือขั้นตนกอน
5.3 จัดทำและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกีย่ ว
กับการเรียนการสอน พฤติกรรมและการจัดทำกิจกรรมของ
คณะฯ และนักศึกษา เพือ่ แจงใหพอ แม ผปู กครองรับทราบ
5.4 จัดกิจกรรมทีต่ อ งสงเสริมพัฒนาการนักศึกษา
ทางดานสังคม อารมณ จิตใจ และทักษะประสบการณ เพือ่
ใหสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข โดย


การปรับปรุงบริเวณ อาคารสถานที่ ภูมทิ ศั นและสิง่ อำนวย
ความสะดวกตางๆใหผเู รียนไดพกั ผอนหรือ คลายเครียดใน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทีด่ ี
5.5 ควรประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับพอ
แม ผปู กครอง อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครัง้ เพือ่ สงเสริม
ความเขาใจอันดีตอกัน และกำหนดวิธีการปองกันหรือ
แกไขปญหาของนักศึกษา

ปญหาและสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชีย่ วชำนาญ ทีป่ รึกษา
ไดใหแนวคิด คำแนะนำ ตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
ตางๆ คณะกรรมการผทู รงคุณวุฒขิ องคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ไดใหความอนุเคราะหพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ตางๆ ทีเ่ ปนประโยชน และคณะวิศวกรรมศาสตร ทีส่ นับ
สนุนทุนวิจัยในการทำผลงานจากงบประมาณเงินรายได
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
ประเภทวิจัยวิศวศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556
6.1 ควรทำการศึกษาความตองการความชวยเหลือ สัญญาเลขที่ ENG-56-2-7-18-0180-S
ดานตาง ๆ ของนักศึกษาทีเ่ คยลาพักการ ศึกษา
6.2 ควรทำการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลตอ 8. เอกสารอางอิง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา เชน ตัวแปรความรู
พืน้ ฐาน ตัวแปร สิง่ แวดลอม บรรยากาศในการเรียน และ [1] นีรนุช ยุวดีนเิ วศ (2547). ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางการ
เรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน
ราชภัฎอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
6.3 ควรทำการศึกษาปญหาและสาเหตุของนักศึกษา
[2] Joyce Epstein, Editor, (1991). ‘Parent Involvement’
ทีพ่ น สภาพการเปนนักศึกษา
(Special Section). หนา 72.
6.4 ควรทำการศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและแกไขปญหา การพนสภาพ การเปนนัก
ศึกษา/การออกกลางคันของนักศึกษา
6.5 ควรทำการศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักสูตรการ
เรียนการสอนของคณะฯ เนือ่ งจากมีจำนวนนักศึกษาทีล่ า
พักการศึกษามากขึน้
6.6 ควรทำการศึกษาวิเคราะหนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่
มีปญ
 หาทางดานการเรียน

    



    


ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556
Applicants’ Satisfaction towards Direct Admission Enrollment
For Undergraduate Level of Khon Kaen University in the year 2012
สุภาพ ไชยยา, ธัญวลัย กฤษณกมล และ สุวรรณภา แสงคอม
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 โทรศัพท 043-202-803 E-mail: chaisupap@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการรับสมัครเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556 มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผู
สมัครตอระบบการรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet
ประจำปการศึกษา 2556 จำนวน 41,403 ราย ผลการวิจยั พบวา ผสู มัครสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70 และ มีคะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรียน ตัง้ แต 3.00 ขึน้ คิดเปนรอยละ 62.7 และพบวาผสู มัครมีความพึงพอใจในดานความสะดวกในการสมัคร
ในระดับปานกลางถึงมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 96.76 และความพึงพอใจในขัน้ ตอนในการสมัครไมไดยงุ ยากหรือทำตาม
ขัน้ ตอนไดงา ยมาก คิดเปนรอยละ 95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผสู มัครจะพึงพอใจในระดับพอใชถงึ มาก
รอยละ 92.72 และพบวาเพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน มีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจในภาพรวมของการสมัคร
ทาง Internet อยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบการรับสมัครเขาศึกษาโดยวิธรี บั ตรง

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.



ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556

1. บทนำ

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

แตละปมหาวิทยาลัยขอนแกน จะรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประมาณ 4,000 คน ทัง้ ทีร่ บั จากนักเรียน
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
โดยวิธรี บั ตรง และรับจากการสอบเขามหาวิทยาลัย จากสวน
กลาง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนจำนวนเพิม่ ขึน้ ทุก ๆ ป
การสมัครชวงแรกในปการศึกษา 2548 ผูสมัคร
จะตองซือ้ หนังสือระเบียบการรับสมัคร แลวกรอกใบสมัคร
ที่เปนเอกสารสงเอกสารกลับมายังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และชำระ
เงินผานอาจารยแนะแนว ผูประสานงานจากมหาวิทยาลัย
เดินทางไปรับคาธรรมเนียมและใบสมัครทุกจังหวัด และ
จะตองกรอกขอมูลผสู มัครลงฐานขอมูลดวยตนเอง จนถึง
การสมัครที่ใชในปจจุบัน จะไมจำหนายใบสมัคร และมี
ระเบียบการให Download ผานเว็บไซต แลวกรอกขอมูล
การสมัครผานเว็บไซตและชำระเงินผานธนาคาร
ทั้งนี้ผูประสานงานโรงเรียนจะสงฐานขอมูลนัก
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 มาใหสำนักทะเบียน
และประมวลผลกอน ผูสมัครที่มีรายชื่อในระบบฐาน
ขอมูลฯ เทานั้นที่จะมีสิทธิ์เขาสมัครได ซึ่งในปการศึกษา
2556 นี้ ใช ร ะบบการสมั ค รเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรง โดยผานระบบ
Internet ทัง้ หมด ตัง้ แตการสงรายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 และ ปวช. 3 การสมัครฯ การกรอกขอมูล GPAX 5
ภาคเรียน ตลอดจนถึงการประกาศผลการสอบฯ
จากการพัฒนาขั้นตอนการสมัครในชวงตาง ๆ
ทำใหการสมัครฯ มีความรัดกุม แมนยำ และถูกตองมากยิง่
ขึน้ และไดมกี ารปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนและวิธกี ารสมัครฯ เพือ่
ใหการสมัครมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกใหผู
สมั ค รให ม ากที่ สุ ด และเพื่ อ ให ก ารสมั ค รเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง
ในปตอ ๆ ไปมีการพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพ และอำนวย
ความสะดวกใหกบั ผสู มัครมากยิง่ ขึน้ คณะผวู จิ ยั จึงมีความ
จำเปนที่จะตองศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
สมัครแบบใหมดังกลาว เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
พัฒนาขัน้ ตอนการสมัครผานทางระบบ Internet

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
การรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556
2. ปจจัยทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจของผสู มัครเขารับ
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ปการศึกษา 2556

3. ทฤษฏี กรอกบแนวคิดการวิจยั และผลงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
การศึกษาความพึงพอใจของผใู ช คือ การศึกษาเพือ่
ใหไดขอ มูลเกีย่ วกับผใู ช ในเรือ่ งผลของการใชบริการของ
ผใู ช ทีผ่ ใู ชเกิดการรับรทู างดานจิตใจหรือความคิดเห็น และ
เปนภาวะทางอารมยที่พึงพอใจ อันเกิดจากการประเมิน
ผลของงาน เปนการประเมินความคิดของผใู ช [1]
ความพึงพอใจตัดสินไดจากประสบการณที่มีตอ
การบริโภคหรือใชบริการ เปนการใหคะแนนของผบู ริโภค
ทีใ่ ชบริการหรือไดรบั บริการ ซึง่ เปนระดับความประทับใจ
ของการบริโภควาไดรบั การเติมเต็มตามความคาดหวังหรือ
ไม ผใู ชบริการมักจะมีความคาดหวังในใจในระดับหนึง่ อยู
กอนแลวกอนทีจ่ ะมาใชบริการนัน้ ๆ ในชวงทีม่ าใชบริการ
ลูกคาจะเปรียบเทียบการบริการทีไ่ ดรบั เทียบกับความคาด
หวั ง ที่ ต นเองมี อ ยู ใ นใจก อ นแล ว ความประทั บ จะอยู
บนฐานของการเปรี ย บเที ย บนี้ ลู ก ค า จะประทั บ ใจใน
ทางบวกถาการบริการทีไ่ ดรบั ดีกวาทีค่ าดหวังไว และลูกคา
จะประทับใจในทางลบถาการบริการทีไ่ ดรบั ดอยกวาทีค่ าด
หวังไว และลูกคาจะประทับใจในระดับกลางถาการบริการ
ทีไ่ ดรบั เทากับทีค่ าดหวังไว [12]
3.1 การวัดความพึงพอใจ
แนวคิดในการประเมินหรือวัดความพึงพอใจของ
ลูกคาโดยทัว่ ไปมักจะประเมินจากมิตติ า งๆ 4 มิตดิ งั นี้
1. การวัดความพึงพอใจในภาพรวม ซึ่งเปนการ
ประเมินทางความรสู กึ ทางอารมณความพึงพอใจของลูกคา
ตอสิง่ ทีต่ อ งการประเมินในภาพรวม ตัวอยางคำถาม เชน ใน
ภาพรวม ทานประทับใจกับ...มากนอยเพียงใด

    



2. การวัดความสม่ำเสมอของความพึงพอใจเปน
การประเมิน ประสิทธิผล และพฤติกรรมของสิง่ ทีต่ อ งการ
ประเมิน ตัวอยางคำถาม เชน ทานจะแนะนำ...ใหคนใน
ครอบครัวหรือใหเพือ่ นหรือไม
3. การวัดคุณลักษณะของความพึงพอใจ เปนการ
ประเมินประสิทธิผล และความรูสึก ตัวอยางคำถามเชน
ทานพึงพอใจใน รสชาด ของ...มากนอยเทาใด หรือ รถชาด
มีความสำคัญมากนอยอยางไรกับการเลือกมาใชบริการที.่ ..
4. การวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะมาใชบริการอีกเปนการวัด
พฤติกรรมของลูกคาตัวอยางคำถาม เชน ทานจะกลับมาใช
บริการที.่ ..ในอีก 30 วันนีห้ รือไม [13]
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภาพ หาญสิทธิชยั (2546) ไดพฒ
ั นาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยศึกษารวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับระบบเดิม วิเคราะหขอมูล และระบุ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับระบบเดิม แลววิเคราะห และออกแบบ
ระบบใหมเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาจากระบบงาน
เดิม จากนัน้ ออกแบบฐานขอมูลของระบบงานใหม โดย
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL ผลของการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบพบว า ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ได รั บ การประเมิ น
ประสิทธิภาพในระดับดีจากผเู ชีย่ วชาญ
ณัฐหทัย สนใจยุทธ (2547) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง เขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ผานเว็บของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร”ี
เพือ่ การวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบเดิม ออกแบบ
และวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบใหมพัฒนาระบบ
รับสมัครนักศึกษา และประเมินความคิดเห็นของระบบ
ใหมทไี่ ดสรางขึน้ โดยใชฐานขอมูล MS SQL Server 7.0
พัฒนาระบบดวยภาษา ASP Script สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นโดยรวมอยใู นระดับมาก หมายความวาระบบ
สารสนเทศนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใชกับงานรับ
สมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรตี อ ไป
พรชัย ธรรมวิรยิ สติ และ สุรวิทย วสุนธรากุล (2547)
ไดศกึ ษา การรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบผานทางอินเตอร
เน็ต จัดทำขึน้ เพือ่ ใชในการรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวย
ภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL จากการ
ทดลองพบวา สามารถใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียน
สมัครสอบคัดเลือกเพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถ
สมัครสอบคัดเลือกไดในทุกทีๆ่ มีอนิ เตอรเน็ต
จิราพร แซหลี (2548) ไดศกึ ษาการพัฒนาระบบรับ
สมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอผานเว็บมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิธกี ารออกแบบและพัฒนาระบบ ทีจ่ ะชวยลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาในการสมัครแกผสู มัคร และลดขอจำกัดดาน
สถานทีแ่ ละเวลาในการรับสมัครได พัฒนาระบบดวยภาษา
JSP Script โดยใชฐานขอมูล Oracle พบวาขัน้ ตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่ไดเสนอไวในโครงการนี้นั้นยัง
ถูกจำกัดอยดู ว ยกระบวนการบางอยางทีจ่ ำเปนตองดำเนิน
การแบบออฟไลน เชน การตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาของผู
สมัครการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน ซึง่ ในอนาคต
หากrกระบวนการเหล า นี้ ส ามารถดำเนิ น การได
แบบออนไลนแลว ก็จะสามารถพัฒนาขั้นตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และจะสามารถ
นำมาพัฒนาระบบการรับสมัครผานอินเทอรเน็ตอยางเต็ม
รูปแบบขึน้ ใชงานอยางสมบูรณได
ธนาศรี ปน ดี (2548) ไดศกึ ษาการสรางโปรแกรม
ระบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา
เขาศึกษาตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสอบแขงขันเพือ่ เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคศรี
สะเกษผานอินเทอรเน็ต โดยใชฐานขอมูล MySQL และ
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script ผลการทดสอบพบวา
โปรแกรมสามารถเพิม่ ความรวดเร็วและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรับสมัครนักศึกษา
สงกรานต สุขเกษม (2548) ไดศกึ ษาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีศกึ ษา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวยภาษา
PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL พบวา ระบบการ
รับสมัครนักศึกษาผานทางอินเตอรเน็ต แกปญ
 หาเรือ่ งการ
เดินทางและเรื่องการจัดเจาหนาที่ไปนั่งรับสมัคร และยัง
สามารถรายงานจำนวน ผสู มัครได เพือ่ ใหผสู มัครใชในการ
เลือกโปรแกรมทีต่ อ งการสมัครได ทัง้ จัดหองสอบจัดทีน่ งั่
สอบ กรรมการคุมสอบ ประมวลผลคะแนนสอบและ
ประกาศผลสอนไดอยางถูกตอง



ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556

อำพล กองเขี ย ว (2551) ได ค น คว า แบบอิ ส ระเรื่ อ ง
“การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรับการรับ
สมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม” มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนที่
สามารถลดข อ จำกั ด อำนวยความสะดวก และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ในสวนงานการรับสมัครนักศึกษา การรวบรวมความตอง
การไดมาจากการสัมภาษณผเู กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านการ
รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL พบวา กลมุ ตัวอยาง 2 กลมุ มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยมีคา เฉลีย่ 4.09 และ
4.31 ตามลำดับ ซึง่ จัดอยใู นเกณฑพงึ พอใจระดับมากและ
มากทีส่ ดุ
สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ (2553) ไดศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชัน้ สูง กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทดแทนกระบวนทำงานเดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมนี้ไดออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย
ระยะใกล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรับสมัครนักศึกษา
และตอบสนอง ความตองการดานสารสนเทศใหกบั ผทู เี่ กีย่ ว
ของ พัฒนาโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล Microsoft Access
2003 และพัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual
Basic 6.0
สุริยัน นุกูลกิจ (2554) ไดทำการวิจัยโดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ 1) พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา
ตอ กรณีศกึ ษาโรงเรียนศรียานุสรณ 2) หาประสิทธิภาพ
ของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ 3) หาความพึงพอใจของผใู ช
ทีม่ ตี อ ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script
รวมกับฐานขอมูล MySQL ผลการวิจยั พบวาระบบรับสมัคร
นักเรียนเขาศึกษาตอ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณที่
พัฒนาขึน้ นีม้ ปี ระสิทธิภาพอยใู นระดับดี ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผใู ชระบบมีความพึงพอใจอยใู นระดับดี
และระบบสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วิธดี ำเนินการ
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบ
การรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ทราบประสิทธิภาพของ
ระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดับ ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet มีขนั้
ตอนของการดำเนินการวิจยั เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคทไี่ ด
กำหนดไว ดังตอไปนี้
4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ชศกึ ษาวิจยั คือ นักเรียนผสู มัครเขารับ
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2556 โดยผสู มัคร
จะตองชำระเงินคาสมัคร และมีสิทธิ์เขาสอบ โดยศึกษา
ประชากรทั้งหมดที่เขามาทำแบบสอบถามออนไลนทั้ง
หมด จำนวน 41,403 ราย
4.2 เครือ่ งทีใ่ ชในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจยั นี้
เปนแบบสอบถาม โดยเปนการกรอกแบบสอบถามผาน
เว็บไซตหลังจากผูสมัครไดสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง
แบงเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผสู มัครทีต่ อบแบบสอบถาม
ผานเว็บไซต
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) มีลักษณะเปนแบบ
สอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห
จะใชวธิ กี ารเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
4.3 เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คณะผวู จิ ยั นำแบบสอบถามทีไ่ ดมาตรวจสอบความ
ถูกตอง สมบูรณ และการใหคะแนนตามเกณฑทกี่ ำหนดไว
และดำเนิ น วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ใชตารางแสดงการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
(Percentage) เพือ่ อธิบายลักษณะของขอมูลสวนที่ 1-2 และ
ใชการวิเคราะหแบบ chi-square เพือ่ หาความสัมพันธของ



    

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขารับการคัด ตารางที่ 2. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน
เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
จำนวนผตู อบ (N= 41,403) รอยละ
ปการศึกษา 2556 โดยประมวลผลและวิเคราะหขอ มูลโดย 1. นอยกวา 2.00
1,091
2.6
ใชคอมพิวเตอรดว ยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical 2. ระหวาง 2.00-2.99
14,337
34.7
Package for Social Science) for Windows 19.0
3. ตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป
25,945
62.7
จากตารางที่ 2 ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญจะมี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียนตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป จำนวน 25,945
ราย คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคือ ระหวาง 2.00-2.99
จำนวน 14,337 ราย คิดเปนรอยละ 34.7
5.2 ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556

5. ผลการศึกษา

จำนวนผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี
ประจำปการศึกษา 2556 โดยผูสมัครจะตองชำระเงินคา
สมัคร และมีสทิ ธิเ์ ขาสอบเทานัน้ มีผเู ขามาตอบแบบสอบ
ถามจำนวน 41,403 ราย
การนำเสนอผลการวิจยั จะแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผสู มัครทีต่ อบแบบสอบถาม ตารางที่ 3. ทานมีความพึงพอใจในดานความสะดวกใน
ผานเว็บไซต
การสมัครผาน Internet ครัง้ นีม้ ากนอยแคไหน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
จำนวนผตู อบ (N=41,403) รอยละ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
1. ความพึงพอใจนอย
1,382
3.34
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2. ความพึงพอใจปานกลาง
21,417
51.73
2556
3. ความพึงพอใจมาก
18,604
44.94
ตอนที่ 3 : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
จากตารางที่ 3 พบวาผตู อบแบบสอบถามสวนใหญ
รับตรง ปการศึกษา 2556
เลือก ‘สะดวกหรือพึงพอใจปานกลาง’ จำนวน 21,417 ราย
คิดเปนรอยละ 51.73 รองลงมาคือ ‘พึงพอใจหรือสะดวกมาก
5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ไมมปี ญ
 หาอะไร’ จำนวน 18,604 ราย คิดเปนรอยละ 44.94
ตารางที่ 1. เพศ
ตารางที่ 4. ความพึงพอใจในดานขั้นตอนในการกรอก
จำนวนผตู อบ (N=41,403)
ร อ ยละ
ขอมูลสมัครมีความยากงายอยางไร
1. ชาย
2. หญิง

12,426
28,977

30.0
70.0

1. พึงพอใจนอยหรือยาก

จากตารางที่ 1 ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน ไมคอ ยเขาใจขอมูลทีต่ อ ง
หญิง จำนวน 28,977 ราย คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ กรอกในการสมัคร
2. ความพึงพอใจปานกลาง
เพศชาย จำนวน 12,426 ราย คิดเปนรอยละ 30.0

หรือรับได ไมคอยยุงยาก
3. ความพึงพอใจมากหรือ
ทำตามขั้นตอนไดงายมาก

จำนวนผตู อบ (N=41,403) รอยละ
1,697
4.10

26,425
13,281

63.82
32.08

ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556



จากตารางที่ 4 พบวาผตู อบแบบสอบถามสวนใหญ
เลื อ ก ‘ความพึ ง พอใจปานกลางหรื อ พอใช ห รื อ รั บ ได
ไมคอ ยยงุ ยาก’ จำนวน 26,425 ราย คิดเปนรอยละ 63.82
รองลงมาคือ ‘ความพึงพอใจมากหรือทำตามขัน้ ตอนไดงา ย
มาก’ จำนวน 13,281 ราย คิดเปนรอยละ 32.
ตารางที่ 5. ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง
Internet
1. พึงพอใจนอยหรือ
ไมคอยพอใจ
2. พึงพอใจปานกลาง
หรือพึงพอใจพอใช
3. พึงพอใจมาก
4. พึงพอใจมากทีส่ ดุ

จำนวนผตู อบ (N=41,403)
860

รอยละ
2.08

16,996

41.05

16,981
6,566

41.01
15.86

5.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รับตรง ปการศึกษา 2556
ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ตี วั แปรตนคือ เพศ และ คะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรียน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผู
สมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนโดยวิธรี บั ตรง ปการศึกษา 2556 โดยการวิเคราะห
ตัวแปรแบบ chi-square

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับความพึงพอใจตามที่แสดงในตารางที่ 6 พบวาเพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสมัครเรียนทาง
Internet โดยพบวาเพศชายมีความพึงพอใจในการสมัคร
เรียนทาง internet ในภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 17.5 สวนเพศหญิง จะมีความพึง่ พอใจในภาพรวม
ของการสมัครทาง Internet อยใู นระดับ พึงพอใจมาก คิด
เปนรอยละ รอยละ 41.8 ผลการทดสอบความสัมพันธโดย
ใชการทดสอบ Chi-square พบวาเพศมีความสัมพันธกับ
ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet อยาง
มีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01 นอกจากนีย้ งั พบวาผสู มัครเรียนที่
มีคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ระดับตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป มีความ
พึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 42.2 สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ย 5
ภาคเรียน ระดับนอยกวา 2.00 ลงมา มีความพึ่งพอใจใน
ภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับปานกลาง
หรือพอใช คิดเปนรอยละ 45.0 และการวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนกับความพึ่ง
พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet พบวามีความ
สัมพันกันอยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01

ตารางที่ 6 เพศ และคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียนมีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจของผสู มัครฯ หรือไม
ตัวแปร

เพศ
คะแนน
เฉลี่ย
5 ภาค
เรียน

ชาย
หญิง
รวม
<=2.0
2.00-2.99
>=3.00
รวม

พึงพอใจนอย/
ไมคอยพอใจ
326 (2.6%)
534 (1.8%)
860 (2.1%)
37 (3.4%)
360 (2.5%)
463 (1.8%)
860 (2.1%)

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ความพึ่งพอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปาน
ที่สุด
กลาง/พึงพอใจ
พอใช
5,048 (40.6%)
4,877 (39.2%) 2,175 (17.5%)
11,948 (41.2%) 12,104 (41.8%) 4,391 (15.2%)
16,996 (41.1%) 16,981 (41.0%) 6,566 (15.9%)
491 (45.0%)
398 (36.5%)
165 (15.1%)
6,055 (42.2%)
5,612 (39.1%) 2,310 (16.1%)
10,435 (40.2%) 10,961 (42.2%) 4,086 (15.7%)
16,981 (41.0%) 16,971 (41.0%) 6,561 (15.9%)

รวม

12,426 (100.0%)
28,977 (100.0%)
41,403 (100.0%)
1091 (100.0%)
14,337 (100.0%)
25,945 (100.0%)
41,373 (100.0%)

Chi-square

70.086*

74.602*



    

6. สรุปและการอภิปรายผล

7. ขอเสนอแนะ

ผสู มัครสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70 และ มี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ตัง้ แต 3.00 ขึน้ คิดเปนรอยละ
62.7 และพบวาผสู มัครมีความสะดวกในระดับปานกลางถึง
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 96.76 และขัน้ ตอนในการสมัคร
ไมไดยงุ ยากหรือทำตามขัน้ ตอนไดงา ยมาก คิดเปนรอยละ
95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผูสมัครจะมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางหรือพอใชและระดับมาก
รอยละ 92.72 และ เพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน มี
ความสัมพันธกบั ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัคร
ทาง Internet
การอภิปรายผล
จากศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู ส มั ค รต อ ระบบสมั ค รเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ
Internet ประจำปการศึกษา 2556 คือ 1) ผูสมัครมีความ
สะดวกในการสมัครผาน Internet ครัง้ นี้ ในระดับปานกลาง
ถึง สะดวกมาก จะสอดคลองกับการศึกษาของพรชัย ธรรม
วิรยิ สติ และ สุรวิทย วสุนธรากุล (2547) ทีไ่ ดศกึ ษาการรับ
สมัครนักศึกษาภาคสมทบผานทางอินเตอรเน็ต ซึง่ สามารถ
ใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
เพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถสมัครสอบคัดเลือก
ไดในทุกทีๆ่ มีอนิ เตอรเน็ต 2) ขัน้ ตอนในการกรอกขอมูล
สมัครไมยงุ ยาก และทำตามขัน้ ตอนไดงา ยมาก สอดคลอง
การศึกษาของอำพล กองเขียว (2551) ไดคน ควาแบบอิสระ
เรือ่ ง การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรับการ
รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม
ที่ พ บว า ผู ใ ชงานมี ค วามพึงพอใจในประสิ ทธิ ภ าพการ
ทำงานของอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด
และ 3) ภาพรวมของการรับสมัครฯผูสมัครจะพอใจใน
ระดับพอใจและพอใจมาก สอดคลองกับการศึกษาของณัฐ
หทัย สนใจยุทธ (2547) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง เขาศึกษาระดับปริญญาตรีผา นเว็บของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทีส่ รุปผลการประเมินความ
คิดเห็นโดยรวมอยใู นระดับมาก

7.1 ขอเสนอแนะตอการนำไปใชประโยชน
ควรขยายเวลาในการรับสมัคร และเปดโอกาสใหมีการ
ชำระเงินไดอีก 1 สัปดาหหลังจากที่ปดการรับสมัครทาง
Internet ไปแลว เพือ่ เปดโอกาสใหผสู มัครสามารถชำระเงิน
ไดยาวนานยิง่ ขึน้ รวมถึงการประชาสัมพันธการรับสมัคร
ในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ ใหการแนะแนวเขาถึงโรงเรียนตางๆ
ไดมากยิ่งขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูผูประสานงาน
ของโรงเรี ย นเพื่ อ ให ท ราบถึ ง คำแนะนำที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ
Internet เพราะเปนผทู อี่ ยใู กลชดิ กับนักเรียนผสู มัคร และ
มี ป ระสบการณ ใ นการดำเนิ น การรั บ สมั ค รของมหา
วิทยาลัยอืน่ ๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สวนที่สำคัญที่ชวยใหงาน
วิจยั สำเร็จลงได คือไดรบั คำแนะนำจาก ผชู ว ยศาสตราจารย
สิรภัทร เชีย่ วชาญวัฒนา ทีท่ า นไดสละเวลามาเปนทีป่ รึกษา
งานวิจยั ชวยใหขอ เสนอแนะ ตรวจสอบและแกไขรายงาน
การวิจยั ทำใหการศึกษางานวิจยั ครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จ
ออกมาเปนรูปเลม และการศึกษางานวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การ
สนับสนุนทุนวิจยั สถาบัน จากสำนักทะเบียนและประมวล
ผล (สำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ) มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ที่มีสวนสำคัญในการทำใหงานวิจัยในครั้งนี้
สำเร็จลงไดดวยดี และขอขอบพระคุณทุกทานที่อยูเบื้อง
หลังความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจาก
ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเก็บขอมูลตั้งแตป
2553 จนถึงป 2556 และดำเนินวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participatory action research) เพือ่ วิเคราะหขอ มูล
เกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอประเด็นปญหาและแนวทางแกไข ในกลมุ เปาหมายไดแก หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และ
กรรมการคุมสอบ จากวิธกี ารสนทนากลมุ (focus group) ตามกลมุ สนามสอบทีจ่ ดั ให ซึง่ กระจายไปตามจังหวัดตางๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละสนามสอบบันทึกการทำงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค ตาม
สนามสอบ และนำเสนอรายงานความกาวหนาในประเด็นตางๆ พบวาปจจัยทีม่ ผี ลตอการดำเนินการจัดสอบ 2 ลักษณะ
คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management factors)
รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ หรือลักษณะการจัดสอบ อาทิ การจัดสอบรับตรง การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา สอบ O Net
หรือ GAT/PAT เปนตน ปจจัยทางดานเทคนิค (Technical factors) หรือกรรมการคุมสอบ และปจจัยแวดลอม (Cofactor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร สวนปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยของตัวผสู อบเอง (Personal factors) และมีขอ เสนอ
แนะตอการนำผลการศึกษาไปใชประโยชนและขยายผลอยางกวางขวาง ควรมีนโยบายหรือแนวทางการจัดสอบเพือ่ พัฒนา
ระเบียบขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบโดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคุมสอบ ในการชีแ้ จงและทำความเขาใจตอกรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็นความ
สำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็นปญหา หรือกรณีศกึ ษามานำเสนอใหเห็นภาพ การจัดเวทีเสวนา แลก
เปลีย่ นเรียนรรู ะหวางคณะกรรมการคุมสอบ และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี มาชืน่ ชม
ยกยอง ใหกำลังใจ และเปดโอกาสในการถายทอดแกหวั หนาสนามสอบอืน่ ๆ ตอไป
คำสำคัญ: ศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน, วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม, การจัดสอบ
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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) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอบเขตพันธกิจ
ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ งานทะเบียน
ประวัตนิ กั ศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
การประมวลผลการศึกษา และการสำเร็จการศึกษา การให
เอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ระบบการใหบริการ
ขอมูลขาวสารทางการศึกษา รวมถึงการรับเขาศึกษา ซึง่ มี
ภารกิจหลักที่สำคัญคือการเปนผูประสานงานในการจัด
สอบของศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และจากที่
ขาพเจาในฐานะรองผูอำนวยการฝายวิชาการของสำนักฯ
ไดรบั มอบหมายใหเขารวมปฏิบตั หิ นาทีใ่ นบทบาทของหัว
หนาสนามสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน อยาง
ตอเนือ่ งมาตัง้ แตป 2553 ไดพบขอสังเกตของปญหาหลาย
ประเด็น ทีพ่ บบอยครัง้ และพบอยเู สมอ สอดคลองกับขอมูล
จากกลุมภารกิจรับเขา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และประเด็นปญหาทีร่ วบรวมโดย

ฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน [1] จากบทสรุปของหัวหนาสนามสอบของศูนย
สอบมหาวิทยาลัยขอนแกนในสนามอื่นๆที่ผานมาจนถึง
การจัดสอบประจำปการศึกษา 2556 นำมาสปู ระเด็นปญหา
ของงานวิจยั นีว้ า “ทำไมปญหาเหลานัน้ จึงยังคงมีอยู ทัง้ ที่
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแลว” จึงเปนการตั้งขอสังเกตเพื่อที่
จะวิเคราะหหาปจจัยอันกอใหเกิดปญหาเหลานั้นโดย
ศึ ก ษาในกลุ ม สนามสอบของศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ทั้งนี้ยังเกิดแรงบรรดาใจเพิ่มเติมที่อยากจะคน
หาคำตอบวา “ปจจัยอะไรที่จะชวยปองกันหรือลดปญหา
เหลานัน้ ” เพื่อเปนแนวทางที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนว
ปฏิบตั ขิ องหัวหนาสนามสอบเพิม่ เติมตอไป ซึง่ จะนำไปสู
การปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นบทบาทของ
หัวหนาสนามสอบ หรือผมู สี ว นเกีย่ วของอืน่ ๆ โดยใหเกิด
การพัฒนากระบวนการในการดำเนินการจัดสอบโดยสอด
แทรกคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ นนความรวมมือทัง้ ระหวาง
กรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางเปนสำคัญ และเพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระหวางหัวหนาสนามสอบ

    



กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทีต่ อ งดูแลกันเองหอง
ละ 2 คน ทีต่ อ งรับผิดชอบควบคกู นั ไปใหดำเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ได
มี แ นวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหการดำเนินงานดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย ซึง่ จะนำไปสมู าตรฐานการจัดสอบอันพึง
ประสงคตอ ไป [2]

เขาศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจในขัน้ ตอนการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยเก็บขอมูล
ตัง้ แตป 2553 จนถึงปจจุบนั จากวิธกี ารสนทนากลมุ (focus
group) ตามกลุมสนามสอบที่จัดให ซึ่งกระจายไปตาม
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละ
สนามสอบบันทึกผลการทำงาน และสรุปงาน ตามวัตถุ
ประสงค ในแตละสนามสอบ และนำเสนอรายงานความ
กาวหนาในประเด็นตางๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

4. การวิเคราะหขอ มูล

1. วิเคราะหขอมูลจากการถอดบทเรียนกระบวน
2.1 เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับประเด็นปญหา การเรียนรขู องหัวหนาสนามสอบแตละคน
2. วิเคราะห ประเมิน และสรุปผล โดยใชแผนที่
และขอเสนอแนะ
2.2 เพือ่ วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับปจจัยจากประเด็น ความคิด (Mind mapping)
3. วิเคราะหและประเมิน ปจจัยที่มีผลตอการจัด
ปญหาและแนวทางแกไข
สอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. วิธกี ารดำเนินงาน

5. ผลการวิจยั

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับประเด็นปญหา
ขอมูลยอนหลัง และดำเนินวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) [3] กลมุ เปาหมาย ในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน และได
ไดแก หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุม รับขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไขในประเด็นตางๆ
สอบ ดำเนินการเก็บขอมูล ตัวแปรตน จากการจัดกระบวน ดังตารางที่ 1
การจัดสอบ และรูปแบบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
ประเด็นปญหา
1. ผูเขาสอบไมไดนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชน / หรือบัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง
2. ผูเขาสอบแตงกายไมสุภาพ
3.
4.

ขอมูลผูเขาสอบผิด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน หรือเลขที่นั่งสอบไมถูกตอง
ผูเขาสอบไมมีชื่อ แตมีใบชําระเงินจากธนาคาร

5.
6.

ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ
ผูเขาสอบนั่งผิดที่ หองสอบ สนามสอบ

7.

ผูเขาสอบมาสายเกิน 15 นาที หลังเริ่มสอบ

8.

ผูเขาสอบเจ็บปวย / ไมสบาย / ไดรับอุบัติเหตุ

9.

กรรมการคุมสอบมาสาย หรือกรรมการคุมสอบไมลง
เวลาปฏิบัติงาน

10.

กรรมการคุมสอบแจกขอสอบ – กระดาษคําตอบผิด / ไม
ตรงตามผังที่นั่งสอบ
กระดาษคําตอบ / ขอสอบไมครบหนา หรือไมครบตาม
จํานวนที่ระบุหนาซอง หรือชํารุด
ขอสอบผิดหรือพิมพไมชัดเจน

11
12

13
14

ผูเขาสอบเขียน หรือระบายหัวกระดาษคําตอบไมถูกตอง
ผูเขาสอบ ลบ หรือแกไขกระดาษคําตอบ ดวยน้ํายาลบ
คําผิด

แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ
ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ และแจงใหผูเขาสอบไปติดตอกอง
อํานวยการสอบเพื่อขออนุญาต
แจงใหปฏิบัติตามระเบียบการสอบ / ใหติดตอกองอํานวยการ
สอบ กรณีพระภิกษุ – สามเณร ใหสวมรองเทาแตะได
แจงใหติดตอขอแกไขหรือตรวจสอบที่กองอํานวยการสอบ
แจงใหไปตรวจสอบรายชื่อที่กองอํานวยการสอบ หากไมมีชื่อ
ใหสนามสอบติดตอฝายคอมพิวเตอรหรือฝายเลขานุการ
ไมใหเขาสอบและแจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ
1. ถาทราบกอนลงมือทําขอสอบ ใหผูเขาสอบไปนั่งในที่นั่งที่
ถูกตอง หรือไปหองสอบ สนามสอบ ที่ถูกตอง
2. ถาทราบหลังจากทําขอสอบแลว กรณีนั่งผิดที่นั่งในหอง
สอบนั้น ใหทําขอสอบนั้นไปจนหมดเวลา สวนหากผิด
หองสอบ ใหแจงหัวหนาอาคารและใหกรรมการคนหนึ่ง
นําขอสอบกระดาษคําตอบ ของผูเขาสอบนั้น ไปที่กอง
อํานวยการสอบโดยดวน
แจงใหทราบวามาสายเกินเวลาที่กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให
เขาสอบได แจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ กรณีหัวหนา
สนามสอบอนุญาตใหเขาสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหนา
อาคาร จะตองเซ็นชื่อในแบบฟอรมผูปฏิบัติผิดระเบียบฯ ดวย
รีบแจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลาง / พยาบาล หากรุนแรง
ตองรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
กรรมการคุมสอบ ตองมาถึงสนามสอบอยางนอย 30 นาที
กอนเวลาสอบ และตองลงเวลาปฏิบัติงานทุกคาบเวลากอนรับ
ขอสอบ มิฉะนั้น หัวหนาสนามอาจสั่งไมใหปฏิบัติหนาที่คุม
สอบก็ได หรือจัดกรรมการสํารองคุมสอบแทน
ถาทราบกอนลงมือสอบใหแกไขใหถูกตอง (ดูรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบจากใบเซ็นชื่อผูเขาสอบและแผนผังหองสอบ)
แจงหัวหนาอาคาร เพื่อขอเปลี่ยนชุดขอสอบ โดยขอขอสอบชุด
สํารองจากกองอํานวยการสอบ
1. ใหตรวจสอบจากชุดอื่น ถามีขอความเหมือนกันจะไมมีการ
แกไขขอสอบ
2. ใหแจงหัวหนาอาคารและเอาชุดที่ชัดเจนมาเปลี่ยนให
(เบิกขอสอบสํารองจากกองอํานวยการสอบ)
แจงใหแกไขใหถูกตอง เพราะมีผลกับผูเขาสอบเอง
หามใชน้ํายาลบคําผิด ลบกระดาษคําตอบ เพราะเครื่องตรวจจะ
ไมอานกระดาษคําตอบนั้น หากจะแกไขใหใชยางลบ และหาก
ผูเขาสอบใชน้ํายาลบคําผิด ใหเปลี่ยนกระดาษคําตอบแผนใหม
ทันที



    
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นปญหา
15 ถาผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ เขาหองสอบ

16

ถามีการทุจริตในการสอบ เชน สงสัญญาณคําตอบดวย
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส การแอบดูคําตอบ
คัดลอกขอสอบ หรือนําขอสอบออกนอกหองสอบ ฯลฯ

17
18
19

ถาภายในหองสอบไดยินเสียงประชาสัมพันธไมชัดเจน
ภายในหองสอบ แสงสวาง ไมเพียงพอ อากาศรอน /
หนาว มาก
ผูสอบประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ

20

เมื่อหมดเวลาสอบแลวผูสอบยังไมหยุดทําขอสอบ

21

กรรมการคุมสอบ ไมไดเซ็นชื่อในเอกสารการสอบ เชน
หัวกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ หรือหนาซอง
ขอสอบ หรือหนาซองกระดาษคําตอบ

22

1. กรรมการสงขอสอบหรือกระดาษคําตอบไมครบ
ตามจํานวน
2. กรรมการคุมสอบไมเรียงกระดาษคําตอบ กรรมการ
คุมสอบไมเซ็นสงขอสอบ และไมกรอกจํานวน ใน
แบบรับ - สงขอสอบ

แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ
1. ถาทราบกอนเขาหองสอบ แจงใหปดเครื่อง และวางไวใตที่
นั่งสอบ หามติดตัวไว
2. ถาทราบหลังจากไดลงมือสอบไปแลวใหแจงใหทราบวาทํา
ผิดระเบียบการสอบฯ ใหแจงหัวหนาอาคาร และหัวหนา
สนามสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบ เขียนรายงาน
1. ใหกรรมการคุมสอบและหัวหนาอาคารแจงกองอํานวยการ
สอบทราบทันที
2. ใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ และใหเจาหนาที่ตํารวจ /
กรรมการกลางนําตัวไปที่กองอํานวยการ เพื่อสอบสวนและ
ทํารายงานเสนอตอประธานดําเนินการสอบฯ และใหอยูที่
กองอํานวยการสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบวิชานั้น
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข
1. ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบโดยไมมีเหตุอันควรจนกวา
จะสอบไปแลว 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. กรณีผูเขาสอบจําเปนตองเขาหองน้ํา ใหกรรมการคุมสอบ
1 คน พาไปและอยูในความดูแลอยางใกลชิด
1. ใหกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ ของผู
นั้นทันที อยาใหแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบเปน
อันขาด
2. การแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบจะกระทําได
ภายในเวลาสอบ และขณะที่ผูเขาสอบยังอยูในหองสอบ
เทานั้น
หากยังอยูที่หองสอบ ใหดําเนินการใหเรียบรอย เมื่อนําสงที่
กองอํานวยการแลว กรรมการกลางตรวจสอบพบภายหลัง กอง
อํานวยการสอบจะประกาศเสียงตามสาย ใหรีบมาดําเนินการ
ดวน
เมื่อกรรมการกลาง ตรวจสอบพบ จะแจงใหกรรมการคุมสอบ
ทราบทันที และใหอยูรอจนกวากรรมการกลางจะตรวจนับ
เรียบรอย
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6. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเมื่ อ พิ จ ารณาจากการศึ ก ษา
สถานการณปญ
 หาในการดำเนินการจัดสอบ สามารถสรุป
ลักษณะของปจจัยที่มีผลตอการดำเนินการจัดสอบได 2
ลักษณะ คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน [4] โดยปจจัย
ภายนอก ไดแก ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management factors) รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ หรือลักษณะ
การจัดสอบ อาทิ การจัดสอบรับตรง การทดสอบวิชาสามัญ
7 วิชา สอบ O Net หรือ GAT/PAT เปนตน ปจจัยทางดาน
เทคนิค (Technical factors) หรือกรรมการคุมสอบ และ
ปจจัยแวดลอม (Co-factor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร
พบป ญ หาความยุ ง ยากสั บ สนในการใช ค อมพิ ว เตอร
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และเครือ่ งเสียงในบางสนามสอบ
ขาดเจ า หน า ที่ อำนวยความสะดวกเมื่ อ มี ป ญ หาในบาง
สนามสอบ สวนปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยของตัวผสู อบเอง
(Personal factors) [5] ซึง่ สาเหตุทพี่ บในตัวผสู อบเอง ไดแก
ไมกระตือรือรน ไมเตรียมตัวใหพรอม เฉือ่ ยชา ประมาท
ทำอะไรจับจด ไมเล็งเห็นความสำคัญ นิสยั ทีไ่ มเคารพตอ
ระเบียบหรือไมเกรงใจผูอื่น ไมสนใจวาคนอื่นจะตองมี
ผลกระทบอยางไร ไมการตรงตอเวลา [6,7] อาทิ ยังมีเวลา
เหลือกอนถึงเวลาหมดสิทธิ์เขาสอบก็ไมรีบเขาหองสอบ
มัวคุยกัน เลนมือถือ เปนตน นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่
ผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาในกลมุ กรรมการคุมสอบทีม่ ปี ระวัตไิ ม
เหมาะสม พบวาปจจัยหลักทีส่ ำคัญเกิดจากปจจัยภายในตัว
กรรมการคุมสอบเอง ซึง่ กรรมการคุมสอบจะประกอบดวย
ผทู สี่ มัครผานทางสำนักฯ และสมัครผานทางโรงเรียนทีเ่ ปน
สนามสอบ โดยกรรมการคุมสอบบางคนยังรับผิดชอบไม
เต็มที่ มาสาย ซึง่ มีผลตอการจัดกรรมการสำรอง กรรมการ
คุมสอบบางคนไมสามารถเขารวมการจัดประชุมของ
สำนักฯ ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ เปนตน
โดยภาพรวมผลประเมินความคิดเห็นตอการจัด
สอบ อยใู นเกณฑดใี นทุกๆ ดาน คณะกรรมการคุมสอบมี
ความเขาใจและพึงพอใจเกีย่ วกับวัตถุประสงคของการจัด
สอบ นาจะเปนผลจากการปรับปรุงจากขอคิดเห็นทีไ่ ดรบั
จากปที่ผานมา รวมทั้งไดมีการเนนย้ำเปนระยะๆ โดย
เฉพาะกอนการจัดสอบ และสงเสริมใหมกี ารแนะแนวหรือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับหลักเกณฑ และระเบียบการสอบ แก อาจารย

แนะแนว นักเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งมีผลตอการเขา
สอบ และมีการสะทอนกรณีศกึ ษาทีผ่ า นมา เพือ่ ใหนกั เรียน
ไดมีการเตรียมตนเองใหพรอมดวย หรือระบบการให
บริ ก ารผ า นออนไลน บ นเว็ บ ไซต ที่ ร วดเร็ ว การใช สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การสืบคน
ในการเขาไปศึกษากฎระเบียบการสอบ การใช Facebook
และเวบไซดของมหาวิทยาลัย สามารถชวยลดขัน้ ตอนของ
การดำเนินงาน และเพือ่ ลดอุปสรรคปญหาในการจัดสอบ
ได
จากความคิ ด เห็ น ของหั ว หน า สนามสอบ และ
กรรมการคุมสอบ ตอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษา โดยฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีความพึงพอใจตอการดำเนิน
การโดยพิจารณาในภาพรวม ซึ่งจุดแข็งคือ มีคูมือของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
[2,8] เปนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี หัวหนาสนามสอบเปนตนแบบที่
ดีแกคณะกรรมการคุมสอบในดานคุณธรรมจริยธรรม การ
แตงกาย และบุคลิกภาพ อีกทัง้ คอยดูแลกำกับควบคุมติดตาม
ใหคณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ประพฤติตนเปนผมู วี นิ ยั [9] มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอยางสม่ำ
เสมอและยุตธิ รรม มีโอกาสเรียนรจู ากการปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
บทบาทและแลกเปลีย่ นเรียนรรู ว มกันในการดำเนินงาน
อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการยังมีขอจำกัด และมีขอ
เสนอแนะตอการนำผลการศึกษาไปใชประโยชนและขยาย
ผลอยางกวางขวาง ควรมีนโยบายหรือแนวทางการจัดสอบ
เพือ่ พัฒนาระเบียบขอปฏิบตั ขิ องกรรมการคุมสอบโดยการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนาม
สอบอยางตอเนือ่ งสม่ำเสมอ และทีส่ ามารถพัฒนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการลดปญหาจากกรรมการคุมสอบได คือ
รูปแบบและทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคุมสอบ ในการชีแ้ จงและทำความเขาใจตอ
กรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็น
ความสำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็น
ปญหา หรือกรณีศกึ ษามานำเสนอใหเห็นภาพ การจัดเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการคุมสอบ
และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบที่มีแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี มาชืน่ ชม ยกยอง ใหกำลังใจ และเปดโอกาสใน
การถายทอดแกหวั หนาสนามสอบอืน่ ๆ ตอไป



    

7. ขอเสนอแนะ

8 กิตติกรรมประกาศ

1. ควรมีการประชุมเตรียมแผนการจัดสอบ และการ
ประเมินผลอยางชัดเจนระหวางกรรมการผูคุมสอบ และ
ควรรวมกันกำหนดบทบาทและตกลงกันแบงหนาทีก่ นั ให
ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับการจัดสอบ
ตอไป
2. ทางกรรมการประสานการจัดสอบ ควรมีการคัดเลือก
และกลัน่ กรองกรรมการผคู มุ สอบ และกรรมการผคู มุ สอบ
ควรเขารับฟงคำชีแ้ จงกอนการจัดสอบ ควรมีวธิ กี ารติดตาม
กรรมการผคู มุ สอบทีไ่ มสามารถเขารวมการจัดประชุมชีแ้ จง
ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ ซึ่งอาจมีผลตอการจัด
ตารางเปนกรรมการผคู มุ สอบดวย ทำใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการผคู มุ สอบ
3. สนามสอบใดที่มีนักเรียนเขาสอบมากเกินไป
ควรจำกัดจำนวนนักศึกษาเพือ่ ใหดแู ลทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับจำนวนกรรมการกลางผรู บั ผิดชอบ
4. ในชวงแรกของการสอบ นักเรียนบางสวนทีม่ า
จากตางถิน่ ยังไมทราบหองเรียน กรรมการผปู ระสานงาน
ควรแจงและประสานงานโดยตรงไปยังงานประชาสัมพันธ
ของแตละสนามสอบ เพื่อประกาศแจงในภาคเชาหรือแต
ละชวงของวันกอนเวลาเขาหองสอบ
การวิจยั ไดดำเนินการตามวัตถุประสงคในการศึกษา
หาแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดสอบ สาระสำคัญ ที่มาของ
ปญหา วิธกี ารดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน โดยไดรบั
การสนั บ สนุ น จากสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอ
เนือ่ ง สามารถนำไปแกไขปญหาการทำงาน กอใหเกิดแนว
ทางการจัดการบริหารองคกร และไดรูปแบบการจัดการ
สอบอยางเหมาะสม สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการ
จัดการสอบตางๆ อาทิ สอบรับตรง สอบ O Net หรือ GAT/
PAT เปนตน และยังไดขอ มูลสารสนเทศเพือ่ เปนขอเสนอ
ตอกรรมการประสานงานและผบู ริหาร เพือ่ ใชประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นตอไป นอกจากนี้ยังจะเปนฐานขอมูลเพื่อประกอบใน
การเผยแพรผลงาน สามารถนำไปใชขยายผลในศูนยสอบ
อืน่ ๆ ในอนาคตได

ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ จากหัวหนาสนาม
สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทุกทานซึ่งมี
สวนรวมในการจัดสอบ และ รศ.ชนะพล ศรีฤๅชา ผอู ำนวย
การสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งเปนหัวหนาศูนยสอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูให
คำแนะนำเกีย่ วกับการประเมินผล ผจู ดั ทำขอขอบพระคุณ
ไว ณ ทีน่ ี้
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีว้ ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาและเพือ่ ศึกษาแนวทาง การปรับปรุงเกีย่ วกับการใหบริการและการจัดการของงานประสานงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้วาความตองการและความคาดหวังนั้นมี 6 ดาน
ดวยกันไดแก ความตองการดานความรู ความตองการดานความสัมพันธทางสังคม ความตองการดานการยอมรับนับถือ
ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ ความคาดหวังดานคาตอบแทน และความคาดหวังดานการชวยเหลือจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เจาะจงนักศึกษาระดับปริญญาตรีทลี่ งเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 จำนวน 73 คน ใชวธิ กี ารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสมุ
แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใชมาตรวัดแบบประมาณคา วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ซึง่ ประกอบดวย คาความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพืน้ ฐานสวนบุคคล คาเฉลีย่
เลขคณิต และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตรหรือ
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึง่ ผลปรากฏออกมาดังนี้
จากการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางกลมุ ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 60.3) สวนใหญมอี ายุ 22 ป
(รอยละ 58.9) สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากทีส่ ดุ (รอยละ 47.9) และกลมุ ตัวอยางสวนมีเกรดเฉลีย่ ปจจุบนั
3.01-3.50 (รอยละ 45.2) เมือ่ พิจารณารายดานสวนใหญความตองการในภาพรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะความ
ตองการดานความสัมพันธทางสังคม รองลงมาคือความตองการดานความรู และสุดทายความตองการดานไดรบั ความยอม
รับนับถือ
คำสำคัญ: สหกิจศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาทีเ่ นนการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมี
การเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนกั ศึกษาไปปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานประกอบการทีใ่ หความรวมมือ
งานประสานงานสหกิจศึกษา หมายถึง งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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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
ปจจุบนั สถานการณโลกเปลีย่ นแปลงไปอยางรวด
เร็ว เนือ่ งจากกระแสโลกาภิวตั น การแขงขันของตลาดแรง
งานคอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตอง
การมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ ทักษะที่สถาน
ประกอบการตองการใหมีในตัวบัณฑิต นอกจากจะเปน
ดานความรคู วามสามารถและทักษะวิชาชีพแลว ยังมีดา น
อืน่ ๆอีกมากมาย อาทิเชน การวางแผนการทำงานอยางมี
ระบบ ความรคู วามสามารถในการรับรู การตัดสินใจและ
แกปญหา มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย

ศีลธรรม จริยธรรม การสือ่ สาร การนำเสนอและการเปน
ผนู ำ เปนตน ทักษะเหลานีจ้ ะเรียนรแู ละพัฒนาไดดกี ต็ อ
เมือ่ นักศึกษาไดมโี อกาสไปปฏิบตั งิ านจริงในองคกร การ
เรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ
ไมเพียงพอ นักศึกษาจำเปนตองมีทกั ษะของงานอาชีพและ
ทักษะดานพัฒนาตนเองถือเปนความจำเปนของทุกฝายที่
เกีย่ วของ มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะและประสบการณ แ ก ผู เ รี ย น
สามารถผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงานจึง
จัดใหมีรายวิชา สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบาย

    



การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดตัง้ งานประสานงาน
สหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกนขึน้ เพือ่ เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประสานงานที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษากับคณะ และ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในแตละ
หลักสูตร จัดทำรายงานสรุปและเสนอตอมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครัง้ ที่ 6/
2545 เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2545 ไดรบั ทราบนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และไดอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธดำเนินการใหมีสหกิจศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาย
ใตฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดทำหนาที่เปนผูรับผิด
ชอบโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน สห
กิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่
เนนการปฏิบตั กิ ารงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ
โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนัก
ศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลา ณ สถานประกอบการทีใ่ หความรวมมือ นักศึกษาสห
กิจศึกษา สามารถเรียนรปู ระสบการณจริงจากการไปปฏิบตั
งิ าน นักศึกษาไดรบั ทราบดวยตนเองวา ขาดความรใู นเรือ่ ง
ใดทีจ่ ำเปนตอการประกอบการวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนา
ตนในการอยูรวมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
เพือ่ นรวมงานและผบู ริหาร การแกปญ
 หาเฉพาะหนา ความ
คิดริเริม่ การสือ่ สารและการเปนผนู ำรวมทัง้ ความเจริญกาว
หนาในเทคโนโลยีสมัยใหม และทีส่ ำคัญคือไดทำใหไดมี
โอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความเปน
จริงของการทำงานและการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะ
ของงานอาชีพและทักษะดานการพัฒนาตนเองนอกเหนือ
ไปจากทักษะดานวิชาการ (มลิวรรณ เบาวัน) [1]
ความตองการของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
คือ ความปรารถนาของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
สวนความคาดหวังนัน้ คือ ความรสู กึ นึกคิดหรือความคิด
เห็นดวยวิจารณญาณเกีย่ วกับความคาดคะเน หรือการคาด
การณลว งหนาถึงสิง่ ใดสิง่ หนึง่ วาควรจะมี ควรจะเปน ควร
จะเกิดขึน้ หรือวาควรจะเปลีย่ นแปลงตามความจำเปน ซึง่

ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั
สิ หกิจศึกษาเปนสวนสำคัญทีช่ ว ยใหงานประสานงานสห
กิจศึกษาไดทราบถึงความตองการของนักศึกษาและความ
คาดหวังของนักศึกษาทีอ่ ยากจะไดจากการออกปฏิบตั สิ ห
กิจศึกษา เพือ่ เปนแนวทางในการบริหารจัดการเกีย่ วกับสห
กิจศึกษาใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของนัก
ศึกษา และทีส่ ำคัญยังเปนการพัฒนาระบบการศึกษารายวิชา
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพือ่ ใหงานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึง
ไดจัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษาความตองการและความ
คาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจ
ศึกษา เพือ่ นำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการ
และการบริหารจัดการตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา

3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานที่
เกีย่ วของ
ทฤษฎีลำดับขัน้ ความตองการ (Maslow’s Hierarchical
Theory of Motivation)
ทฤษฎี ลำดั บ ขั้ น ความต อ งการนั้ น (Maslow’s
Hierarchical Theory of Motivation) Maslow เชื่ อ ว า
พฤติกรรมของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดย
ใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทำให
ชีวติ ของเขาไดรบั ความตองการ ความปรารถนา และไดรบั
สิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววา
กระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบคุ ลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชือ่ วามนุษยเปน “สัตวทมี่ คี วามตองการ”
(wanting animal) และเปนการยากทีม่ นุษยจะไปถึงขัน้ ของ
ความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลำดับขัน้ ความตอง
การของ Maslow เมือ่ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะไดรบั ความพึง
พอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว
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ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิง่ อืน่ ๆ ตอไป ซึง่ ถือเปน
คุณลักษณะของมนุษย ซึง่ เปนผทู มี่ คี วามตองการจะไดรบั
สิง่ ตางๆ อยเู สมอ
Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนนั้ ติด
ตัวมาแตกำเนิดและความปรารถนาเหลานีจ้ ะเรียงลำดับขัน้
ของความปรารถนา ตัง้ แตขนั้ แรกไปสคู วามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ
ลำดับขัน้ ความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow เรียง
ลำดับความตองการของมนุษยจากขัน้ ตนไปสคู วามตองการ
ขัน้ ตอไปไวเปนลำดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological
needs)
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ
(Belongingness and love needs)
4 ความตองการไดรบั ความนับถือยกยอง (Esteem
needs)
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง
(Self-actualization needs)

4. วิธดี ำเนินการ
4.1 หนวยในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชปจเจกบุคคล เปนหนวยในการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคตน ปการศึกษา 2556
4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคตน ปการศึกษา 2556 คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร, คณะวิทยา
ศาสตร, คณะวิศวกรรมศาสตร, และคณะเกษตรศาสตร รวม
จำนวนทัง้ สิน้ 266 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เจาะจงนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทีล่ งเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการ

ศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2556 โดยผู วิ จั ย ได คำนวณหา
ขนาดกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใช
สูตร ของทาโร ยามาเน ไดจำนวนกลมุ ตัวอยางเทากับ 73
คน ดังนี้
266
2
แทนสูตร N =
1+266(0.1)
โดยที่ n = ขนาดของกลมุ ตัวอยาง
N = จำนวนประชากร เทากับ...คน
e = คาสัดสวนความคลาดเคลือ่ นทีจ่ ะยอมรับได ใน
ทีน่ กี้ ำหนดไมเกิน 10 %( 0.1)
4.3 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามที่
สรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของและกรอบ
แนวคิดในการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลพืน้ ฐานของผู
ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคำถามเปน
แบบเลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
แบงหัวขอออกเปน 2 หัวขอ ดังนี้
หัวขอที่ 1 ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทปี่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา
หัวขอที่ 2 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทปี่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา
ผวู จิ ยั จึงไดจดั ทำแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด
ใหเลือก 4 คำตอบ ตามเกณฑมาตราวัดแบบ Rating Scale
และกำหนดคาคะแนนในแบบสอบถามแตละขอแบงออก
เปน 4 ระดับ โดยใหคา คะแนนเปน 4, 3, 2, 1 ซึง่ หมายถึง
ระดับความตองการและความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ มากทีส่ ดุ
ใหคา คะแนนเปน 4
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ มาก
ใหคา คะแนนเปน 3
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ นอย
ใหคา คะแนนเปน 2
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ นอยทีส่ ดุ
ใหคา คะแนนเปน 1

    



ซึง่ แบงคำถามเกีย่ วกับความตองการและความคาดหวังทัง้ 6
ดาน ดังนี้
1. ความตองการดานความรู
2. ความตองการทางดานความสัมพันธทางสังคม
3. ความตองการดานไดรบั ความยอมรับนับถือ
4.ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ
5. ความคาดหวังดานคาตอบแทน
6. ความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ในแต ล ะด า น
จะกำหนดขอความหรือสถานการณใหและใหผตู อบแบบ
สอบถามพิจารณาขอความหรือสถานการณทใี่ หนนั้ วาทาน
มีความคิดเห็นหรือรสู กึ ตอขอคำถามนัน้ เพียงใด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
ในสวนของตอนที่ 3 จะเปนคำถามปลายเปด เพือ่
ใหแสดงความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานของงานประสานงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.4 การรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ดำเนินการเก็บขอมูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
4.4.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล เพือ่ ขออนุญาตใหผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บขอมูล
4.4.2 แจงหนังสือแนะนำ เพือ่ ขอความรวมมือ
จาก บุคลากรภายในคณะตางๆทีเ่ ปนผดู ำเนินการเกีย่ วกับ
สหกิจศึกษา
4.4.3 การเก็บขอมูล โดยผวู จิ ยั ไดแจกแบบสอบ
ถามใหกลมุ เปาหมายทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
ขอนแกนใชในการศึกษาดวยตนเอง สวนกลมุ เปาหมายที่
ปฏิบตั งิ านอยนู อกพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนใชวธิ กี ารสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย พรองสอดซองเปลาติดแสตมป
เพื่อใหกลุมเปาหมายสงกลับตามที่อยูที่ระบุไวหนาซอง
หรือนำแบบสอบถามไปสำรวจดวยตนเอง
4.4.4 เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามคื น มาแล ว
นำแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมูล
4.4.5 นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามมา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบประมาณคาทั้ง
หมด วิเคราะหโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ซึง่ ประกอบดวย คา
ความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพื้นฐานสวน
บุคคล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรับอธิบายกระบวนการจัดการความรู โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science) สำหรับ
เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยนั้น จำแนกออก
เปน 4 ชวง โดยแบงชวงคาคะแนนจากการคำนวณ ดังนี้
ชวงหางของคาเฉลีย่ = คะแนนมาก – คะแนนนอย
จำนวนชวง
= 4 - 1 = 3 = 0.75
4
4
ซึง่ แปลความในแตละชวงคาคะแนนดังนี้
คาเฉลีย่ 3.27 – 4.00 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ 2.52 – 3.26 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับมาก
คาเฉลีย่ 1.76 – 2.51 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับนอย
คาเฉลีย่ 1.00 – 1.75 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับนอยทีส่ ดุ

5. ผลการศึกษา/การทดลอง
ขอมูลทัว่ ไป
จากตารางที่ 1 พบวา กลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนเพศหญิง
มีจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.3 และเปนกลมุ ตัวอยาง
ทีเ่ ปนเพศชาย มีจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 39.7 ตาม
ลำดับ กลมุ ตัวอยางทีอ่ ายุ 22 ป มีจำนวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 58.9 รองลงมาคือกลมุ ตัวอยางทีม่ อี ายุ 21 ป มีจำนวน
21 คน คิดเปนรอยละ 28.8 กลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 ป
มีจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และกลมุ ตัวอยางทีม่ ี
อายุมากกวา 23 ป มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตาม
ลำดับ กลมุ ตัวอยางสวนใหญสงั กัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.9 รองลง
มาคือกลมุ ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะวิทยาศาสตร มีจำนวน 19
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คน คิดเปนรอยละ 26.0 กลมุ ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะวิศวกรรม
ศาสตร มีจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และกลมุ
ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะเกษตรศาสตร มีจำนวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.7 ตามลำดับ กลมุ ตัวอยางสวนใหญมเี กรดเฉลีย่
3.01-3.50 มีจำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมา

คือกลมุ ตัวอยางทีม่ เี กรดเฉลีย่ 2.51-3.00 มีจำนวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 37.0 กลมุ ตัวอยางทีม่ เี กรดเฉลีย่ 2.00-2.50
มีจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และกลมุ ตัวอยางทีม่ ี
เกรดเฉลีย่ 3.51-4.00 มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.5
ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดง จำนวน ( คน ) และคารอยละ ของกลมุ ตัวอยางผตู อบแบบสอบถามตอเรือ่ งความตองการและความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
21 ป
22 ป
23 ป
มากกวา 23 ป
รวม
3. คณะ
เกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม
4.เกรดเฉลี่ยปจจุบัน
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

29
44
73

39.7
60.3
100.0

21
43
8
1
73

28.8
58.9
11.0
1.4
100.0

2
17
19
35
73

2.7
23.3
26.0
47.9
100.0

9
27
33
4
73

12.3
37.0
45.2
5.5
100.0



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการ
ตารางที่ 2 แสดง คาเฉลีย่ ( xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการดานความรู

1
2
3
4

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัตสิ หกิจศึกษาดานความรู
ไดรบั ความรูจากการปฏิบัตงิ านในสายอาชีพที่เรียนมา
ความเขาใจในสายอาชีพที่ตนเองสนใจ
ใหผลการเรียนดีขึ้น หลังการปฏิบัตสิ หกิจ
เกิดความรู ความเขาใจในระบบ การทํางานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
รวม

จากตารางที่ 2 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตอง
การดานความรู โดยรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ (xҧ =3.46,
SD=0.59)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความเขาใจใน
สายอาชีพที่ตนเองสนใจ (xҧ =3.51, SD=0.63) และเกิด

x̄

SD

3.45
3.51
3.36
3.51

0.58
0.63
0.61
0.53

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.46

0.59

มากที่สุด

ความรู ความเขาใจในระบบ การทำงานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษาอยใู นระดับ
สูงทีส่ ดุ (xҧ =3.51, SD=0.53) รองลงมาคือ ไดรบั ความรจู าก
การปฏิบตั งิ านในสายอาชีพทีเ่ รียนมา (xҧ =3.45, SD=0.85)
และใหผลการเรียนดีขนึ้ หลังการปฏิบตั สิ หกิจ (xҧ =-3.36,
SD=0.61) ตามลำดับ

ตารางที่ 3 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการทางดานความสัมพันธทางสังคม

1
2
3
4

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีป่ ฏิบัตสิ หกิจศึกษาดานความสัมพันธทางสังคม
การไดรบั การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
การมีปฏิสมั พันธที่ดีกบั เพื่อนรวมงาน
การเปนที่รูจักของเพื่อนรวมงาน
การใหเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ
รวม

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตองการทางดาน
ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(xҧ =3.52, SD=0.57)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความตองการ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูงที่สุด

x̄

SD

3.53
3.55
3.49
3.51

0.56
0.55
0.58
0.58

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.52

0.57

มากที่สุด

(xҧ =3.55, SD=0.55) รองลงมาคือ ตองการไดรบั การยอม
รับจากเพื่อนรวมงาน (xҧ =3.53, SD=0.56) ตองการให
เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ (xҧ =3.51, SD=0.58) และตองการเปนทีร่ จู กั
ของเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.49, SD=0.58) ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการดานไดรบั ความยอมรับนับถือ

1
2
3
4
5
6

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานไดรับความยอมรับนับถือ
ตองการใหงานที่ไดรับหมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน
ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
พี่เลี้ยง
ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
เพื่อนรวมงาน
ตองการใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น
ตองการไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงาน
ตองการใหผลงานไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัติสหกิจ
รวม

จากตารางที่ 4 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตอง
การดานไดรบั ความยอมรับนับถือ โดยรวมอยใู นระดับมาก
ทีส่ ดุ (xҧ =3.30, SD=0.63)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญตอ งการใหงาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การชืน่ ชมจากพีเ่ ลีย้ งอยู
ในระดับสูงทีส่ ดุ (xҧ =3.42, SD=0.50) รองลงมาคือ ตอง
การใหงานทีไ่ ดรบั หมอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การยอมรับ
จากเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.37, SD=0.57) ตองการใหงานที่
ไดรบั มอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การชืน่ ชมจาก เพือ่ นรวม
งาน (xҧ =3.33, SD=0.60) ตองการใหผลงานไดรบั การ
รับรองมาตรฐานจากสถานประกอบการ / หนวยงานที่
ปฏิบัติสหกิจ (xҧ =3.30, SD=0.68) ตองการไดรับการ
ยกยองจากเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.22, SD=0.75) และตอง
การให ผ ลงานของท า นเป น ที่ ส นใจของผู พ บเห็ น ( xҧ
=3.14, SD=0.69) ตามลำดับ

x̄

SD

3.37

0.57

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด

3.42

0.50

มากที่สุด

3.33

0.60

มากที่สุด

3.14
3.22
3.30

0.69
0.75
0.68

มาก
มาก
มากที่สุด

3.30

0.63

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานความรแู ละประสบการณโดยรวมอยใู นระดับมาก
ทีส่ ดุ (xҧ =3.60, SD=0.55)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะไเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนา
สามารถ ทำงานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับสูงที่สุด (xҧ
=3.66, SD=0.53) รองลงมาคือ เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิด
ความรับผิดชอบในงานมากขึน้ (xҧ =3.64, SD=0.54) ไดรบั
แนวทางในการเลือกสายอาชีพทีต่ รงกับความสามารถของ
ตนเอง (xҧ =3.60, SD=0.55) การปฏิบตั สิ หกิจสามารถ
ทำใหไดความรปู ระสบการณเพิม่ เติมจากการเรียนในหอง
เรียน (xҧ =3.59, SD=0.55) และเกิดความเขาใจในระบบ
การทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน (xҧ =3.53,
SD=0.58) ตามลำดับ



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 5 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความรแู ละประสบการณ

1
2
3
4
5

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรูและประสบการณ
การปฏิบัติสหกิจสามารถทําใหไดความรูประสบการณเพิ่มเติม
จากการเรียนในหองเรียน
เกิดความเขาใจในระบบการทํางานในสถานประกอบการ /
หนวยงาน
เกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนาสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบในงานมากขึ้น
ไดรับแนวทางในการเลือกสายอาชีพที่ตรงกับความสามารถของ
ตนเอง
รวม

x̄

SD

3.59

0.55

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด

3.53

0.58

มากที่สุด

3.66

0.53

มากที่สุด

3.64
3.60

0.54
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด

3.60

0.55

มากที่สุด

ตารางที่ 6 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความคาดหวังดานคาตอบแทน

1
2
3
4

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานคาตอบแทน
ไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
มีโอกาสไดทํางานในสถานประกอบการ / หนวยงาน ที่ปฏิบัติสห
กิจศึกษา
ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับมีความเหมะ
สมกับชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ไดรับสวัสดิการตางๆเชน คารักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน
รถรับสงในการปฏิบัติงาน เปนตน
รวม

จากตารางที่ 6 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานคาตอบแทน โดยรวมอยใู นระดับนอย (xҧ =1.90,
SD=1.09 )
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะมีโอกาสไดทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจ อยใู นระดับสูงมีส่ ดุ (xҧ =2.00, SD=1.14)

x̄

SD

1.75
2.00

1.05
1.14

แปลความ
(ระดับ)
นอยที่สุด
นอย

1.88

1.10

นอย

1.95

1.08

นอย

1.90

1.09

นอย

รองลงมาคือความคาดหวังวาจะไดรบั สวัสดิการตางๆเชน คา
รักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน รถรับสงในการปฏิบตั งิ าน
เปนตน (xҧ =1.95, SD=1.08) ความคาดหวังวาจะไดรบั คา
ตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาทีไ่ ดรบั มีความเหมะสม
กับชวงระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน (xҧ =1.88, SD=1.10) และ
คาดหวังวาจะไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(xҧ =1.75, SD=1.05 ) ตามลำดับ



ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตารางที่ 7 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1
2
3

ไดความชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการ
ประสานงานสหกิจ
ไดความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน ที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษา
รวม

จากตารางที่ 7 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยรวม
อยใู นระดับมาก (xҧ =3.17, SD=0.79)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา (xҧ =3.23, SD=0.75) รองลงมาคือ ได
ความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกีย่ วกับสหกิจศึกษา (xҧ =3.16, SD=0.78) และ ไดความ
ชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการประสาน
งานสหกิจ (xҧ =3.12, SD=0.83) ตามลำดับ

6. สรุปและการอภิปรายผล
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 ขอมูลทัว่ ไป ดานคุณลักษณะสวนบุคคล
กลมุ ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ
60.3) สวนใหญมอี ายุ 22 ป (รอยละ 58.9 ) สังกัดคณะ มนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตรมากทีส่ ดุ (รอยละ 47.9) และกลมุ
ตัวอยางสวนมีเกรดเฉลีย่ ปจจุบนั 3.01-3.50 (รอยละ 45.2)
6.1.2 ระดับความตองการและความคาดหวังของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน
ภาพรวมดานตางๆ ดังนี้
(ก) ความต อ งการของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา โดยรวมอยใู นระดับมากที่

x̄

SD

3.12

0.83

แปลความ
(ระดับ)
มาก

3.16

0.78

มาก

3.23

0.75

มาก

3.17

0.79

มาก

สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธทาง
สังคม ประเด็นทีค่ า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความตองการการมี
ปฏิสมั พันธทดี่ กี บั เพือ่ นรวมงาน รองลงมาคือ ความตองการ
การไดรบั การยอมรับจากเพือ่ นรวมงาน และความตองการ
ความเขาใจในสายอาชีพทีต่ นเองสนใจ และความตองการ
ใหเพือ่ นรวมงานใหความชวยเหลือเมือ่ เกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ
(ข) ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ดานความคาดหวังดานความรู
และประสบการณ ประเด็นทีค่ า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความคาด
หวังวาจะเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการ
พัฒนาสามารถ ทำงานรวมกับผอู นื่ ได รองลงมาคือ ความ
คาดหวังดานเกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบ
ในงานมากขึน้ และความคาดหวังดานการไดรบั แนวทาง
ในการเลือกสายอาชีพทีต่ รงกับความสามารถของตนเอง
6.1.3 ความข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ เพื่ อ การ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของงานประสานงาน
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. การเลือกสถานประกอบการ / หนวยงานทีป่ ฏิบตั ิ
สหกิจ
1.1 ควรให รุ น พี่ ม าแนะนำเกี่ ย วกั บ สถาน
ประกอบการแตละแหงทีเ่ คยไปปฏิบตั สิ หกิจศึกษาวาเปน
อยางไร

    



2. การประเมินผลการปฏิบตั สิ หกิจ
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการ
ประเมินอยางยิ่ง เพราะจะทำใหนักศึกษาไดรูวานักศึกษา
ปฏิบตั งิ านเปนอยางไรบาง
3. คาตอบแทนหรือสวัสดิการ
3.1 หากสถานประกอบการไมมมี คี า ตอบแทน
ควรจะจัดสวัสดิการใหบา ง เชน อาหารกลางวัน รถรับสง
เปนตน
3.2 คาตอบแทนในสายงานที่เปนสายสังคม
ศาสตรและการจัดการ ควรมีคา ตอบแทนอยางนอยเทากับคา
แรงขัน้ ต่ำ
4. ดานการประสานงาน
4.1 คณะควรประสานงาน หรือเจรจาตอรองกับ
สถานประกอบการในเรื่องของสวัสดิการใหแกนักศึกษา
สหกิจศึกษา
6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา พบวา ความตองการและความคาด
หวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาอยใู นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญความตองการใน
ภาพรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะดานความคาด
หวังดานความรแู ละประสบการณ รองลงมาคือความตอง
การทางดานความสัมพันธทางสังคม ซึง่ สอดคลองกับแนว
คิดของ Maslow (อางในนวลละออ สุภาผล)[2] อธิบายวา
ทฤษฎีลำดับขัน้ ความตองการนัน้ Maslow เชือ่ วาพฤติกรรม
ของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนม
ของบุคคลในการคนหาเปาหมายทีจ่ ะทำใหชวี ติ ของเขาได
รับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความ
หมายตอตนเอง เปนความจริงทีจ่ ะกลาววากระบวนการของ
แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow
โดยเขาเชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ ป น “สั ต ว ที่ มี ค วามต อ งการ”
(wanting animal) และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้น
ของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลำดับขัน้ ความ
ตองการของ Maslow เมือ่ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะไดรบั ความ
พึงพอใจและเมือ่ บุคคลไดรบั ความพึงพอใจในสิง่ หนึง่ แลว
ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิง่ อืน่ ๆ ตอไป ซึง่ ถือเปน
คุณลักษณะของมนุษย ซึง่ เปนผทู มี่ คี วามตองการจะไดรบั
สิง่ ตางๆ อยเู สมอ
Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนนั้ ติด
ตัวมาแตกำเนิดและความปรารถนาเหลานีจ้ ะเรียงลำดับขัน้

ของความปรารถนา ตัง้ แตขนั้ แรกไปสคู วามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ
ลำดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรียงลำดับความตองการของมนุษยจาก
ขัน้ ตนไปสคู วามตองการขัน้ ตอไปไวเปนลำดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย
(Physiological needs)
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ
(Belongingness and love needs )
4. ความตองการไดรบั ความนับถือยกยอง
(Esteem needs )
5. ความตองการทีจ่ ะเขาใจตนเองอยางแทจริง
(Self-actualization needs )
ลำดับขัน้ ความตองการของมาสโล มีการเรียงลำดับ
ขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ำสุดจะตองไดรับความพึง
พอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตอง
การทีอ่ ยใู นขัน้ สูงขึน้ ตามลำดับ และสอดคลองกับ บรรจง
ชูสกุลชาติ [3] ใหความเห็นวาทรัพยากรทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของ
ประเทศชาติกค็ อื ทรัพยากรมนุษย ในการใหการศึกษาเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติ มี 3 อยางคือ ใหความรู ให
เจตคติที่ดีและใหทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
นัน้ ๆ ความสำคัญในการเตรียมตัวเขาสงู านอาชีพประการ
หนึ่งคือการฝกฝนเพื่อใหมีความพรอมกับงานอยางเต็มที่
ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของประสบ
การณการทำงานเปนอยางดี โดยคำนึงถึงปญหาทีว่ า การผลิต
บัณฑิตของไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควรและไมสามารถ
สนองตอบความต อ งการของตลาดแรงงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ จึงตองมีการปรับยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาระบบการศึกษาทีม่ ิ
ใชเนนหลักเฉพาะทางวิชาการแตมกี ารเพิม่ ความพรอมให
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเมื่อสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตเหลานี้จะเปนกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศชาติ และชวย
ใหประเทศสามารถเขาสูการแขงขันกับประชาคมโลกได
“โครงการสหกิจศึกษา” และ “โครงการเพาะตนกลา” เปน
โครงการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เพื่ อ สร า งเสริ ม
ประสบการณในการทำงานใหกบั นักศึกษาเพือ่ เตรียมความ
พรอมทีน่ กั ศึกษาจะเขาสตู ลาดแรงงานและสามารถเรียนรู



ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ทำใหไดรับทราบดวย
ตนเองวาขาดความรูในเรื่องใดที่จำเปนตอการประกอบ
วิชาชีพรวมทัง้ การพัฒนาตนในการอยกู บั สังคม การปฏิบตั ติ น
ที่เหมาะสมตอผูรวมงานและผูบริหารรวมทั้งความเจริญ
กาวหนาในเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูเหลานี้สามารถ
ุ ภาพตรง
นำมาพัฒนาตนของนักศึกษาใหกบั บัณฑิตทีม่ คี ณ
ตามทีส่ ถานประกอบการตองการและสามารถมอง เห็นแนว
ทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา อยใู นระดับมาก ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ คือ ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ รองลง
มาคือ ความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่ และ
ความคาดหวังดานคาตอบแทน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ
เดเซกโก (De Cecco) (อางใน บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล)[4] กลาว
ถึง การกำหนดความคาดหวังตามความคิดของ เดเซกโก
(De Cecco) ทีว่ า …การกำหนดความคาดหวังของบุคล นอก
จากขึน้ อยกู บั ระดับความยากงายของงานแลวยังขึน้ อยกู บั
ระสบการณทผี่ า นมา กลาวคือ ถาบุคคลเคยประสบความ
สำเร็จในการทางานนัน้ มากอน ก็จะทำใหการกำหนดความ
คาดหวังในการทางานในคราวตอไปสูงขึน้ และใกลเคียง
กับความสามารถจริงมากขึน้ แตในทางตรงกันขามระดับ
ความคาดหวังต่ำลงมา เพือ่ ปองกันมิใหตนเกิดความรสู กึ ลม
เหลว จากการทีว่ างระดับความหวังใหสงู กวาความสามารถ
จริง… การที่บุคคลจะกำหนดความคาดหวังของคนนั้น
จะตองประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความคาด
หวังเปนความรสู กึ นึกคิดและการคาดการณของบุคคลทีม่ ี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม
ก็ได ความรสู กึ นึกคิดหรือการคาดการณนนั้ ๆ จะมีลกั ษณะ
เปนการประเมินคาโดยมาตรฐานของตนเอง เปนเครือ่ งมือ
วัดการคาดการณของแตละบุคคลแมจะเปนการใหตอ สิง่ ที่
เปนรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน การคาดการณ
ก็อาจจะแตกตางกันออกไปได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภูมิหลัง
ประสบการณ ความสนใจ และการเห็นคุณคาความสำเร็จ
ของสิง่ นัน้ ๆ ของบุคคลแตละคนและสอดคลองกับงานวิจยั
ั น และคณะ[5] ไดศกึ ษา ศักยภาพละความ
ของดุษฎี อายุวฒ
พรอมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน
การศึกษา (หลักสูตร/ สาขาวิชา) ในปการศึกษา 2551
(ระหวาง มิถนุ ายน 2552 – มีนาคม 2552 ) พบวา กลมุ วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร โยธา สามารถผลิต

นักศึกษาสหกิจมากทีส่ ดุ เฉลีย่ 46 คนตอปการศึกษา รอง
ลงมาคือ สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล เฉลีย่ 30 คน
สวนในกลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพพบวา มีการผลิตนักศึกษา
สหกิจเพียงสาขาสัตวแพทยศาสตรเทานั้น สำหรับกลุม
วิชามนุษยศาสตรและสัมคมศาสตร หลักสูตรทีม่ กี ารผลิต
นักศึกษาสหกิจมากทีส่ ดุ คือ การบัญชี รองลงมาคือ การตลาด
อนึ่ ง ในการเตรี ย มความพร อ มและความคาดหวั ง ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสวนใหญที่เขารวมสหกิจ
ศึกษา ในปการศึกษา 2551 ไดเขารับการปฐมนิเทศตามหลัก
เกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการลง
ทะเบียนรายวิชาเตรียมความพรอมกอนปฎิบตั สิ หกิจศึกษา
นักศึกษาที่เขารวมปฎิบัติสหกิจศึกษาคาดวา จะไดเรียนรู
การทำงานรวมกับผอู นื่ ไดแสดงความสามารถ และศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านจริง

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
7.1.1 ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด จ ะนำไปเสนอแนะต อ
คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดวา ควรมีการประชาสัมพันธใหความรเู กีย่ วกับงานสหกิจ
ศึกษามากขึ้นวามีลักษณะการปฏิบัติงานเปนอยางไร มี
ประโยชนอยางไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาที่
จะออกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
7.1.2 ผลการวิจยั ทีไ่ ดจะนำไปปรับปรุงการดำเนิน
งานของงานประสานงานสหกิจศึกษา เชน จัดสัมมนาเพือ่
ใหผูบริหารเล็งเห็น และเขาใจถึงความสำคัญของการ
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
7.2.1 ควรศึกษาถึงความตองการและความคาด
หวังของทัง้ ตัวนักศึกษา และสถานประกอบการ วามีความ
ตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาอยางไรบาง เพือ่ ทีจ่ ะไดหาแนวทางการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับงานสหกิจศึกษาไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
7.2.2 การเก็บขอมูลยังมีจำนวนประชากรนอย
เกินไป เนือ่ งจากในการศึกษาครัง้ นี้ มีระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลนอยเกินไป



    

8. กิตติกรรมประกาศ

9. เอกสารอางอิง

วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดำเนินการและสำเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาของสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการ
วิจยั สถาบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทีไ่ ดใหความอนุเคราะหสนับสนุนทุนวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของทุกทานที่
ทำใหการทำวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะที่
ปรึกษาโครงการวิจยั
1 ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ประพันธศกั ดิ์ ฉวีราช
ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยวิชาการ
2 รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุราณรักษ
รองผอู ำนวยการฝายวิชาการ ทีไ่ ดกรุณาใหคำปรึกษา และ
คำแนะนำอันเปนประโยชนตลอดการดำเนินงานวิจัยใน
ครัง้ นี้ ตลอดจนทีมงานนักวิจยั และเจาหนาทีท่ มี่ สี ว นเกีย่ ว
ของทุกทาน
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ทีไ่ ดใหขอ มูลในการทำวิจยั
ครัง้ นี้ จนสามารถจัดทำเปนเลมฉบับสมบูรณไดดว ยดี
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดนำเสนอ การพัฒนาระบบเชือ่ มตอฐานขอมูลระบบทะเบียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
กับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน (Registrar-Application Programming Interface : REG-API ) โดยเนน
พัฒนาในรูปแบบ API (Application Programming Interface) ซึง่ ใชพนื้ ฐานเทคโนโลยี Web service วัตถุประสงคเพือ่
พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางสำนักทะเบียนกับหนวยงานตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/
หนวยงานตางๆ ทีต่ อ งการขอรับบริการการถายโอนขอมูลทะเบียนจากสำนักทะเบียน ขอดีของระบบใหม นอกเหนือ
จากความสามารถในการเชื่อมตอขอมูลที่สามารถเชื่อมขอมูลไดแมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันก็ตาม ระบบใหมยัง
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลทีส่ ะดวก และมีความยืดหยนุ ตอการทำงานมากขึน้ ดวย ผวู จิ ยั ได
ทำการศึกษาขอมูลตางๆทีเ่ กีย่ วของกับการขอขอมูลและการเชือ่ มตอขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับระบบทะเบียนนักศึกษา จากนัน้
จึงวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบใหม ใหครอบคลุมการทำงานในสวนของการเชือ่ มตอขอมูลกับหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทัง้ ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูลระหวางหนวยงานดวยการ
กำหนดคาคียใ หแตละหนวยงานสำหรับใชเขาถึงขอมูลในระดับทีแ่ ตกตางกัน ภาษาทีใ่ ชพฒ
ั นาคือ ภาษา PHP และ ภาษา
JavaScript สำหรับการจัดเก็บขอมูลการบริหารจัดการนัน้ ไดจดั เก็บในรูปแบบขอมูลเชิงสัมพันธโดยใช MySQL โดยระบบ
REG-API จะทำงานในลักษณะเปนเว็บกระจายขอมูลซึง่ มี client เรียกใชขอ มูลและจัดสงขอมูลไปในรูปแบบของภาษา
XML จากนัน้ client จะทำการแปลงขอมูลใหเปนรูปแบบทีใ่ ชงานไดทนั ทีอกี ทอดหนึง่ งานวิจยั ครัง้ นีน้ บั เปนประโยชน
อยางยิง่ ตอสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทำใหมรี ะบบการเชือ่ มตอขอมูลแบบ API
สำหรับฐานขอมูลทะเบียนศึกษา เกิดการบริหารจัดการขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ สามารถชวยลดขัน้ ตอนการทำงาน
ของเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน และเพือ่ สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการทีด่ ขี ององคกรอีกดวย
คำสำคัญ Web service, Service Oriented Architecture, SOA, Application Programming Interface, API, Data connection, เว็บกระจายขอมูล, ระบบการเชือ่ มตอ



    

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 technology. 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
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) มีพนั ธะกิจทีส่ ำคัญคือ การเปนศูนยกลาง
ข อ มู ล สารสนเทศทางด า นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา สำหรั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนัน้ จึงมีภาระหนาทีห่ ลักในการ
รับผิดชอบการบริหารจัดการฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภารกิจหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ บอยครัง้ และ
มีตลอดภาคการศึกษาคือบริการการถายโอนขอมูลทางการ
ศึกษาใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งความตองการขอใชขอมูลจาก
หนวยงานแตละแหงนั้นมีรายละเอียดที่หลากหลายแตก
ตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาประสงคของแตละหนวยงาน
วาตองการขอมูลทีม่ งุ เนนไปใชประโยชนในดานใด รวม
ถึงการทีค่ ณะ/หนวยงานตางๆขอความอนุเคราะหเชือ่ มโยง
ขอมูลกับระบบฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาอยเู ปนประจำ
จึงทำใหเกิดวิธกี ารและความตองการทีห่ ลากหลาย เชน แต
เดิ ม ในการถ า ยโอนข อ มู ล สำหรั บ แต ล ะหน ว ยงานนั้ น
จำเปนจะตองทำการสรางมุมมองของขอมูลกอน เพื่อคัด
กรองขอมูลเฉพาะทีห่ นวยงานตางๆ ตองการนัน้ แลวทำการ

แปลงขอมูลจากรูปแบบฐานขอมูลเดิม ใหอยูในรูปแบบ
อืน่ ๆทีห่ ลากหลายเชน spreadsheet text หรือรูปแบบอืน่ ๆ
จึงทำใหเกิดความยงุ ยาก และปญหามีความซับซอนมากใน
การทีจ่ ะตองดูแล และการใหบริการถายโอนขอมูลทะเบียน
นักศึกษาแกหนวยงานตางๆ ถัดมาจึงมีแนวคิดในการที่
จะพัฒนาจุดเชื่อมโยงขอมูลโดยตรง และสรางตัวกลาง
ระหวาง สำนักทะเบียนและคณะหรือหนวยงาน โดยการ
ถายโอนผานการเชือ่ มตอหรือตัวกลางดังกลาว
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่นำมา
ประยุกตใชในการสรางโปรโตคอล หรือตัวกลางในการ
สรางจุดเชือ่ มตอระหวาง ผใู หบริการ และผรู อ งขอบริการ
นัน้ มีหลายวิธี [2] [3] เชน CORBA (Common Object Request Broker Architecture), DCOM (Distributed Component Object Model) และ RMI (Remote Method Invocation) และถัดมาไดมกี ารนำเสนอเทคโนโลยี Web service
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ แนวคิดสถาปตยกรรมการบริการ
(Service Oriented Architecture : SOA) และเปนวิธกี ารที่
ถือไดวาสามารถแกไขขอจำกัดของวิธีการดั้งเดิมไดเปน
อยางดี ดังนัน้ ผวู จิ ยั หรือกลมุ ภารกิจประมวลผลจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาระบบการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถให
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บริการการถายโอนขอมูลไดในรูปแบบ Web service ทีเ่ ปน
API (Application Programming Interface) ซึ่งวิธีการที่
พัฒนาหรือนำเสนอนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/หนวยงานตางๆ
ได และใหบริการขอมูลนักศึกษาในสวนทีส่ ามารถเปดเผย
แกคณะ/หนวยงานตางๆไดอยางปลอดภัย ในรูปแบบทีเ่ ปน
มาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงไดทุกระบบ โดยการ
พัฒนาอยูในรูปแบบภาษา JavaScript สำหรับการใชงาน
แบบทั่ ว ไป และพัฒนาภาษา PHP สำหรับการทำงาน
บนเครื่องใหบริการและบนเครื่องแมขาย อนึ่งเพื่อความ
ปลอดภั ย จะมี ก ารออกแบบให มี ร หั ส กุ ญ แจเพื่ อ เข า ถึ ง
ขอมูลระดับตางๆทีก่ ลมุ ประมวลผลสามารถบริหารจัดการ
ได
เนือ้ หาของบทความทีจ่ ะนำเสนอตอไปมีดงั ตอไป
นี้ สวนที่ 2 กลาวถึงทฤษฎีทเี่ กีย่ วของและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ ว
ของ สวนที่ 3 กลาวถึง วิธกี ารดำเนินงาน และสวนที่ 4 และ
5 ไดกลาวถึงผลการวิจยั การสรุปและอภิปรายผล

2. ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
ในหัวขอนีจ้ ะไดกลาวถึง ทฤษฎี หรือหลักการตางๆ
ที่ผูวิจัยใชเปนพื้นฐานหลักสำหรับการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา โดยไดกลาวถึงหลักการของ Service หรือ การให
บริการขอมูลของผใู หบริการตอผรู อ งขอบริการสถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service-oriented architecture : SOA) หลักการ
ออกแบบ Web service และและ Application programming
interface (API) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
2.1.เซอรวิส (Service)
เซอรวสิ หรือในเชิงเทคนิคเรียกกันวา Service นัน้
หมายถึง โปรแกรมสวนยอย [2] ทีใ่ หบริการฟงกชนั การ
ทำงานเฉพาะเรื่อง เชนฟงกชันงานตามเงื่อนไขธุรกิจ
สำหรับแตละหนวยงานในองคกรนัน้ ๆ ซึ่งระดับของการ
ใหบริการนัน้ ก็มตี งั้ แต การใหบริการทีเ่ ปนลักษณะของการ
ทำการดึงขอมูล การ look up ขอมูล และระดับการใหบริการ
ทีเ่ ปนฟงกชนั ตามเงือ่ นไขเชิงธุรกิจ เชน การจองทีพ่ กั การ
ลงบัญชี การสั่งซื้อ เปนตน สำหรับในงานวิจัยนี้ ไดเนน
การพัฒนา Service สำหรับการใหบริการขอมูลทะเบียนนัก

ศึกษา แกคณะ/หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งในแตละหนวยงานนั้นก็มีความแตกตางของ ขอบเขต
ของขอมูลทีต่ อ งการใชงาน อีกทัง้ เมือ่ นำขอมูลไปใชงานตอ
ในหนวยงานแลว ก็ยังมีความหลากหลายของแพลตฟอร
มตางๆทีใ่ ชงานอีกดวย
2.2.สถาปตยกรรมเชิงบริการ ( Service-oriented
architecture : SOA)
สถาป ต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร (Service-oriented
architecture : SOA) [2] เปนรูปแบบของสถาปตยกรรม ที่
เนนการพัฒนาโปรแกรมทีส่ ามารถใหบริการ (Service )ได
โดยไมมขี อ กำหนดของแพลตฟอรมทีใ่ ช ของผรู อ งขอบริ
การ โดยเปาหมายของ SOA นั้น เนนหลักการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต (application) ทีล่ ดการขึน้ ตอกันระหวาง
องคประกอบ มีการปรับเขากับสีง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไดโดยงาย
มีอสิ ระในการพัฒนา Service ดวยเทคโนโลยีใดก็ได เนือ่ ง
จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทำให SOA นั้นมีประโยชนอยู
หลายประการเชน การพัฒนา application นัน้ สามารถทำได
อยางรวดเร็ว มีความยืดหยนุ สูง สามารถประกอบ หรือปรับ
เปลีย่ น Service ไดงา ยขึน้ สามารถนำ service เดิมทีพฒ
ั นา
แลว กลับมาใชใหม (re-use) ได โดยไมจำเปนตองพัฒนา
ใหมทงั้ หมด ซึง่ ในงานวิจยั นี้ ผวู จิ ยั ไดเล็งเห็นถึงแนวทาง
การพัฒนา service ใหแกหนวยงานตางๆ โดยอาจมีการรอง
ขอบริการขอมูลทีเ่ ปนโครงสรางเหมือนกัน หรือ อาจแตก
ตางกันไปตามเงือ่ นไข และความตองการตางๆของหนวย
งาน ตัวอยางเชน กรณีทถี่ า เปนความตองการขอมูลทีม่ โี ครง
สรางคลายกัน ก็สามารถ ให service ใหมแกหนวยงาน
นัน้ โดยอาจมีการ re-use จาก service เดิมทีม่ หี นวยงาน
อืน่ เคยใชงานแลว หรือ อาจมีการรวม หรือ ประกอบ service ใหม จากหลายๆ service ได
2.3.Web service and API
สำหรับ Web service [1], [2] นัน้ เปนเทคโนโลยีที่
ใชในการเชือ่ มตอสือ่ สารกันระหวางระบบทีแ่ ยกกัน นัน้
เปนซอฟทแวรทพี่ ฒ
ั นาโดยใชขอ กำหนดและรูปแบบของ
SOA เพือ่ ใชการติดตอสือ่ สารกันผานอินเทอรเน็ต ระหวาง
ผรู อ งขอบริการ และผใู หบริการ การสือ่ สารจะสือ่ สารกัน
ดวยภาษา XML ซึง่ เปนภาษามาตรฐานทีใ่ ชในการสงผาน
และแลกเปลีย่ นขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใน
ปจจุบันมีการพัฒนา Web service เปนที่แพรหลาย โดย

    



ใชหลักการของ service ทีใ่ หบริการผาน interface
สำหรับ API (Application Programming Interface)
เปนโปรแกรมประยุกต อาจเปน library , module หรือ
ฟงกชนั งานเฉพาะอยางทีถ่ กู นักพัฒนาสรางขึน้ มาเพือ่ เปน
ตัวกลางหรือเปนชองทางในการทีใ่ หระบบอืน่ เขามาเรียก
ใชเพือ่ เชือ่ มตอขอมูลได โดยทีผ่ พู ฒ
ั นาระบบอืน่ ทีม่ าเรียก
ใช ไมจำเปนตองพัฒนาซ้ำอีก เปนการลดความยงุ ยากซับ
ซอนในการพัฒนา ซีง่ ในการงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดเนนสราง
API เพือ่ ใหหนวยงานทีร่ อ งขอบริการขอมูล สามารถเขามา
เรียกใช ไดตาม service ทีห่ นวยงานไดรอ งขอ ทำใหหนวย
งานตางๆลดความยงุ ยากในการขอบริการขอมูลได และผู
บริการขอมูลเองก็สามารถบูรณาการความตองการ สราง
มาตรฐาน ลดขัน้ ตอนในการทำงานเพือ่ ดึงขอมูล และถาย
โอนขอมูลในรูปแบบทีห่ ลากหลายตางๆได

3.3.การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ใช วิ ธี ก ารรวบรวม
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการขอขอมูลและเชื่อมโยง
ขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา รวมกับการสังเกต
พฤติกรรมการใชงานและการใชขอ มูล รวมถึงสอบถามเจา
หนาทีแ่ ละผเู ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของ จำนวน 6 คน
3.4.วิเคราะห โดยนำขอมูลทีไ่ ดจากการรวบรวมมา
วิเคราะหเพือ่ ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ API
ผวู จิ ยั ไดใชหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงการใชงานทีเ่ รียบ
งาย ลดความซ้ำซอนในการเชือ่ มตอขอมูล มีแหลงขอมูล
และขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน เพือ่ ใหหนวยงานทีต่ อ งการเชือ่ มตอ
ขอมูลสามารถศึกษาดวยตนเองได และทราบถึงการเรียกใช
งาน service ในแบบตางๆ
3.5.การออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยไดทำการออก
แบบระบบงานและโมเดลขอมูลโดยใชระบบจัดการฐาน
ข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ และได จั ด ทำระบบต น แบบโดยใช
ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ใชภาษา PHP
เวอรชั่น 5.3 และภาษา javaScript เปนเครื่องมือพัฒนา
งานหลัก
3.6.ทดสอบระบบโดยใชงานกับคณะ/หนวยงานที่
ตองการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ จนกระทั่งโปรแกรม
สามารถทำงานไดโดยไมพบปญหาจึงเปดใชงานระบบจริง
ทดสอบการทำงานของระบบ API เทียบกับกระบวนการ
ทำงาน

3. วิธกี ารดำเนินงาน
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา ใน
ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา ดังนัน้
จึงมีวธิ กี ารดำเนินงานวิจยั ดังตอไปนี้
3.1.กลุ ม เป า หมาย คือ คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนทีต่ อ งการเชือ่ มตอขอมูลสารสนเทศ
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.2.เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ ใชหลักการของ
เว็ บ เซอร วิ ส เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย และใช
ภาษาโปรแกรม XML PHP และ Java Script เพื่อสราง
มาตรฐานในการทำงานของระบบ และเปนภาษาทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะโปรแกรม
บนเว็บ (Web Application) ความปลอดภัยอยใู นระดับดีถงึ
สูง สามารถใชรว มกับ Web Server และระบบปฏิบตั กิ าร
ตางๆไดหลากหลาย และสิ่งสำคัญคือเปนภาษาที่เปดเผย
(Open Source) สามารถนำมาพัฒนาไดโดยไมมคี า ใชจา ย
และลิขสิทธิใ์ ดๆ ดังนัน้ จึงไดรบั ความนิยมและภาษาเหลา
นีม้ กี ารใชงานอยางกวางขวาง

4. ผลการวิจยั
จากผลการวิจัย ไดระบบ API สำหรับฐานขอมูล
ทะเบียนนักศึกษาที่เปนมาตรฐาน โดยมี service เพื่อให
บริการหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนจำนวน 19
service รวมทัง้ ไดออกแบบระบบความปลอดภัยในการเขา
รหัสขอมูล และผูที่จะใช service ตางๆ ไดจะตองมีรหัส
กุญแจ ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลเปนผูออกให
สามารถอธิบายภาพรวมการทำงานของระบบไดดงั นี้



การพัฒนาระบบเชือ่ มตอฐานขอมูลระบบทะเบียน ในรูปแบบ API กรณีศกึ ษาสำนักทะเบียนและประมวลผล

ภาพที่ 1

ภาพรวมระบบ API

ภาพที่ 2

หนาจอระบบ API

จากภาพที่ 1 ผลการออกแบบกระบวนการทำงาน
ของระบบจะมีผทู เี่ กีย่ วของกับการเรียกใชระบบ API อยู 2
กลมุ คือ ผดู แู ลระบบอืน่ ๆของมหาวิทยาลัยและผดู แู ลระบบ
ทะเบี ย น โดยกลุ ม ผู ดู แ ลระบบอื่ น ๆของมหาวิ ท ยาลั ย
จะตองแจง service ของขอมูลทีต่ อ งการและทำการคนหา
service ของระบบ REG-API และเมือ่ การเชือ่ มตอ service
สำเร็จระบบ API จะสงขอมูลของระบบทะเบียนนักศึกษา
ไปใหระบบอืน่ ตามความตองการสวนผดู แู ลระบบทะเบียน
ทำหนาทีต่ รวจสอบขอมูลการใชงานของระบบ REG-API
และทำการสราง service ทีเ่ หมาะสมแกความตองการและ
การใหบริการในรูปแบบตางๆ

จากภาพที่ 2 ระบบ REG-API สามารถเขาไปใช
งานไดทเี่ ว็บไซต http://reg6.kku.ac.th/api ผใู ชงานสามารถ
ศึกษาการใชงานดวยตนเองไดจาก Click here จะมีคำแนะ
นำและตัวอยางการใชงาน จากนั้นเริ่มตนการใชงานดวย
การตรวจสอบความพรอมของคุณสมบัติของเครื่องและ
ซอฟตแวรของผใู ชตามรายละเอียดของการใชงาน จากนัน้
จึงสามารถติดตัง้ ระบบ REG-API เพือ่ เรียกใชบริการฐาน
ขอมูลระบบทะเบียนนักศึกษาไดดว ยตนเอง
จากภาพที่ 3 แสดงรายการ service ตางๆทีใ่ หบริการ
เชือ่ มตอขอมูลกับระบบทะเบียนนักศึกษา โดยกอนใช service
ได จ ะต อ งมี ร หั ส กุ ญ แจ (Key) ซึ่ ง ออกให โ ดยสำนั ก

    



ผลการใช ง านพบว า เมื่ อ เป ด ใช ค รั้ ง แรกยั ง พบ
ปญหาการเชือ่ มตอ ผใู ชงานบางหนวยงานประสบปญหา
ทางเทคนิคในการติดตั้ง ผูพัฒนาจึงตองเขาไปชวยเหลือ
ทางเทคนิคเกีย่ วกับการเชือ่ มตอแบบ API ปญหาดังกลาว
อาจเกิดจากเทคโนโลยีระบบ API เปนเรื่องใหมและตอง
ใชความรทู างเทคนิคสูง และจากประวัตกิ ารใชงานทีบ่ นั ทึก
ไวตงั้ แตวนั ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
พบจำนวนการใชงาน 59,953 ครัง้ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร
ENMIS จำนวน 59,526 ครั้ง สำนักวิทยบริการ จำนวน
54 ครั้ง เชื่อมตอ Google app1 จำนวน 350 ครั้ง และ
คณะวิทยาศาสตร จำนวน 23 ครัง้ จากสถิตพิ บวาการใชงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีปริมาณมากที่สุดเนื่องจาก
ระบบจำเปนตองอานขอมูลทุกสัปดาห สวนการใชงานจาก
หนวยงานอื่นมีปริมาณที่นอยลดลงไปตามลำดับเพราะ
บางหนวยงานอาจมีความจำเปนตองอานขอมูลเพียงเดือนละ
1 ครัง้ หรือ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เทานัน้
จากผลการวิจัยพบวาการเชื่อมตอแบบใหมใน
รูปแบบ API ลดภาระการทำงานของฐานขอมูลตัวหลักได
เปนอยางดียิ่ง และในสวนของความซับซอน ขั้นตอนใน
การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบใหมสามารถลดขั้นตอนการ
เชือ่ มตอ ใหทำงานไดเร็วขึน้ และลดระยะเวลาในการเชือ่ ม
ตอ การประสานงานทำไดรวดเร็วขึ้น และชวยใหผูใช
บริการได เรียนรูทางเทคนิคแบบใหม สามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานตอยอดได เกิดการลดความซับซอน
ในการเรียนรู (Learning Curve)

เปนเครื่องมือพัฒนางานหลัก ได service เพื่อใหบริการ
หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนจำนวน 19 service
และในอนาคตจะมีการปรับเปลีย่ นและเพิม่ เติม service ให
มากขึน้ และตรงตามความตองการของผรู อ งขอ
ดังนัน้ ระบบ REG-API สามารถนำไปใชบริการ
ขอมูลฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา เพือ่ อำนวยความสะดวก
ใหแกหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย และชวยลด
ภาระงานการใหบริการเชือ่ มตอฐานขอมูลจากผดู แู ลระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
และทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิง่ ขึน้ ลดขัน้ ตอน
การติดตัง้ ซอฟตแวรและความยงุ ยากในการติดตัง้ ลงไปได
มาก

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำใหไดระบบ REG-API
สำหรับฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาโดยไดศึกษาถึงความ
ตองการของหนวยงานอื่นๆที่ประสงคจะเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบทะเบียนนักศึกษาและศึกษาขั้นตอนการทำงาน
ของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหาร ผวู จิ ยั ไดทำการออกแบบระบบงานและโมเดลขอมูล
โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัด
ทำระบบตนแบบโดยใชซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล
MySQL ใชภาษา PHP เวอรชนั่ 5.3 และภาษา javaScript

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยความชวย
เหลืออยางดียงิ่ ของทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ผศ.บุญทรัพย ไว
คำ รองผู อำนวยการฝ า ยแผนและสารสนเทศ สำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
และ นางสาวณัฐวดี ปทุมบาล หัวหนากลมุ ภารกิจประมวล
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ไดแนะนำขั้นตอนการทำงานในดานการวิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ ที่แนะนำกรอบการ
ทำงานวิจยั เชิงประดิษฐ รวมถึงชวยตรวจสอบหลักการและ
วัตถุประสงคในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบคุณ รศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและสารสนเทศ ทีไ่ ดวางแนวความคิดถึงความ
จำเปนทีส่ ำนักทะเบียนจำเปนตองมีระบบ API เพือ่ ใชสง
ตอขอมูลใหหนวยงานอื่น เพื่อประสานความเชื่อมโยง
ขอมูลระบบอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียว
ขอขอบคุณ เจาหนาที่คณะและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความรวมมือในการทดสอบ
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5. ชือ่ ผนู พิ นธทกุ คน และหนวยงานทีส่ งั กัด (ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมลของผนู พิ นธทนี่ ำสง
บทความ
6. บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดยอหนา และมีความยาวไมเกิน 18 บรรทัด
7. คำสำคัญ เปนคำสำคัญในบทความ ไมเกิน 5 คำ
8. การเขียนคำศัพท ใชศพั ทบญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เปนกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจยั
10. ภาพและตาราง พิมพชดิ ซายหนากระดาษ สำหรับตาราง ใชคำวาตารางที่ ตอดวยหมายเลขตาราง ตามดวย
คำอธิบายตาราง จัดวางอยดู า นบนเหนือตาราง ในกรณีทเี่ ปนการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
ใหบอกแหลงที่มาของตาราง โดยพิมพบอกไวใตตาราง เชน เดียวกันกับการอธิบายตัวยอที่ใชในตาราง
สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที่ ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธิบายภาพ จัดวางอยดู า นลางใตภาพ

11. การอางอิงแทรกในเนือ้ หาของบทความ ใชแบบตัวเลข เชน ญาณี และคณะ (9) ไดเสนอรูปแบบ....... หรือ
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน
12. การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ เอกสารอางอิงทายบทความตองเปนเอกสารทีม่ กี ารอางอิงในเนือ้ หา
ของบทความ โดยจัดพิมพชดิ ขอบซายของหนากระดาษเรียงลำดับตามลำดับหมายเลขเอกสารอางอิงทีไ่ ด
อางอิงในเนื้อหาของบทความ และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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การประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555
Analysis results for the Graduation Ceremony of
Khon Kaen University, in Academic year 2012
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บทคัดยอ
การดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร เปนสวนหนึง่ ในภารกิจของกลมุ ภารกิจบริการ สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพือ่ ประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ให
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป จึงไดทำการศึกษาการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555 และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555 และสรุป
ขอเสนอแนะของกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝาย
เลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีกลุมภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนผูชวย
เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชโปรแกรมสำเร็จ
รูป Microsoft Excel เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะห คำนวณคาตางๆ สถิตทิ ใี่ ชรอ ยละ ทำใหทราบปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหมคี วามสมบูรณตอ ไป
คำสำคัญ: การวิเคราะห, การดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน

Abstract
The implementation of the Graduation Ceremony is as part of the service mission office for Bureau of Administration and Development of Khon Kaen University. Therefore, the objective of this study was to analyze the performance 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



การประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจำปการศึกษา 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
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั ใหมงี านพิธพี ระราช
ทานปริญญาบัตรครัง้ แรก เมือ่ วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2511
มีคณะทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ แรก จำนวน
2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร มีผสู ำเร็จการศึกษา จำนวน
35 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูสำเร็จการศึกษา
จำนวน 24 คน รวมจำนวนผสู ำเร็จการศึกษาทีเ่ ขารับพระ
ราชทานปริญญาบัตร รนุ แรก จำนวน 59 คน จนถึงปจจุบนั
ปพุทธศักราช 2556 มีผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จำนวนรวมทัง้ สิน้ 122,967 คน ซึง่ ฝายดำเนิน
การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรในระยะแรก จากป
พ.ศ.2507 ไดอาศัยสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) จนจัดตั้งกองบริการการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ป พ.ศ.2511 และเมื่อจัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในป พ.ศ.2533 ฝายระเบียนการศึกษา จะเปน
ฝายดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร กระทัง่
ปรับโครงสรางองคกรโดยรวมระหวางสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาเปนหนวยงาน
เดียวกัน ในป พ.ศ.2547 แบงสวนราชการเปน 6 กลมุ ภารกิจ
1 งาน คือ 1) กลมุ ภารกิจบริหารทัว่ ไป 2) กลมุ ภารกิจพัฒนา
วิชาการ 3) กลมุ ภารกิจรับเขาศึกษา 4) กลมุ ภารกิจทะเบียน
เรียน 5) กลมุ ภารกิจประมวลผล 6) กลมุ ภารกิจบริการ 7)
งานประสานงานสหกิจศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดมมี ติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับ
ที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 และเปลีย่ นชือ่ เปน “สำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ” ในปจจุบนั ดังนัน้ การดำเนิน
การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร จึงเปนสวนหนึง่
ในภารกิจของกลมุ ภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ และในปจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ทำหน า ที่ เ ป น ฝ า ยเลขานุ ก ารของงานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ เปน 2 ชุด คือ 1.
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และติดตอ
ประสานงานกับกรรมการฝายตางๆ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
เปนไปดวยความเรียบรอย 2. คณะกรรมการจัดงานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตร ทำหนาทีเ่ ปนประธานกรรมการฝาย
ตางๆ ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร จะมี 24 ฝาย คือ 1) ฝายจัดรายชือ่ บัณฑิตและจัดเตรียม
ปริญญาบัตร 2)ฝายเอกสาร 3) ฝายประชาสัมพันธ 4) ฝาย
พิธกี าร 5) ฝายสถานที่ แสง ถนน และจัดบริเวณทัว่ ไป 6)
ฝายระบบเครื่องเสียง 7) ฝายยานพาหนะ 8) ฝายตกแตง
สถานที่ 9) ฝายตอนรับและจัดทีพ่ กั 10) ฝายการเงิน 11) ฝาย
ถายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 12) ฝายถายภาพ
บัณฑิต 13) ฝายจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
14) ฝายจัดปริญญาบัตร 15) ฝายประสานงานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร16) ฝายจัดการรานคาและสิทธิ
ประโยชน 17) ฝายพิธสี งฆ 18) ฝายปฐมพยาบาล 19) ฝาย
จัดการรับและสงเสด็จ ฯ 20) ฝายจัดงานสืบทอดปณิธาน
อุดมการณมอดินแดง 21) ฝายจัดงานแสดงความยินดี 22)
ฝายอำนวยการประสานงานสำนักพระราชวัง และศรภ. 23)
ฝายอำนวยความสะดวกญาติบณ
ั ฑิต 24) ฝายเลขานุการ และ
ประกอบดวยคณะตางๆ ทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร
จำนวน 23 คณะ [1,2,3]
จากการดำเนินการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตรที่ผานมา เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานพิธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมีการศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน



    

การศึกษา 2555 นำเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่อทราบปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อันจะเปน
เพือ่ ประเมินผลการดำเนินงานของงานพิธพี ระราช แนวทางในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหมี
ทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการบริหาร ความสมบูรณตอ ไป
จัดการใหมปี ระสิทธิภาพ ประจำปการศึกษา 2555

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

3. วิธกี ารดำเนินงาน
ไดดำเนินการวิเคราะหผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการ
ศึกษา 2555 ตามลำดับขัน้ ตอน ดังนี้

4. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการดำเนินงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก
การประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปการศึกษา 2555 และสรุปขอเสนอแนะของ
กรรมการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จากคณะดำเนินงานฝายเลขานุการ งานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตร

5. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ
สรุปผลการดำเนินงานรวบรวมขอมูลที่ประเมินผลการ
ดำเนินงานมาโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555

6. การวิเคราะหขอ มูล
ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห
คำนวณคาตางๆ สถิตทิ ใี่ ชรอ ยละ จากการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในประเด็นตางๆ โดยฝายประเมิน
ผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป

7. ผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการดำเนินงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
ประเด็นตางๆ โดยฝายประเมินผลการดำเนินงานพิธีพระ
ราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2555 นำเสนอตอ
ทีป่ ระชุมฯ เพือ่ ทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหา อันจะเปนแนวทางในการจัดงานพิธพี ระ
ราชทานปริญญาบัตรใหมคี วามสมบูรณตอ ไป ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผสู ำเร็จการศึกษา และการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา/ผูเขารับ มีผูสำเร็จการ
ศึกษา รวมจำนวน 9,301 คน [4] เขารับจริง จำนวน 8,537
คน คิดเปนรอยละ 91.8 ใชเวลาในการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จำนวน 277 นาที (4 ชัว่ โมง 37 นาที) เฉลีย่
เวลาทีใ่ ชในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน
30.81 คน/นาที
จำนวนผสู ำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับ ระดับ
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.1 ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับปริญญาโท คิด
เปนรอยละ 27.8 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คิดเปน
รอยละ 0.4 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.6 คิด
จำนวนผเู ขารับ พระราชทานปริญญาบัตรเฉลีย่ ตอนาที ดัง
ตารางที่ 1



การประเมินผลการดำเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจำปการศึกษา 2555

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผเู ขารับพระราชทานปริญญาบัตรเฉลีย่ ตอนาที ในคณะตางๆ ทีม่ ีจำนวนผเู ขารับฯ มาก 5 อันดับ
แรก และมีจำนวนผเู ขารับฯนอย 5 อันดับสุดทาย

1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (มาก 5 อันดับแรก)
เวลาเฉลี่ย
คณะ
(คน/นาที)
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (ป.ตรี)
46.15
เทคโนโลยี
36.79
เทคนิคการแพทย
35.76
เภสัชศาสตร
33.78
ศึกษาศาสตร
33.01

จํานวนผูเขารับฯ เฉลี่ยตอนาที (นอย 5 อันดับสุดทาย)
เวลาเฉลี่ย
คณะ
(คน/นาที)
1. เกษตรศาสตร
28.51
2. วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (ป.โท) 28.75
3. บัณฑิตวิทยาลัย
29.04
4. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
30.25
5. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30.42

ประเด็นที่ 2 การจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร คิดตามกลมุ ตัวอยาง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนกลมุ ตัวอยางในการจัดสงแบบประเมิน

กลุมตัวอยาง
กรรมการ
บัณฑิต
ญาติบัณฑิต

สงแบบประเมิน
200
200
200

รับคืน
196
192
200

รอยละ
98.0
96.0
100.0

ลักษณะขอมูลของญาติบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
จุดเดนของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 57.5 ญาติ
1. จัดสถานทีแ่ ละบริเวณสวยงาม
บัณฑิตสวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปน
2. พิธกี ารมีความเปนระเบียบ กระชับและรวดเร็ว
รอยละ 84.5 รองลงมาเปนภาคกลาง คิดเปนรอยละ 5.5
3. การตรงตอเวลาตามกำหนดการ
การเดินทางโดยรถยนตสว นตัว คิดเปนรอยละ 84.5 ในกลมุ
4. ระบบการรักษาความปลอดภัย
ญาติที่มารวมแสดงความยินดีโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 คน
5. การจัดบริเวณถายภาพสำหรับบัณฑิตสวยงาม
คิดเปนรอยละ 83.2 และพักคางคืนทีจ่ งั หวัดขอนแกน คิด
6. การจัดรถรับ-สง
เปนรอยละ 35.5 เฉลีย่ 2 คืน และเขาพักทีโ่ รงแรม คิดเปน ปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบตอการจัดการปญหา
รอยละ 49.4
1. จำนวนญาติบัณฑิต 56,759-68,296 คนโดย
ประมาณการจากจำนวนบัณฑิตทีเ่ ขารับ 8,537 คน เฉลีย่
7-8 คนตอบัณฑิต 1 คน
8. สรุปและอภิปรายผล
2. ปริมาณรถ 17,074-25,611 คันโดยประมาณจาก
สรุประดับผลสำเร็จของการจัดงานพิธพี ระราชทาน คาเฉลีย่ 2-3 คันตอบัณฑิต 1 คน
ปริญญาบัตรในปนี้
3. การพักคางคืนของญาติบณ
ั ฑิต 35.5% เฉลีย่ 2 คืน
กลมุ คณะกรรมการ อยใู นระดับมาก
คิดเปน 53.1% แนวทางแก ป ญ หาการดำเนิ น งานพิ ธี พ ระราชทาน
กลมุ บัณฑิต
อยใู นระดับมากทีส่ ดุ คิดเปน 53.1% ปริญญาบัตร
กลมุ ญาติบณ
ั ฑิต อยใู นระดับมาก
คิดเปน 50.5%
โดยภาพรวมของแนวทางการแกไขบัญหา ไดแก

    



การเพิม่ จำนวนผปู ฏิบตั งิ านในฝายประสานงานรักษาความ 11. เอกสารอางอิง
ปลอดภัยและการจราจร ฝายอำนวยความสะดวกญาติ
บัณฑิต และการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชวยงานของฝายจัด [1] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน (2545) คมู อื ปฏิบตั งิ านคณะกรรมการจัด
ปริญญาบัตร เปนตน
งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
[2] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
9. ขอเสนอแนะ
ขอนแกน (2555) คมู อื ปฏิบตั งิ านคณะกรรมการจัด
1. เจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย ควรเขมงวดใน
งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
การรักษาความปลอดภัย
[3] สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
2. ควรมีการจัดรถรับ-สงบัณฑิตทัง้ กอนรับและหลัง
ขอนแกน (2555) คำกราบบังคมทูลรายงานของนายก
เสร็จพิธีฯ ใหชัดเจน
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
3. ควรจัดระบบจราจรใหดขี นึ้ และมีปา ยบอกทาง
ขอนแกนกราบบังคมทูล
ทีช่ ดั เจน ตัง้ แตกอ นชวงการฝกซอมจนถึงวันจริง
[4] หนังสือสูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
4. ควรมีหอ งน้ำใหมากขึน้ เพียงพอและมีแมบา น
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2556) หมายกำหนดการทรง
ทำความสะอาดดวย
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราช
5. ควรเพิม่ สถานทีถ่ า ยภาพใหมากกวานี้
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
1. ควรมีสถานที่ มีจดุ ใหบริการโทรศัพทฟรี ที่
พระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
สามารถติดตอญาติบณ
ั ฑิตได
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการศึกษา 2555
2. ควรกระจายการถายทอดสดพิธฯี ไปตามจุด
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน วันจันทร
ตางๆ และใกลแหลงอาหาร เครือ่ งดืม่ และหองน้ำ
ที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2556
3. ควรมีชดุ ครุยสำรองไวสำหรับบัณฑิต
4. ควรนำเสนอแผนระบบจราจร ในวันที่
ฝกซอมใหญประมาณ 5-10 นาที เพือ่ แจงบัณฑิตใหทราบ
เสนทางเพือ่ อำนวยความสะดวกแกบณ
ั ฑิต และญาติบณ
ั ฑิต

10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการจัดงานพิธพี ระราช
ทานปริญญาบัตร ประธานกรรมการฝายตางๆ ทุกทานซึง่ มี
สวนรวมในการจัดงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร รวมถึง
บัณฑิต และญาติบัณฑิต ซึ่งยินดีใหความรวมมือในการ
ตอบแบบประเมิน และ รศ.ชนะพล ศรีฤๅชา ผอู ำนวยการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่
เปนเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธพี ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ผู ใ ห คำแนะนำ
เกีย่ วกับการประเมินผล ผจู ดั ทำขอขอบพระคุณไว ณ ทีน่ ี้



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
ในวิทยาเขตบางเขนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจำนวน 246 คน ระเบียบวิธวี จิ ยั ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดย
หาคารอยละและคาความถี่ โดยมีคำถามปลายเปดเกีย่ วกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพดานทักษะ
การใชภาษาอังกฤษของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการใชวธิ แี จกแจงความถีโ่ ดยเรียงลำดับคาคะแนนจาก
คะแนนมากไปนอย ซึง่ ผลการวิจยั ในภาพรวมพบวา อาจารยและบุคลากรสวนใหญเห็นดวยกับนโยบายการจัดโครงการ
อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 95.5 รองลงมาคือ การกำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในราย
วิชาเฉพาะเลือกในชั้นปที่ 3-4 คิดเปนรอยละ 88.2 การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิต
กอนจบการศึกษา คิดเปนรอยละ 85 ตามลำดับ โดยคณาจารยและบุคลากรมีความตองการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ในดานการพูดมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ การเขียนและการพูดเพือ่ การสือ่ สาร คิดเปนรอยละ 67.4 และ
ดานการพูดในทีป่ ระชุม คิดเปนรอยละ 61.8) ตามลำดับ ซึง่ จากผลดังกลาวจะเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป

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.
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1. บทนำ

มหาวิทยาลัยกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนา
อาจารย จึ ง เป น หั ว ใจสำคั ญ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาจะต อ ง
ดำเนินการอยางเปนระบบโดยสอดคลองกับความตองการ
ของอาจารยและสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
จากความสำคัญของปญหาเหลานี้ จึงไดดำเนินการ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษา
อังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทัง้ ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนา
ศักยภาพการใชภาษาอังกฤษในดานตางๆ เพือ่ จะไดใชเปน
แนวทางและประโยชนในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสง
ผลตอการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกไปรับใชสงั คมและ
ประเทศชาติตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยตอไป

การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนและเพื่อการแขงขันในเวทีโลกนับไดวาสถาบัน
การศึกษามีบทบาทและหนาทีท่ สี่ ำคัญยิง่ โดยจำเปนตองสง
เสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนทาง
การศึกษาและนิสิตมีความพรอมและมีศักยภาพในการ
ทำงานเพื่อการแขงขัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาไดกำหนดใหการเปดเสรีการคาดานการอุดมศึกษา
และการบูรณาการศาสตรความรตู า งๆ เพือ่ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองเสริมหลัก
สูตรในทุกคณะและภาควิชา รวมทัง้ สรางความรคู วามเขาใจ
ใหอาจารยและนิสติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียม
กำลังคนดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการ
ติดตอสือ่ สาร การสงเสริมความรวมมือและความเขมแข็ง
ทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและนิสิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ระดับภูมภิ าคและนานาชาติ [1] ดังนัน้ อาจารยนบั วาเปน 2. วัตถุประสงค
ปจจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบาย
ผลิตบัณฑิตใหมปี ระสิทธิภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพือ่ สรางความแข็งแกรงดานการอุดมศึกษา การพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ได อ ย า งยั่ ง ยื น และมี ส ว นสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ความสําคัญและความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรและนิสิต

มหาวิทยาลัย/คณะกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการ
พัฒนาบุคลากรในสถาบันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปใช้ใน
การวางแผนอย่างเป็นระบบ

ปรับจากโมเดลและแนวคิดเรือ่ ง การวางแผนพัฒนาพนักงาน (Career Development Plan = CDP) [2]

4. วิธดี ำเนินการ

5. ผลการศึกษา

การวิจยั ไดดำเนินการโดยทำการสำรวจขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งมีอาจารยและบุคลากรสงแบบ
สอบถามคืนจำนวน 246 คน ซึง่ มีประเด็นคำถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษา
อั ง กฤษของอาจารย บุ ค ลากร และนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร รวมทัง้ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน
ไดแก ขอมูลทัว่ ไปของผตู อบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษา
อังกฤษของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ โดย
สงแบบสอบถามใหกบั อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคณะในวิทยาเขตบางเขนทัง้ สิน้ จำนวน 493 คนไดรบั
แบบสอบถามคืนจำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 50 และ
ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ และ
คำถามปลายเปดโดยเรียงลำดับคาคะแนนจากคะแนนมาก
ไปนอย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ จำแนกออกเปน 3 สวน
ตามแบบสอบถามดังนี้
1. ส ว นข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนทางวิชาการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 61.4 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิด
เปนรอยละ 60.2 ซึง่ สวนใหญปฏิบตั งิ านในตำแหนงอาจารย
และนักวิชาการศึกษา คิดเปนรอยละ 51.2 ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 5-10 ป คิดเปนรอยละ 24
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของอาจารย และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จากผลการวิจัยในภาพรวมพบวา อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการสวนใหญเห็นดวย
ในการกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพดานภาษาตาง
ประเทศใหกับอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยนโยบายนโยบายทีม่ หาวิทยาลัยฯ จะจัด
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษา

    



อังกฤษใหแกนิสิต (คิดเปนรอยละ 95.5) รองลงมาคือ
กำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชาทีม่ กี ารสอนเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือก ชัน้ ปที่ 3-4 มากทีส่ ดุ
(คิดเปนรอยละ 88.2) และการกำหนดใหมหาวิทยาลัยฯ มี
การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษให
แกนสิ ติ กอนจบการศึกษา (คิดเปนรอยละ 75) ทัง้ นีม้ อี าจารย
และสายสนับสนุนทางวิชาการบางสวนที่ไมเห็นดวยใน
สวนนโยบายการกำหนดให 1 หลักสูตรมีการเปด 1 รายวิชา
ทีม่ กี ารสอนเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือก ชัน้ ปที่
3-4 โดยมีเหตุผลดังนี้
- ควรมีการเปดการสอนเปนภาษาอังกฤษมากกวา
1 รายวิชาใน 1 หลักสูตร
- บางสาขาไมมคี วามพรอมดานบุคลากร
- ไมมอี าจารยทสี่ อนเปนภาษาอังกฤษได
- เปนการสิ้นเปลือง เพราะนิสิตสามารถเลือก
เรียนในรายวิชาและหลักสูตรภาษาอังกฤษเรียนได
- ภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาบังคับยังไมสามารถ
พัฒนานิสิตได รายวิชาของภาควิชาเกี่ยวของโดยตรงกับ
เทคโนโลยีเทานัน้ ก็สอื่ ความหมายไดแลว
- ถากำหนดเปนรายวิชาเฉพาะเลือก นิสติ อาจไม
เลือกลงก็ได
- เปนการผลักภาระใหกบั นิสติ มหาวิทยาลัยควร
มีการ Facilitate นิสติ กอน หากจะเริม่ บังคับใชจริง
โดยอาจารยมีขอคิดเห็นในกรณีมหาวิทยาลัยฯ มี
การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษให
แกนสิ ติ กอนจบการศึกษา ดังนี้
- ควรสอบวัดความรูตั้งแตรับเขามาและบังคับ
เรียนเพิ่มเติม
- สอบได แ ต ไ ม ใ ช เ ป น เกณฑ ว า ผ า นแล ว จะ
จบโดยถาไมผา นจะมีมาตรการอยางไร
- อาจทำใหนิสิตมีปญหาการจบหลักสูตรเพียง
เพราะติดรายวิชานีว้ ชิ าเดียว
- ตามหลักสูตรมีรายวิชาภาษาอังกฤษทีน่ สิ ติ ลง
เรียนอยูแลว และนิสิตบัณฑิตศึกษาตองเรียน-สอบภาษา
อังกฤษอยแู ลว
- การออกข อ ปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ใน
ปจจุบนั ไมมตี วั อยางทีป่ ระสบความสำเร็จอยางแทจริง

และมีขอคิดเห็นของอาจารยกรณีมหาวิทยาลัยฯ
จะจัดโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษใหแกนสิ ติ ดังนี้
- การจัดอบรม/สัมมนาไมสามารถ “พัฒนา”
นิสติ ไดตราบเทาทีน่ สิ ติ ไมคดิ จะ “เกง” ภาษาอังกฤษ
- ควรมุงเนนใหนิสิตลงทะเบียนเรียนในราย
วิชาภาษาอังกฤษ
- ควรสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาอังกฤษและเขารวมโครงการ/หรือกิจกรรมทีเ่ สริม
ทักษะอืน่ ๆ
ซึง่ อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการมี
ความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะให
นิสติ ในดานตางๆ เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้
- การสนทนา/การสั ม ภาษณ ง านเป น ภาษา
อังกฤษ (คิดเปนรอยละ 93.9)
- การเขียนเพือ่ นำเสนอ (คิดเปนรอยละ 76)
- การเขียนสื่อสารเพื่อการสมัครงาน (คิดเปน
รอยละ 74.8)
- ดานอืน่ ๆ (คิดเปนรอยละ 8.1) ประกอบดวย การ
ฟง-การอาน ควรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดการ
เขียนที่ดี การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมือ
อาชี พ การใช ภ าษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจำวั น และใน
บรรยากาศของการทำงาน
โดยอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ
สวนใหญมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษในดานการพูด (คิดเปนรอยละ 69.5) รองลงมาคือ
การเขียน (คิดเปนรอยละ 61.0) การฟง (คิดเปนรอยละ
51.6) และการอาน (คิดเปนรอยละ 31.7) ตามลำดับ รวมทัง้
ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมเสริมทักษะทางดานตางๆ
เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้
- ดานการพูดแบบนำเสนอ (คิดเปนรอยละ 72.0)
- ดานการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสาร (คิด
เปนรอยละ 67.5)
- ดานการพูดในทีป่ ระชุม (คิดเปนรอยละ 61.8)
- ดานการฟงและออกเสียง (คิดเปนรอยละ 61.4)
- ดานการเขียน Proposal (คิดเปนรอยละ 53.7)
- ดานการเขียน Report (คิดเปนรอยละ 45.9)
- ดานเขียนจดหมาย (คิดเปนรอยละ 36.6)



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นอกจากนี้มีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการที่มีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม
เสริมทักษะทางดานอืน่ ๆ เชน การเขียนเขาใจความหมาย
ตัวยอของคำในการเขียน Email เพื่อสื่อสารกับชาวตาง
ประเทศ การเขียน editor ที่เปน native speaker เพื่อการ
ตีพมิ พระดับนานาชาติ เทคนิคการสอนดวยภาษาอังกฤษ
3. ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการดานภาษาอังกฤษ จำแนกประเด็นความคิดเห็น
ตามสาระสำคัญไดดงั นี้
3.1 ด า นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษา
อังกฤษ
(1) ควรมีการพัฒนา การฝกทักษะการใชภาษา
อังกฤษอยางตอเนือ่ ง เพราะทีเ่ คยมีคอื ใหไปเรียนและขาด
ความตอเนือ่ ง เมือ่ ไมไดใชกล็ มื
(2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนเรือ่ งทีต่ อ ง
ใชเวลา มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโครงการ
(3) พัฒนาศักยภาพอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการและนิสิตดานภาษาอังกฤษ ในทุกๆ ดานไม
เพียงเฉพาะการจัดการอบรมเพียงอยางเดียว มหาวิทยาลัยฯ
ควรปรับสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ใหนสิ ติ ไดใชภาษาอังกฤษ ทัง้
ในการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต เช น
นโยบายขอความรวมมืออาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจ
ทำลักษณะเดียวกันในกิจกรรมพัฒนานิสติ
(4) ควรจัดสอบภาษาอังกฤษตั้งแตสอบคัดเลือก
อาจารยและบุคลากร สายสนับสนุนทางวิชาการ หรือมี
(5) การกำหนดใหผจู ะสอบคัดเลือกมีคะแนนจาก
การสอบ IELT หรือ TOEFL มายื่นตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด
(6) ควรใหทกุ ภาควิชามีการจัด Mentor ดานภาษา
อังกฤษใหผูจบการศึกษาจากประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
ดานภาษาอังกฤษมากขึน้
(7) การสร า งบรรยากาศให มี ก ารสื่ อ สารภาษา
อังกฤษ เชน เพิม่ รับนิสติ ตางชาติ สงเสริมทุน, กำหนดให
มีนสิ ติ ตางชาติในแตละ Lab ทัง้ นิสติ แลกเปลีย่ น อาจารย
พิเศษ และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย การเสริมทางดานสื่อ

ประชาสัมพันธ สือ่ การสอนเปนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เสริม
บรรยากาศภายในคณะและในมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาดานการสือ่ สารเปนภาษาอังกฤษดวย เชน ปายตางๆ
เปน 2 ภาษาในการโฆษณา
(8) กำหนดใหมกี ารสัมมนา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา เปนภาษาอังกฤษ
(9) ควรเปดหลักสูตรนานาชาติเพิม่ ขึน้
(10) ควรยกเลิกนโยบายใหอาจารยทำเอกสาร
ประกอบการสอนภาษาไทยแตควรใช Text Recommendation ทีใ่ ชในหองเรียน
(11) ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพภาษาอั ง กฤษ
สำหรับนิสติ อยางจริงจังควรเปดโอกาสใหแตละคณะเปด
สอนวิชา English for xxx เฉพาะในแตละสาขา
(12) ควรจัดอบรมใหอาจารย บุคลากรสายสนับ
สนุนทางวิชาการและนิสิตใหมีการพัฒนาภาษาอยางตอ
เนื่อง
(13) การเรียน/อบรม ในชั้นเรียนเทานั้นจะเห็น
ผลไดชา การใชภาษาตางๆ (ทัง้ ไทย อังกฤษ และอืน่ ๆ) ตอง
ฝกฝนตลอดเวลา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอ งมี
กิจกรรมทีเ่ ปนภาษาอังกฤษตลอดเวลา
(14) การสอนเปนภาษาอังกฤษ ควรทำเปนบางราย
วิชาเนือ่ งจากบางรายวิชา มีเนือ้ หา คำนวณ วิเคราะห ซึง่ ตอง
การคำอธิบายทีต่ อ งมีความเขาใจคอนขางมาก
(15) ควรนำรองใหมีการสอนในรูปแบบภาษา
อังกฤษ เพือ่ เพิม่ ทักษะของอาจารยและนิสติ
(16) ควรมีนโยบายใหอาจารยสอดแทรกภาษา
อังกฤษในทุกรายวิชา เชนการทักทายสัน้ ๆ การตอบคำถาม
ในชั้นเรียน
(17) ควรมี ส ถานที่ พ บปะสั ง สรรค ข องนิ สิ ต อาจารยชาวตางประเทศเพื่อที่นิสิต-อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนทีต่ อ งการฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ สามารถ
พบปะพูดคุยสือ่ สารสัมพันธกบั เพือ่ นชาวตางประเทศได
3.2 ดานการพัฒนาอาจารย
(1) การพัฒนาศักยภาพอาจารยควรใชแนวคิดให
อาจารยมีสวนรวมกับการเรียนการสอนมากที่สุดโดยให
อาจารยในสาขาตางๆ คณะตางๆ มีสว นรวมในการจัดการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในสาขาของตนให แ ต ล ะ

    



คณะสามารถเปดสอนวิชาภาษาในสาขาของตนใหแตละ
คณะสามารถเป ด สอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สาขาของ
ตนเองแบบกระจายอำนาจไมรวมศูนยที่คณะหรือสาขา
เดียว ซึง่ จะทำใหภาษาอังกฤษเปนเรือ่ งทีใ่ กลกบั ชีวติ ประจำ
วันของอาจารยมากขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
(2) ควรพัฒนาอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและ
นิสติ โดยจัดสภาพแวดลอมใหมบี รรยากาศ แบบ campus ที่
ใชภาษาอังกฤษ เพราะนิสติ จะซึมซับมากกวา นำนิสติ แลก
เปลี่ยนกับสังคม มีกิจกรรมรวมกับนิสิตไทย เพื่อใหเด็ก
ไทยเกิดความสนใจตองการเรียนรอู ยากไปตางประเทศ
(3) ควรลดภาระงานเอกสาร เพื่อใหคณาจารย
ทมุ เทกับงานสอน วิจยั และบุคลากรสายสนับสนุนมีการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
(4) ควรจัดหาทุนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับ
สนุนเพือ่ พัฒนาภาษาตางประเทศ เชน การอบรม การเสนอ
บทความในตางประเทศ การใหอาจารยทจี่ บในประเทศไป
ทำ postdoc ในตางประเทศ
(5) สรางแรงจูงใจ เชน คาตอบแทน เหรียญเชิด
ชูเกียรติ ใหแกอาจารยที่สอนเปนภาษาตางประเทศอยาง
เหมาะสม
(6) ควรมีการสำรวจภาระงานสอนของอาจารย
และกำหนดเปนตารางแผนและประเมินผลใหอาจารยตอ ง
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษทุกคน (ยกเวนอาจารยที่
ยืนยันวาใชภาษาอังกฤษไดดอี ยแู ลว)
(7) ขอใหศนู ยภาษาสอบเทียบความรภู าษาอังกฤษ
ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ นำผลมาใชใน
การปรับปรุง สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรใชภาษา
อังกฤษใหถกู ตองมากขึน้
(8) ควรส ง เสริ ม อาจารย ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท – ปริญญาเอก ในประเทศไทยกอนและ ควรมี
การสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสแลกเปลี่ยน การสอนการ
ทำวิ จั ย กั บ อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศจะเป น
ประโยชนกวาการพัฒนาโดยการเรียนในหองเรียน
(9) ควรมีวธิ กี ารพัฒนานอกเหนือจากการเรียนใน
ห อ งเรี ย นอย า งเดี ย วเนื่ อ งจากการเรี ย นในห อ งเรี ย น
อาจารย ส ว นใหญ ไ ด เ รี ย นมาแล ว แต ข าดโอกาสและ
ประสบการณในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษมากกวา

(10) อาจารยในหลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ
ต อ งได รั บ การพั ฒ นาภาษาอย า งจริ ง จั ง การเรี ย นจบ
ตางประเทศไมเปนหลักประกันการใชภาษาอังกฤษได
ดีเพราะอาจารยไมไดสอนแตวิชาการเทานั้น ในสวน
สนทนาใหคำปรึกษาตางๆ คือ ภาษาในชีวิตประจำวัน
อาจารยตอ งสอนแนะนำเปนภาษาอังกฤษได
(11) ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมการใชภาษาโดย
เนนสนทนา ใหอาจารยและบุคลากรตองผานอยางนอย
1-2 คอรส เลือกไดตามความสนใจและตองตอเนือ่ งทุกป
(12) อาจารยจำเปนตองไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและ
บุคลากรตองไดรบั การพัฒนาดานการสือ่ สารในชีวติ ประจำ
วัน
(13) ควรเปดโอกาสใหอาจารยไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ ในดานการเรียนการสอนในสาขาที่ตรงกัน
และเปดโอกาสใหอาจารยใชเวลาในชวงภาคฤดูรอนไป
เพิ่มพูนฟนฟูความรูในตางประเทศ
(14) ควรสงอาจารยและบุคลากรไปอบรมภาษา
อังกฤษระยะสัน้ ๆ เชน 1 เดือนทีส่ ถาบันสอนภาษาทีต่ า ง
ประเทศ เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย
3.3 ดานการจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ
(1) ควรมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกบั คณาจารย
และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น โดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ย เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน หากอาจารยผูสอนยังขาดทักษะก็ไม
สามารถสอนนิสติ ใหมปี ระสิทธิภาพได
(2) จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกบั บุคลากร
ทุกระดับและพัฒนาระบบออนไลน เชน e-Learning
(3) ควรพั ฒ นาเร ง ด ว นตามความต อ งการของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โครงการจัด
(4) ควรจัดอบรมพิเศษ ชวงเวลาเย็นหรือวันหยุด
เสาร อาทิตย
(5) ควรแยกการอบรมสำหรับพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในหัวขอตางๆ ที่มีระดับพื้นฐาน
แตกตางกันและควรเปดอบรมภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรบั
การฝกอบรม โดยเฉพาะภาษาจีน สเปน



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(6) ควรอบรมดานภาษาอังกฤษเพือ่ เขียนบทความ
วิชาการ ควรพัฒนาอยางมากหากจะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
(7) ควรจัดทำ workshop แลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางกัน
(8) ควรจัดอบรมเปนชุดๆ ตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากอายุและความรับผิดชอบในการสอนและตาม
ภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายของบุคลากร
(9) ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสิทธิ์
อบรมภาษาอังกฤษทีศ่ นู ยภาษา โดยไมตอ งเสียคาใชจา ย
(10) ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษา
อังกฤษใหบคุ ลากรในแตละคณะดานการพูดและเขียนใน
ชวง ต.ค./เม.ย. รนุ ละประมาณ 50 คน
(11) ควรจัดใหอาจารยและบุคลากรมีโอกาสไดพดู
คุยภาษาอังกฤษ โดยอยใู นรูปแบบการจัดกลมุ ใหเรียนหรือ
พบปะพูดคุยกับอาจารยตางประเทศเปนระยะอยางตอ
เนือ่ งอาจจะเปนทุกสัปดาหหรือมากกวา
3.4 ดานอื่นๆ
(1) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเว็บไซตใหเปนภาษา
อังกฤษทีใ่ ชงานไดครบถวนสมบูรณจริงๆ ควรมีแตภาษา
อังกฤษลวน และการนำเสนอขาวสาร ความกาวหนาทาง
ดานงานวิจยั และความกาวหนาของหลักสูตรตางๆ แนวคิด
หลักการในงานวิจัยเพื่อชี้นำดานการวิจัยทางดานเกษตร
ของโลก
(2) ควรจัดตั้งหนวยที่ชวยเหลือดานการแปลและ
ตรวจความถูกตองการใชภาษาอังกฤษของผลงานอาจารย
และบุคลากรดานวิจยั
(3) ควรนำดัชนีคะแนนภาษาอังกฤษของบุคลากร
มาผูกพันกับการพิจารณาเงินเดือนและแนะนำเว็บไซดออ
นไลนเพือ่ บุคลากรมาศึกษาดวยตัวเอง
(4) ถึงแมวาระเบียบจะยังไมมีนโยบายดานการ
ศึกษาเพือ่ รองรับกับอาเซียนและการกาวไปสรู ะดับโลกที่
ชัดเจนแตผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารยและบุคลากร
จะตองมีแผนการรองรับทีช่ ดั เจนและเปนรูปธรรม
(5) สำหรั บ นิ สิ ต จั ด อบรมโดยให มี ก ารสอบที่
ชัดเจน ถาสอบไมผา นตองลงใหมจนกวาจะผาน โดยเนน
การพูดคุยสนทนา

(6) กำหนดเกณฑ ค วามสามารถทางด า นภาษา
อังกฤษ กอนเขามาเปนอาจารยตอ งมีการสอบคัดเลือกภาษา
อังกฤษ โดยอาจจะเทียบกับ TOEFL หรือขอสอบของ
คณะมนุษยศาสตร แตเกณฑจะตองสูงกวานิสติ ปริญญาโท
(7) กำหนดตัวชีว้ ดั ทางดานความสามารถทางภาษา
ตางประเทศในการประเมินผลงานประจำป
(8) สงเสริมใหทุกหนวยงานใชภาษาอังกฤษใน
การติดตอสือ่ สารทัง้ บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
(9) ควรส ง เสริ ม ทั ก ษะด า นภาษาจี น และภาษา
อังกฤษสำหรับนิสติ
(10) ควรมีเงื่อนไขบังคับใหเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาอาจารย บุคลากรและนิสติ ใหมกี ารอบรมหรือการ
เรียนรทู เี่ ปนภาษาอังกฤษ

6. สรุปและการอภิปรายผล
การกำหนดนโยบายการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกระบวนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนอยาง
เปนระบบและมีเปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
รองรับการแขงขันไดในระดับนานาชาติ [3] ตลอดจนเพือ่
รองรับการเปดเสรีทางการคาและการกาวสูประชาคมอา
เซียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิง่ การพัฒนาอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนิสติ
ใหมศี กั ยภาพและคุณภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษที่
นอกเหนือจากการติดตอสือ่ สารเพือ่ เปนประโยชนในการ
ทำงานและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับผูเกี่ยว
ของในสถาบันการศึกษา ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่
จะพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คือ มหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
และนิสติ มีโอกาสไดพฒ
ั นาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษที่
เอือ้ ประโยชนตอ การปฏิบตั งิ านและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานหรือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก [4]
เพือ่ สงผลใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

    



และนิสติ ในดานภาษาอังกฤษ ดังนัน้ เพือ่ ประโยชนในการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย บุคลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาควร
มีการจัดสรรเงินในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
เพียงพอซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในการติดตอสื่อ
สารอยางเต็มทีแ่ ละเพือ่ เปนการรองรับการเขาสปู ระชาคม
อาเซียนและสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และควรจัดสรร
อัตรากำลังและทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตใหเพียงพอและควรมี
หนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาดูแลรับผิดชอบในการติดตอประสานงานความรวมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตซึ่งจะชวยใหการกำหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเปนผลเชิงรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ มไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสือ่ สาร
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหกับ
บุคลากรทางการศึกษาและนิสติ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
(3) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของอาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุนและนิสติ จำแนกตามคณะหรือกลมุ สาขาเพือ่ ใช
เป น ข อ มู ล ในการกำหนดนโยบายการพั ฒ นาได อ ย า ง
เหมาะสมตอไป
7. ขอเสนอแนะ
(4) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปญหาอุปสรรค
7.1 ขอเสนอแนะตอการนำประโยชนไปใช
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นภาษาอั ง กฤษของอาจารย
จากผลการวิจัยซึ่งพบวาอาจารยและบุคลากรสาย บุคลากรสายสนับสนุนและนิสติ ในสถาบันอุดมศึกษา
สนั บ สนุ น เห็ น ด ว ยกั บ การกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บรรลุตามเปาหมายและสอดคลองตามยุทธศาสตรการสราง
บุคลากรของประเทศที่ไดมีการกำหนดแผนการพัฒนา
กำลังคนทีม่ คี วามรู ความสามารถและมีทกั ษะการทำงานที่
มีคณ
ุ ภาพอยางยัง่ ยืน ดังนัน้ การพัฒนาอาจารย บุคลากรทาง
การศึกษาและนิสติ ทีม่ กี ารวางแผนอยางเปนระบบหรือการ
จัดโครงการอบรม การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษยอมเปนหลักประกันตอการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และเพือ่ เปนการเพิม่ พูนความรคู วามสามารถและทักษะใน
การปฏิบตั งิ านของอาจารยในการพัฒนาการเรียนการสอน
[5] ซึง่ ผลจากการวิจยั ในภาพรวมสะทอนใหเห็นวาอาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสว นใหญเห็น
ดวยกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพอาจารย บุคลากรและ
นิสติ มากทีส่ ดุ รองลงมาไดแกนโยบายการกำหนดใหหลัก
สู ต รมี ก ารเป ด รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเป น ภาษา
อังกฤษในรายวิชาเฉพาะเลือกของนิสิตชั้นปที่ 4 การจัด
สอบวัดระดับมาตรฐานความรดู า นภาษาอังกฤษใหแกนสิ ติ
กอนสำเร็จการศึกษา สำหรับความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความตองการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการใชภาษาอังกฤษ การเขียน การติดตอ
สือ่ สารและการพูดในทีป่ ระชุม ตามลำดับ สำหรับความคิด
เห็นและขอเสนอแนะทีม่ ตี อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
ประเด็นสำคัญไดแก การปรับปรุงเว็บไซต การปรับปรุงและ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน
ตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งโอกาสใน
การเปดโลกทัศนการแลกเปลีย่ นความรแู ละประสบการณ
เพื่อนำความรูไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทคัดยอ
งานวิจยั นี้ มีจดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาและเปรียบเทียบสถานภาพทางการ
เรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 จนถึงปการศึกษา 2554 ผลการศึกษาพบวา ในปการศึกษา 2551
มีนกั ศึกษาลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ จำนวน 68 คน (รอยละ 22.59) จากนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมด จำนวน 301
คน เปนนักศึกษาสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมากทีส่ ดุ จำนวน 127 คน (รอยละ 42.19) รองลงมาเปนนักศึกษา
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล จำนวน 40 คน (รอยละ 13.29) เมือ่ จำแนกตามชัน้ ป พบวา เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 มาก
ทีส่ ดุ จำนวน 197 คน (รอยละ 65.45) สาเหตุทนี่ กั ศึกษาลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการเรียน เชน ผลการ
เรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมไดลงทะเบียนเรียน คิดเปนรอยละ 29.90 นอกจากนีย้ งั มีสาเหตุอนื่ ๆ ไดแก ปญหา
ดานการเงิน ปญหาดานครอบครัว ปญหาดานจิตใจ (เชน ความเครียด ซึมเศรา) ปญหาดานรางกาย เปนโรคตาง ๆ ประสบ
อุบตั เิ หตุ ลาอุปสมบท ดูแลกิจการทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวิชา สงผลใหนกั ศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปตามทีก่ ำหนดในหลักสูตร โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป และมีนกั ศึกษาทีส่ ามารถสำเร็จการ
ศึกษาเพียงรอยละ 41.15 เทานัน้ นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาใหประสบความสำเร็จในการเรียนโดยรวมมือกับภาควิชา ผสู อน อาจารย
ทีป่ รึกษา รวมทัง้ มีการประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับผปู กครอง เพือ่ สงเสริมความเขาใจอันดีตอ กัน และปองกัน
หรือแกไขปญหาของนักศึกษา
คำสำคัญ : สถานภาพนักศึกษา, ลาพักการศึกษา, คณะวิศวกรรมศาสตร

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
คณะวิศวกรรมศาสตรมกี ารจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา มีนกั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปการศึกษา 2555 รวมทัง้ สิน้ 2,725 คน และมีแนว
โนมทีจ่ ะเพิม่ จำนวนมากขึน้ ในทุก ๆ ป จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
ขอมูลสถานภาพนักศึกษาจากขอมูลของกองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทัง้ เอกสาร
การยื่นขอลาออกของนักศึกษา พบวา ในแตละภาคการ
ศึกษามีนักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูใน
ระดับที่เรียกวาภาวะรอพินิจ และตองออกกลางคัน พน
สภาพจากการเปนนักศึกษา เนือ่ งจากไดแตมระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมต่ำกวาเกณฑทกี่ ำหนด โดยมาจากหลายสาเหตุ
และสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความเครียด ซึ่งเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งทางดานจิตใจ และรางกาย
สำหรับนักศึกษามีปจจัยหลายประการที่อาจจะทำใหเกิด
ความเครียด เชน ปญหาครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาการเรียน และปจจัยที่มาจากตัวนักศึกษาเอง ก็คือ
สภาวะบางอยางของรางกายและจิตใจ เชน การไดรบั การ
พักผอนไมเพียงพอ การเจ็บปวย การติดสุราและยาเสพติด
สาเหตุเหลานีจ้ ะสงผลตอสภาพจิตใจ ทำใหเกิดความกดดัน
ความวิตกกังวล ความสับสนและความเครียด ทำใหขาด
สมาธิ ขาดความอดทน ทำใหผลการเรียนต่ำลงจนตองพัก
การเรียน หรือพนสภาพนักศึกษา หรือเกิดพฤติกรรมเบีย่ ง
เบน รวมทัง้ การทำลายชีวติ ตนเองดวย
จากข อ มู ล สถิ ติ จำนวนการลาพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2552 มีจำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน และปการศึกษา 2554

จำนวน 41 คน สภาพการณเชนนีอ้ าจทำใหนกั ศึกษากลมุ
นีไ้ มสามารถสำเร็จการศึกษา หรืออาจจะสำเร็จการศึกษา
แตไมไดเปนไปตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด ดังนั้นการ
ศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาและสถานภาพทางการ
เรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา เพือ่ จะไดใชเปนแนว
ทางในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาให
ประสบความสำเร็จในการเรียนตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษา
2.2 เพือ่ ศึกษาสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษา
ทีล่ าพักการศึกษา

3. วิธดี ำเนินงาน
3.1 ประชากรและกลมุ ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ทีล่ าพักการศึกษา ตัง้ แต
ปการศึกษา 2547-2554จำนวน 301 คน เนือ่ งจากนักศึกษา
บางคนไดลาพักการศึกษามากกวา 1 ภาคการศึกษา ดังนัน้
จึงนับประชากรและกลมุ ตัวอยางทีล่ าพักการศึกษาตามภาค
การศึกษา
ปการศึกษา 2547 จำนวน 8 คน
ปการศึกษา 2548 จำนวน 13 คน
ปการศึกษา 2549 จำนวน 3 คน
ปการศึกษา 2550 จำนวน 52 คน
ปการศึกษา 2551 จำนวน 68 คน

    



ปการศึกษา 2552 จำนวน 66 คน
ปการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน
ปการศึกษา 2554 จำนวน 41 คน
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ การสำเนาขอมูล
ในรู ป ฐานข อ มู ล (Database) จากกองทะเบี ย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร นำมาแปลงรูป
จากฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมประยุกตทาง
สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร
3.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 รวบรวมขอมูลจากคำรองการขอลาพักการ
ศึกษาและเอกสารการสรุปผลทีน่ ำเขาคณะกรรมการประจำ
คณะฯ 3.3.2 นำขอมูลจากระบบสารสนเทศนักศึกษาหรือ
SIS (Student Information System) ซึง่ มหาวิทยาลัยไดจดั
ทำขึน้ เพือ่ การสืบคนสารสนเทศนักศึกษา ไดแก การสืบคน
รายวิชาตางๆ รายวิชาที่เปดสอน ขอมูลนักศึกษา การลง
ทะเบี ย น ผลการเรี ย น รายวิ ช าที่ อ าจารย ส อน รายชื่ อ
นั ก ศึ ก ษาในที่ ป รึ ก ษา และการอนุ มั ติ ก ารลงทะเบี ย น
เปนตน
3.4 การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
วิเคราะหขอ มูล

3.4.1 นำขอมูลจากคำรองการขอลาพักการศึกษา
และเอกสารการสรุปผลทีน่ ำเขาคณะกรรมการประจำคณะฯ
มาจัดเก็บเปนฐานขอมูลในรูปแบบ Microsoft Excel
3.4.2 ถ า ยโอนข อ มู ล จาก SIS (Student
Information System) ของมหาวิทยาลัย ใหเปนฐานขอมูล
ในรูปแบบ Microsoft Excel
3.4.3 การวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิตมิ าใชในการวิเคราะหเปนจำนวนรอยละ

ภาพที่ 1

4. ผลการศึกษา
4.1 เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของนักศึกษาที่
ลาพักการศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - ปการศึกษา 2554
จากการศึกษาขอมูลตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554
นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมด จำนวน 301 คน พบวา
ในปการศึกษา 2551 นักศึกษาลาพักการศึกษามากที่สุด
คิดเปนรอยละ 22.59 รองลงมา คือ ปการศึกษา 2552
คิดเปนรอยละ 21.93 ดังภาพที่ 1

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามปการศึกษา
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ในสวนของภาควิชา ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554 พบวา
นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรลาพักการศึกษา
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 42.19 รองลงมา คือ นักศึกษาของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คิดเปนรอยละ 13.29 ดังภาพที่ 2
หากจำแนกตามชัน้ ป จากนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
ทัง้ หมด จำนวน 301 คน ในภาพรวมตัง้ แตปก ารศึกษา 2547

- 2554 พบวา นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ลาพักการศึกษามากทีส่ ดุ
คิดเปนรอยละ 65.45 รองลงมา คือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 คิด
เปนรอยละ 16.94 หากแยกเปนปการศึกษา พบวา มีแนว
โนมเปนไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม คือ สวนใหญ
เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 1

ภาพที่ 2

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามภาควิชา

ภาพที่ 3

เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามชัน้ ป



    
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา ปการศึกษา 2547-2554 จำแนกตามชัน้ ป
ชั้นปี

ภาค
การศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 2

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 3

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 4

ร้อยละ

1/2547

0

0.00

0

0.00

1

16.67

5

2/2547

0

0.00

0

0.00

0

0.00

รวม

0

0.00

0

0.00

1

1/2548

0

0.00

0

0.00

2/2548

3

27.27

4

รวม

3

23.08

1/2549

0

2/2549

รวม

ร้อยละ

83.33

6

1.99

2

100.00

2

0.66

12.50

7

87.50

8

2.66

0

0.00

2

100.00

2

0.66

36.36

1

9.09

3

27.27

11

3.65

4

30.77

1

7.69

5

38.46

13

4.32

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

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 เปรียบเทียบสาเหตุ/ปญหาการลาพักการศึกษา
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 – ปการศึกษา 2554
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547-2554 จากนักศึกษาทัง้ หมด
ทีล่ าพักการศึกษา จำนวน 301 คน พบวา สาเหตุ/ปญหาของ
นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการเรียน

เชน ผลการเรียนต่ำ, เวลาเรียนไมเพียงพอ และไมได
ลงทะเบียนเรียน จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 29.90 รอง
ลงมา คือ นักศึกษาไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน จำนวน
73 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ปญหาดานการเงิน จำนวน
57 คน คิดเปนรอยละ 18.94 ดังตารางที่ 2



ปญหาและสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

ตารางที่ 2 สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
สาเหตุ/ปญหาของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
1. ปญหาดานการเรียน เชน ผลการเรียนต่ํา, เวลาเรียนไมเพียงพอ, ไมไดลงทะเบียนเรียน
2. ไมมีรายวิชาลงทะเบียนเรียน
3. ปญหาดานการเงิน
4. ปญหาดานครอบครัว
5. ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา
6. ปญหาดานรางกาย เปนโรคตางๆ
7. ปญหาดานประสบอุบัติเหตุ
8. ลาอุปสมบท
9. ดูแลกิจการทางบาน
10. เกณฑทหาร
11. รอการยายสาขาวิชา
รวม

4.3 เปรียบเทียบสถานภาพทางการเรียนของนัก
ศึกษาทีล่ าพักการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 - 2554
มีนกั ศึกษาทีล่ าพักการศึกษาทัง้ หมดนับตามรหัสนักศึกษา
จำนวน 226 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา สามารถ
สำเร็จการศึกษา จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 41.15 โดย
ใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป นักศึกษาทีพ่ น สภาพการเปน
นักศึกษา จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 34.51 นักศึกษาลา
ออก จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 11.95 นักศึกษาทีก่ ำลัง
ศึกษา จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 11.06 และนักศึกษา
เสียชีวิต จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.33 หากจำแนก
ตามวิทยาเขต ไดผลการศึกษา ดังนี้
4.3.1 วิทยาเขตหาดใหญ มีนกั ศึกษาลาพักการ
ศึกษาทัง้ หมด จำนวน 178 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการ
ศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 73 คน คิดเปนรอย
ละ 41.01 โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 5.95 ป นักศึกษาที่
พนสภาพการเปนนักศึกษา จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ
33.15 นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษา จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ
12.36 นักศึกษาลาออก จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11.80
และนักศึกษาเสียชีวติ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.69
4.3.2 วิทยาเขตภูเก็ต มีนกั ศึกษาลาพักการศึกษา
ทัง้ หมด จำนวน 48 คน พบวา นักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

จํานวน
90
73
57
25
21
18
9
2
2
2
2
301

รอยละ
29.90
24.25
18.94
8.31
6.98
5.98
2.99
0.66
0.66
0.66
0.66
100.00

สามารถสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ
41.67 โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.30 ป นักศึกษาทีพ่ น
สภาพการเปนนักศึกษา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 39.58
นักศึกษาลาออก จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 นักศึกษา
ทีก่ ำลังศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และไมมี
นักศึกษาเสียชีวติ ดังภาพที่ 4

5. สรุปและการอภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาปญหาและสถานภาพ
ทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” พบวา สาเหตุ/ปญหา
ของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ปญหาดานการ
เรียน เชน ผลการเรียนต่ำ เวลาเรียนไมเพียงพอ และไม
ไดลงทะเบียนเรียน สงผลใหนักศึกษาไมสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามหลักสูตร 4 ป จากนักศึกษาทีล่ าพักทัง้ หมด
ซึง่ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา เพียงรอยละ 41.15 เทา
นัน้ โดยใชเวลาการศึกษาเฉลีย่ 6.02 ป และนักศึกษาตอง
พนสภาพการเปนนักศึกษา รอยละ 34.51 นอกจากปญหา
ดานการเรียนแลวที่นักศึกษาตองลาพักการศึกษา ยังมี
สาเหตุอนื่ ๆ คือ ปญหาดานการเงิน ปญหาดานครอบครัว
ปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด, ซึมเศรา ปญหาดานราง



    

ภาพที่ 4

เปรียบเทียบรอยละสถานภาพของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต

กาย เปนโรคตาง ๆ ประสบอุบตั เิ หตุ ลาอุปสมบท ดูแลกิจการ
ทางบาน เกณฑทหาร และรอการยายสาขาวิชา ซึง่ สอดคลอง
กับผลการศึกษาของนีรนุช ยุวดีนเิ วศ (2547) ไดศกึ ษาวิจยั
เรื่ อ ง “ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
โปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี”
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนในภาพรวมอยใู นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปน
รายปจจัย พบวา ปจจัยดานครอบครัวและสวนตัว มีผลตอ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในระดับมาก หากพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับนักศึกษา
ทัศนคติในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และนิสัยในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก [1]
การมีสว นรวมของผปู กครองเปนกลไกสำคัญ ใน
การชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตรไดดูแลและพัฒนานัก
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ การพัฒนาระบบ อีกทั้งเปนการลดหรือบรรเทา
ปญหาของนักศึกษาไดทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับที่ Dr.
Joyce L.Epstein ไดกลาวในหนังสือ “School, Family and
Community Partnerships,Your Handbook for Action” ใน
หัวขอ Communicating การสือ่ สารระหวางผปู กครองและ

สถานศึกษา เพือ่ ใหทราบขอมูลเกีย่ วกับโปรแกรมการเรียน
และความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน [2] นอกจากนี้ คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ควรกำหนดแนวทาง
ในการดูแลใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษาใหประสบ
ความสำเร็จในการเรียน ดังนี้
5.1 ควรจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกชัน้
ป โดยรวมมือกับภาควิชา ผสู อน อาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ การ
ดูแลนักศึกษาไดอยางทัว่ ถึง จัดบริการใหคำปรึกษาแกนกั
ศึกษาที่ตองการคำปรึกษา ทั้งปญหาการเรียนและปญหา
สวนตัว พรอมทัง้ สรางแรงจูงในการศึกษา
5.2 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มี
ความประพฤติดแี ตคอ นขางยากจนหรือประสบปญหาใน
ครอบครัว กรณีมปี ญ
 หาฉุกเฉินใหสามารถแจงขอทุนได
กรณีพิเศษ ไมตองรอรอบการพิจารณา เพื่อใหความชวย
เหลือขั้นตนกอน
5.3 จัดทำและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกีย่ ว
กับการเรียนการสอน พฤติกรรมและการจัดทำกิจกรรมของ
คณะฯ และนักศึกษา เพือ่ แจงใหพอ แม ผปู กครองรับทราบ
5.4 จัดกิจกรรมทีต่ อ งสงเสริมพัฒนาการนักศึกษา
ทางดานสังคม อารมณ จิตใจ และทักษะประสบการณ เพือ่
ใหสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข โดย


การปรับปรุงบริเวณ อาคารสถานที่ ภูมทิ ศั นและสิง่ อำนวย
ความสะดวกตางๆใหผเู รียนไดพกั ผอนหรือ คลายเครียดใน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทีด่ ี
5.5 ควรประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับพอ
แม ผปู กครอง อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครัง้ เพือ่ สงเสริม
ความเขาใจอันดีตอกัน และกำหนดวิธีการปองกันหรือ
แกไขปญหาของนักศึกษา

ปญหาและสถานภาพทางการเรียนของนักศึกษาทีล่ าพักการศึกษา

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชีย่ วชำนาญ ทีป่ รึกษา
ไดใหแนวคิด คำแนะนำ ตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
ตางๆ คณะกรรมการผทู รงคุณวุฒขิ องคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ไดใหความอนุเคราะหพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
ตางๆ ทีเ่ ปนประโยชน และคณะวิศวกรรมศาสตร ทีส่ นับ
สนุนทุนวิจัยในการทำผลงานจากงบประมาณเงินรายได
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
ประเภทวิจัยวิศวศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556
6.1 ควรทำการศึกษาความตองการความชวยเหลือ สัญญาเลขที่ ENG-56-2-7-18-0180-S
ดานตาง ๆ ของนักศึกษาทีเ่ คยลาพักการ ศึกษา
6.2 ควรทำการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลตอ 8. เอกสารอางอิง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา เชน ตัวแปรความรู
พืน้ ฐาน ตัวแปร สิง่ แวดลอม บรรยากาศในการเรียน และ [1] นีรนุช ยุวดีนเิ วศ (2547). ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางการ
เรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน
ราชภัฎอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
6.3 ควรทำการศึกษาปญหาและสาเหตุของนักศึกษา
[2] Joyce Epstein, Editor, (1991). ‘Parent Involvement’
ทีพ่ น สภาพการเปนนักศึกษา
(Special Section). หนา 72.
6.4 ควรทำการศึกษารูปแบบที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันและแกไขปญหา การพนสภาพ การเปนนัก
ศึกษา/การออกกลางคันของนักศึกษา
6.5 ควรทำการศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักสูตรการ
เรียนการสอนของคณะฯ เนือ่ งจากมีจำนวนนักศึกษาทีล่ า
พักการศึกษามากขึน้
6.6 ควรทำการศึกษาวิเคราะหนกั ศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่
มีปญ
 หาทางดานการเรียน

    



    


ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556
Applicants’ Satisfaction towards Direct Admission Enrollment
For Undergraduate Level of Khon Kaen University in the year 2012
สุภาพ ไชยยา, ธัญวลัย กฤษณกมล และ สุวรรณภา แสงคอม
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 โทรศัพท 043-202-803 E-mail: chaisupap@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการรับสมัครเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556 มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผู
สมัครตอระบบการรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet
ประจำปการศึกษา 2556 จำนวน 41,403 ราย ผลการวิจยั พบวา ผสู มัครสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70 และ มีคะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรียน ตัง้ แต 3.00 ขึน้ คิดเปนรอยละ 62.7 และพบวาผสู มัครมีความพึงพอใจในดานความสะดวกในการสมัคร
ในระดับปานกลางถึงมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 96.76 และความพึงพอใจในขัน้ ตอนในการสมัครไมไดยงุ ยากหรือทำตาม
ขัน้ ตอนไดงา ยมาก คิดเปนรอยละ 95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผสู มัครจะพึงพอใจในระดับพอใชถงึ มาก
รอยละ 92.72 และพบวาเพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน มีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจในภาพรวมของการสมัคร
ทาง Internet อยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบการรับสมัครเขาศึกษาโดยวิธรี บั ตรง

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.



ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556

1. บทนำ

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

แตละปมหาวิทยาลัยขอนแกน จะรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประมาณ 4,000 คน ทัง้ ทีร่ บั จากนักเรียน
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
โดยวิธรี บั ตรง และรับจากการสอบเขามหาวิทยาลัย จากสวน
กลาง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนจำนวนเพิม่ ขึน้ ทุก ๆ ป
การสมัครชวงแรกในปการศึกษา 2548 ผูสมัคร
จะตองซือ้ หนังสือระเบียบการรับสมัคร แลวกรอกใบสมัคร
ที่เปนเอกสารสงเอกสารกลับมายังสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และชำระ
เงินผานอาจารยแนะแนว ผูประสานงานจากมหาวิทยาลัย
เดินทางไปรับคาธรรมเนียมและใบสมัครทุกจังหวัด และ
จะตองกรอกขอมูลผสู มัครลงฐานขอมูลดวยตนเอง จนถึง
การสมัครที่ใชในปจจุบัน จะไมจำหนายใบสมัคร และมี
ระเบียบการให Download ผานเว็บไซต แลวกรอกขอมูล
การสมัครผานเว็บไซตและชำระเงินผานธนาคาร
ทั้งนี้ผูประสานงานโรงเรียนจะสงฐานขอมูลนัก
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 มาใหสำนักทะเบียน
และประมวลผลกอน ผูสมัครที่มีรายชื่อในระบบฐาน
ขอมูลฯ เทานั้นที่จะมีสิทธิ์เขาสมัครได ซึ่งในปการศึกษา
2556 นี้ ใช ร ะบบการสมั ค รเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรง โดยผานระบบ
Internet ทัง้ หมด ตัง้ แตการสงรายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 และ ปวช. 3 การสมัครฯ การกรอกขอมูล GPAX 5
ภาคเรียน ตลอดจนถึงการประกาศผลการสอบฯ
จากการพัฒนาขั้นตอนการสมัครในชวงตาง ๆ
ทำใหการสมัครฯ มีความรัดกุม แมนยำ และถูกตองมากยิง่
ขึน้ และไดมกี ารปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนและวิธกี ารสมัครฯ เพือ่
ใหการสมัครมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกใหผู
สมั ค รให ม ากที่ สุ ด และเพื่ อ ให ก ารสมั ค รเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง
ในปตอ ๆ ไปมีการพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพ และอำนวย
ความสะดวกใหกบั ผสู มัครมากยิง่ ขึน้ คณะผวู จิ ยั จึงมีความ
จำเปนที่จะตองศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
สมัครแบบใหมดังกลาว เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
พัฒนาขัน้ ตอนการสมัครผานทางระบบ Internet

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอระบบ
การรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556
2. ปจจัยทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจของผสู มัครเขารับ
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ปการศึกษา 2556

3. ทฤษฏี กรอกบแนวคิดการวิจยั และผลงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
การศึกษาความพึงพอใจของผใู ช คือ การศึกษาเพือ่
ใหไดขอ มูลเกีย่ วกับผใู ช ในเรือ่ งผลของการใชบริการของ
ผใู ช ทีผ่ ใู ชเกิดการรับรทู างดานจิตใจหรือความคิดเห็น และ
เปนภาวะทางอารมยที่พึงพอใจ อันเกิดจากการประเมิน
ผลของงาน เปนการประเมินความคิดของผใู ช [1]
ความพึงพอใจตัดสินไดจากประสบการณที่มีตอ
การบริโภคหรือใชบริการ เปนการใหคะแนนของผบู ริโภค
ทีใ่ ชบริการหรือไดรบั บริการ ซึง่ เปนระดับความประทับใจ
ของการบริโภควาไดรบั การเติมเต็มตามความคาดหวังหรือ
ไม ผใู ชบริการมักจะมีความคาดหวังในใจในระดับหนึง่ อยู
กอนแลวกอนทีจ่ ะมาใชบริการนัน้ ๆ ในชวงทีม่ าใชบริการ
ลูกคาจะเปรียบเทียบการบริการทีไ่ ดรบั เทียบกับความคาด
หวั ง ที่ ต นเองมี อ ยู ใ นใจก อ นแล ว ความประทั บ จะอยู
บนฐานของการเปรี ย บเที ย บนี้ ลู ก ค า จะประทั บ ใจใน
ทางบวกถาการบริการทีไ่ ดรบั ดีกวาทีค่ าดหวังไว และลูกคา
จะประทับใจในทางลบถาการบริการทีไ่ ดรบั ดอยกวาทีค่ าด
หวังไว และลูกคาจะประทับใจในระดับกลางถาการบริการ
ทีไ่ ดรบั เทากับทีค่ าดหวังไว [12]
3.1 การวัดความพึงพอใจ
แนวคิดในการประเมินหรือวัดความพึงพอใจของ
ลูกคาโดยทัว่ ไปมักจะประเมินจากมิตติ า งๆ 4 มิตดิ งั นี้
1. การวัดความพึงพอใจในภาพรวม ซึ่งเปนการ
ประเมินทางความรสู กึ ทางอารมณความพึงพอใจของลูกคา
ตอสิง่ ทีต่ อ งการประเมินในภาพรวม ตัวอยางคำถาม เชน ใน
ภาพรวม ทานประทับใจกับ...มากนอยเพียงใด

    



2. การวัดความสม่ำเสมอของความพึงพอใจเปน
การประเมิน ประสิทธิผล และพฤติกรรมของสิง่ ทีต่ อ งการ
ประเมิน ตัวอยางคำถาม เชน ทานจะแนะนำ...ใหคนใน
ครอบครัวหรือใหเพือ่ นหรือไม
3. การวัดคุณลักษณะของความพึงพอใจ เปนการ
ประเมินประสิทธิผล และความรูสึก ตัวอยางคำถามเชน
ทานพึงพอใจใน รสชาด ของ...มากนอยเทาใด หรือ รถชาด
มีความสำคัญมากนอยอยางไรกับการเลือกมาใชบริการที.่ ..
4. การวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะมาใชบริการอีกเปนการวัด
พฤติกรรมของลูกคาตัวอยางคำถาม เชน ทานจะกลับมาใช
บริการที.่ ..ในอีก 30 วันนีห้ รือไม [13]
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุภาพ หาญสิทธิชยั (2546) ไดพฒ
ั นาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยศึกษารวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับระบบเดิม วิเคราะหขอมูล และระบุ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับระบบเดิม แลววิเคราะห และออกแบบ
ระบบใหมเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาจากระบบงาน
เดิม จากนัน้ ออกแบบฐานขอมูลของระบบงานใหม โดย
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL ผลของการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบพบว า ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ได รั บ การประเมิ น
ประสิทธิภาพในระดับดีจากผเู ชีย่ วชาญ
ณัฐหทัย สนใจยุทธ (2547) ไดศกึ ษาเรือ่ ง “การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง เขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ผานเว็บของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร”ี
เพือ่ การวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบเดิม ออกแบบ
และวิเคราะหระบบงานรับสมัครระบบใหมพัฒนาระบบ
รับสมัครนักศึกษา และประเมินความคิดเห็นของระบบ
ใหมทไี่ ดสรางขึน้ โดยใชฐานขอมูล MS SQL Server 7.0
พัฒนาระบบดวยภาษา ASP Script สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นโดยรวมอยใู นระดับมาก หมายความวาระบบ
สารสนเทศนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใชกับงานรับ
สมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรตี อ ไป
พรชัย ธรรมวิรยิ สติ และ สุรวิทย วสุนธรากุล (2547)
ไดศกึ ษา การรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบผานทางอินเตอร
เน็ต จัดทำขึน้ เพือ่ ใชในการรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวย
ภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL จากการ
ทดลองพบวา สามารถใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียน
สมัครสอบคัดเลือกเพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถ
สมัครสอบคัดเลือกไดในทุกทีๆ่ มีอนิ เตอรเน็ต
จิราพร แซหลี (2548) ไดศกึ ษาการพัฒนาระบบรับ
สมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอผานเว็บมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิธกี ารออกแบบและพัฒนาระบบ ทีจ่ ะชวยลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาในการสมัครแกผสู มัคร และลดขอจำกัดดาน
สถานทีแ่ ละเวลาในการรับสมัครได พัฒนาระบบดวยภาษา
JSP Script โดยใชฐานขอมูล Oracle พบวาขัน้ ตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่ไดเสนอไวในโครงการนี้นั้นยัง
ถูกจำกัดอยดู ว ยกระบวนการบางอยางทีจ่ ำเปนตองดำเนิน
การแบบออฟไลน เชน การตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาของผู
สมัครการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน ซึง่ ในอนาคต
หากrกระบวนการเหล า นี้ ส ามารถดำเนิ น การได
แบบออนไลนแลว ก็จะสามารถพัฒนาขั้นตอนการรับ
สมัครผานอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และจะสามารถ
นำมาพัฒนาระบบการรับสมัครผานอินเทอรเน็ตอยางเต็ม
รูปแบบขึน้ ใชงานอยางสมบูรณได
ธนาศรี ปน ดี (2548) ไดศกึ ษาการสรางโปรแกรม
ระบบฐานขอมูล และพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา
เขาศึกษาตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสอบแขงขันเพือ่ เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคศรี
สะเกษผานอินเทอรเน็ต โดยใชฐานขอมูล MySQL และ
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script ผลการทดสอบพบวา
โปรแกรมสามารถเพิม่ ความรวดเร็วและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรับสมัครนักศึกษา
สงกรานต สุขเกษม (2548) ไดศกึ ษาระบบการรับ
สมัครนักศึกษาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีศกึ ษา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาระบบดวยภาษา
PHP Script รวมกับฐานขอมูล MySQL พบวา ระบบการ
รับสมัครนักศึกษาผานทางอินเตอรเน็ต แกปญ
 หาเรือ่ งการ
เดินทางและเรื่องการจัดเจาหนาที่ไปนั่งรับสมัคร และยัง
สามารถรายงานจำนวน ผสู มัครได เพือ่ ใหผสู มัครใชในการ
เลือกโปรแกรมทีต่ อ งการสมัครได ทัง้ จัดหองสอบจัดทีน่ งั่
สอบ กรรมการคุมสอบ ประมวลผลคะแนนสอบและ
ประกาศผลสอนไดอยางถูกตอง



ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556

อำพล กองเขี ย ว (2551) ได ค น คว า แบบอิ ส ระเรื่ อ ง
“การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรับการรับ
สมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม” มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนที่
สามารถลดข อ จำกั ด อำนวยความสะดวก และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ในสวนงานการรับสมัครนักศึกษา การรวบรวมความตอง
การไดมาจากการสัมภาษณผเู กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านการ
รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม
พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script รวมกับฐานขอมูล
MySQL พบวา กลมุ ตัวอยาง 2 กลมุ มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยมีคา เฉลีย่ 4.09 และ
4.31 ตามลำดับ ซึง่ จัดอยใู นเกณฑพงึ พอใจระดับมากและ
มากทีส่ ดุ
สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ (2553) ไดศึกษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชัน้ สูง กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทดแทนกระบวนทำงานเดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมนี้ไดออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย
ระยะใกล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรับสมัครนักศึกษา
และตอบสนอง ความตองการดานสารสนเทศใหกบั ผทู เี่ กีย่ ว
ของ พัฒนาโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล Microsoft Access
2003 และพัฒนาระบบดวยโปรแกรม Microsoft Visual
Basic 6.0
สุริยัน นุกูลกิจ (2554) ไดทำการวิจัยโดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ 1) พัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเขาศึกษา
ตอ กรณีศกึ ษาโรงเรียนศรียานุสรณ 2) หาประสิทธิภาพ
ของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ 3) หาความพึงพอใจของผใู ช
ทีม่ ตี อ ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พัฒนาระบบดวยภาษา PHP Script
รวมกับฐานขอมูล MySQL ผลการวิจยั พบวาระบบรับสมัคร
นักเรียนเขาศึกษาตอ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณที่
พัฒนาขึน้ นีม้ ปี ระสิทธิภาพอยใู นระดับดี ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผใู ชระบบมีความพึงพอใจอยใู นระดับดี
และระบบสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. วิธดี ำเนินการ
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบ
การรับสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับ
ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำป
การศึกษา 2556 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ทราบประสิทธิภาพของ
ระบบการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดับ ปริญญาตรีโดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet มีขนั้
ตอนของการดำเนินการวิจยั เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคทไี่ ด
กำหนดไว ดังตอไปนี้
4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ชศกึ ษาวิจยั คือ นักเรียนผสู มัครเขารับ
การคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับ
ตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2556 โดยผสู มัคร
จะตองชำระเงินคาสมัคร และมีสิทธิ์เขาสอบ โดยศึกษา
ประชากรทั้งหมดที่เขามาทำแบบสอบถามออนไลนทั้ง
หมด จำนวน 41,403 ราย
4.2 เครือ่ งทีใ่ ชในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจยั นี้
เปนแบบสอบถาม โดยเปนการกรอกแบบสอบถามผาน
เว็บไซตหลังจากผูสมัครไดสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง
แบงเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผสู มัครทีต่ อบแบบสอบถาม
ผานเว็บไซต
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556
ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) มีลักษณะเปนแบบ
สอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห
จะใชวธิ กี ารเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
4.3 เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คณะผวู จิ ยั นำแบบสอบถามทีไ่ ดมาตรวจสอบความ
ถูกตอง สมบูรณ และการใหคะแนนตามเกณฑทกี่ ำหนดไว
และดำเนิ น วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ใชตารางแสดงการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
(Percentage) เพือ่ อธิบายลักษณะของขอมูลสวนที่ 1-2 และ
ใชการวิเคราะหแบบ chi-square เพือ่ หาความสัมพันธของ



    

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขารับการคัด ตารางที่ 2. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน
เลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง
จำนวนผตู อบ (N= 41,403) รอยละ
ปการศึกษา 2556 โดยประมวลผลและวิเคราะหขอ มูลโดย 1. นอยกวา 2.00
1,091
2.6
ใชคอมพิวเตอรดว ยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical 2. ระหวาง 2.00-2.99
14,337
34.7
Package for Social Science) for Windows 19.0
3. ตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป
25,945
62.7
จากตารางที่ 2 ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญจะมี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียนตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป จำนวน 25,945
ราย คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคือ ระหวาง 2.00-2.99
จำนวน 14,337 ราย คิดเปนรอยละ 34.7
5.2 ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2556

5. ผลการศึกษา

จำนวนผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี
ประจำปการศึกษา 2556 โดยผูสมัครจะตองชำระเงินคา
สมัคร และมีสทิ ธิเ์ ขาสอบเทานัน้ มีผเู ขามาตอบแบบสอบ
ถามจำนวน 41,403 ราย
การนำเสนอผลการวิจยั จะแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผสู มัครทีต่ อบแบบสอบถาม ตารางที่ 3. ทานมีความพึงพอใจในดานความสะดวกใน
ผานเว็บไซต
การสมัครผาน Internet ครัง้ นีม้ ากนอยแคไหน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของผสู มัครตอระบบการสมัคร
จำนวนผตู อบ (N=41,403) รอยละ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ ปริญญาตรี
1. ความพึงพอใจนอย
1,382
3.34
โดยวิธีรับตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา
2. ความพึงพอใจปานกลาง
21,417
51.73
2556
3. ความพึงพอใจมาก
18,604
44.94
ตอนที่ 3 : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
จากตารางที่ 3 พบวาผตู อบแบบสอบถามสวนใหญ
รับตรง ปการศึกษา 2556
เลือก ‘สะดวกหรือพึงพอใจปานกลาง’ จำนวน 21,417 ราย
คิดเปนรอยละ 51.73 รองลงมาคือ ‘พึงพอใจหรือสะดวกมาก
5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ไมมปี ญ
 หาอะไร’ จำนวน 18,604 ราย คิดเปนรอยละ 44.94
ตารางที่ 1. เพศ
ตารางที่ 4. ความพึงพอใจในดานขั้นตอนในการกรอก
จำนวนผตู อบ (N=41,403)
ร อ ยละ
ขอมูลสมัครมีความยากงายอยางไร
1. ชาย
2. หญิง

12,426
28,977

30.0
70.0

1. พึงพอใจนอยหรือยาก

จากตารางที่ 1 ผตู อบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน ไมคอ ยเขาใจขอมูลทีต่ อ ง
หญิง จำนวน 28,977 ราย คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ กรอกในการสมัคร
2. ความพึงพอใจปานกลาง
เพศชาย จำนวน 12,426 ราย คิดเปนรอยละ 30.0

หรือรับได ไมคอยยุงยาก
3. ความพึงพอใจมากหรือ
ทำตามขั้นตอนไดงายมาก

จำนวนผตู อบ (N=41,403) รอยละ
1,697
4.10

26,425
13,281

63.82
32.08

ความพึงพอใจของผสู มัครตอการสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ Internet ประจำปการศึกษา 2556



จากตารางที่ 4 พบวาผตู อบแบบสอบถามสวนใหญ
เลื อ ก ‘ความพึ ง พอใจปานกลางหรื อ พอใช ห รื อ รั บ ได
ไมคอ ยยงุ ยาก’ จำนวน 26,425 ราย คิดเปนรอยละ 63.82
รองลงมาคือ ‘ความพึงพอใจมากหรือทำตามขัน้ ตอนไดงา ย
มาก’ จำนวน 13,281 ราย คิดเปนรอยละ 32.
ตารางที่ 5. ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง
Internet
1. พึงพอใจนอยหรือ
ไมคอยพอใจ
2. พึงพอใจปานกลาง
หรือพึงพอใจพอใช
3. พึงพอใจมาก
4. พึงพอใจมากทีส่ ดุ

จำนวนผตู อบ (N=41,403)
860

รอยละ
2.08

16,996

41.05

16,981
6,566

41.01
15.86

5.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธี
รับตรง ปการศึกษา 2556
ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ตี วั แปรตนคือ เพศ และ คะแนน
เฉลีย่ 5 ภาคเรียน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผู
สมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนโดยวิธรี บั ตรง ปการศึกษา 2556 โดยการวิเคราะห
ตัวแปรแบบ chi-square

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับความพึงพอใจตามที่แสดงในตารางที่ 6 พบวาเพศมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสมัครเรียนทาง
Internet โดยพบวาเพศชายมีความพึงพอใจในการสมัคร
เรียนทาง internet ในภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 17.5 สวนเพศหญิง จะมีความพึง่ พอใจในภาพรวม
ของการสมัครทาง Internet อยใู นระดับ พึงพอใจมาก คิด
เปนรอยละ รอยละ 41.8 ผลการทดสอบความสัมพันธโดย
ใชการทดสอบ Chi-square พบวาเพศมีความสัมพันธกับ
ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet อยาง
มีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01 นอกจากนีย้ งั พบวาผสู มัครเรียนที่
มีคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ระดับตัง้ แต 3.00 ขึน้ ไป มีความ
พึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 42.2 สวนผูสมัครที่มีคะแนนเฉลี่ย 5
ภาคเรียน ระดับนอยกวา 2.00 ลงมา มีความพึ่งพอใจใน
ภาพรวมของการสมัครทาง Internet ในระดับปานกลาง
หรือพอใช คิดเปนรอยละ 45.0 และการวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนกับความพึ่ง
พอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet พบวามีความ
สัมพันกันอยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01

ตารางที่ 6 เพศ และคะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียนมีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจของผสู มัครฯ หรือไม
ตัวแปร

เพศ
คะแนน
เฉลี่ย
5 ภาค
เรียน

ชาย
หญิง
รวม
<=2.0
2.00-2.99
>=3.00
รวม

พึงพอใจนอย/
ไมคอยพอใจ
326 (2.6%)
534 (1.8%)
860 (2.1%)
37 (3.4%)
360 (2.5%)
463 (1.8%)
860 (2.1%)

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ความพึ่งพอใจในภาพรวมของการสมัครทาง Internet
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปาน
ที่สุด
กลาง/พึงพอใจ
พอใช
5,048 (40.6%)
4,877 (39.2%) 2,175 (17.5%)
11,948 (41.2%) 12,104 (41.8%) 4,391 (15.2%)
16,996 (41.1%) 16,981 (41.0%) 6,566 (15.9%)
491 (45.0%)
398 (36.5%)
165 (15.1%)
6,055 (42.2%)
5,612 (39.1%) 2,310 (16.1%)
10,435 (40.2%) 10,961 (42.2%) 4,086 (15.7%)
16,981 (41.0%) 16,971 (41.0%) 6,561 (15.9%)

รวม

12,426 (100.0%)
28,977 (100.0%)
41,403 (100.0%)
1091 (100.0%)
14,337 (100.0%)
25,945 (100.0%)
41,373 (100.0%)

Chi-square

70.086*

74.602*



    

6. สรุปและการอภิปรายผล

7. ขอเสนอแนะ

ผสู มัครสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70 และ มี
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ตัง้ แต 3.00 ขึน้ คิดเปนรอยละ
62.7 และพบวาผสู มัครมีความสะดวกในระดับปานกลางถึง
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 96.76 และขัน้ ตอนในการสมัคร
ไมไดยงุ ยากหรือทำตามขัน้ ตอนไดงา ยมาก คิดเปนรอยละ
95.80 และ ในภาพรวมของการรับสมัครฯ ผูสมัครจะมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางหรือพอใชและระดับมาก
รอยละ 92.72 และ เพศ และ คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน มี
ความสัมพันธกบั ความพึง่ พอใจในภาพรวมของการสมัคร
ทาง Internet
การอภิปรายผล
จากศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู ส มั ค รต อ ระบบสมั ค รเข า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ
Internet ประจำปการศึกษา 2556 คือ 1) ผูสมัครมีความ
สะดวกในการสมัครผาน Internet ครัง้ นี้ ในระดับปานกลาง
ถึง สะดวกมาก จะสอดคลองกับการศึกษาของพรชัย ธรรม
วิรยิ สติ และ สุรวิทย วสุนธรากุล (2547) ทีไ่ ดศกึ ษาการรับ
สมัครนักศึกษาภาคสมทบผานทางอินเตอรเน็ต ซึง่ สามารถ
ใชงานไดสะดวกตอการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก
เพราะการทำงานของโปรแกรมสามารถสมัครสอบคัดเลือก
ไดในทุกทีๆ่ มีอนิ เตอรเน็ต 2) ขัน้ ตอนในการกรอกขอมูล
สมัครไมยงุ ยาก และทำตามขัน้ ตอนไดงา ยมาก สอดคลอง
การศึกษาของอำพล กองเขียว (2551) ไดคน ควาแบบอิสระ
เรือ่ ง การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลนสำหรับการ
รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม
ที่ พ บว า ผู ใ ชงานมี ค วามพึงพอใจในประสิ ทธิ ภ าพการ
ทำงานของอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด
และ 3) ภาพรวมของการรับสมัครฯผูสมัครจะพอใจใน
ระดับพอใจและพอใจมาก สอดคลองกับการศึกษาของณัฐ
หทัย สนใจยุทธ (2547) ทีไ่ ดศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง เขาศึกษาระดับปริญญาตรีผา นเว็บของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทีส่ รุปผลการประเมินความ
คิดเห็นโดยรวมอยใู นระดับมาก

7.1 ขอเสนอแนะตอการนำไปใชประโยชน
ควรขยายเวลาในการรับสมัคร และเปดโอกาสใหมีการ
ชำระเงินไดอีก 1 สัปดาหหลังจากที่ปดการรับสมัครทาง
Internet ไปแลว เพือ่ เปดโอกาสใหผสู มัครสามารถชำระเงิน
ไดยาวนานยิง่ ขึน้ รวมถึงการประชาสัมพันธการรับสมัคร
ในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ ใหการแนะแนวเขาถึงโรงเรียนตางๆ
ไดมากยิ่งขึ้น
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูผูประสานงาน
ของโรงเรี ย นเพื่ อ ให ท ราบถึ ง คำแนะนำที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในระดับปริญญาตรี โดยวิธรี บั ตรงผานทางระบบ
Internet เพราะเปนผทู อี่ ยใู กลชดิ กับนักเรียนผสู มัคร และ
มี ป ระสบการณ ใ นการดำเนิ น การรั บ สมั ค รของมหา
วิทยาลัยอืน่ ๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สวนที่สำคัญที่ชวยใหงาน
วิจยั สำเร็จลงได คือไดรบั คำแนะนำจาก ผชู ว ยศาสตราจารย
สิรภัทร เชีย่ วชาญวัฒนา ทีท่ า นไดสละเวลามาเปนทีป่ รึกษา
งานวิจยั ชวยใหขอ เสนอแนะ ตรวจสอบและแกไขรายงาน
การวิจยั ทำใหการศึกษางานวิจยั ครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จ
ออกมาเปนรูปเลม และการศึกษางานวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การ
สนับสนุนทุนวิจยั สถาบัน จากสำนักทะเบียนและประมวล
ผล (สำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ) มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ที่มีสวนสำคัญในการทำใหงานวิจัยในครั้งนี้
สำเร็จลงไดดวยดี และขอขอบพระคุณทุกทานที่อยูเบื้อง
หลังความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจาก
ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเก็บขอมูลตั้งแตป
2553 จนถึงป 2556 และดำเนินวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participatory action research) เพือ่ วิเคราะหขอ มูล
เกีย่ วกับปจจัยทีม่ ผี ลตอประเด็นปญหาและแนวทางแกไข ในกลมุ เปาหมายไดแก หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และ
กรรมการคุมสอบ จากวิธกี ารสนทนากลมุ (focus group) ตามกลมุ สนามสอบทีจ่ ดั ให ซึง่ กระจายไปตามจังหวัดตางๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละสนามสอบบันทึกการทำงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค ตาม
สนามสอบ และนำเสนอรายงานความกาวหนาในประเด็นตางๆ พบวาปจจัยทีม่ ผี ลตอการดำเนินการจัดสอบ 2 ลักษณะ
คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management factors)
รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ หรือลักษณะการจัดสอบ อาทิ การจัดสอบรับตรง การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา สอบ O Net
หรือ GAT/PAT เปนตน ปจจัยทางดานเทคนิค (Technical factors) หรือกรรมการคุมสอบ และปจจัยแวดลอม (Cofactor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร สวนปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยของตัวผสู อบเอง (Personal factors) และมีขอ เสนอ
แนะตอการนำผลการศึกษาไปใชประโยชนและขยายผลอยางกวางขวาง ควรมีนโยบายหรือแนวทางการจัดสอบเพือ่ พัฒนา
ระเบียบขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบโดยการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคุมสอบ ในการชีแ้ จงและทำความเขาใจตอกรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็นความ
สำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็นปญหา หรือกรณีศกึ ษามานำเสนอใหเห็นภาพ การจัดเวทีเสวนา แลก
เปลีย่ นเรียนรรู ะหวางคณะกรรมการคุมสอบ และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี มาชืน่ ชม
ยกยอง ใหกำลังใจ และเปดโอกาสในการถายทอดแกหวั หนาสนามสอบอืน่ ๆ ตอไป
คำสำคัญ: ศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน, วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม, การจัดสอบ
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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) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอบเขตพันธกิจ
ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ งานทะเบียน
ประวัตนิ กั ศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
การประมวลผลการศึกษา และการสำเร็จการศึกษา การให
เอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ระบบการใหบริการ
ขอมูลขาวสารทางการศึกษา รวมถึงการรับเขาศึกษา ซึง่ มี
ภารกิจหลักที่สำคัญคือการเปนผูประสานงานในการจัด
สอบของศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และจากที่
ขาพเจาในฐานะรองผูอำนวยการฝายวิชาการของสำนักฯ
ไดรบั มอบหมายใหเขารวมปฏิบตั หิ นาทีใ่ นบทบาทของหัว
หนาสนามสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน อยาง
ตอเนือ่ งมาตัง้ แตป 2553 ไดพบขอสังเกตของปญหาหลาย
ประเด็น ทีพ่ บบอยครัง้ และพบอยเู สมอ สอดคลองกับขอมูล
จากกลุมภารกิจรับเขา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และประเด็นปญหาทีร่ วบรวมโดย

ฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน [1] จากบทสรุปของหัวหนาสนามสอบของศูนย
สอบมหาวิทยาลัยขอนแกนในสนามอื่นๆที่ผานมาจนถึง
การจัดสอบประจำปการศึกษา 2556 นำมาสปู ระเด็นปญหา
ของงานวิจยั นีว้ า “ทำไมปญหาเหลานัน้ จึงยังคงมีอยู ทัง้ ที่
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแลว” จึงเปนการตั้งขอสังเกตเพื่อที่
จะวิเคราะหหาปจจัยอันกอใหเกิดปญหาเหลานั้นโดย
ศึ ก ษาในกลุ ม สนามสอบของศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ทั้งนี้ยังเกิดแรงบรรดาใจเพิ่มเติมที่อยากจะคน
หาคำตอบวา “ปจจัยอะไรที่จะชวยปองกันหรือลดปญหา
เหลานัน้ ” เพื่อเปนแนวทางที่จะนำไปสูการปรับปรุงแนว
ปฏิบตั ขิ องหัวหนาสนามสอบเพิม่ เติมตอไป ซึง่ จะนำไปสู
การปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นบทบาทของ
หัวหนาสนามสอบ หรือผมู สี ว นเกีย่ วของอืน่ ๆ โดยใหเกิด
การพัฒนากระบวนการในการดำเนินการจัดสอบโดยสอด
แทรกคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ นนความรวมมือทัง้ ระหวาง
กรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางเปนสำคัญ และเพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระหวางหัวหนาสนามสอบ

    



กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทีต่ อ งดูแลกันเองหอง
ละ 2 คน ทีต่ อ งรับผิดชอบควบคกู นั ไปใหดำเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ได
มี แ นวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ศู น ย ส อบมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหการดำเนินงานดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย ซึง่ จะนำไปสมู าตรฐานการจัดสอบอันพึง
ประสงคตอ ไป [2]

เขาศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจในขัน้ ตอนการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยเก็บขอมูล
ตัง้ แตป 2553 จนถึงปจจุบนั จากวิธกี ารสนทนากลมุ (focus
group) ตามกลุมสนามสอบที่จัดให ซึ่งกระจายไปตาม
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหแตละ
สนามสอบบันทึกผลการทำงาน และสรุปงาน ตามวัตถุ
ประสงค ในแตละสนามสอบ และนำเสนอรายงานความ
กาวหนาในประเด็นตางๆ พรอมแนวทางการแกไขปญหา

2. วัตถุประสงคของการวิจยั

4. การวิเคราะหขอ มูล

1. วิเคราะหขอมูลจากการถอดบทเรียนกระบวน
2.1 เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับประเด็นปญหา การเรียนรขู องหัวหนาสนามสอบแตละคน
2. วิเคราะห ประเมิน และสรุปผล โดยใชแผนที่
และขอเสนอแนะ
2.2 เพือ่ วิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับปจจัยจากประเด็น ความคิด (Mind mapping)
3. วิเคราะหและประเมิน ปจจัยที่มีผลตอการจัด
ปญหาและแนวทางแกไข
สอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. วิธกี ารดำเนินงาน

5. ผลการวิจยั

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับประเด็นปญหา
ขอมูลยอนหลัง และดำเนินวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) [3] กลมุ เปาหมาย ในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน และได
ไดแก หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุม รับขอเสนอแนะพรอมแนวทางแกไขในประเด็นตางๆ
สอบ ดำเนินการเก็บขอมูล ตัวแปรตน จากการจัดกระบวน ดังตารางที่ 1
การจัดสอบ และรูปแบบการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล



การวิเคราะหปจ จัยจากประเด็นปญหาและแนวทางแกไขในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
ประเด็นปญหา
1. ผูเขาสอบไมไดนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชน / หรือบัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง
2. ผูเขาสอบแตงกายไมสุภาพ
3.
4.

ขอมูลผูเขาสอบผิด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน หรือเลขที่นั่งสอบไมถูกตอง
ผูเขาสอบไมมีชื่อ แตมีใบชําระเงินจากธนาคาร

5.
6.

ผูเขาสอบมาผิดสนามสอบ
ผูเขาสอบนั่งผิดที่ หองสอบ สนามสอบ

7.

ผูเขาสอบมาสายเกิน 15 นาที หลังเริ่มสอบ

8.

ผูเขาสอบเจ็บปวย / ไมสบาย / ไดรับอุบัติเหตุ

9.

กรรมการคุมสอบมาสาย หรือกรรมการคุมสอบไมลง
เวลาปฏิบัติงาน

10.

กรรมการคุมสอบแจกขอสอบ – กระดาษคําตอบผิด / ไม
ตรงตามผังที่นั่งสอบ
กระดาษคําตอบ / ขอสอบไมครบหนา หรือไมครบตาม
จํานวนที่ระบุหนาซอง หรือชํารุด
ขอสอบผิดหรือพิมพไมชัดเจน

11
12

13
14

ผูเขาสอบเขียน หรือระบายหัวกระดาษคําตอบไมถูกตอง
ผูเขาสอบ ลบ หรือแกไขกระดาษคําตอบ ดวยน้ํายาลบ
คําผิด

แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ
ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ และแจงใหผูเขาสอบไปติดตอกอง
อํานวยการสอบเพื่อขออนุญาต
แจงใหปฏิบัติตามระเบียบการสอบ / ใหติดตอกองอํานวยการ
สอบ กรณีพระภิกษุ – สามเณร ใหสวมรองเทาแตะได
แจงใหติดตอขอแกไขหรือตรวจสอบที่กองอํานวยการสอบ
แจงใหไปตรวจสอบรายชื่อที่กองอํานวยการสอบ หากไมมีชื่อ
ใหสนามสอบติดตอฝายคอมพิวเตอรหรือฝายเลขานุการ
ไมใหเขาสอบและแจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ
1. ถาทราบกอนลงมือทําขอสอบ ใหผูเขาสอบไปนั่งในที่นั่งที่
ถูกตอง หรือไปหองสอบ สนามสอบ ที่ถูกตอง
2. ถาทราบหลังจากทําขอสอบแลว กรณีนั่งผิดที่นั่งในหอง
สอบนั้น ใหทําขอสอบนั้นไปจนหมดเวลา สวนหากผิด
หองสอบ ใหแจงหัวหนาอาคารและใหกรรมการคนหนึ่ง
นําขอสอบกระดาษคําตอบ ของผูเขาสอบนั้น ไปที่กอง
อํานวยการสอบโดยดวน
แจงใหทราบวามาสายเกินเวลาที่กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให
เขาสอบได แจงใหไปติดตอกองอํานวยการสอบ กรณีหัวหนา
สนามสอบอนุญาตใหเขาสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหนา
อาคาร จะตองเซ็นชื่อในแบบฟอรมผูปฏิบัติผิดระเบียบฯ ดวย
รีบแจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลาง / พยาบาล หากรุนแรง
ตองรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
กรรมการคุมสอบ ตองมาถึงสนามสอบอยางนอย 30 นาที
กอนเวลาสอบ และตองลงเวลาปฏิบัติงานทุกคาบเวลากอนรับ
ขอสอบ มิฉะนั้น หัวหนาสนามอาจสั่งไมใหปฏิบัติหนาที่คุม
สอบก็ได หรือจัดกรรมการสํารองคุมสอบแทน
ถาทราบกอนลงมือสอบใหแกไขใหถูกตอง (ดูรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบจากใบเซ็นชื่อผูเขาสอบและแผนผังหองสอบ)
แจงหัวหนาอาคาร เพื่อขอเปลี่ยนชุดขอสอบ โดยขอขอสอบชุด
สํารองจากกองอํานวยการสอบ
1. ใหตรวจสอบจากชุดอื่น ถามีขอความเหมือนกันจะไมมีการ
แกไขขอสอบ
2. ใหแจงหัวหนาอาคารและเอาชุดที่ชัดเจนมาเปลี่ยนให
(เบิกขอสอบสํารองจากกองอํานวยการสอบ)
แจงใหแกไขใหถูกตอง เพราะมีผลกับผูเขาสอบเอง
หามใชน้ํายาลบคําผิด ลบกระดาษคําตอบ เพราะเครื่องตรวจจะ
ไมอานกระดาษคําตอบนั้น หากจะแกไขใหใชยางลบ และหาก
ผูเขาสอบใชน้ํายาลบคําผิด ใหเปลี่ยนกระดาษคําตอบแผนใหม
ทันที



    
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นปญหา
15 ถาผูเขาสอบนําเครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ เขาหองสอบ

16

ถามีการทุจริตในการสอบ เชน สงสัญญาณคําตอบดวย
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส การแอบดูคําตอบ
คัดลอกขอสอบ หรือนําขอสอบออกนอกหองสอบ ฯลฯ

17
18
19

ถาภายในหองสอบไดยินเสียงประชาสัมพันธไมชัดเจน
ภายในหองสอบ แสงสวาง ไมเพียงพอ อากาศรอน /
หนาว มาก
ผูสอบประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ

20

เมื่อหมดเวลาสอบแลวผูสอบยังไมหยุดทําขอสอบ

21

กรรมการคุมสอบ ไมไดเซ็นชื่อในเอกสารการสอบ เชน
หัวกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ หรือหนาซอง
ขอสอบ หรือหนาซองกระดาษคําตอบ

22

1. กรรมการสงขอสอบหรือกระดาษคําตอบไมครบ
ตามจํานวน
2. กรรมการคุมสอบไมเรียงกระดาษคําตอบ กรรมการ
คุมสอบไมเซ็นสงขอสอบ และไมกรอกจํานวน ใน
แบบรับ - สงขอสอบ

แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ
1. ถาทราบกอนเขาหองสอบ แจงใหปดเครื่อง และวางไวใตที่
นั่งสอบ หามติดตัวไว
2. ถาทราบหลังจากไดลงมือสอบไปแลวใหแจงใหทราบวาทํา
ผิดระเบียบการสอบฯ ใหแจงหัวหนาอาคาร และหัวหนา
สนามสอบทราบ และใหกรรมการคุมสอบ เขียนรายงาน
1. ใหกรรมการคุมสอบและหัวหนาอาคารแจงกองอํานวยการ
สอบทราบทันที
2. ใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ และใหเจาหนาที่ตํารวจ /
กรรมการกลางนําตัวไปที่กองอํานวยการ เพื่อสอบสวนและ
ทํารายงานเสนอตอประธานดําเนินการสอบฯ และใหอยูที่
กองอํานวยการสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบวิชานั้น
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข
แจงหัวหนาอาคาร / กรรมการกลางแกไข
1. ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบโดยไมมีเหตุอันควรจนกวา
จะสอบไปแลว 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. กรณีผูเขาสอบจําเปนตองเขาหองน้ํา ใหกรรมการคุมสอบ
1 คน พาไปและอยูในความดูแลอยางใกลชิด
1. ใหกรรมการคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ ของผู
นั้นทันที อยาใหแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบเปน
อันขาด
2. การแกไขหรือเพิ่มเติมในกระดาษคําตอบจะกระทําได
ภายในเวลาสอบ และขณะที่ผูเขาสอบยังอยูในหองสอบ
เทานั้น
หากยังอยูที่หองสอบ ใหดําเนินการใหเรียบรอย เมื่อนําสงที่
กองอํานวยการแลว กรรมการกลางตรวจสอบพบภายหลัง กอง
อํานวยการสอบจะประกาศเสียงตามสาย ใหรีบมาดําเนินการ
ดวน
เมื่อกรรมการกลาง ตรวจสอบพบ จะแจงใหกรรมการคุมสอบ
ทราบทันที และใหอยูรอจนกวากรรมการกลางจะตรวจนับ
เรียบรอย



การวิเคราะหปจ จัยจากประเด็นปญหาและแนวทางแกไขในการดำเนินการจัดสอบของศูนยสอบมหาวิทยาลัยขอนแกน

6. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเมื่ อ พิ จ ารณาจากการศึ ก ษา
สถานการณปญ
 หาในการดำเนินการจัดสอบ สามารถสรุป
ลักษณะของปจจัยที่มีผลตอการดำเนินการจัดสอบได 2
ลักษณะ คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน [4] โดยปจจัย
ภายนอก ไดแก ปจจัยทางดานการบริหารจัดการ (Management factors) รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ หรือลักษณะ
การจัดสอบ อาทิ การจัดสอบรับตรง การทดสอบวิชาสามัญ
7 วิชา สอบ O Net หรือ GAT/PAT เปนตน ปจจัยทางดาน
เทคนิค (Technical factors) หรือกรรมการคุมสอบ และ
ปจจัยแวดลอม (Co-factor) อาทิ ประเด็นดานทรัพยากร
พบป ญ หาความยุ ง ยากสั บ สนในการใช ค อมพิ ว เตอร
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และเครือ่ งเสียงในบางสนามสอบ
ขาดเจ า หน า ที่ อำนวยความสะดวกเมื่ อ มี ป ญ หาในบาง
สนามสอบ สวนปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยของตัวผสู อบเอง
(Personal factors) [5] ซึง่ สาเหตุทพี่ บในตัวผสู อบเอง ไดแก
ไมกระตือรือรน ไมเตรียมตัวใหพรอม เฉือ่ ยชา ประมาท
ทำอะไรจับจด ไมเล็งเห็นความสำคัญ นิสยั ทีไ่ มเคารพตอ
ระเบียบหรือไมเกรงใจผูอื่น ไมสนใจวาคนอื่นจะตองมี
ผลกระทบอยางไร ไมการตรงตอเวลา [6,7] อาทิ ยังมีเวลา
เหลือกอนถึงเวลาหมดสิทธิ์เขาสอบก็ไมรีบเขาหองสอบ
มัวคุยกัน เลนมือถือ เปนตน นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่
ผวู จิ ยั ไดทำการศึกษาในกลมุ กรรมการคุมสอบทีม่ ปี ระวัตไิ ม
เหมาะสม พบวาปจจัยหลักทีส่ ำคัญเกิดจากปจจัยภายในตัว
กรรมการคุมสอบเอง ซึง่ กรรมการคุมสอบจะประกอบดวย
ผทู สี่ มัครผานทางสำนักฯ และสมัครผานทางโรงเรียนทีเ่ ปน
สนามสอบ โดยกรรมการคุมสอบบางคนยังรับผิดชอบไม
เต็มที่ มาสาย ซึง่ มีผลตอการจัดกรรมการสำรอง กรรมการ
คุมสอบบางคนไมสามารถเขารวมการจัดประชุมของ
สำนักฯ ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ เปนตน
โดยภาพรวมผลประเมินความคิดเห็นตอการจัด
สอบ อยใู นเกณฑดใี นทุกๆ ดาน คณะกรรมการคุมสอบมี
ความเขาใจและพึงพอใจเกีย่ วกับวัตถุประสงคของการจัด
สอบ นาจะเปนผลจากการปรับปรุงจากขอคิดเห็นทีไ่ ดรบั
จากปที่ผานมา รวมทั้งไดมีการเนนย้ำเปนระยะๆ โดย
เฉพาะกอนการจัดสอบ และสงเสริมใหมกี ารแนะแนวหรือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับหลักเกณฑ และระเบียบการสอบ แก อาจารย

แนะแนว นักเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งมีผลตอการเขา
สอบ และมีการสะทอนกรณีศกึ ษาทีผ่ า นมา เพือ่ ใหนกั เรียน
ไดมีการเตรียมตนเองใหพรอมดวย หรือระบบการให
บริ ก ารผ า นออนไลน บ นเว็ บ ไซต ที่ ร วดเร็ ว การใช สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การสืบคน
ในการเขาไปศึกษากฎระเบียบการสอบ การใช Facebook
และเวบไซดของมหาวิทยาลัย สามารถชวยลดขัน้ ตอนของ
การดำเนินงาน และเพือ่ ลดอุปสรรคปญหาในการจัดสอบ
ได
จากความคิ ด เห็ น ของหั ว หน า สนามสอบ และ
กรรมการคุมสอบ ตอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษา โดยฝายประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวามีความพึงพอใจตอการดำเนิน
การโดยพิจารณาในภาพรวม ซึ่งจุดแข็งคือ มีคูมือของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
[2,8] เปนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี หัวหนาสนามสอบเปนตนแบบที่
ดีแกคณะกรรมการคุมสอบในดานคุณธรรมจริยธรรม การ
แตงกาย และบุคลิกภาพ อีกทัง้ คอยดูแลกำกับควบคุมติดตาม
ใหคณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
ประพฤติตนเปนผมู วี นิ ยั [9] มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอยางสม่ำ
เสมอและยุตธิ รรม มีโอกาสเรียนรจู ากการปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
บทบาทและแลกเปลีย่ นเรียนรรู ว มกันในการดำเนินงาน
อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการยังมีขอจำกัด และมีขอ
เสนอแนะตอการนำผลการศึกษาไปใชประโยชนและขยาย
ผลอยางกวางขวาง ควรมีนโยบายหรือแนวทางการจัดสอบ
เพือ่ พัฒนาระเบียบขอปฏิบตั ขิ องกรรมการคุมสอบโดยการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนาม
สอบอยางตอเนือ่ งสม่ำเสมอ และทีส่ ามารถพัฒนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการลดปญหาจากกรรมการคุมสอบได คือ
รูปแบบและทักษะการสื่อสารของหัวหนาสนามสอบตอ
คณะกรรมการคุมสอบ ในการชีแ้ จงและทำความเขาใจตอ
กรรมการคุมสอบโดยเนนความตระหนัก และเล็งเห็น
ความสำคัญในการรับผิดชอบตอหนาที่ มีการยกประเด็น
ปญหา หรือกรณีศกึ ษามานำเสนอใหเห็นภาพ การจัดเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการคุมสอบ
และการนำผลการประเมินหัวหนาสนามสอบที่มีแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี มาชืน่ ชม ยกยอง ใหกำลังใจ และเปดโอกาสใน
การถายทอดแกหวั หนาสนามสอบอืน่ ๆ ตอไป



    

7. ขอเสนอแนะ

8 กิตติกรรมประกาศ

1. ควรมีการประชุมเตรียมแผนการจัดสอบ และการ
ประเมินผลอยางชัดเจนระหวางกรรมการผูคุมสอบ และ
ควรรวมกันกำหนดบทบาทและตกลงกันแบงหนาทีก่ นั ให
ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกับการจัดสอบ
ตอไป
2. ทางกรรมการประสานการจัดสอบ ควรมีการคัดเลือก
และกลัน่ กรองกรรมการผคู มุ สอบ และกรรมการผคู มุ สอบ
ควรเขารับฟงคำชีแ้ จงกอนการจัดสอบ ควรมีวธิ กี ารติดตาม
กรรมการผคู มุ สอบทีไ่ มสามารถเขารวมการจัดประชุมชีแ้ จง
ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการประชุมเตรียมการจัดสอบ ซึ่งอาจมีผลตอการจัด
ตารางเปนกรรมการผคู มุ สอบดวย ทำใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการผคู มุ สอบ
3. สนามสอบใดที่มีนักเรียนเขาสอบมากเกินไป
ควรจำกัดจำนวนนักศึกษาเพือ่ ใหดแู ลทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับจำนวนกรรมการกลางผรู บั ผิดชอบ
4. ในชวงแรกของการสอบ นักเรียนบางสวนทีม่ า
จากตางถิน่ ยังไมทราบหองเรียน กรรมการผปู ระสานงาน
ควรแจงและประสานงานโดยตรงไปยังงานประชาสัมพันธ
ของแตละสนามสอบ เพื่อประกาศแจงในภาคเชาหรือแต
ละชวงของวันกอนเวลาเขาหองสอบ
การวิจยั ไดดำเนินการตามวัตถุประสงคในการศึกษา
หาแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดสอบ สาระสำคัญ ที่มาของ
ปญหา วิธกี ารดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน โดยไดรบั
การสนั บ สนุ น จากสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอ
เนือ่ ง สามารถนำไปแกไขปญหาการทำงาน กอใหเกิดแนว
ทางการจัดการบริหารองคกร และไดรูปแบบการจัดการ
สอบอยางเหมาะสม สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการ
จัดการสอบตางๆ อาทิ สอบรับตรง สอบ O Net หรือ GAT/
PAT เปนตน และยังไดขอ มูลสารสนเทศเพือ่ เปนขอเสนอ
ตอกรรมการประสานงานและผบู ริหาร เพือ่ ใชประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมยิ่ง
ขึ้นตอไป นอกจากนี้ยังจะเปนฐานขอมูลเพื่อประกอบใน
การเผยแพรผลงาน สามารถนำไปใชขยายผลในศูนยสอบ
อืน่ ๆ ในอนาคตได

ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ จากหัวหนาสนาม
สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบทุกทานซึ่งมี
สวนรวมในการจัดสอบ และ รศ.ชนะพล ศรีฤๅชา ผอู ำนวย
การสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งเปนหัวหนาศูนยสอบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูให
คำแนะนำเกีย่ วกับการประเมินผล ผจู ดั ทำขอขอบพระคุณ
ไว ณ ทีน่ ี้
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีว้ ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาและเพือ่ ศึกษาแนวทาง การปรับปรุงเกีย่ วกับการใหบริการและการจัดการของงานประสานงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้วาความตองการและความคาดหวังนั้นมี 6 ดาน
ดวยกันไดแก ความตองการดานความรู ความตองการดานความสัมพันธทางสังคม ความตองการดานการยอมรับนับถือ
ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ ความคาดหวังดานคาตอบแทน และความคาดหวังดานการชวยเหลือจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เจาะจงนักศึกษาระดับปริญญาตรีทลี่ งเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 จำนวน 73 คน ใชวธิ กี ารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสมุ
แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใชมาตรวัดแบบประมาณคา วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ซึง่ ประกอบดวย คาความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพืน้ ฐานสวนบุคคล คาเฉลีย่
เลขคณิต และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตรหรือ
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึง่ ผลปรากฏออกมาดังนี้
จากการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางกลมุ ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 60.3) สวนใหญมอี ายุ 22 ป
(รอยละ 58.9) สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากทีส่ ดุ (รอยละ 47.9) และกลมุ ตัวอยางสวนมีเกรดเฉลีย่ ปจจุบนั
3.01-3.50 (รอยละ 45.2) เมือ่ พิจารณารายดานสวนใหญความตองการในภาพรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะความ
ตองการดานความสัมพันธทางสังคม รองลงมาคือความตองการดานความรู และสุดทายความตองการดานไดรบั ความยอม
รับนับถือ
คำสำคัญ: สหกิจศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาทีเ่ นนการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมี
การเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนกั ศึกษาไปปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานประกอบการทีใ่ หความรวมมือ
งานประสานงานสหกิจศึกษา หมายถึง งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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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
ปจจุบนั สถานการณโลกเปลีย่ นแปลงไปอยางรวด
เร็ว เนือ่ งจากกระแสโลกาภิวตั น การแขงขันของตลาดแรง
งานคอนขางสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตอง
การมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ ทักษะที่สถาน
ประกอบการตองการใหมีในตัวบัณฑิต นอกจากจะเปน
ดานความรคู วามสามารถและทักษะวิชาชีพแลว ยังมีดา น
อืน่ ๆอีกมากมาย อาทิเชน การวางแผนการทำงานอยางมี
ระบบ ความรคู วามสามารถในการรับรู การตัดสินใจและ
แกปญหา มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย

ศีลธรรม จริยธรรม การสือ่ สาร การนำเสนอและการเปน
ผนู ำ เปนตน ทักษะเหลานีจ้ ะเรียนรแู ละพัฒนาไดดกี ต็ อ
เมือ่ นักศึกษาไดมโี อกาสไปปฏิบตั งิ านจริงในองคกร การ
เรียนการสอนเฉพาะในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ
ไมเพียงพอ นักศึกษาจำเปนตองมีทกั ษะของงานอาชีพและ
ทักษะดานพัฒนาตนเองถือเปนความจำเปนของทุกฝายที่
เกีย่ วของ มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะและประสบการณ แ ก ผู เ รี ย น
สามารถผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงานจึง
จัดใหมีรายวิชา สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบาย

    



การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดตัง้ งานประสานงาน
สหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกนขึน้ เพือ่ เปนหนวยงานกลางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประสานงานที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษากับคณะ และ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในแตละ
หลักสูตร จัดทำรายงานสรุปและเสนอตอมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครัง้ ที่ 6/
2545 เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2545 ไดรบั ทราบนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และไดอบหมายใหฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธดำเนินการใหมีสหกิจศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาย
ใตฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดทำหนาที่เปนผูรับผิด
ชอบโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน สห
กิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่
เนนการปฏิบตั กิ ารงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ
โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนัก
ศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลา ณ สถานประกอบการทีใ่ หความรวมมือ นักศึกษาสห
กิจศึกษา สามารถเรียนรปู ระสบการณจริงจากการไปปฏิบตั
งิ าน นักศึกษาไดรบั ทราบดวยตนเองวา ขาดความรใู นเรือ่ ง
ใดทีจ่ ำเปนตอการประกอบการวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนา
ตนในการอยูรวมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
เพือ่ นรวมงานและผบู ริหาร การแกปญ
 หาเฉพาะหนา ความ
คิดริเริม่ การสือ่ สารและการเปนผนู ำรวมทัง้ ความเจริญกาว
หนาในเทคโนโลยีสมัยใหม และทีส่ ำคัญคือไดทำใหไดมี
โอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความเปน
จริงของการทำงานและการเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งทักษะ
ของงานอาชีพและทักษะดานการพัฒนาตนเองนอกเหนือ
ไปจากทักษะดานวิชาการ (มลิวรรณ เบาวัน) [1]
ความตองการของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
คือ ความปรารถนาของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
สวนความคาดหวังนัน้ คือ ความรสู กึ นึกคิดหรือความคิด
เห็นดวยวิจารณญาณเกีย่ วกับความคาดคะเน หรือการคาด
การณลว งหนาถึงสิง่ ใดสิง่ หนึง่ วาควรจะมี ควรจะเปน ควร
จะเกิดขึน้ หรือวาควรจะเปลีย่ นแปลงตามความจำเปน ซึง่

ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาทีอ่ อกปฏิบตั
สิ หกิจศึกษาเปนสวนสำคัญทีช่ ว ยใหงานประสานงานสห
กิจศึกษาไดทราบถึงความตองการของนักศึกษาและความ
คาดหวังของนักศึกษาทีอ่ ยากจะไดจากการออกปฏิบตั สิ ห
กิจศึกษา เพือ่ เปนแนวทางในการบริหารจัดการเกีย่ วกับสห
กิจศึกษาใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของนัก
ศึกษา และทีส่ ำคัญยังเปนการพัฒนาระบบการศึกษารายวิชา
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพือ่ ใหงานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เกิดการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึง
ไดจัดทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเพื่อ ศึกษาความตองการและความ
คาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจ
ศึกษา เพือ่ นำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการ
และการบริหารจัดการตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาความตองการและความคาดหวังของนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา

3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานที่
เกีย่ วของ
ทฤษฎีลำดับขัน้ ความตองการ (Maslow’s Hierarchical
Theory of Motivation)
ทฤษฎี ลำดั บ ขั้ น ความต อ งการนั้ น (Maslow’s
Hierarchical Theory of Motivation) Maslow เชื่ อ ว า
พฤติกรรมของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดย
ใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทำให
ชีวติ ของเขาไดรบั ความตองการ ความปรารถนา และไดรบั
สิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววา
กระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบคุ ลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชือ่ วามนุษยเปน “สัตวทมี่ คี วามตองการ”
(wanting animal) และเปนการยากทีม่ นุษยจะไปถึงขัน้ ของ
ความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลำดับขัน้ ความตอง
การของ Maslow เมือ่ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะไดรบั ความพึง
พอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว
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ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิง่ อืน่ ๆ ตอไป ซึง่ ถือเปน
คุณลักษณะของมนุษย ซึง่ เปนผทู มี่ คี วามตองการจะไดรบั
สิง่ ตางๆ อยเู สมอ
Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนนั้ ติด
ตัวมาแตกำเนิดและความปรารถนาเหลานีจ้ ะเรียงลำดับขัน้
ของความปรารถนา ตัง้ แตขนั้ แรกไปสคู วามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ
ลำดับขัน้ ความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow เรียง
ลำดับความตองการของมนุษยจากขัน้ ตนไปสคู วามตองการ
ขัน้ ตอไปไวเปนลำดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological
needs)
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ
(Belongingness and love needs)
4 ความตองการไดรบั ความนับถือยกยอง (Esteem
needs)
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง
(Self-actualization needs)

4. วิธดี ำเนินการ
4.1 หนวยในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชปจเจกบุคคล เปนหนวยในการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคตน ปการศึกษา 2556
4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคตน ปการศึกษา 2556 คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร, คณะวิทยา
ศาสตร, คณะวิศวกรรมศาสตร, และคณะเกษตรศาสตร รวม
จำนวนทัง้ สิน้ 266 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เจาะจงนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทีล่ งเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการ

ศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2556 โดยผู วิ จั ย ได คำนวณหา
ขนาดกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใช
สูตร ของทาโร ยามาเน ไดจำนวนกลมุ ตัวอยางเทากับ 73
คน ดังนี้
266
2
แทนสูตร N =
1+266(0.1)
โดยที่ n = ขนาดของกลมุ ตัวอยาง
N = จำนวนประชากร เทากับ...คน
e = คาสัดสวนความคลาดเคลือ่ นทีจ่ ะยอมรับได ใน
ทีน่ กี้ ำหนดไมเกิน 10 %( 0.1)
4.3 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามที่
สรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของและกรอบ
แนวคิดในการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลพืน้ ฐานของผู
ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคำถามเปน
แบบเลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
แบงหัวขอออกเปน 2 หัวขอ ดังนี้
หัวขอที่ 1 ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทปี่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา
หัวขอที่ 2 ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอน
แกทปี่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา
ผวู จิ ยั จึงไดจดั ทำแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด
ใหเลือก 4 คำตอบ ตามเกณฑมาตราวัดแบบ Rating Scale
และกำหนดคาคะแนนในแบบสอบถามแตละขอแบงออก
เปน 4 ระดับ โดยใหคา คะแนนเปน 4, 3, 2, 1 ซึง่ หมายถึง
ระดับความตองการและความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ มากทีส่ ดุ
ใหคา คะแนนเปน 4
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ มาก
ใหคา คะแนนเปน 3
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ นอย
ใหคา คะแนนเปน 2
ความตองการและความคาดหวังอยใู นระดับ นอยทีส่ ดุ
ใหคา คะแนนเปน 1

    



ซึง่ แบงคำถามเกีย่ วกับความตองการและความคาดหวังทัง้ 6
ดาน ดังนี้
1. ความตองการดานความรู
2. ความตองการทางดานความสัมพันธทางสังคม
3. ความตองการดานไดรบั ความยอมรับนับถือ
4.ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ
5. ความคาดหวังดานคาตอบแทน
6. ความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ ในแต ล ะด า น
จะกำหนดขอความหรือสถานการณใหและใหผตู อบแบบ
สอบถามพิจารณาขอความหรือสถานการณทใี่ หนนั้ วาทาน
มีความคิดเห็นหรือรสู กึ ตอขอคำถามนัน้ เพียงใด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
ในสวนของตอนที่ 3 จะเปนคำถามปลายเปด เพือ่
ใหแสดงความขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานของงานประสานงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.4 การรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ดำเนินการเก็บขอมูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
4.4.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล เพือ่ ขออนุญาตใหผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บขอมูล
4.4.2 แจงหนังสือแนะนำ เพือ่ ขอความรวมมือ
จาก บุคลากรภายในคณะตางๆทีเ่ ปนผดู ำเนินการเกีย่ วกับ
สหกิจศึกษา
4.4.3 การเก็บขอมูล โดยผวู จิ ยั ไดแจกแบบสอบ
ถามใหกลมุ เปาหมายทีป่ ฏิบตั งิ านอยใู นพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
ขอนแกนใชในการศึกษาดวยตนเอง สวนกลมุ เปาหมายที่
ปฏิบตั งิ านอยนู อกพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนใชวธิ กี ารสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย พรองสอดซองเปลาติดแสตมป
เพื่อใหกลุมเปาหมายสงกลับตามที่อยูที่ระบุไวหนาซอง
หรือนำแบบสอบถามไปสำรวจดวยตนเอง
4.4.4 เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามคื น มาแล ว
นำแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมูล
4.4.5 นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามมา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบประมาณคาทั้ง
หมด วิเคราะหโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ซึง่ ประกอบดวย คา
ความถี่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลพื้นฐานสวน
บุคคล คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สำหรับอธิบายกระบวนการจัดการความรู โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือโปรแกรม
SPSS (Statistical Package for the Social Science) สำหรับ
เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยนั้น จำแนกออก
เปน 4 ชวง โดยแบงชวงคาคะแนนจากการคำนวณ ดังนี้
ชวงหางของคาเฉลีย่ = คะแนนมาก – คะแนนนอย
จำนวนชวง
= 4 - 1 = 3 = 0.75
4
4
ซึง่ แปลความในแตละชวงคาคะแนนดังนี้
คาเฉลีย่ 3.27 – 4.00 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ 2.52 – 3.26 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับมาก
คาเฉลีย่ 1.76 – 2.51 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับนอย
คาเฉลีย่ 1.00 – 1.75 แปลความวา ความตองการและ
ความคาดหวังอยใู นระดับนอยทีส่ ดุ

5. ผลการศึกษา/การทดลอง
ขอมูลทัว่ ไป
จากตารางที่ 1 พบวา กลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนเพศหญิง
มีจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.3 และเปนกลมุ ตัวอยาง
ทีเ่ ปนเพศชาย มีจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 39.7 ตาม
ลำดับ กลมุ ตัวอยางทีอ่ ายุ 22 ป มีจำนวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 58.9 รองลงมาคือกลมุ ตัวอยางทีม่ อี ายุ 21 ป มีจำนวน
21 คน คิดเปนรอยละ 28.8 กลุมตัวอยางที่มีอายุ 23 ป
มีจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และกลมุ ตัวอยางทีม่ ี
อายุมากกวา 23 ป มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตาม
ลำดับ กลมุ ตัวอยางสวนใหญสงั กัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.9 รองลง
มาคือกลมุ ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะวิทยาศาสตร มีจำนวน 19
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คน คิดเปนรอยละ 26.0 กลมุ ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะวิศวกรรม
ศาสตร มีจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และกลมุ
ตัวอยางทีส่ งั กัดคณะเกษตรศาสตร มีจำนวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.7 ตามลำดับ กลมุ ตัวอยางสวนใหญมเี กรดเฉลีย่
3.01-3.50 มีจำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมา

คือกลมุ ตัวอยางทีม่ เี กรดเฉลีย่ 2.51-3.00 มีจำนวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 37.0 กลมุ ตัวอยางทีม่ เี กรดเฉลีย่ 2.00-2.50
มีจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และกลมุ ตัวอยางทีม่ ี
เกรดเฉลีย่ 3.51-4.00 มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.5
ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดง จำนวน ( คน ) และคารอยละ ของกลมุ ตัวอยางผตู อบแบบสอบถามตอเรือ่ งความตองการและความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
21 ป
22 ป
23 ป
มากกวา 23 ป
รวม
3. คณะ
เกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม
4.เกรดเฉลี่ยปจจุบัน
2.00-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

29
44
73

39.7
60.3
100.0

21
43
8
1
73

28.8
58.9
11.0
1.4
100.0

2
17
19
35
73

2.7
23.3
26.0
47.9
100.0

9
27
33
4
73

12.3
37.0
45.2
5.5
100.0



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการ
ตารางที่ 2 แสดง คาเฉลีย่ ( xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการดานความรู

1
2
3
4

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัตสิ หกิจศึกษาดานความรู
ไดรบั ความรูจากการปฏิบัตงิ านในสายอาชีพที่เรียนมา
ความเขาใจในสายอาชีพที่ตนเองสนใจ
ใหผลการเรียนดีขึ้น หลังการปฏิบัตสิ หกิจ
เกิดความรู ความเขาใจในระบบ การทํางานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
รวม

จากตารางที่ 2 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตอง
การดานความรู โดยรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ (xҧ =3.46,
SD=0.59)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความเขาใจใน
สายอาชีพที่ตนเองสนใจ (xҧ =3.51, SD=0.63) และเกิด

x̄

SD

3.45
3.51
3.36
3.51

0.58
0.63
0.61
0.53

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.46

0.59

มากที่สุด

ความรู ความเขาใจในระบบ การทำงานจริงจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษาอยใู นระดับ
สูงทีส่ ดุ (xҧ =3.51, SD=0.53) รองลงมาคือ ไดรบั ความรจู าก
การปฏิบตั งิ านในสายอาชีพทีเ่ รียนมา (xҧ =3.45, SD=0.85)
และใหผลการเรียนดีขนึ้ หลังการปฏิบตั สิ หกิจ (xҧ =-3.36,
SD=0.61) ตามลำดับ

ตารางที่ 3 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการทางดานความสัมพันธทางสังคม

1
2
3
4

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีป่ ฏิบัตสิ หกิจศึกษาดานความสัมพันธทางสังคม
การไดรบั การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
การมีปฏิสมั พันธที่ดีกบั เพื่อนรวมงาน
การเปนที่รูจักของเพื่อนรวมงาน
การใหเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ
รวม

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตองการทางดาน
ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(xҧ =3.52, SD=0.57)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความตองการ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูงที่สุด

x̄

SD

3.53
3.55
3.49
3.51

0.56
0.55
0.58
0.58

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.52

0.57

มากที่สุด

(xҧ =3.55, SD=0.55) รองลงมาคือ ตองการไดรบั การยอม
รับจากเพื่อนรวมงาน (xҧ =3.53, SD=0.56) ตองการให
เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ (xҧ =3.51, SD=0.58) และตองการเปนทีร่ จู กั
ของเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.49, SD=0.58) ตามลำดับ



ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตารางที่ 4 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความตองการดานไดรบั ความยอมรับนับถือ

1
2
3
4
5
6

ความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานไดรับความยอมรับนับถือ
ตองการใหงานที่ไดรับหมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการยอมรับ
จากเพื่อนรวมงาน
ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
พี่เลี้ยง
ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมาย / ผลงาน ไดรับการชื่นชมจาก
เพื่อนรวมงาน
ตองการใหผลงานของทานเปนที่สนใจของผูพบเห็น
ตองการไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมงาน
ตองการใหผลงานไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาน
ประกอบการ / หนวยงานที่ปฏิบัติสหกิจ
รวม

จากตารางที่ 4 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความตอง
การดานไดรบั ความยอมรับนับถือ โดยรวมอยใู นระดับมาก
ทีส่ ดุ (xҧ =3.30, SD=0.63)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญตอ งการใหงาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การชืน่ ชมจากพีเ่ ลีย้ งอยู
ในระดับสูงทีส่ ดุ (xҧ =3.42, SD=0.50) รองลงมาคือ ตอง
การใหงานทีไ่ ดรบั หมอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การยอมรับ
จากเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.37, SD=0.57) ตองการใหงานที่
ไดรบั มอบหมาย / ผลงาน ไดรบั การชืน่ ชมจาก เพือ่ นรวม
งาน (xҧ =3.33, SD=0.60) ตองการใหผลงานไดรบั การ
รับรองมาตรฐานจากสถานประกอบการ / หนวยงานที่
ปฏิบัติสหกิจ (xҧ =3.30, SD=0.68) ตองการไดรับการ
ยกยองจากเพือ่ นรวมงาน (xҧ =3.22, SD=0.75) และตอง
การให ผ ลงานของท า นเป น ที่ ส นใจของผู พ บเห็ น ( xҧ
=3.14, SD=0.69) ตามลำดับ

x̄

SD

3.37

0.57

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด

3.42

0.50

มากที่สุด

3.33

0.60

มากที่สุด

3.14
3.22
3.30

0.69
0.75
0.68

มาก
มาก
มากที่สุด

3.30

0.63

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานความรแู ละประสบการณโดยรวมอยใู นระดับมาก
ทีส่ ดุ (xҧ =3.60, SD=0.55)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะไเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนา
สามารถ ทำงานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับสูงที่สุด (xҧ
=3.66, SD=0.53) รองลงมาคือ เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิด
ความรับผิดชอบในงานมากขึน้ (xҧ =3.64, SD=0.54) ไดรบั
แนวทางในการเลือกสายอาชีพทีต่ รงกับความสามารถของ
ตนเอง (xҧ =3.60, SD=0.55) การปฏิบตั สิ หกิจสามารถ
ทำใหไดความรปู ระสบการณเพิม่ เติมจากการเรียนในหอง
เรียน (xҧ =3.59, SD=0.55) และเกิดความเขาใจในระบบ
การทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน (xҧ =3.53,
SD=0.58) ตามลำดับ



    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง
ตารางที่ 5 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความรแู ละประสบการณ

1
2
3
4
5

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานความรูและประสบการณ
การปฏิบัติสหกิจสามารถทําใหไดความรูประสบการณเพิ่มเติม
จากการเรียนในหองเรียน
เกิดความเขาใจในระบบการทํางานในสถานประกอบการ /
หนวยงาน
เกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการพัฒนาสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบในงานมากขึ้น
ไดรับแนวทางในการเลือกสายอาชีพที่ตรงกับความสามารถของ
ตนเอง
รวม

x̄

SD

3.59

0.55

แปลความ
(ระดับ)
มากที่สุด

3.53

0.58

มากที่สุด

3.66

0.53

มากที่สุด

3.64
3.60

0.54
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด

3.60

0.55

มากที่สุด

ตารางที่ 6 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความคาดหวังดานคาตอบแทน

1
2
3
4

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานคาตอบแทน
ไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
มีโอกาสไดทํางานในสถานประกอบการ / หนวยงาน ที่ปฏิบัติสห
กิจศึกษา
ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับมีความเหมะ
สมกับชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ไดรับสวัสดิการตางๆเชน คารักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน
รถรับสงในการปฏิบัติงาน เปนตน
รวม

จากตารางที่ 6 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานคาตอบแทน โดยรวมอยใู นระดับนอย (xҧ =1.90,
SD=1.09 )
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะมีโอกาสไดทำงานในสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจ อยใู นระดับสูงมีส่ ดุ (xҧ =2.00, SD=1.14)

x̄

SD

1.75
2.00

1.05
1.14

แปลความ
(ระดับ)
นอยที่สุด
นอย

1.88

1.10

นอย

1.95

1.08

นอย

1.90

1.09

นอย

รองลงมาคือความคาดหวังวาจะไดรบั สวัสดิการตางๆเชน คา
รักษาพยาบาล คาอาหารกลางวัน รถรับสงในการปฏิบตั งิ าน
เปนตน (xҧ =1.95, SD=1.08) ความคาดหวังวาจะไดรบั คา
ตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาทีไ่ ดรบั มีความเหมะสม
กับชวงระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน (xҧ =1.88, SD=1.10) และ
คาดหวังวาจะไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(xҧ =1.75, SD=1.05 ) ตามลำดับ



ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตารางที่ 7 แสดง คาเฉลีย่ (xҧ ) คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา ดานความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1
2
3

ไดความชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการ
ประสานงานสหกิจ
ไดความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน ที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษา
รวม

จากตารางที่ 7 พบว า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา มีความคิดเห็นตอความคาด
หวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยรวม
อยใู นระดับมาก (xҧ =3.17, SD=0.79)
เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา สวนใหญความคาดหวัง
วาจะไดความชวยเหลือจากสถานประกอบการ / หนวยงาน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา (xҧ =3.23, SD=0.75) รองลงมาคือ ได
ความชวยเหลือจากคณะ / สาขาวิชาในการประสานงาน
เกีย่ วกับสหกิจศึกษา (xҧ =3.16, SD=0.78) และ ไดความ
ชวยเหลือจากงานประสานงานสหกิจศึกษาในการประสาน
งานสหกิจ (xҧ =3.12, SD=0.83) ตามลำดับ

6. สรุปและการอภิปรายผล
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 ขอมูลทัว่ ไป ดานคุณลักษณะสวนบุคคล
กลมุ ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ
60.3) สวนใหญมอี ายุ 22 ป (รอยละ 58.9 ) สังกัดคณะ มนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตรมากทีส่ ดุ (รอยละ 47.9) และกลมุ
ตัวอยางสวนมีเกรดเฉลีย่ ปจจุบนั 3.01-3.50 (รอยละ 45.2)
6.1.2 ระดับความตองการและความคาดหวังของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน
ภาพรวมดานตางๆ ดังนี้
(ก) ความต อ งการของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา โดยรวมอยใู นระดับมากที่

x̄

SD

3.12

0.83

แปลความ
(ระดับ)
มาก

3.16

0.78

มาก

3.23

0.75

มาก

3.17

0.79

มาก

สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธทาง
สังคม ประเด็นทีค่ า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความตองการการมี
ปฏิสมั พันธทดี่ กี บั เพือ่ นรวมงาน รองลงมาคือ ความตองการ
การไดรบั การยอมรับจากเพือ่ นรวมงาน และความตองการ
ความเขาใจในสายอาชีพทีต่ นเองสนใจ และความตองการ
ใหเพือ่ นรวมงานใหความชวยเหลือเมือ่ เกิดปญหาหรือขอ
สงสัยตางๆ
(ข) ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ดานความคาดหวังดานความรู
และประสบการณ ประเด็นทีค่ า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความคาด
หวังวาจะเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ใหเกิดการ
พัฒนาสามารถ ทำงานรวมกับผอู นื่ ได รองลงมาคือ ความ
คาดหวังดานเกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดความรับผิดชอบ
ในงานมากขึน้ และความคาดหวังดานการไดรบั แนวทาง
ในการเลือกสายอาชีพทีต่ รงกับความสามารถของตนเอง
6.1.3 ความข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ เพื่ อ การ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของงานประสานงาน
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. การเลือกสถานประกอบการ / หนวยงานทีป่ ฏิบตั ิ
สหกิจ
1.1 ควรให รุ น พี่ ม าแนะนำเกี่ ย วกั บ สถาน
ประกอบการแตละแหงทีเ่ คยไปปฏิบตั สิ หกิจศึกษาวาเปน
อยางไร

    



2. การประเมินผลการปฏิบตั สิ หกิจ
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีการ
ประเมินอยางยิ่ง เพราะจะทำใหนักศึกษาไดรูวานักศึกษา
ปฏิบตั งิ านเปนอยางไรบาง
3. คาตอบแทนหรือสวัสดิการ
3.1 หากสถานประกอบการไมมมี คี า ตอบแทน
ควรจะจัดสวัสดิการใหบา ง เชน อาหารกลางวัน รถรับสง
เปนตน
3.2 คาตอบแทนในสายงานที่เปนสายสังคม
ศาสตรและการจัดการ ควรมีคา ตอบแทนอยางนอยเทากับคา
แรงขัน้ ต่ำ
4. ดานการประสานงาน
4.1 คณะควรประสานงาน หรือเจรจาตอรองกับ
สถานประกอบการในเรื่องของสวัสดิการใหแกนักศึกษา
สหกิจศึกษา
6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษา พบวา ความตองการและความคาด
หวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาอยใู นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญความตองการใน
ภาพรวมอยใู นระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะดานความคาด
หวังดานความรแู ละประสบการณ รองลงมาคือความตอง
การทางดานความสัมพันธทางสังคม ซึง่ สอดคลองกับแนว
คิดของ Maslow (อางในนวลละออ สุภาผล)[2] อธิบายวา
ทฤษฎีลำดับขัน้ ความตองการนัน้ Maslow เชือ่ วาพฤติกรรม
ของมนุษยเปนจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนม
ของบุคคลในการคนหาเปาหมายทีจ่ ะทำใหชวี ติ ของเขาได
รับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความ
หมายตอตนเอง เปนความจริงทีจ่ ะกลาววากระบวนการของ
แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow
โดยเขาเชื่ อ ว า มนุ ษ ย เ ป น “สั ต ว ที่ มี ค วามต อ งการ”
(wanting animal) และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้น
ของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลำดับขัน้ ความ
ตองการของ Maslow เมือ่ บุคคลปรารถนาทีจ่ ะไดรบั ความ
พึงพอใจและเมือ่ บุคคลไดรบั ความพึงพอใจในสิง่ หนึง่ แลว
ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิง่ อืน่ ๆ ตอไป ซึง่ ถือเปน
คุณลักษณะของมนุษย ซึง่ เปนผทู มี่ คี วามตองการจะไดรบั
สิง่ ตางๆ อยเู สมอ
Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนนั้ ติด
ตัวมาแตกำเนิดและความปรารถนาเหลานีจ้ ะเรียงลำดับขัน้

ของความปรารถนา ตัง้ แตขนั้ แรกไปสคู วามปรารถนาขัน้
สูงขึ้นไปเปนลำดับ
ลำดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรียงลำดับความตองการของมนุษยจาก
ขัน้ ตนไปสคู วามตองการขัน้ ตอไปไวเปนลำดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย
(Physiological needs)
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ
(Belongingness and love needs )
4. ความตองการไดรบั ความนับถือยกยอง
(Esteem needs )
5. ความตองการทีจ่ ะเขาใจตนเองอยางแทจริง
(Self-actualization needs )
ลำดับขัน้ ความตองการของมาสโล มีการเรียงลำดับ
ขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ำสุดจะตองไดรับความพึง
พอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตอง
การทีอ่ ยใู นขัน้ สูงขึน้ ตามลำดับ และสอดคลองกับ บรรจง
ชูสกุลชาติ [3] ใหความเห็นวาทรัพยากรทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของ
ประเทศชาติกค็ อื ทรัพยากรมนุษย ในการใหการศึกษาเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชาติ มี 3 อยางคือ ใหความรู ให
เจตคติที่ดีและใหทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
นัน้ ๆ ความสำคัญในการเตรียมตัวเขาสงู านอาชีพประการ
หนึ่งคือการฝกฝนเพื่อใหมีความพรอมกับงานอยางเต็มที่
ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของประสบ
การณการทำงานเปนอยางดี โดยคำนึงถึงปญหาทีว่ า การผลิต
บัณฑิตของไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควรและไมสามารถ
สนองตอบความต อ งการของตลาดแรงงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ จึงตองมีการปรับยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาระบบการศึกษาทีม่ ิ
ใชเนนหลักเฉพาะทางวิชาการแตมกี ารเพิม่ ความพรอมให
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเมื่อสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตเหลานี้จะเปนกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศชาติ และชวย
ใหประเทศสามารถเขาสูการแขงขันกับประชาคมโลกได
“โครงการสหกิจศึกษา” และ “โครงการเพาะตนกลา” เปน
โครงการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เพื่ อ สร า งเสริ ม
ประสบการณในการทำงานใหกบั นักศึกษาเพือ่ เตรียมความ
พรอมทีน่ กั ศึกษาจะเขาสตู ลาดแรงงานและสามารถเรียนรู



ความตองการและความคาดหวังของนักศึกษาตอรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ทำใหไดรับทราบดวย
ตนเองวาขาดความรูในเรื่องใดที่จำเปนตอการประกอบ
วิชาชีพรวมทัง้ การพัฒนาตนในการอยกู บั สังคม การปฏิบตั ติ น
ที่เหมาะสมตอผูรวมงานและผูบริหารรวมทั้งความเจริญ
กาวหนาในเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูเหลานี้สามารถ
ุ ภาพตรง
นำมาพัฒนาตนของนักศึกษาใหกบั บัณฑิตทีม่ คี ณ
ตามทีส่ ถานประกอบการตองการและสามารถมอง เห็นแนว
ทางในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีป่ ฏิบตั สิ หกิจศึกษา อยใู นระดับมาก ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ คือ ความคาดหวังดานความรแู ละประสบการณ รองลง
มาคือ ความคาดหวังดานการชวยเหลือจากหนวยงานที่ และ
ความคาดหวังดานคาตอบแทน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ
เดเซกโก (De Cecco) (อางใน บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล)[4] กลาว
ถึง การกำหนดความคาดหวังตามความคิดของ เดเซกโก
(De Cecco) ทีว่ า …การกำหนดความคาดหวังของบุคล นอก
จากขึน้ อยกู บั ระดับความยากงายของงานแลวยังขึน้ อยกู บั
ระสบการณทผี่ า นมา กลาวคือ ถาบุคคลเคยประสบความ
สำเร็จในการทางานนัน้ มากอน ก็จะทำใหการกำหนดความ
คาดหวังในการทางานในคราวตอไปสูงขึน้ และใกลเคียง
กับความสามารถจริงมากขึน้ แตในทางตรงกันขามระดับ
ความคาดหวังต่ำลงมา เพือ่ ปองกันมิใหตนเกิดความรสู กึ ลม
เหลว จากการทีว่ างระดับความหวังใหสงู กวาความสามารถ
จริง… การที่บุคคลจะกำหนดความคาดหวังของคนนั้น
จะตองประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความคาด
หวังเปนความรสู กึ นึกคิดและการคาดการณของบุคคลทีม่ ี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม
ก็ได ความรสู กึ นึกคิดหรือการคาดการณนนั้ ๆ จะมีลกั ษณะ
เปนการประเมินคาโดยมาตรฐานของตนเอง เปนเครือ่ งมือ
วัดการคาดการณของแตละบุคคลแมจะเปนการใหตอ สิง่ ที่
เปนรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน การคาดการณ
ก็อาจจะแตกตางกันออกไปได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภูมิหลัง
ประสบการณ ความสนใจ และการเห็นคุณคาความสำเร็จ
ของสิง่ นัน้ ๆ ของบุคคลแตละคนและสอดคลองกับงานวิจยั
ั น และคณะ[5] ไดศกึ ษา ศักยภาพละความ
ของดุษฎี อายุวฒ
พรอมในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของสถาบัน
การศึกษา (หลักสูตร/ สาขาวิชา) ในปการศึกษา 2551
(ระหวาง มิถนุ ายน 2552 – มีนาคม 2552 ) พบวา กลมุ วิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร โยธา สามารถผลิต

นักศึกษาสหกิจมากทีส่ ดุ เฉลีย่ 46 คนตอปการศึกษา รอง
ลงมาคือ สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล เฉลีย่ 30 คน
สวนในกลมุ วิทยาศาสตรสขุ ภาพพบวา มีการผลิตนักศึกษา
สหกิจเพียงสาขาสัตวแพทยศาสตรเทานั้น สำหรับกลุม
วิชามนุษยศาสตรและสัมคมศาสตร หลักสูตรทีม่ กี ารผลิต
นักศึกษาสหกิจมากทีส่ ดุ คือ การบัญชี รองลงมาคือ การตลาด
อนึ่ ง ในการเตรี ย มความพร อ มและความคาดหวั ง ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสวนใหญที่เขารวมสหกิจ
ศึกษา ในปการศึกษา 2551 ไดเขารับการปฐมนิเทศตามหลัก
เกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการลง
ทะเบียนรายวิชาเตรียมความพรอมกอนปฎิบตั สิ หกิจศึกษา
นักศึกษาที่เขารวมปฎิบัติสหกิจศึกษาคาดวา จะไดเรียนรู
การทำงานรวมกับผอู นื่ ไดแสดงความสามารถ และศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านจริง

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
7.1.1 ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด จ ะนำไปเสนอแนะต อ
คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดวา ควรมีการประชาสัมพันธใหความรเู กีย่ วกับงานสหกิจ
ศึกษามากขึ้นวามีลักษณะการปฏิบัติงานเปนอยางไร มี
ประโยชนอยางไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาที่
จะออกปฏิบตั สิ หกิจศึกษา
7.1.2 ผลการวิจยั ทีไ่ ดจะนำไปปรับปรุงการดำเนิน
งานของงานประสานงานสหกิจศึกษา เชน จัดสัมมนาเพือ่
ใหผูบริหารเล็งเห็น และเขาใจถึงความสำคัญของการ
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
7.2.1 ควรศึกษาถึงความตองการและความคาด
หวังของทัง้ ตัวนักศึกษา และสถานประกอบการ วามีความ
ตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาอยางไรบาง เพือ่ ทีจ่ ะไดหาแนวทางการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับงานสหกิจศึกษาไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
7.2.2 การเก็บขอมูลยังมีจำนวนประชากรนอย
เกินไป เนือ่ งจากในการศึกษาครัง้ นี้ มีระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูลนอยเกินไป



    

8. กิตติกรรมประกาศ

9. เอกสารอางอิง

วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดำเนินการและสำเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาของสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการ
วิจยั สถาบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทีไ่ ดใหความอนุเคราะหสนับสนุนทุนวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของทุกทานที่
ทำใหการทำวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะที่
ปรึกษาโครงการวิจยั
1 ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ประพันธศกั ดิ์ ฉวีราช
ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยวิชาการ
2 รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุราณรักษ
รองผอู ำนวยการฝายวิชาการ ทีไ่ ดกรุณาใหคำปรึกษา และ
คำแนะนำอันเปนประโยชนตลอดการดำเนินงานวิจัยใน
ครัง้ นี้ ตลอดจนทีมงานนักวิจยั และเจาหนาทีท่ มี่ สี ว นเกีย่ ว
ของทุกทาน
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณ นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ทีไ่ ดใหขอ มูลในการทำวิจยั
ครัง้ นี้ จนสามารถจัดทำเปนเลมฉบับสมบูรณไดดว ยดี
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดนำเสนอ การพัฒนาระบบเชือ่ มตอฐานขอมูลระบบทะเบียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
กับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน (Registrar-Application Programming Interface : REG-API ) โดยเนน
พัฒนาในรูปแบบ API (Application Programming Interface) ซึง่ ใชพนื้ ฐานเทคโนโลยี Web service วัตถุประสงคเพือ่
พัฒนาระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางสำนักทะเบียนกับหนวยงานตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/
หนวยงานตางๆ ทีต่ อ งการขอรับบริการการถายโอนขอมูลทะเบียนจากสำนักทะเบียน ขอดีของระบบใหม นอกเหนือ
จากความสามารถในการเชื่อมตอขอมูลที่สามารถเชื่อมขอมูลไดแมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันก็ตาม ระบบใหมยัง
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลทีส่ ะดวก และมีความยืดหยนุ ตอการทำงานมากขึน้ ดวย ผวู จิ ยั ได
ทำการศึกษาขอมูลตางๆทีเ่ กีย่ วของกับการขอขอมูลและการเชือ่ มตอขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับระบบทะเบียนนักศึกษา จากนัน้
จึงวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบใหม ใหครอบคลุมการทำงานในสวนของการเชือ่ มตอขอมูลกับหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทัง้ ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูลระหวางหนวยงานดวยการ
กำหนดคาคียใ หแตละหนวยงานสำหรับใชเขาถึงขอมูลในระดับทีแ่ ตกตางกัน ภาษาทีใ่ ชพฒ
ั นาคือ ภาษา PHP และ ภาษา
JavaScript สำหรับการจัดเก็บขอมูลการบริหารจัดการนัน้ ไดจดั เก็บในรูปแบบขอมูลเชิงสัมพันธโดยใช MySQL โดยระบบ
REG-API จะทำงานในลักษณะเปนเว็บกระจายขอมูลซึง่ มี client เรียกใชขอ มูลและจัดสงขอมูลไปในรูปแบบของภาษา
XML จากนัน้ client จะทำการแปลงขอมูลใหเปนรูปแบบทีใ่ ชงานไดทนั ทีอกี ทอดหนึง่ งานวิจยั ครัง้ นีน้ บั เปนประโยชน
อยางยิง่ ตอสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทำใหมรี ะบบการเชือ่ มตอขอมูลแบบ API
สำหรับฐานขอมูลทะเบียนศึกษา เกิดการบริหารจัดการขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ สามารถชวยลดขัน้ ตอนการทำงาน
ของเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน และเพือ่ สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการทีด่ ขี ององคกรอีกดวย
คำสำคัญ Web service, Service Oriented Architecture, SOA, Application Programming Interface, API, Data connection, เว็บกระจายขอมูล, ระบบการเชือ่ มตอ



    

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 technology. 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
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) มีพนั ธะกิจทีส่ ำคัญคือ การเปนศูนยกลาง
ข อ มู ล สารสนเทศทางด า นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา สำหรั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนัน้ จึงมีภาระหนาทีห่ ลักในการ
รับผิดชอบการบริหารจัดการฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภารกิจหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ บอยครัง้ และ
มีตลอดภาคการศึกษาคือบริการการถายโอนขอมูลทางการ
ศึกษาใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งความตองการขอใชขอมูลจาก
หนวยงานแตละแหงนั้นมีรายละเอียดที่หลากหลายแตก
ตางกันออกไปขึ้นอยูกับเปาประสงคของแตละหนวยงาน
วาตองการขอมูลทีม่ งุ เนนไปใชประโยชนในดานใด รวม
ถึงการทีค่ ณะ/หนวยงานตางๆขอความอนุเคราะหเชือ่ มโยง
ขอมูลกับระบบฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาอยเู ปนประจำ
จึงทำใหเกิดวิธกี ารและความตองการทีห่ ลากหลาย เชน แต
เดิ ม ในการถ า ยโอนข อ มู ล สำหรั บ แต ล ะหน ว ยงานนั้ น
จำเปนจะตองทำการสรางมุมมองของขอมูลกอน เพื่อคัด
กรองขอมูลเฉพาะทีห่ นวยงานตางๆ ตองการนัน้ แลวทำการ

แปลงขอมูลจากรูปแบบฐานขอมูลเดิม ใหอยูในรูปแบบ
อืน่ ๆทีห่ ลากหลายเชน spreadsheet text หรือรูปแบบอืน่ ๆ
จึงทำใหเกิดความยงุ ยาก และปญหามีความซับซอนมากใน
การทีจ่ ะตองดูแล และการใหบริการถายโอนขอมูลทะเบียน
นักศึกษาแกหนวยงานตางๆ ถัดมาจึงมีแนวคิดในการที่
จะพัฒนาจุดเชื่อมโยงขอมูลโดยตรง และสรางตัวกลาง
ระหวาง สำนักทะเบียนและคณะหรือหนวยงาน โดยการ
ถายโอนผานการเชือ่ มตอหรือตัวกลางดังกลาว
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่นำมา
ประยุกตใชในการสรางโปรโตคอล หรือตัวกลางในการ
สรางจุดเชือ่ มตอระหวาง ผใู หบริการ และผรู อ งขอบริการ
นัน้ มีหลายวิธี [2] [3] เชน CORBA (Common Object Request Broker Architecture), DCOM (Distributed Component Object Model) และ RMI (Remote Method Invocation) และถัดมาไดมกี ารนำเสนอเทคโนโลยี Web service
ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ แนวคิดสถาปตยกรรมการบริการ
(Service Oriented Architecture : SOA) และเปนวิธกี ารที่
ถือไดวาสามารถแกไขขอจำกัดของวิธีการดั้งเดิมไดเปน
อยางดี ดังนัน้ ผวู จิ ยั หรือกลมุ ภารกิจประมวลผลจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาระบบการเชื่อมตอเพื่อใหสามารถให
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บริการการถายโอนขอมูลไดในรูปแบบ Web service ทีเ่ ปน
API (Application Programming Interface) ซึ่งวิธีการที่
พัฒนาหรือนำเสนอนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
ใหสามารถรองรับความตองการของคณะ/หนวยงานตางๆ
ได และใหบริการขอมูลนักศึกษาในสวนทีส่ ามารถเปดเผย
แกคณะ/หนวยงานตางๆไดอยางปลอดภัย ในรูปแบบทีเ่ ปน
มาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงไดทุกระบบ โดยการ
พัฒนาอยูในรูปแบบภาษา JavaScript สำหรับการใชงาน
แบบทั่ ว ไป และพัฒนาภาษา PHP สำหรับการทำงาน
บนเครื่องใหบริการและบนเครื่องแมขาย อนึ่งเพื่อความ
ปลอดภั ย จะมี ก ารออกแบบให มี ร หั ส กุ ญ แจเพื่ อ เข า ถึ ง
ขอมูลระดับตางๆทีก่ ลมุ ประมวลผลสามารถบริหารจัดการ
ได
เนือ้ หาของบทความทีจ่ ะนำเสนอตอไปมีดงั ตอไป
นี้ สวนที่ 2 กลาวถึงทฤษฎีทเี่ กีย่ วของและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ ว
ของ สวนที่ 3 กลาวถึง วิธกี ารดำเนินงาน และสวนที่ 4 และ
5 ไดกลาวถึงผลการวิจยั การสรุปและอภิปรายผล

2. ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
ในหัวขอนีจ้ ะไดกลาวถึง ทฤษฎี หรือหลักการตางๆ
ที่ผูวิจัยใชเปนพื้นฐานหลักสำหรับการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา โดยไดกลาวถึงหลักการของ Service หรือ การให
บริการขอมูลของผใู หบริการตอผรู อ งขอบริการสถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service-oriented architecture : SOA) หลักการ
ออกแบบ Web service และและ Application programming
interface (API) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังตอไปนี้
2.1.เซอรวิส (Service)
เซอรวสิ หรือในเชิงเทคนิคเรียกกันวา Service นัน้
หมายถึง โปรแกรมสวนยอย [2] ทีใ่ หบริการฟงกชนั การ
ทำงานเฉพาะเรื่อง เชนฟงกชันงานตามเงื่อนไขธุรกิจ
สำหรับแตละหนวยงานในองคกรนัน้ ๆ ซึ่งระดับของการ
ใหบริการนัน้ ก็มตี งั้ แต การใหบริการทีเ่ ปนลักษณะของการ
ทำการดึงขอมูล การ look up ขอมูล และระดับการใหบริการ
ทีเ่ ปนฟงกชนั ตามเงือ่ นไขเชิงธุรกิจ เชน การจองทีพ่ กั การ
ลงบัญชี การสั่งซื้อ เปนตน สำหรับในงานวิจัยนี้ ไดเนน
การพัฒนา Service สำหรับการใหบริการขอมูลทะเบียนนัก

ศึกษา แกคณะ/หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งในแตละหนวยงานนั้นก็มีความแตกตางของ ขอบเขต
ของขอมูลทีต่ อ งการใชงาน อีกทัง้ เมือ่ นำขอมูลไปใชงานตอ
ในหนวยงานแลว ก็ยังมีความหลากหลายของแพลตฟอร
มตางๆทีใ่ ชงานอีกดวย
2.2.สถาปตยกรรมเชิงบริการ ( Service-oriented
architecture : SOA)
สถาป ต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร (Service-oriented
architecture : SOA) [2] เปนรูปแบบของสถาปตยกรรม ที่
เนนการพัฒนาโปรแกรมทีส่ ามารถใหบริการ (Service )ได
โดยไมมขี อ กำหนดของแพลตฟอรมทีใ่ ช ของผรู อ งขอบริ
การ โดยเปาหมายของ SOA นั้น เนนหลักการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต (application) ทีล่ ดการขึน้ ตอกันระหวาง
องคประกอบ มีการปรับเขากับสีง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไดโดยงาย
มีอสิ ระในการพัฒนา Service ดวยเทคโนโลยีใดก็ได เนือ่ ง
จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทำให SOA นั้นมีประโยชนอยู
หลายประการเชน การพัฒนา application นัน้ สามารถทำได
อยางรวดเร็ว มีความยืดหยนุ สูง สามารถประกอบ หรือปรับ
เปลีย่ น Service ไดงา ยขึน้ สามารถนำ service เดิมทีพฒ
ั นา
แลว กลับมาใชใหม (re-use) ได โดยไมจำเปนตองพัฒนา
ใหมทงั้ หมด ซึง่ ในงานวิจยั นี้ ผวู จิ ยั ไดเล็งเห็นถึงแนวทาง
การพัฒนา service ใหแกหนวยงานตางๆ โดยอาจมีการรอง
ขอบริการขอมูลทีเ่ ปนโครงสรางเหมือนกัน หรือ อาจแตก
ตางกันไปตามเงือ่ นไข และความตองการตางๆของหนวย
งาน ตัวอยางเชน กรณีทถี่ า เปนความตองการขอมูลทีม่ โี ครง
สรางคลายกัน ก็สามารถ ให service ใหมแกหนวยงาน
นัน้ โดยอาจมีการ re-use จาก service เดิมทีม่ หี นวยงาน
อืน่ เคยใชงานแลว หรือ อาจมีการรวม หรือ ประกอบ service ใหม จากหลายๆ service ได
2.3.Web service and API
สำหรับ Web service [1], [2] นัน้ เปนเทคโนโลยีที่
ใชในการเชือ่ มตอสือ่ สารกันระหวางระบบทีแ่ ยกกัน นัน้
เปนซอฟทแวรทพี่ ฒ
ั นาโดยใชขอ กำหนดและรูปแบบของ
SOA เพือ่ ใชการติดตอสือ่ สารกันผานอินเทอรเน็ต ระหวาง
ผรู อ งขอบริการ และผใู หบริการ การสือ่ สารจะสือ่ สารกัน
ดวยภาษา XML ซึง่ เปนภาษามาตรฐานทีใ่ ชในการสงผาน
และแลกเปลีย่ นขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใน
ปจจุบันมีการพัฒนา Web service เปนที่แพรหลาย โดย

    



ใชหลักการของ service ทีใ่ หบริการผาน interface
สำหรับ API (Application Programming Interface)
เปนโปรแกรมประยุกต อาจเปน library , module หรือ
ฟงกชนั งานเฉพาะอยางทีถ่ กู นักพัฒนาสรางขึน้ มาเพือ่ เปน
ตัวกลางหรือเปนชองทางในการทีใ่ หระบบอืน่ เขามาเรียก
ใชเพือ่ เชือ่ มตอขอมูลได โดยทีผ่ พู ฒ
ั นาระบบอืน่ ทีม่ าเรียก
ใช ไมจำเปนตองพัฒนาซ้ำอีก เปนการลดความยงุ ยากซับ
ซอนในการพัฒนา ซีง่ ในการงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดเนนสราง
API เพือ่ ใหหนวยงานทีร่ อ งขอบริการขอมูล สามารถเขามา
เรียกใช ไดตาม service ทีห่ นวยงานไดรอ งขอ ทำใหหนวย
งานตางๆลดความยงุ ยากในการขอบริการขอมูลได และผู
บริการขอมูลเองก็สามารถบูรณาการความตองการ สราง
มาตรฐาน ลดขัน้ ตอนในการทำงานเพือ่ ดึงขอมูล และถาย
โอนขอมูลในรูปแบบทีห่ ลากหลายตางๆได

3.3.การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ใช วิ ธี ก ารรวบรวม
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการขอขอมูลและเชื่อมโยง
ขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา รวมกับการสังเกต
พฤติกรรมการใชงานและการใชขอ มูล รวมถึงสอบถามเจา
หนาทีแ่ ละผเู ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของ จำนวน 6 คน
3.4.วิเคราะห โดยนำขอมูลทีไ่ ดจากการรวบรวมมา
วิเคราะหเพือ่ ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ API
ผวู จิ ยั ไดใชหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงการใชงานทีเ่ รียบ
งาย ลดความซ้ำซอนในการเชือ่ มตอขอมูล มีแหลงขอมูล
และขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน เพือ่ ใหหนวยงานทีต่ อ งการเชือ่ มตอ
ขอมูลสามารถศึกษาดวยตนเองได และทราบถึงการเรียกใช
งาน service ในแบบตางๆ
3.5.การออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยไดทำการออก
แบบระบบงานและโมเดลขอมูลโดยใชระบบจัดการฐาน
ข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ และได จั ด ทำระบบต น แบบโดยใช
ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ใชภาษา PHP
เวอรชั่น 5.3 และภาษา javaScript เปนเครื่องมือพัฒนา
งานหลัก
3.6.ทดสอบระบบโดยใชงานกับคณะ/หนวยงานที่
ตองการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ จนกระทั่งโปรแกรม
สามารถทำงานไดโดยไมพบปญหาจึงเปดใชงานระบบจริง
ทดสอบการทำงานของระบบ API เทียบกับกระบวนการ
ทำงาน

3. วิธกี ารดำเนินงาน
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา ใน
ลักษณะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา ดังนัน้
จึงมีวธิ กี ารดำเนินงานวิจยั ดังตอไปนี้
3.1.กลุ ม เป า หมาย คือ คณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนทีต่ อ งการเชือ่ มตอขอมูลสารสนเทศ
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.2.เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ ใชหลักการของ
เว็ บ เซอร วิ ส เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย และใช
ภาษาโปรแกรม XML PHP และ Java Script เพื่อสราง
มาตรฐานในการทำงานของระบบ และเปนภาษาทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะโปรแกรม
บนเว็บ (Web Application) ความปลอดภัยอยใู นระดับดีถงึ
สูง สามารถใชรว มกับ Web Server และระบบปฏิบตั กิ าร
ตางๆไดหลากหลาย และสิ่งสำคัญคือเปนภาษาที่เปดเผย
(Open Source) สามารถนำมาพัฒนาไดโดยไมมคี า ใชจา ย
และลิขสิทธิใ์ ดๆ ดังนัน้ จึงไดรบั ความนิยมและภาษาเหลา
นีม้ กี ารใชงานอยางกวางขวาง

4. ผลการวิจยั
จากผลการวิจัย ไดระบบ API สำหรับฐานขอมูล
ทะเบียนนักศึกษาที่เปนมาตรฐาน โดยมี service เพื่อให
บริการหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนจำนวน 19
service รวมทัง้ ไดออกแบบระบบความปลอดภัยในการเขา
รหัสขอมูล และผูที่จะใช service ตางๆ ไดจะตองมีรหัส
กุญแจ ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลเปนผูออกให
สามารถอธิบายภาพรวมการทำงานของระบบไดดงั นี้
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ภาพที่ 1

ภาพรวมระบบ API

ภาพที่ 2

หนาจอระบบ API

จากภาพที่ 1 ผลการออกแบบกระบวนการทำงาน
ของระบบจะมีผทู เี่ กีย่ วของกับการเรียกใชระบบ API อยู 2
กลมุ คือ ผดู แู ลระบบอืน่ ๆของมหาวิทยาลัยและผดู แู ลระบบ
ทะเบี ย น โดยกลุ ม ผู ดู แ ลระบบอื่ น ๆของมหาวิ ท ยาลั ย
จะตองแจง service ของขอมูลทีต่ อ งการและทำการคนหา
service ของระบบ REG-API และเมือ่ การเชือ่ มตอ service
สำเร็จระบบ API จะสงขอมูลของระบบทะเบียนนักศึกษา
ไปใหระบบอืน่ ตามความตองการสวนผดู แู ลระบบทะเบียน
ทำหนาทีต่ รวจสอบขอมูลการใชงานของระบบ REG-API
และทำการสราง service ทีเ่ หมาะสมแกความตองการและ
การใหบริการในรูปแบบตางๆ

จากภาพที่ 2 ระบบ REG-API สามารถเขาไปใช
งานไดทเี่ ว็บไซต http://reg6.kku.ac.th/api ผใู ชงานสามารถ
ศึกษาการใชงานดวยตนเองไดจาก Click here จะมีคำแนะ
นำและตัวอยางการใชงาน จากนั้นเริ่มตนการใชงานดวย
การตรวจสอบความพรอมของคุณสมบัติของเครื่องและ
ซอฟตแวรของผใู ชตามรายละเอียดของการใชงาน จากนัน้
จึงสามารถติดตัง้ ระบบ REG-API เพือ่ เรียกใชบริการฐาน
ขอมูลระบบทะเบียนนักศึกษาไดดว ยตนเอง
จากภาพที่ 3 แสดงรายการ service ตางๆทีใ่ หบริการ
เชือ่ มตอขอมูลกับระบบทะเบียนนักศึกษา โดยกอนใช service
ได จ ะต อ งมี ร หั ส กุ ญ แจ (Key) ซึ่ ง ออกให โ ดยสำนั ก

    



ผลการใช ง านพบว า เมื่ อ เป ด ใช ค รั้ ง แรกยั ง พบ
ปญหาการเชือ่ มตอ ผใู ชงานบางหนวยงานประสบปญหา
ทางเทคนิคในการติดตั้ง ผูพัฒนาจึงตองเขาไปชวยเหลือ
ทางเทคนิคเกีย่ วกับการเชือ่ มตอแบบ API ปญหาดังกลาว
อาจเกิดจากเทคโนโลยีระบบ API เปนเรื่องใหมและตอง
ใชความรทู างเทคนิคสูง และจากประวัตกิ ารใชงานทีบ่ นั ทึก
ไวตงั้ แตวนั ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
พบจำนวนการใชงาน 59,953 ครัง้ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร
ENMIS จำนวน 59,526 ครั้ง สำนักวิทยบริการ จำนวน
54 ครั้ง เชื่อมตอ Google app1 จำนวน 350 ครั้ง และ
คณะวิทยาศาสตร จำนวน 23 ครัง้ จากสถิตพิ บวาการใชงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีปริมาณมากที่สุดเนื่องจาก
ระบบจำเปนตองอานขอมูลทุกสัปดาห สวนการใชงานจาก
หนวยงานอื่นมีปริมาณที่นอยลดลงไปตามลำดับเพราะ
บางหนวยงานอาจมีความจำเปนตองอานขอมูลเพียงเดือนละ
1 ครัง้ หรือ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เทานัน้
จากผลการวิจัยพบวาการเชื่อมตอแบบใหมใน
รูปแบบ API ลดภาระการทำงานของฐานขอมูลตัวหลักได
เปนอยางดียิ่ง และในสวนของความซับซอน ขั้นตอนใน
การเชื่อมตอฐานขอมูลแบบใหมสามารถลดขั้นตอนการ
เชือ่ มตอ ใหทำงานไดเร็วขึน้ และลดระยะเวลาในการเชือ่ ม
ตอ การประสานงานทำไดรวดเร็วขึ้น และชวยใหผูใช
บริการได เรียนรูทางเทคนิคแบบใหม สามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานตอยอดได เกิดการลดความซับซอน
ในการเรียนรู (Learning Curve)

เปนเครื่องมือพัฒนางานหลัก ได service เพื่อใหบริการ
หนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนจำนวน 19 service
และในอนาคตจะมีการปรับเปลีย่ นและเพิม่ เติม service ให
มากขึน้ และตรงตามความตองการของผรู อ งขอ
ดังนัน้ ระบบ REG-API สามารถนำไปใชบริการ
ขอมูลฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา เพือ่ อำนวยความสะดวก
ใหแกหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย และชวยลด
ภาระงานการใหบริการเชือ่ มตอฐานขอมูลจากผดู แู ลระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ทำใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
และทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิง่ ขึน้ ลดขัน้ ตอน
การติดตัง้ ซอฟตแวรและความยงุ ยากในการติดตัง้ ลงไปได
มาก

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำใหไดระบบ REG-API
สำหรับฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาโดยไดศึกษาถึงความ
ตองการของหนวยงานอื่นๆที่ประสงคจะเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบทะเบียนนักศึกษาและศึกษาขั้นตอนการทำงาน
ของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหาร ผวู จิ ยั ไดทำการออกแบบระบบงานและโมเดลขอมูล
โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และไดจัด
ทำระบบตนแบบโดยใชซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล
MySQL ใชภาษา PHP เวอรชนั่ 5.3 และภาษา javaScript

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยความชวย
เหลืออยางดียงิ่ ของทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ผศ.บุญทรัพย ไว
คำ รองผู อำนวยการฝ า ยแผนและสารสนเทศ สำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
และ นางสาวณัฐวดี ปทุมบาล หัวหนากลมุ ภารกิจประมวล
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ไดแนะนำขั้นตอนการทำงานในดานการวิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ ที่แนะนำกรอบการ
ทำงานวิจยั เชิงประดิษฐ รวมถึงชวยตรวจสอบหลักการและ
วัตถุประสงคในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบคุณ รศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและสารสนเทศ ทีไ่ ดวางแนวความคิดถึงความ
จำเปนทีส่ ำนักทะเบียนจำเปนตองมีระบบ API เพือ่ ใชสง
ตอขอมูลใหหนวยงานอื่น เพื่อประสานความเชื่อมโยง
ขอมูลระบบอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียว
ขอขอบคุณ เจาหนาที่คณะและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหความรวมมือในการทดสอบ
เชือ่ มตอและทดลองใชงาน แลสมาชิกกลมุ KKU ICT ทีไ่ ด
แนะนำติชม การใชงานระบบ API ซึง่ ชวยทำใหผวู จิ ยั มอง
เห็นปญหาและความไมสมบูรณทเี่ กิดจากการใชงานจริงๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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