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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ใน

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดทำข้ึน

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และเพื่อ

เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำแนก

ตามเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะวิชา และประเภทของหอพัก 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 

337 คน คำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 กำหนดค่าความคาด

เคลื ่อนที ่ยอมรับได้ร้อยละ + 5 จากนั ้นทำการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ (Stratified random 

sampling) ตามสัดส่วนประชากร โดยจำแนกตามประเภทหอพักและเพศ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่าง

ตามสัดส่วนที่กำหนด โดยการจับสลากแบบใส่คืน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้

ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยซึ่งมีลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ท่าน มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.937 โดยดำเนินการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปูเพือ่

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื ่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต ( �̅�) ส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ ค่าสถิติที ่ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม 

(Independent Sample t-test) และค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 

กลุ่มขึ้นไป (F-test หรือ One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.658)  

 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศ คณะวิชา และ

ประเภทของหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 

 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” ฉบบันี้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล โพธิเย็น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาในการทำ

วิจัยในครั้งนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์ ความกรุณา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความห่วงใยและกำลังใจ 

ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ แก่ผู้วิจัยจนงานวิจัยน้ีสำเร็จไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยารัตน์ เมืองแก้ว, อาจารย์ ดร. วนัญญา 

แก้วแก้วปาน และหัวหน้าหน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่กรุณาให้คะแนนและตรวจแก้ไขเครื ่องมือที ่ใช้ในการทำวิจัยให้ม ีความสมบูรณ์ และ

ขอขอบคุณคณาจารย์ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ทุกคนท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดการศึกษา 

ขอบขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอบคุณนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุกคนที่

ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ขอคุณเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ รุ่น

น้อง เอกจิตวิทยาและการแนะแนวทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจตลอดมา จนงานวิจัยเล่มนี้

เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความรักและห่วงใยของทุกคนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นยา่ง

มาก 

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่ทุกท่านที่เป็น ผู้อยู่

เบื้องหลังความสำเร็จในการทำวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนนักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

 

นางสาวรัตนพร สุขะวรรณะ 

                ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา  

ในปัจจุบันทั่วทั้งโลกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่

หรือที่รู้จักกันทั่วไปในช่ือว่าเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเช้ือไวรัสชนิดนี้ส่งผลต่อระบบทางเดิน

หายใจโดยการเข้าไปทำลายปอดและทำให้หายใจลำบาก หายใจถี่ มีอาการไอ มีไข้ ซึ่งถ้าหากผู้ที่ติด

เช้ือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นทำได้

โดยผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลาย (กรมควบคุมโรค, 2563) ส่งผลให้เกิด

การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสชนิดน้ีทำได้ง่าย ทำให้มีผู้ติดเช้ือไวรัสชนิดนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพบผู้ติดเช้ือแม้จะมีจำนวนผู้ติดเช้ือไม่มากอยู่ใน

หลักพันแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 อยู ่มาก ไม่ว่าจะในเชิง

เศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงักเพราะเมือ่มีผูต้ิดเช้ือทำใหต้่างชาติและคนในประเทศไม่กล้าทีจ่ะไปเที่ยวกลวั

ตนเองจะติดเชื้อไปด้วยซึ่งประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที ่ยวเป็นหลัก หรือในเชิงการพัฒนา

ประเทศ ที่เมื่อพบผู้ติดเชื ้อทำให้ค่าความเชื่อมั ่นในประเทศลดลง เมื่อทางภาครัฐได้ตระหนักถึง

ผลกระทบที่ตามมาและความอันตรายของเช้ือไวรัสชนิดนี้ทำให้ทางภาครัฐและกรมควบคุมโรคร่วมกนั

ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มออกฉบับแรกในวันที่ 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ซึ่งเกี่ยวกับการประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในประเทศ และประกาศให้สถานที่ต่าง ๆ ปิดทำการเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นโดยเน้นเป็นสถานที่ที่มีจำนวนคนเยอะ ซึ่งสถานศึกษาเองก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่ถูก

กำหนดให้ปิดทำการ (กรมบังคับคดี, 2563) ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับผลกระทบไม่มาก

เนื่องจากปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในระดับมหาวิทยาลัยได้รับกระทบหลายอย่างเพราะยัง

ไม่ปิดภาคเรียน ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียน

ออนไลน์ การสอบออนไลน์ หรือให้โจทย์คำถามแล้วส่งงานทางไปรษณีย์เป็นต้น แล้วแต่การจัดการ

ของแต่ละมหาวิทยาลัย มาตรการการปิดสถานศึกษานั้นดำเนินมาเรื่อย ๆ แม้จะมีการพบผู้ติดเช้ือ

จำนวน 0 รายแต่ทางภาครัฐยังคงกลัวว่าจะมีการกลับมาระบาดอีกครั ้งทำให้คงมาตรการแรกที่

ประกาศออกมา จนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีจำนวนผู้ติดเช้ือ 0 รายติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งทาง
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ภาครัฐจึงพิจารณาถึงการเปิดสถานที่ต่าง ๆ โดยแบ่งการเปิดทำการเป็นกลุ่ม ๆ โดยสถานศึกษาอยู่ใน

กลุ่ม 3 และให้เปิดทำการได้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปโดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใช้

อย่างเคร่งคัด (ประยุทธ์ จันโอชา, 2563) โดยในข้อบังคับนั้นได้กล่าวว่า เมื่อเปิดสถานศึกษาจะต้องมี

การทำความสะอาดจำกัดผู้เข้าใช้พื้นที่มีการลงทะเบียนเข้าออก เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม หรือมี

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อย่างการเรียนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือไวรัสโค

วิด-19 ให้มากที่สุด ซึ่งให้แต่ละสถานศึกษาพิจารณาถึงความเหมาะสม จากการมาตรการที่ออกมา

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาด 

เพราะการเรียนออนไลน์น้ันต่างคนต่างอยู่ที่ที่พักอาศัยของตนเองไม่ได้ออกมาพบเจอผู้คนจำนวนมาก

ความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ก็จะลดลง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา

ตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งยังไม่ได้ปิดภาคเรียน ในช่วงนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการให้อาจารย์แต่

ละคณะวิชาพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการสอนและการสอบ จนเดือนสิงห าคมทาง

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดเทอมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย

ให้ม ีการเร ียนการสอนแบบออนไลน์จำนวน 8 สัปดาห์ ควบคู ่ก ับการมาเร ียนในห้องเร ียน 

(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน แต่การเรียนออนไลน์นั้นไม่ได้สะดวกแก่

ทุกคนแม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตหรือให้ยืมอุปกรณ์ในการเรียน

ออนไลน์ก็ตาม จากการสอบถามนักศึกษาหลาย ๆ คนพบว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั้นบางครั้งก็

ไม่มีสมาธิซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย หรือจากสัญญาเน็ตที่บางครั้งไม่เสถียร หรือ

ช่องทางในการหาข้อมูลต่าง ๆ มีเพียงแค่เว็บไซต์เท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำงาน รวมไปถึงในบาง

สาขาวิชาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะกลับมาพักอาศัย

อยู่หอแถวมหาวิทยาลัยเพื ่อให้การเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 นั้นมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีตามที่ต้องการ 

ในการมาพักอาศัยที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-

19 นั้นจะต้องมีการพิจารณาหลายอย่าง ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาจำนวนไม่น้อยตัดสินใจพัก

อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเพราะมีมาตรการป้องกันที่รัดกุมและชัดเจนกว่าหอพักเอกชนรอบ ๆ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งหอพักได้ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
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19 ตั้งแต่มีการประกาศวันที่เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการการจองและดูหอพัก

ทางออนไลน์ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจองหอพักจากที่ต้องมาเข้าดูหอพักที่มหาวิทยาลัยและรับ

บัตรคิวในการจองหอพักก็เปลี่ยนเป็นแบบระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ซึ่งรวมไปถึง

ระบบการชำระเงนิที่เพิม่ระบบออนไลน์เข้ามาเพื่อให้สะดวกในการจา่ยค่าหอพัก แล้วยังมีมาตรการทำ

ความสะอาดหอพัก เพิ่มจำนวนอ่างล้างมือ บังคับใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าออกหอพัก รวมไปถึงการ

ลดค่าหอพักเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (กองกจิการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) 

ซึ่งมาตรการที่กล่าวไปนั้นเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 การพักอาศัยในหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 นั้นมี

กฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มมากขึ้นมากกว่าก่อนมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้นักศึกษา

ต้องปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบเหล่าน้ี รวมไปถึงการใช้วิถีชีวิตในชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนไป ซึ่งการออก

กฎระเบียบและมาตรการที่ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากปกตินั้นก็ทำให้เกิดความไม่พอใจหรือเกิด

ความพึงพอใจมากกว่าเดิมที่มีอยู่ก็ได้ 

จากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของนักศึกษาที ่พักอาศัยอยู ่หอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจดัการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการหอพกัให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ 

2. เพื ่อเปร ียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ จำแนกตามเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะวิชา และประเภทของหอพัก 
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คำถามการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับ

ใด 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะวิชาต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการหอพกัภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

5. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีประเภทของหอพัก

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

แตกต่างกัน 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ระดับชั้นปีที่ศึ กษา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 แตกต่างกัน 
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3. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะวิชาต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการหอพกัภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 แตกต่างกัน 

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีประเภทของหอพัก

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อมาตรการและบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ผู้วิจัยจึงกำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษา 2563 จำนวน 

2,144 คน (หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2563) 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 

337 คน คำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973: 1088 อ้างอิงใน นวลฉวี ประเสริฐสขุ, 2558: 

60) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กำหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ + 5 จากนั้นทำ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนประชากร โดยจำแนก

ตามประเภทของหอพักและเพศ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กำหนด โดยการจับสลาก

แบบใส่คืน 
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

3.1.1 เพศ แบ่งเป็น 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

3.1.2 ระดับช้ันปีที่ศึกษา แบ่งเป็น 

- ช้ันปี 1 

- ช้ันปี 2 

- ช้ันปี 3 

- ตั้งแต่ช้ันปี 4 ข้ึนไป 

3.1.3 คณะวิชา แบ่งเป็น 

- คณะอักษรศาสตร์ 

- คณะศึกษาศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.1.4 ประเภทของหอพัก แบ่งเป็น 

- หอพักเก่า ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพัก

เพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพักเพชรรัตน 6 หอพักทับแก้ว 1 และหอพักทับแก้ว 2 

- หอพักใหม่ ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 5 หอพักเพชรรัตน7 และ 

หอพักทับแก้ว 3 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจดัการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 หมายถึง การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อาศัยอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกชื่นชม ชื่นชอบ พอใจ และเห็นว่ามีความเหมาะสม

รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดี ตลอดจนชื่นชมต่อการดำเนินมาตรการและการบริหารการจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 โดยแบ่งออกเป็น 2 

ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านมาตรการและความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพทางกายของหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของหอพักใน

การป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 

2. ด้านการให้บริการและสวัสดิการของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียมหอพัก และรูปแบบการจองหอพัก 

 หอพักเก่า หมายถึง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่เป็นห้องพักแบบพัดลม ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชร

รัตน 4 หอพักเพชรรัตน 6 หอพักทับแก้ว 1 และหอพักทับแก้ว 2 

 หอพักใหม่ หมายถึง หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่เป็นห้องพักแบบแอร์ ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 5 หอพักเพชรรัตน7 และ หอพักทับแก้ว 3 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ เพื ่อหาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการหอพักให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะวิชา และประเภทของหอพักแตกต่างกัน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ

นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยแบ่งประเด็นที่ศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 

 1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 

 1.3 การวัดความพึงพอใจ 

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

 2.1 การบรหิารจัดการหอพกันักศึกษา 

 2.2 หลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

 2.3 ลักษณะการบรหิารจัดการหอพักที่ด ี

3. บริบทสถานการณ์โควิด-19 

 3.1 โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย 

 3.3 การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

 3.4 มาตรการของรัฐบาลในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

4. บริบทของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

5. มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร 

7. กรอบแนวคิด  
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1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ มีผู้กล่าวถึงเป็นจำนวนมากและ

มีการจัดแบ่งไว้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและ

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ีไว้ 3 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ความพึงพอใจ และ การวัดความพึงพอใจ  

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

  นักจิตวิทยา นักวิชาการ และนักการศึกษา ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจ

ไว้หลายท่านด้วยกัน ดังจะยกมาเสนอไว้ดังนี้  

  วอลเลอร์เสตน (Wallerstein, 1971 อ้างถึงใน ปัณณวัชร์ พัชราวลัย , 2558) ได้

กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี ่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่

ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

  กู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงใน ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์, 2553) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเปน็ผลมา

จากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ทำอยู่ 

  โวลแมน (Wolman, 1973 อ้างถึงใน ปุณยภาพัชร อาจหาญ, 2555) กล่าวว่า ความ

พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการ หรือ

แรงจูงใจ 

  ฮอร์นบี้ (Hormby, 2000 อ้างถึงใน ปุณยภาพัชร อาจหาญ, 2555) ได้กล่าวถึงความ

พึงพอใจ ไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จหรอืได้รับสิ่งทีต่้องการให้เกิดข้ึนเปน็ความรู้สกึ

ที่พอใจ 

  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายใน

จิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกนัข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรอืมี

ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมคีวามพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผดิหวัง
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หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตางมที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้

ว่ามีมากหรือน้อย 

  อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545, อ้างถึงใน สุภาวดี แซ่อุ้ย และศิริรัตน์ ดีสอน, 2555) ได้

ให้ความหมาย ความพึงพอใจ ไว้ว่า  เป็นความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคล

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความ

พึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ 

โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่าน้ัน เป็นไปในทางลบหรือบวก 

  อรรถพร คำคม (2546, อ้างถึงใน สมยศ งิ้วลาย และบรรดิษฐ พระประทานพร , 

2561) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบคุคลต่อกิจการรมตา่ง 

ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ  โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านิยมและ

ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ  สามารถ

ตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

  วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม (2549) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจไว้ว่า เป็นปฏิกิริยาด้าน

ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ

ประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ

หรือไม่มีปฏิกิริยา 

  รัชวลี วรวุฒิ (2548, อ้างถึงใน ปัณณวัชร์ พัชราวลัย, 2558) ได้ให้ความหมายของ

คำว่า ความพึงพอใจ ไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปน็ไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้า

เมื่อสิ่งใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทำให้เกิดความรู้สึก

ทางบวกแต่ในทางตรงข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทำให้เกิดความรู้สึก

ทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

  กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550, อ้างถึงใน สุภาวดี แซ่อุ้ย และศิริรัตน์ ดีสอน, 

2555) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ส่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผล

ของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มี

ประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้  และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่ง

เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น  สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือทำให้
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บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้น

สร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

  จากความหมายความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมา สามารถสรุปได้

ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกดี ความรู้สึกชอบ พอใจ ตลอดจนช่ืนชม

ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากพื้นฐานความคิดค่านิยมของบุคคลนั้น ถ้าบุคคลได้รับในสิ่ง

ต้องการหรือคาดหวังไว้ก็จะมีความพึงพอใจ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จึงขอสรุปความหมายของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจดัการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 เอาไว้

ว่า เป็นการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่อาศัยอยู่หอพักภายใน

มหาวิทยาลัยมีความรู้สึกชื ่นชม ชื ่นชอบ พอใจ และเห็นว่ามีความเหมาะสมรู ้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดี 

ตลอดจนชื่นชมต่อการดำเนินมาตรการและการบริหารการจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

มาตรการและความปลอดภัยเกี ่ยวกับสุขภาพทางกายของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาด และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของหอพักในการ

ป้องกันโควิด-19 และ 2) ด้านการให้บริการและสวัสดิการของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ค่าบริการหอพัก และรูปแบบการจองหอพัก 

 1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 มีการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจไว้หลายทฤษฎี ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้

ผู้วิจัยได้กล่าวถึง แนวคิดความพึงพอใจของเชลลี่ ทฤษฎีความต้องการตามลำดับข้ันของมาสโลว์ และ

ทฤษฎี E.R.G. ของ แอลเดอรเ์ฟอร์  

  1.2.1 แนวคิดความพึงพอใจของเชลลี่ (Shelli, 1995 อ้างถึงใน ปุณยภาพัชร  

อาจหาญ, 2555: 8-9)  
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   เชลลี่ได้มีแนวคิดว่า ความพึงพอใจของมนุษย์น้ันเป็นความรู้สึกสองแบบ คือ

ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ซึ่งความรู้สึกในทางบวกนั้นเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดข้ึน

แล้วสามารถทำให้เกิดความสุขได้ และความสุขที่เกิดข้ึนสามารถเพิ่มความสุขหรือความรู้สึกทางบวก

เพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่มีความซับซ้อนและมีผลต่อตัวบุคคลมากกว่า

ความสึกทางบวกอื ่น ๆ โดยความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์ที่

ซับซ้อนและเมื่อทั้ง 3 ความรู้สึกนี้มีความสัมพันธ์เป็นระบบ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึง

พอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 

   จากแนวคิดความพึงพอใจของเชลลี่ สามารถสรุปได้ว่า มนุษย์มีความรู้สึก 2 

แบบ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ โดยความรู้สึกทางบวกเมื่อเกิดข้ึนจะทำให้มนุษย์มี

ความสุขโดยความสุข ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ นั้นมีความสัมพันธ์เป็นระบบความพึง

พอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความรู้สึกทางบวกกว่าทางลบ  

  1.2.2 ทฤษฎีความต้องการตามลำดบัขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน  

ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2561: 119-122)  

   มาสโลว์ ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงจูงใจ ซึ่งในแต่ละ

บุคคลนั้นมีไม่เหมือนกัน แรงจูงใจของมนุษย์นั้นเป็นลำดับขั ้น มีด้วยกันทั้งหมด 5 ลำดับขั้น โดย

แรงจูงใจลำดับต่ำสุดจะต้องได้รบัการตอบสนองก่อนจึงจะข้ึนไปแรงจงูใจลำดับถัดไปได้ ซึ่งแรงจูงใจทัง้ 

5 ลำดับข้ันมีดังนี้ 

   แรงจูงใจลำดับขั ้นที ่ 1 ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological 

needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มาตอบสนองร่างกายของมนุษย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ ได้แก่ 

ความต้องการอาหาร ความต้องการที่พักอาศัย ความต้องการเครื่องนุ่มห่ม ความต้องการยารักษาโรค 

เป็นต้น หากไม่ได้รับการตอบสนองในข้ันน้ีความต้องการอื่น ๆ ของมนุษย์ก็จะยังไม่เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึน

ได้ยาก ดังนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการข้ันน้ีให้เพียงพอก่อนจึงจะไปข้ันต่อไปได้ 

   แรงจูงใจลำดับข้ันที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) 

เป็นความต้องการความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน เมื ่อความต้องการขั ้นแรกได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ต่อมาก็จะเกิดความต้องการรักษาชีวิตของตนเอง ทรัพย์สินของตนเอง ให้มั่นคง

ปลอดภัย หากไม่ได้รับการตอบสนองในความต้องการความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอจะทำให้เกิด
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ความหวาดกลัวซึ่งสามารถเกดได้ต้ังแต่ระดับความหวาดกลวัเล็กน้อยไปถึงระดับความหวาดกลัวมากที่

จะส่งผลให้มีความผิดปกติ 

   แรงจูงใจลำดับขั้นที่ 3 ความต้องการเป็นเจ้าของและความต้องการที่จะ

ได้รับความรักจากผู้อื่น (Belongingness and love needs) เป็นความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ เช่น 

มีกลุ่มเพื่อน มีครู มีโรงเรียน มีครอบครัว มีที่ทำงาน ฯลฯ และความต้องการที่จะถูกรักและได้รับความ

รักจากคนอื่น เช่น ต้องการที่จะมีคนห่วงใยตนเอง ต้องการที่จะห่วงใยคนอื่น เป็นต้น 

   แรงจูงใจลำดับขั ้นที ่ 4 ความต้องการมีศักดิ ์ศรีจากตนเองและผู ้อื่น 

(Esteem needs from oneself and others) เป็นความต้องการแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรตยิศ

ทั้งที่ตนเองสำนึกและคนอื่นกล่าวยกย่องช่ืนชม เช่น ความต้องการมีเกียรติ มีหน้ามีตาในสังคม ความ

ต้องการมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องนับถือ ความรู้สึกนับถือและเชิดชูตนเอง ฯลฯ ซึ่งศักดิ์ที่สำคัญต่อ

สุขภาพจิตที่ดีของมนุษย์ คือ ความรู้สึกนับถือและเคารพในตนเอง และการได้รับการนับถือจากผู้อื่น

อยา่งจริงใจ 

   แรงจูงใจลำดับขั ้นที ่ 5 ความต้องการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self-

actualized needs) เป ็นความต้องการตระหนักรู้ถ ึงความสามารถของตนเองและปฏิบ ัติตาม

ความสามารถของตนจนสุดความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลอื่นและของสังคมเป็น

สำคัญ โดยมนุษย์มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่อให้ถึงลำดับขั้นนี้ เพื่อที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self- 

actualized Person)  

   โดยแรงจูงใจในลำดับขั ้นที ่ 1 2 และ 3 เป ็นลำดับขั ้นที ่มีชื ่อเรียกว่า 

Deficiency needs เป็นลำดับข้ันที่หากไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอจะทำให้เกดิปัญหาต่าง ๆ  

ตามมาในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนแรงจูงใจในลำดับข้ันที่ 4 และ 5 มีช่ือว่า Growth needs เป็น

ลำดับขั้นที่มนุษย์ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโตมากข้ึนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น  

   จากทฤษฎีความต้องการตามลำดับข้ันของมาสโลว์ สามารถสรุปได้ว่า ความ

ต้องการของมนุษย์นั ้นเป็นลำดับขั ้นหากต้องการก้าวข้ามไปยังลำดับขั ้นถัดไป จำเป็นที ่จะต้อง

ตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานให้เกิดความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองในข้ันน้ันก่อนจึงจะเกิด

ความต้องการในข้ันถัดไป โดยมีทั้งหมด 5 ลำดับข้ัน ได้ลำดับข้ันที่ 1 คือ ความต้องการทางสรีรวิทยา 

เป็นความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิต ลำดับข้ันที่ 2 คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 



14 

 

เป็นความต้องการความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ลำดับขั้นที่ 3 คือ ความต้องการเป็น

เจ้าของและความต้องการที่จะได้รับความรักจากผู้อื่น เป็นความต้องการเป็นเจ้าของมีกลุ่มเพื่อน 

ครอบครัว สังคมของตนเอง หรือคือความต้องการที่จะถูกรักและได้รับความรับจากคนอื่น ลำดับข้ันที่ 

4 คือ ความต้องการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อื่น เป็นความต้องการค้นหาและรักษาศักดิ ์ศรีของ

ตนเองรวมไปถึงความต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และลำดับขั้นที่ 5 ความต้องการเป็น

มนุษย์โดยสมบูรณ์ เป็นความต้องการที่จะใช้ความสามารถของตนเองอย่างสุดความสามารถเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นข้ันที่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะถึง  

   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพักอาศัยอยู่หอพักนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ

ความต้องการลำดับข้ันที่ 1 คือ ความต้องการด้านสรีรวิทยา เป็นความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัย และ

ยังมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการลำดับข้ันที่ 2 คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพราะ

มนุษย์ต้องการที่จะพักอาศัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ยิ่งในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นยิ่งมีความต้องการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองอย่างมาก 

ซึ่งการออกมาตรและมีการบริหารจัดการหอพักที่ดีก็จะเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองต่อ

ความต้องการทั้ง 2 ข้ันน้ีได้จนสามารถเลื่อนไปมีความต้องการในข้ันถัดไปได ้

  1.2.3 ทฤษฎี E.R.G. ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969 อ้างถึงใน จิราภรณ์  

ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556: 156-158)  

   แอลเดอร์เฟอร์ ได้กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นมีหลายอย่างและ

เกิดข้ึนพร้อมกันดังนั้นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับข้ัน สามารถที่จะ

ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ พร้อมกันได้ โดยความต้องการนั้นมี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 

   1. ความต้องการเพื่อดำรงชีวิต (Existence Needs, E) เป็นความต้องการ

ทางกายภาพและความต้องการทางวัตถุเพื่อที่จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้ เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่

อาศัย ยา เครื่องนุ่งหุ้ม รวมไปถึงค่าจ้างแรงงาน ความมั่นคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัยด้วย ซึ่งคล้าย

กับความต้องการทางสรีรวิทยาและความต้องการความมั ่นคงปลอดภัยของทฤษฎีความต้องการ

ตามลำดับข้ันของมาสโลว์ 

   2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs, R) เป็นความ

ต้องการทางสังคม เช่น การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการสร้างสมัพันธ์ระหว่าง
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บุคคล การมีชื่อเสียง การได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่งคล้ายกับความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

ความต้องการเป็นเจ้าของและความต้องการที ่จะได้รับความรักจากผู ้อื่น  และบางส่วนของความ

ต้องการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อื่นของทฤษฎีความต้องการตามลำดับข้ันของมาสโลว์ 

   3. ความต้องการด้านการเจริญเติบโต (Growth Needs, G) เป็นความ

ต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความภูมิใจในตนเอง รวมไปถึง การเข้าใจ

ตนเอง และการใช้ความสามารถศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งคล้ายกับความต้องการมีศักดิ์ศรี

จากตนเองและผู้อื่น และความต้องการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ของทฤษฎีความต้องการตามลำดับข้ัน

ของมาสโลว์ 

   จากทฤษฎี E.R.G ของ แอลเดอร์เฟอร์ สามารถสรุปได้ว่า ความต้องการ

ของมนุษย์น้ันสามารถเกิดข้ึนได้พร้อมกันและสามารถตอบสนองได้พร้อมกันไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

ขั้น ซึ่งความต้องการแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความต้องการเพื่อดำรงชีวิต เป็นความต้องการข้ัน

พื้นที่ฐานที่จะทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ 2. ความต้องการด้านสัมพันธ์ เป็นความตอ้งการ

ทางด้านการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และ 3. ความต้องการเจริญเติบโต เป็นความต้องการที่จะพัฒนา

ตนเองและใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยทฤษฎีนี ้มีความคล้ ายคลึงกับทฤษฎีความ

ต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ ต่างเพียงที่ไม่จำเป็นต้องตอบสนองเป็นลำดับขั้นและมีการแบ่ง

ความต้องการเป็นกลุ่ม ๆ เท่านั้น 

  จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าการได้รับการตอบสนองความต้องการจะทำให้มนุษย์มี

การพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ  โดยการมาพักอาศัยอยู่หอพักแล้วมีมาตรการและการบรหิารจัดการหอพกันัน้

เป็นการตอบสนองความต้องการเพื่อดำรงชีวิตของมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ให้นักศึกษาได้

ศึกษาได้อย่างมีความสุขแล้วยังได้ตอบสนองความต้องการเจริญเติบโตอีกด้วย  

 1.3 การวัดความพึงพอใจ 

  ได้มีการกล่าวถึงวัดความพึงพอใจไว้หลายรูปแบบ จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ซึ่ง

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  Stromborg (1984 อ้างถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551: 10) ได้กล่าวว่า การวัด

ความพึงพอใจมีความแตกต่างกันตามวัตถุของผู้ที่ศึกษา แต่มีวิธีที่นิยมใช้ ดังนี้ 
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  1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที ่เป็นคำถาม ซึ่งได้รับการ

ทดสอบหาความเที ่ยงตรงและความเชื ่อมั่นแล้ว ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้อดีคือ ผู้

สัมภาษณ์อธิบายคำถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนไม่ได้ แต่ก็มีข้อเสีย

คือ การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามาก และอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 

  2. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที ่มีผู้นิยมใช้มากที ่สุด มีลักษณะเป็นคำถามที่ได้

ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมคำ ข้อดีของวิธีนี้คือ ได้

คำตอบที่มีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสำรวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ขนาดใหญ่ แต่ก็มีข้อเสียคือ ผู้ตอบต้องสามารถอ่านอออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็น 

ความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ 

แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอันดับ 

  บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง

พอใจหรือทัศนคติหรือเจตคติ เป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงยากที่จะวดัได้

โดยตรง เราจึงสามารถวัดได้โดยอ้อมซึ่งเป็นการวัดความคิดเห็นของบุคคลแทน ฉะนั้นการวัดความพึง

พอใจก็มีข้อจำกัดที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการที่บุคคลแสดงความเห็นไม่ตรงหรือไม่แสดง

ความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนน้ีเกิดข้ึนได้ในทุกการวัด สำหรับในการวัดความพึงพอใจนั้น

สามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

  1. การให้แบบสอบถาม เป็นวิธีการวัดที ่นิยมอย่างมากวิธีหนึ ่ง โดยขอให้ผู้ที่เรา

ต้องการให้แสดงความเห็นทำแบบฟอร์มที ่มีคำถามที่อาจจะเกี ่ยวกับการบริหาร ความสัมพันธ์ 

สวัสดิการขององค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามทำงานอยู่ โดยการตอบคำถามอาจเป็นแบบมีตัวเลือกให้

หรือแบบตอบอิสระก็ได้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อสรุปที่แน่นอน 

  2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องใช้เทคนิคและการวางอุบายอย่างมาก ไม่เช่นนั้น

จะได้คำตอบซึ่งมีความไม่เที่ยงตรงหรือไม่มีเป็นความจริง ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 

  3. การสังเกต วิธีนี้ไม่ค่อยนิยมใช้และไม่สามารถทำในองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานมาก ๆ 

ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ความพยายามสูงและต้องใช้ความถ่ีในการสังเกตอย่างทั่วถึง 

  จากการศึกษาเรื่องการวัดความพึงพอใจ สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจมีหลายวิธี

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่วิธีที่นิยมคือ การใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อดีคือ มีความสะดวก
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รวดเร็ว เก็บได้จำนวนมาก ได้คำตอบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้แน่นอน แต่ก็มีข้อเสียคือ ใช้ได้กับ

บุคคลที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น นอกจากการใช้แบบสอบถามแล้วยังมีการวัดโดย การสัมภาษณ์ และ

การสังเกตที่ไม่ค่อยแพร่หลายเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง  

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

 การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอพักนักศึกษามีการกล่าวถงึไว้

จำนวนมากและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้ 3 หัวข้อ ได้แก่ การบริหาร

จัดการหอพักนักศึกษา หลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา และลักษณะการบริหารการหอพักที่ดี 

 2.1 การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาไว้หลายท่าน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  กริมม์ (Grimm, 1993 อ้างถึงใน อลิสา ทศวัฒน์, 2548) ได้กล่าวถึง การบริหาร

จัดการหอพักนักศึกษาเอาไว้ ดังนี้ 

  ก. การบริหารจัดการหอพักให้เป็น “ที่พักเพื่อสาระชีวิต” (Thematic Housing) 

เป็นการจัดที่พักที่มุ่งหมายสำคัญที่จะจดับุคคลที่มีคุณลักษณะความสามารถเท่า ๆ  กัน มาพักอาศัยอยู่

ร่วมกัน เช่น นักศึกษาที่มีความสนใจร่วมกัน นักเรียนทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างบรรยากาศที่จะ

เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทำให้เกิดความใกล้ชิดกับผู้ที่มีความสำเร็จด้วยกันเอง แต่ลักษณะของการจัด

ที่พักอาศัยแบบนี้ได้มีข้อถกเถียงถึงประเด็นที่ว่า การจัดที่พักแบบเน้นความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่ม 

(Homogeneous group) กับการจัดที ่พักแบบเน้นความหลากหลายของกลุ ่ม (Heterogeneous 

group) ว่าจะมีส่วนส่งผลต่อตัวนักศึกษาได้หลากหลายแง่มุม 

  ข. การบริหารจัดการหอพักให้เป็น “ที่พักเพื่อการศึกษาร่วมกัน” (Coeducational 

Housing) เป็นการจัดที่พักที่เกิดจากการที่มีการเรียกร้องให้จัดที่พักให้เป็น “ธรรมชาติ” ในการที่จะ

ช่วยนักศึกษาไม่แยกด้วยเพศ จึงมีหลายมหาวิทยาลัยทดลองจัดที่พักในลักษณะที่มีอาคารที่พักชาย-

หญิงเช่ือมถึงกัน มีบางส่วนที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน เช่น ห้องอาหารส่วนบริการ เป็นต้น 

  ค. การบริหารจัดการหอพักเป็น “ศูนย์ศึกษาและอาศัย (Living-learning Centers) 

การจัดการที่พักแบบนี้เริ่มที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประมาณปี ค.ศ. 1960 โดยมีความมุ่งหมายจะจัดที่
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พักเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ใช้ความพยายามศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยปราศจาก

อุปสรรคขวางกั ้น ใด ๆ แนวคิดการจัดที ่พักแบบศูนย์ศึกษาและอาศัยเป็นแนวคิดที ่สนับสนุน

ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดชีวิต เรียนรู้ตามอาศัย ส่วนประกอบสำคัญของการจัดที่พักแบบนี้คือ 

1. มีโปรแกรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามความต้องการของนักศึกษา 

2. มีเจ้าหน้าที่ความรู้และประสบการณ์คอยจัดการดูแลโปรแกรม 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกทุกประการถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่ม

ผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ 

ง. การบริหารจัดการหอพักเป็น “ที่พักแห่งความร่วมมือร่วมใจ” (Co-op Housing) 

การจัดที่พักลักษณะนี้เป็นการจัดที่พักภายในมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาที่พักอาศัยจะต้องร่วมมือร่วม

ใจ ประสานสามัคคีจัดการบริหารกันเองภายใน การจัดที่พักแบบนี้เป็นที่สนใจของนักศึกษาที่มีรายได้

น้อย ซึ่งนักศึกษาจะต้องช่วยกันทำงานตั้งแต่ทำความสะอาด จนดูแลการบริหาร ปัจจัยที่สำคญัของ

การจัดที่พักแบบนี้ข้ึนอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดการ การจัดที่พักใน

ลักษณะนี้มีที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) แต่ต่อมาก็ต้องปิดหอพักที่นักศึกษา

จัดการกันเองลง เพราะไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม 

จ. การบริหารจัดการหอพักเป็น “ระบบชุมชนย่อย” (House System) การจัดที่พกั

ลักษณะนี้เป็นการจัดที่พักเน้นการสร้างชุมชนหรือกลุ่มย่อย ๆ ภายในอาคารที่พักที่มีอยู่แล้ว โดย

อาจจะแบ่งเป็น หน่วยย่อยประมาณกลุ่มละ 40-80 คน แล้วตั้งชื่อกลุ่ม การจัดกลุ่มในลักษณะเชน่น้ี

จะช่วยทำให้ เกิดความสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้ง่ายข้ึน และกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนและสร้างขึ้นใหม่ได้ทุก

ภาคเรียน มีการทดสอบจัดที่พกัลกัษณะเช่นน้ีที่มหาวิทยาลัยแหง่รฐัไอโอวา (Iowa State University) 

เม ื ่อประมาณ ค.ศ. 1949 และมีการจัดเช่นเดียวกันที ่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford 

University) 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2525 : 95 อ้างถึงใน อลิสา ทศวัฒน์, 2548: 14-15) 

ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเอาไว้ว่า การบริหารจัดการหอพักในสถาบันการศกึษา

สามารถจัดเป็นศูนย์กลางสำหรบัพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตลอดจนด้านวิชาการการพัฒนานั้นจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  ทางวิชาการ กีฬา 

สันทนาการ บำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการมีระเบียบวินัย 
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จากการศึกษาเกี ่ยวกับการจัดการหอพักนักศึกษาก็พบว่ามีแนวคิดหลากหลาย

รูปแบบ แต่ทุกรูปแบบมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพ ช่วย

ผลักดันศักยภาพทั้งทางด้านการศึกษา บุคลิกภาพ ทัศนคติ จิตสาธารณะ โดยจะอยู่ในรูปแบบของ

กิจกรรมและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางหอพักจัดข้ึน นอกจากนี้ตัวหอพักยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่

เอื้อดำนวยต่อการพัฒนานักศึกษาอีกด้วย 

  ส่วนการบริหารจัดการหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ได้มีการจัดการให้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การศึกษา ทัศนคติ จิตสาธารณะ รวมไปถึงการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา

นักศึกษาด้วย โดยสอดแทรกไปในกิจกรรมของหน่วยหอพัก และกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่หอพักได้กำหนด

ข้ึน 

 2.2 หลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

  การศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาน้ันมีผู้กล่าวไว้เป็นจำนวน

มาก โดยสามารถนำเสนอได้ดังนี้  

  วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 118-119 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ปกรณ์, 2557 

: 21-22) ได้อธิบายถึงหลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า มีส่วนงานดังต่อน้ี 

1. สำนักงานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานใหญ่ มีหน่วยงานที่มี

หน้าที่หลักอยู่ 5 หน่วยงาน คือ 

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับใบสมคัร โต้ตอบจดหมาย จัดหอพัก จัดนักศึกษา

เข้าอยู่หอพัก 

1.2 งานบุคลากร มีหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง ช่างเทคนิคที่

ทำงานเกี่ยวกับหอพัก 

1.3 งานสวัสดิการ มีหน้าที่ดูแลจัดการบริการและกิจกรรมต่าง ๆ  ให้กับ

นักศึกษาภายในหอพัก 

1.4 งานการเงิน มีหน้าที่เก็บเงิน ออกใบเสร็จ คืนเงินค่าประกัน รับเรื่อง

ผ่อนผันการชำระเงิน 
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1.5 งานซ่อมแซม มีหน้าที่บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำ สนามหญ้า และ

อาคาร  

2. สำนักงานย่อยประจำแต่ละหอพัก มีหน้าที ่ประสานงานกับสำหนักงานใหญ่ 

ติดต่องานประชาสัมพันธ์ ธุรการ รับใบสมัครจากสำนักงานใหญ่ คุมคนงาน คุมกุญแจห้องพัก ดูแล

อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอพัก รวมไปถึงความสะอาด ซึ่งควรมีเจ้าหน้าที่ประจำหออย่างน้อย 1 คน 

สำเนาว์ ขจรศิลป์ (2539 : 184 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ปกรณ์, 2557 : 22) ได้อธิบาย

ถึงหลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า มีหลักการจัดองค์กรและสายบังคับ

บัญชางานบริหารหอพักนักศึกษา ที่ลักษณะแตกต่างกันตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงาน

บริหารหอพักนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 1 แสดงลำดับการทำงานของหอพักนักศึกษา  

(ที่มา: สำเนาว์ ขจรศิลป์ (2539 : 184 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ปกรณ์, 2557 : 22) 

อธิการบดี

หัวหน้าหน่วยจัดการหอพัก

ผู้จัดการประจ าหอพัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  

หัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพัก

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นักศึกษาช่วยเพื่อน

รองอธิการบดี

ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา

หัวหน้าบริการหอพักหรอืหัวหน้างานหอพัก
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1. หัวหน้าบริการหอพัก มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารหอพักให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ มีคุณธรรม มนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีความรับผิดชอบ 

2. หัวหน้าหน่วยจัดการหอพัก มีหน้าที่จัดการงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น

ควรที่จะมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจัดการหอพักหรือโรงแรง 

3. ผู้จัดการประจำหอพัก มีหน้าที่จัดการหอพักที่ประจำอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น

ควรที่จะมีคุณสมบัติคล้ายหัวหน้าหน่วยจัดการหอพัก คือมีความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การจัดการหอพัก แต่ขอบเขตการทำงานนั้นทำแค่เฉพาะหอพักที่ตนเองประจำอยู่ 

4. หัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพัก มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษาในหอพัก 

ดังนั้นควรมีความรู้ความชำนาญในการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในหอพัก ควรที่จะมี

ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือเป็นอาจารย์จากสาขาจิตวิทยา สาขาวิชาแนะแนว หรือสาขา

กิจกรรมนักศึกษา  

6. นักศึกษาผู้ช่วย มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลกับนักศึกษา รายงานปัญหา

ต่าง ๆ ขอหอพักให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักรับทราบ และปฏิบัติงานตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

มอบหมาย ดังนั้นควรเป็นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสนใจหรือชอบทีจ่ะ

ทำงานเป็นนักศึกษาผู้ช่วย โดยทั่วไปมีอัตรานักศึกษาผู้ช่วยต่อจำนวนนักศึกษาในหอพักอยู่ที่ 1:70-

100 คน 

  ฉลวย จันศรี (2552; 7-9) ได้อธิบายถึงหลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ไว้ว่า ควรมีมาตรฐานหลักการบริหารงานหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดการองค์การ 

1.1 การกำหนดหน้าที่ คือ การจัดบริการที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวกสบาย 

ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ให้

สมบูรณ์ 
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1.2 การแบ่งงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 งาน คือ งานกำหนดนโยบายหอพกั 

และงานดำเนินการหอพัก 

1.3 การกำหนดหน่วยงาน คือ หน่วยงานกำหนดนโยบายและปรึกษา

นโยบาย ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการนโยบายหา ประกอบไปด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา โดยหน่วยดำเนินการหอพัก แบ่งเป็น หน่วยจดัการ

หอพัก ทำหน้าที่จัดการหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในหอพัก เช่น เจ้าหน้าที่

ธุรการ การเงิน อาคารสถานที่ พัสดุ มีหัวหน้าหน่วยหอพักรับผิดชอบ หน่วยให้คำปรึกษา มีหน้าที่

ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาในหอพัก ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการหอพักในการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาในหอพักและจัดฝึกอบรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานักศึกษา มี

หัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพักและมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักทุกหอ 

  2. บุคลากร  

   2.1 หัวหน้าหน่วยหอพัก มีหน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป คือ ควบคุมดูแล

รับผิดชอบการบริหารหอพักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการหอพัก 

   2.2 หัวหน้าหน่วยหอพัก มีหน้าที่จัดการงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ 

2.3 หัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพัก นักศึกษาที่มาพักอาศัยอยู่ที่หอพักนั้นอยู่

ในช่วงวัยรุ่น ในบางคนพึ่งเคยแยกจากครอบครัวออกมาอยู่หอคนเดียวครั้งแรก เพื่อที่จะให้นักศึกษา

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยที่

ปรึกษาหอพักเพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาเกี ่ยวปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอนอกจากนี้หอพักยังเป็น

เครื่องมือสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มี่ความสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย 

2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักหรือที่ปรึกษาหอพัก 

2.5 นักศึกษาผู้ช่วยหรือคณะกรรมการหอพัก 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา สามารถสรุปได้ว่า 

หลักการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา คือ หอพักที ่อยู ่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย โดยมีกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลสามารถแบ่งหน่วยงานหอพักได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

หน่วยจัดการหอพัก และหน่วยที่ปรึกษาหอพัก โดยหน่วยจัดการหอพัก คือ หน่วยที่มีหน้าที่ดูแลความ
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เรียบร้อยโดยรวมควบคุมดูแลอาคาร ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก

และจัดการความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน อาคารสถานที่ พัสดุ และซ่อมบารุงรับผิดชอบ 

โดยสัดส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการหอพักต่อนักศึกษาควรเป็น 1: 300 คน ส่วนหน่วยที่ปรึกษาหอพัก 

มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาและคณะกรรมการหอพัก โดยมีอัตราเจ้าหน้าที่ปรึกษาหอพักต่อ

นักศึกษา คือ 1:100-200 คน เพื่อครอบคลุมการดูแลนักศึกษา และควรมีนักศึกษาผู้ช่วยทำหน้าที่

ช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก โดยมีอัตรานักศึกษาผู้ช่วยต่อนักศึกษา คือ 1:70-100 คน โดยที่

ปรึกษาหน่วยหอพักจะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการและบูรณาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีการบริหารจัดการหอพัก

นักศึกษาให้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลร่วมกับหน่วย

หอพัก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมควบคุมดูแลอาคาร ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง 

ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ธุรการ อาคารสถานที่ พัสดุ 

และซ่อมบำรุง โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยหอพักจำนวน 20 คน ในการดูแลนักศึกษาจำนวน 2,144 คน 

หรือเทียบอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักศึกษาเป็น 1:100 คน ซึ่งหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร์นั ้นไม่ม ีเจ้าหน้าที ่ในส่วนของการ ให้คำปรึกษากับนักศึกษา แต่มี

คณะกรรมการประจำหอพักจำนวน 30 คน ในการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาภายในหอพัก 

 2.3 ลักษณะการบริหารการหอพักท่ีดี 

  ลักษณะการบริหารจัดการหอพักที่ดีนั้นมีหลายด้านไม่ว่าจะด้านกายภาพและอาคาร 

ด้านความปลอดภัย ด้านบริการ และด้านกิจกรรมนักศึกษา แต่เนื่องด้วยการศึกษาวิจัยเรื่องความพึง

พอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มี

ความเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยและด้านการบริการและสวัสดิการเท่านั้น จึงมีแค่ลักษณะการ

บริหารจัดการหอพักด้านความปลอดภัย และลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้านบริการและ

สวัสดิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  2.3.1 ลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้านความปลอดภัย 

จิราภรณ์ ปกรณ์ (2557 : 37) ได้สรุปลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้าน

ความปลอดภัย ไว้ว่า เป็นสภาพที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือปกป้องทรัพย์สินไม่ให้เกิดการสญูหาย 

การดูแลคุ้มครองและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักศึกษา ได้แก่ การจัดเจ้าหน้าที่รกัษา

ความปลอดภัย การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การให้แสงสว่างภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ หอพัก 

และการกำหนดอาณาเขตของหอพัก การจัดบริการหอพักด้านการรักษาปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ทาง

หอพักต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของหอพัก ระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

หอพัก ตลอดจนมาตรการรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

อย่างเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักด้านความปลอดภัย สรุปได้

ว่า การจัดบริหารจัดการหอพักด้านความปลอดภัย เป็นการจัดการรักษาความปลอดภัยให้กับ

นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก คือ จัดให้มีความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สิน โดยคำนึงถึง

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกหอพัก มีการจัดการ

ขยะและบำบัดน้ำเสียที่ดี มีมาตรการรับมือกบัอุบตัิเหตุที่อาจเกิดข้ึนและมาตรการรับมือกบัอัคคีภัยทีด่ี 

มีอุปกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟที ่พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ มีแสงสว่างภายในและบริเวณ

โดยรอบหอพักอย่างเหมาะสมในช่วงเวลากลางคืน มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและ

ภายนอกหอพักอย่างเข้มงวด 

2.3.2 ลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้านการบริการสวัสดิการ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ (2531 : 121 อ้างถึงใน ทวีพงษ์ ยุนุ๊, 2556 : 30) ได้

กล่าวถึงลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้านบริการและสวัสดิการไว้ว่า ในการจัดบริการและ

สวัสดิการหอพักนักศึกษาน้ันสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ จะต้องตอบสนองต่อความต้องการ ทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ให้ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและควรมีสิ่งอำนวย

ความสะดวก เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เครื่องจ ำหน่ายอาหารว่างและ

เครื่องดื่มไว้บริการ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจะต้องมีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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จีรวัฒน์ วีรังกร (2535 : 46 อ้างถึงใน ทวีพงษ์ ยุนุ๊, 2556 : 30) ได้กล่าวถึงลักษณะ

การบริหารจัดการหอพักด้านการบริการและสวัสดิการไว้ว่า ทางมหาวิทยาลัยจะต้องค ำนึงถึง

เป้าหมายในการใช้หอพักเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญเติบโตตามศักยภาพของ

ตน ดังนั้น การจัดบริการต่าง ๆ ภายในหอพัก ควรจัดให้มีบริการและสวัสดิการดังต่อไปนี้ 

1. การจัดที ่พ ักให้เหมาะสม สะดวก สะอาดและปลอดภัย การบริการด้าน

สาธารณูปโภคจะต้องเพียงพอกับความต้องการ 

2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพักอาศัยที ่สุขสบายทั้งกายและใจ 

ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษาด้วย 

3. มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. จัดให้มีบริการด้านโภชนาการ โดยควบคุมมาตรฐานอาการให้ถูกสุขอนามัย และ

ราคาถูก 

5. ควรมีบริการด้านรักษาพยาบาลหรือจัดตั้งหน่วยพยาบาล โดยมีแพทย์ พยาบาล

ไว้บริการ และมียาสามัญประจำบ้านอย่างเพียงพอ 

6. จัดให้มีบริการด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อคลายความเครียดจากการเรียนและ

ปัญหาส่วนตัว 

7. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแนะนาและให้คำปรึกษา 

8. จัดบริการเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

9. จัดบริการด้านศาสนาอันจะทาให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจเอกลักษณ์ของชาติ 

ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดค่านิยมที่ดีในสังคม 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2525 : 42-43 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ปกรณ์, 2557 : 

29) ได้กล่าวถึงลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้านบริการและสวัสดิการไว้ว่า ควรมีลักษณะ

ดังต่อไปนี ้

1. พัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความมีระเบียบเรียบร้อย มีวินัย

ในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์สังคม 
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2. ความสะดวกสบาย โดยให้ผู้รับผิดชอบคำนึงถึงความสะดวกสบายของนักศึกษา 

เช่น การจัดบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม ที ่สนับสนุนความเจริญทางสมองและร่างกายของนิสิต

นักศึกษา 

3. ประหยัด งานบางอย่างที ่ทางสถาบันเล็งเห็นว่าจะเป็นการฟุ ่มเฟือย ก็ไม่

จำเป็นต้องจัด 

4. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู ้ สิ ่งที ่จ ัดบริการควรเป็นสิ่งที ่เอื ้อต่อการเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้หรือมีกำลังใจที่จะเรียนมากขึ้น 

5. ให้ก่อนขอ ผู้บริหารควรได้สัมผัสสภาพการณ์ด้วยตนเอง เมื่อเห็นความจำเป็นข้อ

ใดที่สามารถทำให้ได้ ควรจัดก่อนที่นักศึกษาจะเรียกร้อง 

6. ความสามัคคี สวัสดิการที ่จ ัดขึ ้นควรยึดหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หรือ

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือนักศึกษากับอาจารย์ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551 : 115 อ้างถึงใน นลินทิพย์ พิมพ์ประสทิธ์ิ 

2552 : 48) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการหอพักด้านบริการและสวัสดิการไว้ว่า ควรที่จะมีมาตรฐาน

ดังต่อไปนี ้

1. ห้องต้อนรับผู้มาเยือน ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ต่อจำนวนผู้เข้าพัก 

50 คน 

2. ห้องบริการอเนกประสงค์เพื่อการอ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมอื่น 

ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่อาคารช้ันที่มากที่สุด 

3. ห้องอาบน้า-ห้องส้วม-อ่างล้างมือ ต้องมีสัดส่วนอย่างต่ำ 1 ชุดต่อพื้นที่อาคาร 50 

ตารางเมตร และพื้นที่ห้องน้า-ห้องส้วมจะต้องเป็นพื้นที่ห้องแบบไม่ดูดซึมน้ำจากใต้พื้นและไม่มีน้าขัง 

4. มีสำนักงานหอพัก เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและศูนย์กลางการให้บริการแกผู่้

เข้าพักมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ต่อจำนวนผู้เข้าพัก 50 คน 

5. มีบริการยาสามัญประจำบ้าน เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อย 1 จุดต่อผู้

เข้าพัก 50 คน 
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6. มีห้องบริการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้

เข้าพัก เช่น มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะปฏิบัติการ หรือโต๊ะประชุมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก

นัก 

7. มีห้องหรือมุมเอกสารที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และเอกสารอ้างอิงที่

จำเป็น เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม ที่มีความทันสมัย และมีการจัดบริการอย่างเป็นระบบ 

8. มีระบบโทรศัพท์ภายในที่สามารถติดต่อผู้เข้าพักในแต่ละห้องพัก หรือในแต่ละช้ัน

ของอาคาร 

9. มีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดกจิกรรมสันทนาการหรือออกกำลงักายได้อย่างน้อยรอ้ยละ 

25 ของจำนวนคนทั้งหมดในห้องพัก 

จิราภรณ์ ปกรณ์ (2557 : 30-31) ได้กล่าวถึงลักษณะการบริหารจัดการหอพักด้าน

การบริการและสวัสดิการไว้ว่า เป็นสภาพที่เกี่ยวกับการเอื้ออานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 

ได้แก่ อุปกรณ์ประจำห้องพัก (โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า) สิ่งอำนวยความสะดวกประจำหอพัก 

(โทรทัศน์ น้ำดื่ม อุปกรณ์ซักรีด) บริการทั่วไป (โรงอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ข่าวสาร หนังสือพิมพ์

รายวัน ไปรษณีย์ ร้านซักอบรีด) และบริการซ่อมบารุงสิ ่งอำนวยความสะดวก งานบริการและ

สวัสดิการมีความสำคัญในการเอื ้ออานวยความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานต่อการดารงชีวิต เนื่องจากสภาพแวดล้อมในหอพักมีอิทธิพลต่อการพัฒนาในด้านต่าง 

ๆ ของนิสิตนักศึกษา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักด้านบริการและสวัสดิการ สรุปได้ว่า 

การบริหารจัดการหอพักด้านบริการและสวัสดิการ เป็นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับนักศึกษาที่พัก

อาศัยในหอพัก โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความต้องการของนักศึกษา คือ ควรจัดให้มี

อุปกรณ์อำนวย ความสะดวกต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการและมีจานวนเพียงพอต่อนักศึกษาภายใน

หอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการด้านต่าง ๆ  อยู่เสมอ เช่น การซ่อมบารุง ความสะอาดบริเวณ

หอพัก โดยการบริการของเจ้าหน้าที่ควรเป็นไปตามหลักให้ก่อนขอ คือ จัดการบริการสวัสดิการให้

ก่อนที่นักศึกษาจะเรียกร้อง มีการจัดอุปกรณ์ประจำห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวกประจำหอพักและ

บริการทั่วไปตามความต้องการของนักศึกษา มีการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่ายและมี
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ยาสามัญประจำบ้านไว้บริการ และมีเครื่องเล่นออกกาลังกายให้นักศึกษาได้ใช้บริการอย่างเป็นสดัสว่น

เหมาะสม 

ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการบริหารจัดการหอพักในด้านความปลอดภัย และด้านบริการและ

สวัสดิการ ไว้ดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัย ทางหน่วยหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เน้นความปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางกายและความสะอาดของหอพัก โดยการจำกัดประตูที่เข้าออกหอพักจาก 5 

ประตูเหลือ 2 ประตู มีการวางเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณต่าง ๆ ที่มีการจับต้องสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ทำ

ความสะอาดห้องน้ำส่วนรวมบ่อยขึ้น รวมไปถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมมากขึ้น และมีการเพิ่ม

จำนวนอ่างล้างมือให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก และ 2) ด้านบริการและ

สวัสดิการ หน่วยหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการบริการให้จองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ดูหอพัก

ผ่านเพจเฟซบุ๊ค เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และได้มีการลดค่าบริการหอพักให้กับ

นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

3. บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 การศึกษาเกี่ยวกับบริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นจะมีการ

กล่าวถึง โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-

19 ในประเทศไทย การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการของ

รัฐบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  โรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 หรืออีกช่ือที่ผู้คนนิยมเรียกคือ เช้ือไวรัสโควิด-19 มา

จาก WHO ได้ทำการตั้งช่ือใหม่อย่างทางการให้กับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ว่า COVID-19 โดยคำว่า 

CO ย่อมาจาก Corona คำว่า VI ย่อมาจาก Virus คำว่า D ย่อมาจาก Disease และตัวเลข 19 มา

จากปีที่ไวรัสตัวนี้ (World Health Organization, 2563) เป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่เคยพบมาก่อน โดย

อาการของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นั้นมีลักษณะอาการคล้ายกับโรคไข้หวัด แต่ลักษณะของเช้ือ

ไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายปอดจนมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หายใจลำบาก หายใจ

ถี ่ ม ีไข้ ไอ ซึ ่งจะมีอาการร ุนแรงมากขึ ้นถ้าหากบุคคลที ่ต ิดเชื ้อมีโรคประจำตัว ทำให้เกิด
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ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ไวรัสชนิดนี้สามารถ

แพร่กระจายผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และสามารถแพร่เชื้อผ่า นทาง 

Fexo-oral ได้ด้วย ซึ่งในบางบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อได้รับเช้ือไปก็จะยังไม่แสดงอาการ

จนกว่าร่างกายจะอ่อนแอ แต่ในขณะนั้นที่มีเช้ืออยู่กับตัวแล้วก็สามารถแพร่เช้ือในคนอื่นได้เรื่อย ๆ ทำ

ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้เป็นวงกว้างและควบคุมได้ยาก (กรมควบคุมโรค, 2563) 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า โรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 

2019 มีอีกชื่อคือ เชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่ไม่เคยพบมาก่อน มีลักษณะอาการคล้ายไขห้วัด 

แต่เช้ือไวรัสชนิดน้ีจะเข้าไปทำลายปอด ทำให้มีอาการหายใจลำบาก หายใจถ่ี มีไข้ ไอถ่ี มีไข้ ซึ่งถ้ามี

โรคประจำตัวจะมีอาการรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิต ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทาง

ละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลาย หากคนที่ร่างกายแข็งแรงได้รับเชื ้อจะไม่แสดง

อาการแต่สามารถแพร่กระจายเช้ือต่อไปให้ผู้อื่นได้  

 3.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย 

  เช้ือไวรัสโควิด-19 เริ่มต้นแพร่ระบาดเมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ในเมืองอู่ฮัน 

มณฑลหูเปย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (world health organization Thailand, 2563) จากนั้นค่อย 

ๆ แพร่กระจายไปทั่วเอเชียและขยายวงกว้างไปทั่วโลกจนถึงขณะนี้ โดยการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โควิด-19 ในประเทศไทย (ไทยรัฐออนไลน์ และไทยพีบีเอส, 2563: ออนไลน์) มีรายละเอียดดังนี้  

  - เดือนมกราคม พบผู้ติดเชื้อในไทยคนแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน รายที่สองเป็น

ชาวไทยซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังที่ต่าง ๆ  

  - เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ติดเชื้อรายที่สองที่เป็นชาวไทยรักษาตามอาการจนเชื้อไวรัส

หายไปสามารถกลับบ้านได้ และในเดือนนี้ได้พบผู้ติเช้ือจำนวน 32 ราย 

  - เดือนมีนาคม มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก โดยมียอดสะสมจำนวน 

1,245 ราย เนื่องมาจากมีการแพร่ระบาดเป็นกลุม่ก้อนที่สนามมวยลุมพินีเปน็สถานที่ที่ผูค้นอยู่จำนวน

มากทำให้เกิดการติดเช้ือเป็นจำนวนมาก โดยในเดือนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสชนิดนี้จำนวน 

6 ราย ซึ่งความรุนแรงของการแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากทำให้ทางภาครัฐออก

นโยบายปิดสถานห้างสรรพสินค้าและตลาด รวมไปสถานที่ที่ผู้คนแออัดทั้งหมดเพื่อลดการแพร่ระบาด
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ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งต่อมาในปลายเดือนมีนาคมได้สั่งปิดสถานศึกษาและขอความร่วมมือให้

หน่วยงานเอกชนให้พนักงานทำงานอยู่บ้านได้เพื่อให้ลดจำนวนคนในพื้นที่สาธารณะลง 

  - เดือนเมษายน ในช่วงต้นเดือนเมษายนมียอดผู ้ติดเชื้อสะสม 2,369 ราย โดยมี

ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ต่อมาในช่วงปลายเดือนเมษายนจำนวนผู้ติดเช้ือลดลงจนเหลือวันละไม่ถึง 10 

รายและไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมไปถึงมีการรักษาหายจำนวนมากทำให้ผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาล

นั้นมีไม่ถึง 300 ราย  

  - เดือนพฤษภาคม ในช่วงต้นเดือนมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มถึงวันละประมาณ 10 ราย

ทำให้ยอดผู้ติดเช้ือสะสมอยู่ที่ 3,017 ราย ผู้เสียชีวิต 56 ราย ส่วนกลางเดือนพฤษภาคมตัวเลขการพบ

ผู้ติดเชื้อเป็น 0 ราย แต่รัฐบาลยังขอความร่วมมือและยังคมมาตรการต่าง ๆ  ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกด

การระบาดอีกรอบ 

  - เดือนมิถุนายน ช่วงต้นเดือนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักตัวเรื่อย ๆ 

จำนวนไม่เกิน 10 ราย แต่ไม่พบผู้ติดเช้ือภายในประเทศ จนกลางเดือนมิถุนายนไทยไม่พบผู้ติดเช้ือเลย

ทั้งในประเทศและสถานที่กักตัว โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 3,135 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม

จำนวน 58 ราย รัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ  จากปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นเปิดสถานที่ที่จำเปน็

แต่ต้องมีมาตรการการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งคัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำสอง 

  - เดือนกรกฎาคม มีการพบผู้ติดเช้ือในสถานที่กักตัวของภาครัฐเรื่อย ๆ ในจำนวนไม่

มาก แต่ภายในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วทำให้ภาครัฐมีนโยบายเปิดเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

อนุบาลประถมและมัธยมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนตามปกติแต่ก็มีมาตรการบังคับเกี่ยวกับแนวทางในการ

ปฏิบัติตนภายในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน โดยภายในเดือนกรกฎษคมนั้นมี

ยอดผู้ติดเช้ือสะสมจำนน 3,310 คน ไม่มีการเสียชีวิตเพิ่ม 

  - เดือนสิงหาคม ยังมีการพบผู้ติดเชื้อในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้อยู่เรื่อย ๆ  แต่

ภายในประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อแล้ว โดยมีติดเชื้อสะสมจำนวน 3,415 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้

สถานที่ต่าง ๆ ที่รัฐบาลสั่งปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้รับอนุญาตให้เปิด

ครบหมดแล้วแต่ทุกสถานที่จะต้องมีการทำความสะอาดและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่าง

เคร่งคัด 
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  จากที่ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนั้นจะ

พบว่าประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนทำให้ภาครัฐสั่ง

ปิดสถานที่ต่าง ๆ และออกมาตรการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พนักงานได้ทำงานอยู่บ้านเพื่อ

ลดจำนวนผู ้คนในพื ้นที ่สาธารณะหลังออกมาตรการมาประมาณ 2 อาทิตย์จำนวนผู ้ต ิดเช้ือ

ภายในประเทศมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อเปิดสถานที่ต่าง ๆ ก็ยังมีการควบคุมมาตรการ

ความปลอดภัยทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ซึ่งในเดือนสิงหาคมประเทศไทยยังคงมาตรการไว้

หลายมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซ้ำอีกครั้งเพราะในต่างประเทศ

ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ 

  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวา ปี 2563 ใน

ประเทศจีน จากนั้นในเดือนมกราคมก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วประเทศแทบเอเชียและในเดือนมีนาคมก็

มีการขยายไปยังประเทศแทบยุโรป ซึ่งปัจจุบันเดือนกันยายนนั้นก็ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ชนิดนี้อยู่ ด้วยเหตุจากการที่ไม่ยาหรือวัคซีนที่ใช้รักษาทำให้การติดเช้ือยังสามารถเกิดข้ึนได้เรื่อย ๆ 

3.3 การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

  กรมควบคุมโรค (2563) ได้กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ไว้ว่า ควรหลีกเลี่ยงการสัมผสัใกลชิ้ดผู้มีอาการปว่ยที่มีความเสี่ยงว่าเกิดจากไวรัสโควิด-

19 รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูก และปาก โดยไม่ล้างมือ 

ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% และควรมีการทำความสะอาด

สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปู

เตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 

70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวน

มาก หรือที่สาธารณะเพื่อป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 

  หากสงสัยว่าตนเองติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้สังเกตตนเองดังนี้ เคยสัมผัสหรือใกล้ชิด

คนที่ติดเชื้อ คนใกล้ตัวพึ่งกลับมาจากต่างประเทศที่มีความเสี ่ยงติดเชื ้อสูง ตนเองอาการมีไข้ ไอ 

หายใจลำบาก หากสังเกตแล้วพบว่าตนเองมีความเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

ซึ่งการมาพบแพทย์นั้นควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ทำ

ความสะอาดและทำลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของ และผิวสัมผัสต่าง  ๆ  ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ด
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ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลีกเลี่ยงการคลุกคลี่กับบุคคลอื่น ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์ล้างมือ 70% (กรมควบคุมโรค, 2563) 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

สามารถสรุปได้ว่า การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต้องหลีกเลี่ยงใกล้ชิด

กับบุคคลที่ติดเชื้อ รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่สัมผัสบริเวณหน้าหากยังไม่ล้างมือ ล้างมือด้วยสบู่

หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% บ่อย ๆ ควรทำความสะอาดสถานที่และสิ่งของที่มีผู้คนจับต้องจำนวน

มากด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ควรสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเมื่อออกไปข้างนอก และหากสงสัยว่าตนเองติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้สังเกตว่า

ตนเองเคยใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ หรือคนที่พึ่งกลับมาจากประเทศเสี่ยงหรือไม่ ตนเองมีอาการดังที่กล่าวไป

ข้างต้นหรือไม่ หากสังเกตแล้วพบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อให้รีบไปพบแพทย์ โดยต้องสวม

หน้ากากและทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% 

หลีกเลี่ยงการพบคน และล้างมือด้วยสบู่หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% บ่อย ๆ 

3.4 มาตรการของรัฐบาลในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

  มาตรการของรัฐบาลในช่วงที ่มีการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 นั ้นมี

หลากหลายมาตรการโดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้จำนวน 2 มาตรการ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้

  3.4.1 มาตรการปิดสถานศึกษา 

   ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการปิดสถานศึกษา

เนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นโดยจากเดิมที่มีการสั่งปดิ

ไป 6 สถานที่ ได้แก่ สนามมวย สถานบริการ กิจการอาบอบนวด สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร 

กิจการรงมหรสพ และสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่ปิด ก็มีการปิดสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มอีก 19 

ประเภท ซึ่งมีสถานศึกษารวมอยู่ด้วย เพราะภายในสถานศึกษามีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากทำให้เกดิ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย โดยเริ่มปิดจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขต

ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงในการแพร่ระบาดสูงก่อน (กรมควบคุมโรค และBBC NEWS, 2563) 
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  3.4.4 มาตรการเปิดสถานศึกษา  

   ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการเปิดสถานศึกษา

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลง แต่ในการเปิดสถานศกึษา

นั้นจะข้อปฏิบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

   1. สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีจุดคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้า

สถานศึกษา  

   2. ผู้เรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน

สถานศึกษา 

   3. สถานศึกษาจะต้องมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยา่ง

เพียงพอ 

   4. สถานศึกษาต้องมีการจัดให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

   5. สถานศึกษาต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 

   6. สถานศึกษาจะต้องลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน  

  จากมาตรการที ่กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ามาตรการปิดสถานศึกษานั้น

เกิดขึ้นจากสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่การรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย และในการสั่งเปิดสถานศึกษาน้ันเกิดจากที่จำนวนผู้ติดเช้ือไวรัส

โควิด-19 มีจำนวนลดลงอย่างมากการแพรก่ระจายของเช้ือไวรัสมีความเสีย่งน้อยลงจงึสามารถกลบัมา

เปิดสถานศึกษาได้แต่ในการเปิดสถานศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดข้ึนมาอีก 

  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ

รัฐบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการปิดสถานศึกษาที่ออกมาเมื่อวันที่ 

21 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้นมีผลบังคับใช้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ ่งมีผลให้นักศึกษาไม่สามารถทำกิจกรรมใด ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งในช่วงนั้นตรงกับช่วงฤดูกาลสอบปลายภาคอาจารย์จึงต้องปรับวิธีการสอบเป็นการ

สอบออนไลน์ หรือเป็นการสอบแบบให้โจทย์แล้วนักศึกษาวิเคราะห์แล้วส่งข้อสอบผ่านช่องทางที่
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อาจารย์กำหนด ทำให้เกิดความยากลำบากในการปรับตัวต่อมาตรการการปิดสถานศึกษาไม่มากก็

น้อย ส่วนมาตรการเปิดสถานศึกษา ที่ออกมาในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้นมหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเปิดสถานศึกษาอย่างเคร่งขัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดจุด

คัดกรองก่อนเข้าอาคารเรียน การบังคับสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าห้องเรียน การตั ้งเจล

แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน การจัดที่นั่งภายในห้องเรียนให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร 

การทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นส่วนรวมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน และลดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มของ

นักศึกษาจำนวนมาก 

4. บริบทของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

 หน่วยหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (2561) ได้อธิบายถึงหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไว้ ดังนี้ 

 สภาพปัจจุบันของหอพัก 

  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ในการ

ดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยมีหน่วยหอพักนักศึกษาเป็น

รับภาระในการดูแลจัดการหอพักต่าง ๆ  

  ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหอพักสำหรับบริการนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 

10 อาคาร โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 2,420 คน โดยหอพักชายสามรถรองรับนักศึกษา

ชายได้ จำนวน 596 คน ซึ่งมี 3 อาคาร ได้แก่ หอพักทับแก้ว 1 หอพักทับแก้ว 2 และหอพักทับแก้ว 3 

และหอพักหญิง สามรถรองรับนักศึกษาหญิงได้ จำนวน 1,824 คน ซึ่งมี 7 อาคาร ได้แก่ หอพักเพชร

รัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2 หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพักเพชรรัตน 5 หอพักเพชรรัตน 

6 และหอพักเพชรรัตน 7 

  โดยหอพักจะมี 2 ประเภท ได้แก่ หอพักเก่าที่ห้องพักเป็นพัดลม และหอพักใหม่ที่

เป็นห้องพักเป็นแอร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  หอพักเก่า (ห้องพักพัดลม) ได้แก่ หอพักทับแก้ว 3, หอพักเพชรรัตน 5 และหอพัก

เพชรรัตน 7 
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  หอพักใหม่ (ห้องพักแอร์) ได้แก่ หอพักทับแก้ว 1, หอพักทับแก้ว 2, หอพักเพชรรตัน 

1, หอพักเพชรรัตน 2, หอพักเพชรรัตน 3, หอพักเพชรรัตน 4, และหอพักเพชรรัตน 6  

 ปณิธานหอพัก 

  “อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา พัฒนานักศึกษาหอพัก” 

 วัตถุประสงค์ของหอพัก 

  1. เพื่อบริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาที่จำเป็น 

  2. อำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่ดี 

  3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในหอพัก 

 วิสัยทัศน์ของหอพัก 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  2. เป็นเลิศทางศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3. เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

  4. เป็นองค์กรที ่มีการบริหารจัดการที ่ดี มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาคมมีส่วนร่วม 

  5. เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน “สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำ

การเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” 

 บริการท่ีทางหอพักจัดให้แก่นักศึกษา 

  1. เตียงนอนพร้อมที่นอน 

  2. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้ 

  3. ตู้เสื้อผ้า 

  4. มุ้งลวด 

  5. ไฟนีออน 
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  6. Wifi 

  7. เครื่องดับเพลิง หอพักละ 7 เครื่อง 

  8. ตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ หอพักละ 5 ก๊อก 

  9. เครื่องรับโทรทัศน์สี หอพักละ 1 เครื่อง 

  10. ที่รองรีดผ้า หอพักละ 6 อัน โดยนักศึกษาต้องจัดหาเตารีดเอง 

  11. บริการหนังสือพิมพ์รายวันทุกวัน หอละ 1 ฉบับ 

  12. บริการรับ-จ่ายไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่อยู่หอพัก 

  13. บริการกระดานไวท์บอร์ดสำหรับนักศึกษาที่อยู่หอพักได้ติดต่อสื่อสารกัน 

  14. มียาสามัญประจำบ้านไว้บริการให้นักศึกษาทุกอาคารหอพัก และในวันจันทร์ถึง

พฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. มีแพทย์ประจำที่ห้องพยาบาล 

  15. บริการร้านค้าใต้หอพัก ร้านทำผม ซักรีด อินเตอร์เน็ต ร้ายสะดวกซื้อ เครื่องซัก

ผ้าอัตโนมัติ 

 กิจกรรมภายในหอพัก 

  1. โครงการจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นกิจกรรมที่จัดสรรให้นักศึกษาปีที่ 1 ได้มี

โอกาสในการเลือกเพื ่อนร่วมห้องของตนเองและจัดเพื ่อนร่วมห้องให้กับนักศึกษาที ่ไม่ได้มีความ

ประสงค์เป็นพิเศษ 

  2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาที่เป็น

คณะกรรมหารหอพักได้มาประชุมร่วมกัน มีการเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาหอพักในด้านต่าง ๆ 

ให้มีความน่าสนใจและหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

  3. โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ (พาน้องเข้าหอพัก) เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาช้ัน

ปีที่ 2 ข้ึนไป ช่วยนักศึกษาปี 1 ในการขนย้ายของเข้าหอพักของทางมหาวิทยาลัย 

  4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 ที่อยู ่อาศัยหอพักมหาวิทยาลัย เป้น

กิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบและรายละเอียดต่าง ๆ  ของ

หอพักนักศึกษา 
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  5. โครงการเปิดหอพัก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหอพักได้ข้ึนไปยังหอพกั

อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก 

  6. โครงการอพยพหนีไป เป็นกิจกรรมที ่ฝ ึกฝนให้นักศึกษาหอพักได้จำลอง

สถานการณ์การอพยพหนีไป เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพหนีไป 

  7. โครงการวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า โดยจัดข้ึนในวันพระของ

ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

  การเข้าร่วมกิจกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของ

นักศึกษาที่พักอาศัยอยาในหอพักมหาวิทยาลัยทุกคน เพราะการทำกิจกรรมทุกโครงการมีการให้

คะแนนนักศึกษาที่เข้าร่วม โดยนับเป็น 1 คะแนนต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง และหน่วยหอพักนักศึกษาจะ

นำมาประกอบการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษาต่อไป 

 การจัดห้องพักภายในหอพักมหาวิทยาลัย 

  ทางหน่วยหอพักจะจัดสรรคหอพักให้เฉพาะนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 เท่านั้น โดยใช้

คณะวิชาเป็นหลักในการจัดสรร หากนักศึกษากลุ่มใดมีความประสงค์ที่จะเข้าพักด้วยกันให้ยื่นคำร้อง

มาพร้อมกัน โดยระบุว่าจะเข้าพักในห้องพักห้องเดียวกัน 

  กรณีที ่เมื ่อย้ายเข้าอยู ่แล้วไม่สามารถอยู ่กับเพื ่อนร่วมห้องได้ ทางหน่วยหอพัก

อนุญาตให้ย้ายห้องพักได้ แล้วนักศึกษาที่เหลืออยู่ในห้องนั้นจะต้องเป้นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

หอพักตามราคาห้องพักหรือจ่ายส่วนของบุคคลที่ย้ายออกจากห้องพักไป 

 การเปิด-ปิดหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาชาย หอพักเปิด – ปิด เวลา 05.00 – 24.00 น. ทุกวัน 

นักศึกษาหญิง หอพักเปิด – ปิด เวลา 05.00 – 23.30 น. ทุกวัน  

หากนักศึกษาคนใดเข้าหอพักหลังหอพักปิดจะต้องเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มเข้าพัก

หลังกำหนด 

 กรณีนักศึกษาหอพักเจ็บป่วย 

  1. เมื่อนักศึกษาเกิดอาการเจ็บป่วย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพักทราบเพื่อ

เรียกรถรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
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  2. กรณีที่นักศึกษามีอาการป่วยรุนแรง จะต้องแจ้งผู้ปกครองทราบโดยด่วนหรือแจ้ง

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก เพื่อติดต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับบริบทของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ สามารถสรุปได้ว่า หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ อยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีกองกิจการนักศึกษาและหนว่ย

หอพักนักศึกษาร่วมกันทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาภายในหอพัก ซึ่งหอพักมหาวิทยาลัยสามารถรองรับ

นักศึกษาได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,420 คน โดยรองรับนักศึกษาชายได้ จำนวน 596 คน ด้วย 3 อาคาร และ

รองรับนักศึกษาหญิงได้ จำนวน 1,824 คน ด้วย 7 อาคาร โดยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

สามารถแบ่งประเภทของหอพักได้ 2 ประเภทคือหอพักพัดลม และหอพักแอร์ ในการจัดต้ังหอพักนั้น

มีปณิธานว่า อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจแก้ปัญหา พัฒนานักศึกษาหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการพกั

อาศัยแก่นักศึกษา อำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ในหอพัก และมีวิสัยทัศน์ว่า ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเลิศ

ทางศิลปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาคมมีส่วนร่วม และ เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน “สืบสานวัฒนธรรม 

ผู้นำการเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”  โดยการพักอาศัยในหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ทางหอพักได้มีบริการให้นักศึกษาหลายอย่าง ไม่ว่าจะ เป็นเตียง

นอนพร้อมที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัย รวมไปถึง

ยาสามัญประจำบ้านไว้ให้นักศึกษาทุกหอพัก และมีแพทย์ประจำที ่ห้องพยาบาลในวันจันทร์ถึง

พฤหัสบดี ทางหอพักนักศึกษานั ้นยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาภายในหอพัก เช่น 

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (พาน้องเข้าหอพัก) กิจกรรมอพยพหนีไป กิจกรรมวิถีพุทธ และกิจกรรม

อื่น ๆ อีกหลายกิจกรรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักจะได้รับคะแนนครั้งละ 1 คะแนนซึ่ง

คะแนนมีผลต่อการพิจารณาการยู่หอพักต่อในปีถัดไป ส่วนการจัดห้องพักนั้นทางหอพักจะจัดให้

เฉพาะนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 เท่านั้น โดยใช้คณะวิชาเป็นหลักในการจัดเข้าห้อง การเปิด-ปิดหอพัก

จะมีเวลาที่ระบุไว้ชัดเจน คือ หอพักชายจะเปิดเวลา 05.00 น. และปิดในเวลา 24.00 น. หอพักหญิง 

จะเปิดเวลา 05.00 น. และปิดในเวลา 23.30 น. เป็นอย่างนี้ทุกวัน และในส่วนของการดูแลนักศึกษา

ในกรณีเจ็บป่วยนั้นเมื่อนักศึกษาเกิดอาการเจ็บป่วย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพักทราบเพื่อ
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เรียกรถรับ-ส่งผูป้่วยของโรงพยาบาล และในกรณีที่นักศึกษามีอาการป่วยรุนแรง จะต้องแจ้งผู้ปกครอง

ทราบโดยด่วนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก เพื่อติดต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

5. มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศลิปากร ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 

 ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นทางผู้บริหารหน่วยหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้มีการออกมาตรการ ข้อบังคับ และกฎระเบียบ (กองกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) ดังนี้ 

 5.1 การจองหอพักในปีการศึกษา 2563  

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัง

หอพักข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  หอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดให้สามารถจองหอพัก 2 ช่องทางคือเดินทาง

มาจองด้วยตนเองที่หน่วยหอพัก และจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการจองหอพักผ่านระบบ

ออนไลน์นั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิด

ความไม่สะดวกในการมาจองหอพักและเข้าชมหอพักด้วยตนเอง ทางหน่วยหอพักในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรจึงได้จัดทำการจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ และสามารถชมห้องพักของแต่ละหอได้ผา่น

ทางภาพภายในเพจเฟซบุ๊กหน่วยหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการจองหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ในปีการศึกษา 2563 ทำให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการจองหอพักได้ 2 

ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 เดินทางมาจองหอพักด้วยตนเองที่หน่วยหอพัก และช่องทางที่ 2 เป็นการ

จองหอพักผ่านระบบออนไลน์ที่ทางหอพักได้จัดทำข้ึน โดยสามารถดูตัวอย่างหอพักได้จากรูปในเพจ 

เฟซบุ๊กหน่วยหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.2 มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 

  เนื่องด้วยเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นมีการแพร่ระบาดอยู่ทำให้จำเป็นทีจ่ะต้องมมีาตรการ

การเว้นระยะห่างเกิดขึ้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ลด โดยมีรายละเอียดของ

มาตรการ ดังนี้ 
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1. สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อออกจากหอพัก 

2. ล้างมือทุกครั้งที่เข้า-ออกจากหอพัก 

3. เพิ่มจุดบริการสบู่เหลวในห้องน้ำ 

4. ทำความสะอาดตู้น้ำด่ืมและเครื่องซักผ้า 

5. ทำความสะอาดที่จับประตูทางเข้าหอพัก 3 ครั้งต่อวัน 

6. หากนักศึกษาพบว่าตนเองมีอาการเสี่ยงให้รีบติดต่อกรรมการหอพักหรือหน่วย

หอพักนักศึกษาทันที 

7. ใช้ตู้กดน้ำดื่มครั้งละคน 

8. เมื่อจะทิ้งหน้ากากอนามัย ต้องตัดครึ่งหรือทำลายหน้ากากอนามัย ก่อนนำใส่

ถุงพลาสติกและปิดให้มิดชิดก่อนทิ้งทุกครั้ง 

9. จำกัดจำนวนที่นั่งในห้องโถงของแต่ละช้ันและห้องคอมม่อน 

10. งดใช้แก้วน้ำร่วมกันในหอพัก ให้ทุกคนใช้ขวดหรือภาชนะของตนเอง 

  จากการศึกษาเกี ่ยวกับมาตรการเว้นระยะห่าง สามารถสรุปได้ว่า มาตรการเว้น

ระยะห่างเป็นมาตรการที ่ออกมาเพื ่อลดการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 โดยระเอียดของ

มาตรการ คือ สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อออกจากหอพัก ล้างมือทุกครั้งที่เข้า-ออกจากหอพัก  

เพิ่มจุดบริการสบู่เหลวในห้องน้ำ ทำความสะอาดตู้น้ำด่ืมและเครื่องซักผ้า ทำความสะอาดที่จับประตู

ทางเข้าหอพัก 3 ครั้งต่อวัน หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงให้แจ้งหน่วยหอพักทันที ใช้ตู้กดน้ำดื่มครั้ง

ละคน เมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยต้องตัดครึ่งหรือทำลายหน้ากากอนามัย ก่อนนำใส่ถุงพลาสติกและปดิให้

มิดชิดก่อนทิ้งทุกครั้ง จำกัดจำนวนที่นั่งในห้องโถงของแต่ละชั้นและห้องคอมม่อน  และงดใช้แก้วน้ำ

ร่วมกันในหอพัก ให้ทุกคนใช้ขวดหรือภาชนะของตนเอง 

 5.3 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

  การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการแพร่ระบาดที่

ลดลงแต่ยังจำเป็นที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กลับมารุนแรงเหมือนก่อน 

โดยมีรายละเอียดของมาตรการ ดังนี้ 

  1. นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากหอพัก 
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  2. นักศึกษาต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนเข้าหอพัก 

  3. นักศึกษาต้องเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวันในหอพัก  

  หากพบบนักศึกษาไม่ถือปฏิบัติตามข้อ 1 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากหอพัก หาก

ฝ่าฝืนจะพิจารณาการลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเรื่องหอพักนักศึกษา พ.ศ. 

2534 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยหอพักนักศึกษาทำให้ได้ทราบเพิ่มเติมว่า ทาง

หน่วยหอพักนักศึกษาได้เพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังต่อไปนี้ 

  1. ปิดช่องทางการเข้าออกหอพักจาก 5 ประตูเป็น 2 ประตูได้แก่ ประตูทางบริเวณ

หอพักเพชรรัตน 4 และบริเวรณหอพักเพชรรัตน 5  

  2. เพิ่มจำนวนอ้างล้างมือภายในห้องน้ำหอพักทุกหอพัก 

  3. มีการปรับกิจกรรมหอพัก เช่น การปฐมนิเทศหอพักเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ 

และงดจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันของนักศึกษา 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้

ทราบว่า มาตรการมีทั้งหมด 3 ข้อหลัก ๆ คือ 1) นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออก

จากหอพัก 2) นักศึกษาต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนเข้าหอพัก  และ 3) 

นักศึกษาต้องเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวันในหอพัก ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ และ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ  มาเพิ่มเติมที่หลัง คือ ปิดประตูทางเข้าหอพักหญิงจาก 5 ประตลูดลง

เหลือ 2 ประตู เพิ่มจำนวนอ้างล้างมือภายในห้องน้ำหอพักทุกหอพัก และปรับกิจกรรมของหอพักจาก

การร่วมกลุ่มเป็นออนไลน์แทน 

5.4 การลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ต่อภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

  เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อภาคธุรกิจอย่างมาก ทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบเกี ่ยวกับค่าใช้จ่าย ทาง

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่

ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดการ
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ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่อภาคเรียน 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อไปนี ้

 ตารางที ่ 1 แสดงการลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ต่อภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

หอพัก 
ค่าธรรมเนยีมปกติ 

(ต่อคน) 

ค่าธรรมเนยีมหอพัก

ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 

จำนวน

ค่าธรรมเนยีมที่

ลดลง 

หอพักเก่า ได้แก่ หอพัก

ท ับแก ้ว 1-2 และ เพชร

รัตน 1, 2, 3, 4 และ 6 

4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 

หอพักใหม่ ได้แก่ หอพัก

ทับแก้ว 3 และเพชรรัตน 

5 และ 7 

6,000 บาท 4,000 – 4,500 บาท 
2,000 – 2,500 

บาท 

  จากตารางที่ 1 พบว่า หอพักเก่า ได้รับการลดค่าธรรมเนียมหอพักจำนวน 1,000 บาท และ

หอพักใหม่ ได้รับการลดค่าธรรมเนียมหอพักจำนวน 2,000-2,500 บาท 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถสรุปได้ว่า หน่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ได้ออกมาตรการและมีการปรับการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาให้เข้ากับ

สถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมด 4 มาตรการ คือ 1) การปรับรูปแบบการจองหอพักโดยการเพิ่มระบบ

การจองหอพักทางออนไลน์เข้ามา 2) การเพิ่มมาตรการการเว้นระยะหา่งโดยเปน็ไปตามข้อปฏิบัติของ

กรมควบคุมโรค 3) การออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการขอความ

ร่วมมือจากนักศึกษาให้มีการป้องกันตนเองร่วมกับมาตรการของหน่วยหอพัก เพื่อลดการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 และ 4) การลดค่าธรรมเนียมในการเข้าอยู่หอพัก เพื่อช่วยเหลอืนักศึกษาในช่วง

สถานการณ์โควิด-19  
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร 

 6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรเพศ 

  พักตร์วิภา ศุภโกศล (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่

มีต่อการให้บริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริหาร ด้านบริการและสวัสดิการ และด้านกิจกรรมภายในหอพัก พบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิง 

มีความพึงพอใจต่อการบริการหอพักโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

โดยเฉพาะในด้านในด้านด้านกายภาพ ด้านบริหาร ด้านกิจกรรมภายในหอพัก ส่ วนด้านบริการและ

สวัสดิการไม่แตกต่าง 

นิมิต โหมดศิริ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยแบ่งด้านออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

เชื่อมั่น ด้านความเชื่อถือ และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการหอพักนิสัตมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่

ระดับ.05 ทั้งในภาพรวมและทุกด้าน 

  วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความปลอดภัย พบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและราย

ด้าน 

  สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการหอพักทั้งที่แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการหอพักแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของแต่เพศนั้นมี

ความต่างกันทำให้เกิดความต้องการไม่เหมือนกัน ทำให้ผลของความพึงพอใจออกมาแตกต่างกัน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเพศต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน  
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6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรระดับชั้นปีที่ศึกษา 

  พักตร์วิภา ศุภโกศล (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่

มีต่อการให้บริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริหาร ด้านบริการและสวัสดิการ และด้านกิจกรรมภายในหอพัก พบว่า นิสิตที่มีระดับชั้นปีที่

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการหอพักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

  วริศรา สร้อยสังวาล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี  โดยแบ่งด้านออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สวัสดิการและสุขอนามัย ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านการบริหารงานหอพักด้านกายภาพ  

พบว่า นิสิตที่มีระดับชั้นปีที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

  วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความปลอดภัย พบว่า นิสิตที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

  สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารจดัการหอพักแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีการรับรู้ต่อการ

ทำงานการจัดการของหอพักในระยะเวลาต่างกัน รวมไปถึงทัศนคติความคิดของแต่ละช้ันปีต่างกัน จึง

ทำให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทีม่ีระดับช้ันปทีี่

ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

 6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรคณะวิชา 
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  วริศรา สร้อยสังวาล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี โดยแบ่งด้านออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สวัสดิการและสุขอนามัย ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านการบริหารงานหอพักด้านกายภาพ 

พบว่า นิสิตที่มีคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยไม่

แตกต่างกัน 

  วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความปลอดภัย พบว่า นิสิตที่มีคณะวิชาต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

  สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักศึกษาที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

บริหารจัดการหอพักแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาแต่ละคณะวิชามีระยะทางในการเดินทาง

จากคณะไปยังหอแตกต่างกันรวมไปถึงลักษณะรายวิชาการเรียนนั้นไม่เหมือนกันทำให้เกิดความพึง

พอใจแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคณะวิชาต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

แตกต่างกัน 

 6.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรประเภทของหอพัก 

  พักตร์วิภา ศุภโกศล (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่

มีต่อการให้บริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริหาร ด้านบริการและสวัสดิการ และด้านกิจกรรมภายในหอพัก พบว่า นิสิตที่อยู่โซนหอพัก

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการหอพักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน

โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

  วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความปลอดภัย พบว่า นิสิตที่มีโซนหอพักต่างกัน มี
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ความพึงพอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม

และรายด้าน 

  สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักศึกษาที่มีประเภทของหอพักต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารจัดการหอพักทั้งที่แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อการบริหารจัดการหอพักแตกต่างกัน อาจเนื่องมาตำแหน่งที่ตั ้งของแต่ละหอพักมีความ

แตกต่างกันรวมไปถึงลักษณะภายในหอพักมีความแตกต่างกันทำให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ดังนั้น

ผู้วิจัยจังคาดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีประเภทหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่าง ๆ  พบว่า เพศ คณะวิชา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และ

ประเภทของหอพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย 

       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- คณะวิชา 

- ระดับช้ันปีที่ศึกษา 

- ประเภทของหอพกั 

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย  

ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

- ด ้ านมาตรการและความปลอดภัย

เกี่ยวกับสุขภาพทางกายของหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

- ด้านการให้บริการและสวัสดิการของ

หอพ ักภายในมหาว ิทยาล ั ย ในช ่ วง

สถานการณ์โควิด-19 
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บทที่ 3 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อให้การศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดระเบียบการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

 3. เครือ่งมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 

2563 จำนวน 2,144 คน (กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 

2563 จำนวน 337 คน คำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973: 1088 อ้างอิงใน นวลฉวี 

ประเสริฐสุข, 2558: 60) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 กำหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อย

ละ + 5 จากนั ้นทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสัดส่วน

ประชากร โดยจำแนกตามประเภทหอพักและเพศ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กำหนด 

โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน 

  สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) มีดังนี ้

   n =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N = ขนาดของกลุม่ประชากร 

   e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ .05 

  แทนค่าในสูตร n =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

    n =  
2144

1+2144(.05)2
     

    n = 337.1069  

  ดังนั้น การวิจัยครัง้นี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 337 คน 
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 ตารางที ่ 2 แสดงจำนวนประชากรและกลุ ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2563 

ประเภทหอพัก 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หอพักเก่า 278 786 1,064 44 123 167 

หอพักใหม่ 257 823 1,080 40 130 170 

รวม 535 1,609 2,144 84 253 337 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ 

  2.1.1 เพศ แบ่งเป็น 

   2.1.1.1 เพศชาย 

   2.1.1.2 เพศหญงิ 

  2.1.2 ระดบัช้ันปีที่ศึกษา แบ่งเป็น 

   2.1.2.1 ช้ันปีที่ 1 

   2.1.2.2 ช้ันปีที่ 2 

   2.1.2.3 ช้ันปีที่ 3 

   2.1.2.4 ตั้งแต่ช้ันปี 4 ข้ึนไป 

  2.1.3 คณะวิชา แบ่งเป็น 

2.1.3.1 คณะอักษรศาสตร์ 

   2.1.3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 

   2.1.3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 
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   2.1.3.4 คณะเภสัชศาสตร์ 

   2.1.3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  2.1.4 ประเภทของหอพัก แบ่งเป็น 

   2.1.4.1 หอพักเก่า ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 1, หอพกัเพชรรัตน 2, หอพกั

เพชรรัตน 3, หอพักเพชรรัตน 4, หอพกัเพชรรัตน 6, หอพกัทับแก้ว 1 และหอพกัทับแก้ว 2 

   2.1.4.2 หอพักใหม่ ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 5, หอพกัเพชรรตัน7 และ 

หอพักทับแก้ว 3 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา คณะวิชา 

และประเภทของหอพัก 

 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้วิจัยสร้างข้ึนมา

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีข้อคำถาม จำนวน 33 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

  2.1 ด้านมาตรการและความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพทางกายของหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 17 ข้อ 

  2.2 ด้านการให้บร ิการและสวัสดิการของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 จำนวน 16 ข้อ 

 ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบกำหนดข้อคำถาม

เป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน ณัฐชนัญ เสมอภพ, 2552: 26) โดยแต่ละข้อได้

กำหนดค่าระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

 มากที่สุด หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับมากที่สุด 

 มาก  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับมาก 
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 ปานกลาง หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับปานกลาง 

 น้อย  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับน้อย 

 น้อยที่สุด หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบไดเ้พียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี ้

      ข้อความทางบวก  ข้อความนิเสธ 

มากที่สุด ให้คะแนน   5          1 

 มาก  ให้คะแนน   4          2 

 ปานกลาง ให้คะแนน   3          3 

 น้อย  ให้คะแนน   2          4 

 น้อยที่สุด ให้คะแนน   1          5 

 ข้อความเชิงนิเสธหรือข้อความทางลบในด้านมาตรการและความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ

ทางกายของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ข้อ 16,17 และในด้านการ

ให้บริการและสวัสดิการของหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ข้อ 30 

เกณฑ์ในการประเมินระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัย

ใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของ Best (1981 อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธ์ุ 2553: 196) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. การสรา้งเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์” ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือโดยดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

4.1 ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพัก โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

4.2 กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อสร้างแบบสอบถามที่

ใช้ในการศึกษาวิจัย 

4.3 สร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์การวิจัย 

แล้วส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 

4.4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำนวน 39 ข้อ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 

3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ และ

วัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนามาคำนวณหาค่า IOC (Index of item Objective Congruence) 

และตัดข้อคำถามที่มี ค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ออกจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 10, 21, 23, และข้อที่ 24 

ทำให้เหลือข้อคำถามทั้งหมดจำนวน 35 ข้อ 

4.5 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

และผู้เชี่ยวชาญจำนวนทั้งหมด 35 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 30 คน 
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4.6 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ จากนั ้นตัดข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ติดลบ และข้อคำถามที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ถึง 0.2 ออกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 6 และข้อที่ 26 รวมมีข้อคำถาม

ทั้งหมด 33 ข้อได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.937 

4.7 ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่มีข้อคำถามจำนวนทั้งสิ้น 33 ข้อ เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

4.8 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัย โดย

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

5.1 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพที่ยอมรับได้ ไป

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่

พักอาศัยอยู ่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 337 คน 

พร้อมทั้งอธิบายวิธีการทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

5.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดจำนวน 337 ชุด 

ร้อยละ 100 และนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมา

เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จำนวน 337 ชุด คิดร้อยละ 100 

5.3 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะวิชา 

และประเภทของหอพัก โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ (%) 
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6.2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6.3 การเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษาศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำแนกตามตัวแปรเพศ และประเภทของ

หอพักโดยใช้การทดสอบ t-test (Independent Sample t-test) 

6.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำแนกตามตัวแปรระดับช้ันปีที่ศึกษา และคณะวิชา โดยใช้

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ One-Way ANOVA) และหากพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่ ด้วยวิธีของ 

Scheffe ต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการของหอพักภายในมหาวิทยลัย 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” 

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

N แทน จำนวนคนในกลุ่มประชากร 

n แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

�̅� แทน เลขมัชฌิมเลขคณิต (ค่าเฉลี่ย) 

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 

 2 กลุ่ม (Independent sample t-test) 

F แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 

  3 กลุ่มขึ้นไป (one-Way ANOVA) 

* แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

df แทน ข้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of square) 

MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean Square) 
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2. การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการของหอพักภายในมหาวิทยลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” โดย

ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 337 คน มาวิเคราะห์

และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ตารางประกอบการบรรยายจำนวน 4 ตอน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 การเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงจำนวนและร้อยละของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายใน

หอพักมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามเพศ คณะวิชา ระดับชั้นปีที่ ศึกษา และประเภทของหอพักดัง

ปรากฏในตารางที่ 3 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังปรากฏในตารางที่ 4 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ จำแนกตามเพศ และประเภทของหอพักโดยใช้ t-test Independent ดังปรากฏในตารางที่  

5 - 6 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา และคณะวิชา โดยใช้ F-test หรือ One-Way ANOVA 

ดังปรากฏในตารางที่ 7 - 11 
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ตอนที่ 1 การเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงจำนวนและร้อยละของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายใน

หอพักมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามเพศ คณะวิชา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และประเภทของหอพักดัง

ปรากฏในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามเพศ คณะวิชา ระดับช้ัน

ปทีี่ศึกษา และประเภทของหอพัก 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

เพศชาย 

เพศหญงิ 

 

84 

253 

 

24.9 

75.1 

ระดับชั้นปีที่ศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป 

 

105 

71 

82 

79 

 

31.2 

21.1 

24.3 

23.4 

คณะวิชา 

อักษรศาสตร ์

ศึกษาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

เภสัชศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

42 

67 

95 

15 

118 

 

12.5 

19.8 

28.2 

4.5 

35.0 
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ประเภทของหอพัก 

หอพักเก่า 

หอพักใหม ่

 

167 

170 

 

49.6 

50.4 

รวม 337 100.0 

จากตารางที ่ 3 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 253 

คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 1 จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ศึกษาอยู่ใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และพัก

อาศัยอยู่ในหอพักใหม่ จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังปรากฏในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

1. ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักจัดจุดวางสบูล่้าง

มือภายในห้องน้ำเพิ่มข้ึนอย่างเพียงพอต่อ

จำนวนนักศึกษาในหอพัก 

3.400 1.176 ปานกลาง 28 

2. ท่านพอใจที่แมบ่้านประจำหอพกัเติมสบู่

ล้างมือให้มปีรมิาณเพียงพอต่อการใช้งานอยู่

เสมอ 

3.740 1.161 มาก 18 
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3. ท่านช่ืนชมที่เจ้าหน้าที่หอพักทำความ

สะอาดตู้น้ำด่ืมอย่างสม่ำเสมอ 
3.450 1.133 ปานกลาง 27 

4. ท่านช่ืนชมที่เจ้าของกิจการทำความสะอาด

เครื่องซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

3.220 1.165 ปานกลาง 30 

5. ท่านเห็นว่าการที่มีแมบ่้านประจำหอพกัทำ

ความสะอาดทีจ่ับประตหูอพัก 3 ครั้งต่อวันมี

ความเหมาะสม ในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

3.900 .954 มาก 8 

6. ท่านช่ืนชมที่แมบ่้านประจำหอพกัทำความ

สะอาดอปุกรณ์ที่ใช้ร่วมกันภายในห้อง

ส่วนรวม เช่น โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นประจำ 

3.990 .913 มาก 7 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

7. ท่านพอใจที่มีแม่บ้านประจำหอพักทำ

ความสะอาดห้องโถงอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่

มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

4.090 .924 มาก 2 

8. ท่านพอใจที่แมบ่้านประจำหอพกัทำความ

สะอาดหอ้งน้ำอย่างสม่ำเสมอ 
4.100 1.054 มาก 1 

9. ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักมีการวางเจล

แอลกอฮอล์ให้ใช้ในจุดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม

ของหอพกัอย่างเพียงพอ 

3.730 1.067 มาก 20 



60 

 

10. ท่านพอใจที่ทางแม่บ้านประจำหอพักมี

การเติมเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอทำให้มี

เจลแอลกอฮอล์เพียงพอต่อการใช้ 

3.840 1.017 มาก 11 

11. ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักมีมาตรการให้

นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยทกุครัง้ที่เข้า

และออกจากหอพัก 

3.870 .996 มาก 9 

12. ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักมีมาตรการให้

นักศึกษาล้างมอืก่อนเข้าและออกหอพักทุก

ครั้ง 

3.780 1.067 มาก 13 

13. ท่านเห็นว่าการที่หน่วยหอพักมีมาตรการ

ให้บริการตู้กดน้ำครั้งละคนมีความเหมาะสม 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 

3.550 1.122 มาก 25 

14. ท่านช่ืนชมที่ทางหน่วยหอพักมมีาตรการ

ให้แยกขยะประเภทหน้ากากอนามัยออกจาก

ขยะอื่น 

3.480 1.244 ปานกลาง 26 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

15. ท่านเห็นว่าการที่หน่วยหอพักจัดให้มจีุด

ให้ทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยแยกจาก

ขยะประเภทอื่นมีความเหมาะสม ในช่วงที่มี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 

3.310 1.277 ปานกลาง 29 
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16. ท่านรูส้ึกว่าการจำกัดจำนวนคนที่เข้าใช้

พื้นที่ส่วนรวมหรอืห้องคอมมอ่นในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นการละเมิดสทิธ์ิของผูท้ี่อาศัยอยู่

ในหอพักนั้น ๆ* 

2.750 1.219 ปานกลาง 32 

17. ท่านคิดว่าการทีห่น่วยหอพกัออก

มาตรการให้นักศึกษาเว้นระยะห่างในการอยู่

อาศัยภายในหอพักตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่

สมควรทำ* 

2.850 1.265 ปานกลาง 31 

18. ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักมีการแจ้ง

กฎระเบียบต่าง ๆ ในช่วงที่มกีารแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในการเข้าอยู่หอพัก

ก่อนเข้าอยู่อาศัยภายในหอพกัให้แก่นักศึกษา

ทราบล่วงหน้า 

3.670 1.095 มาก 23 

19. ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักที่

เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 อยู่เสมอ 

3.610 1.094 มาก 24 

* เป็นข้อนิเสธที่กลับคะแนนเรียบร้อยแล้ว 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 
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20. ท่านชื ่นชมที่หน่วยหอพักมีการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางโซเชียล

มีเดีย เช่น Line Facebook 

3.690 1.082 มาก 21 

21. ท่านคิดว่าข้อมูลภายกฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 มีความถูกต้อง 

3.780 .967 มาก 13 

22. ท่านช่ืนชมที่ทางมหาวิทยาลัยมมีาตรการลด

ค่าบริการหอพกัเพือ่เป็นการช่วยเหลือนกัศึกษา

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

4.010 1.006 มาก 5 

23. ท่านเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยลดค่าบริการ

หอพัก 25% ทุกหอพัก ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสม 

4.050 1.065 มาก 3 

24. ท่านรูส้ึกว่าข้ันตอนการติดต่อหน่วยหอพัก

เกี่ยวกับการขอลดค่าบริการหอพักในช่วงที่มกีาร

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความ

สะดวก 

3.770 1.032 มาก 15 

25. ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักจัดใหม้ีการชำระ

ค่าบริการหอพกัในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบการโอนผ่าน

อินเตอรเ์น็ตแบงค์กิ้งได ้

4.000 1.034 มาก 6 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

26. ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักจัดใหม้ีช่องทางการ

ชำระค่าบริการหอพักทัง้แบบโอนและชำระได้

ด้วยตนเองในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ที่หน่วยหอทำให้ท่านไดเ้ลือก

ช่องทางทีท่่านสะดวก 

4.030 1.008 มาก 4 

27. ท่านชื ่นชมที่หน่วยหอพักจัดให้จองหอพัก

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

3.860 1.060 มาก 10 

28. ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักจัดทำระบบการ

จองหอพักออนไลน์ในช่วงที่มกีารแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้มีความสะดวกใช้งาน

ง่าย 

3.760 1.074 มาก 16 

29. ท่านพอใจที ่หน่วยหอพักจัดให้จองหอพัก

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 ได้หลายช่องทางทำให้ท่านสามารถ

เลือกช่องทางการจองหอพกัที่ท่านสะดวกได ้

3.810 1.052 มาก 12 

30. ท่านรูส้ึกว่าการจองหอพักในช่วงที่มกีารแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ

ออนไลน์ทำใหเ้ลือกห้องพกัได้ช้ากว่าคนที่ไปจอง

หอพักที่หน่วยหอพักด้วยตนเอง* 

2.430 1.084 ปานกลาง 33 
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* เป็นข้อนิเสธที่กลับคะแนนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ต่อ) 

ข้อคำถาม �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

31. ท่านช่ืนชมหน่วยหอพักที่ถ่ายภาพภายใน

หอพักต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง เพื ่อให้

ข้อมูลแก่นักศึกษาประกอบการตัดส ินใจ

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19 

3.740 1.013 มาก 18 

32. ท่านพอใจที ่หน่วยหอพักโพสภาพถ่าย

ภายในหอพักหลายภาพซึ่งเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส 

โควิด-19 

3.680 1.063 มาก 22 

33. ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักจัดใหม้ีการดู

หอพักผ่านรปูภาพที่ทางหน่วยหอพักถ่ายลง

เพจเฟซบุ๊ก ในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

3.750 1.002 มาก 14 

รวม 3.660 .593 มาก  
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 จากตารางที ่ 4 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 

3.660)  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็น

รายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ ข้อที่ 8 ท่านพอใจที่แม่บ้านประจำหอพักทำความสะอาดห้องน้ำอย่าง

สม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.100) 

 อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 7 ท่านพอใจที่มีแม่บ้านประจำหอพักทำความสะอาดห้องโถงอย่าง

สม่ำเสมอ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.090) 

 อันดับที่ 3 ได้แก่ ข้อที่ 23 ท่านเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยลดค่าบริการหอพัก 25% ทุกหอพัก 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.050) 

 และจากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับสุดท้าย ได้ดังนี้ 

 อันดับที่ 1 ได้แก่ ข้อที่ 30 ท่านรู้สึกว่าการจองหอพักในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ทำให้เลือกห้องพักได้ช้ากว่าคนที่ไปจองหอพักที่หน่วยหอพักด้วยตนเอง 

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.430) 

 อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 16 ท่านรู้สึกว่าการจำกัดจำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่สว่นรวมหรอืหอ้งคอม

ม่อนในแต่ละช่วงเวลาเป็นการละเมิดสิทธ์ิของผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

 (�̅� = 2.750) 

 อันดับที ่ 3 ได้แก่ ข้อที ่ 17 ท่านคิดว่าการที ่หน่วยหอพักออกมาตรการให้นักศึกษาเว้น

ระยะห่างในการอยู่อาศัยภายในหอพักตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ อยู่ในระดับปานกลาง 
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 (�̅� = 2.850) 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ จำแนกตามเพศ และประเภทของหอพักโดยใช้ t-test Independent ดังปรากฏในตารางที่  

5 - 6 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามเพศ 

เพศ N �̅� S.D. t 

ชาย 84 3.668 .571 
.183 

หญิง 253 3.654 .601 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พัก

อาศัยอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำแนกตามเพศ มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามประเภทของหอพัก 

ประเภทของหอพัก N �̅� S.D. t 

หอพักเก่า 167 3.637 .595 
-.642 

หอพักใหม ่ 170 3.678 .592 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พัก

อาศัยอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัย จำแนกตามประเภทของหอพัก มีความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา และคณะวิชา โดยใช้ F-test หรือ One-Way ANOVA 

ดังปรากฏในตารางที่ 7 - 11 

 ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ 

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา 

ชั้นปีท่ีศึกษา จำนวน (คน) �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

ช้ันปีที่ 1 105 3.874 .544 มาก 1 

ช้ันปีที่ 2 71 3.671 .561 มาก 2 

ช้ันปีที่ 3 82 3.517 .564 มาก 3 

ตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป 79 3.504 .632 มาก 4 

รวม 337 3.658 .593 มาก  

 จากตารางที ่ 7 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.658)  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ใน

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ที่พักอาศัย

ภายในหอพักมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้
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ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.874), ชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.671), ชั้นปีที่ 3 อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=3.517) และตั้งแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.504) ตามลำดับ 

 

 

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ 3 8.404 2.801 

8.499* ภายในกลุ่ม 333 109.752 .330 

รวม 336 118.156  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พัก

พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการพิจารณาตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 

Scheffe ต่อไป 

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามระดับช้ันปีที่ศึกษา 
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ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 

(�̅�=3.874) 

ชั้นปีท่ี 2 

(�̅�=3.671) 

ชั้นปีท่ี 3 

(�̅�=3.517) 

ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 4 

ขึ้นไป 

(�̅�=3.504) 

ชั้นปีท่ี 1 (�̅�=3.874) - .203 .357* .370* 

ชั้นปีท่ี 2 (�̅�=3.671)  - .154 .167 

ชั้นปีท่ี 3 (�̅�=3.517)   - .013 

ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 4 ขึ้นไป 

(�̅�=3.504) 
   - 

จากตารางที ่ 9 พบว่า นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 (�̅�=3.874) กับนักศึกษาชั ้นปีที่ 3 (�̅�=3.517) 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มากกว่านักศึกษาช้ันปี

ที่ 3) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (�̅�=3.874) กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (�̅�=3.504) แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มากกว่านักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 

4 ข้ึนไป) ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 

 ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ 

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามคณะวิชา 

คณะวิชา จำนวน (คน) �̅� S.D. ค่าระดับ อันดับท่ี 

อักษรศาสตร ์ 42 3.608 .709 มาก 4 

ศึกษาศาสตร ์ 67 3.562 .612 มาก 5 
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วิทยาศาสตร ์ 95 3.722 .539 มาก 1 

เภสัชศาสตร ์ 15 3.655 .710 มาก 3 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
118 3.679 .564  2 

รวม 337 3.658 .593 มาก  

 จากตารางที ่ 10 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด -19 โดยจำแนกตามคณะวิชาอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=3.658)  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ใน

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ที่พักอาศัย

ภายในหอพักมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามคณะวิชา สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คณะ

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.722), คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=3.679), คณะเภสัชศาสตร์อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.655), คณะอักษรศาสตร์อยู่ในระดับ

มาก (�̅�=3.608) และคณะศึกษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.562) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามคณะวิชา 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ 4 1.164 .291 

.826 ภายในกลุ่ม 332 116.991 .352 

รวม 336 118.156  
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จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่

พักพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ที ่มีระดับชั ้นปีที ่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไม่แตกต่าง

กัน 

 

 

  



73 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์” สามารถสรุปผลและอภิปรายผลของการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” ในครัง้

นี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ จำแนกตามเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา คณะวิชา และประเภทของหอพัก 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัย โดยผู้วิจัยกำหนดสมมติฐานในการวิจัย ไว้ดังนี้ 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แตกต่างกัน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ โควิด -19 แตกต่างกัน 3) นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

4) นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีประเภทของหอพักต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการหอพกัภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 แตกต่างกัน 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษา 2563 จำนวน 
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2,144 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973: 1088 อ้างอิงใน นวลฉวี 

ประเสริฐสุข, 2558: 60) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 กำหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อย

ละ + 5 จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสัดส่วน

ประชากร โดยจำแนกตามประเภทหอพักและเพศ จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กำหนด 

โดยการจับสลากแบบใส่คืน 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์

โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยผู ้วิจัยสร้าง

แบบสอบถามขึ ้นตามนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษาว ิจ ัย ล ักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด 

แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยา ลักษณะ

ข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check lists) จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา คณะวิชา 

และประเภทของหอพัก ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 33 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน

มาตรการและความปลอดภัยเกี ่ยวกับสุขภาพทางกายของหอพั กภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 จำนวน 17 ข้อ และด้านการให้บริการและสวัสดิการของหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 16 ข้อ โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ผ่าน

การตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีค่าความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.937  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามจำนวน 337 ชุด ไปเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์และนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบค่าที (T-test Independent) และการ
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ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ One-Way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างจะทำ

การพิจารณาตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเปน็เพศ

หญิง จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1, กำลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.2, ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35.0 และพักอาศัยอยู่ในหอพักใหม่ จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับที่ของ

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการหอพกัภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-

19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย  ที่พักอาศัยภายใน

หอพักมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.660) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่ ข้อที่ 8 ท่านพอใจที่แม่บ้านประจำหอพักทำความสะอาด

ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.100) อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 7 ท่านพอใจที่มีแม่บ้าน

ประจำหอพักทำความสะอาดห้องโถงอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.090) อันดับที่ 3 ได้แก่ ข้อที่ 23 ท่านเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยลดค่าบริการ

หอพัก 25% ทุกหอพัก ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสม อยู่ในระดบั

มาก (�̅� = 4.050) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับสุดท้าย ได้ผลดังนี้ อันดับที่ 1 

ได้แก่ ข้อที่ 30 ท่านรู้สึกว่าการจองหอพักในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ
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ออนไลน์ทำให้เลือกห้องพักได้ช้ากว่าคนที่ไปจองหอพักที่หน่วยหอพักด้วยตนเอง  อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 2.430) อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 16 ท่านรู้สึกว่าการจำกัดจำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่ส่วนรวม

หรือห้องคอมม่อนในแต่ละช่วงเวลาเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักนั้น ๆ  อยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 2.750) อันดับที่ 3 ได้แก่ ข้อที่ 17 ท่านคิดว่าการที่หน่วยหอพักออกมาตรการให้

นักศึกษาเว้นระยะห่างในการอยู่อาศัยภายในหอพักตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ อยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 2.850) 

 3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความพึง

พอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจำแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่า t-

test หรือ Independent t-test พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำแนก

ตามระดับชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มี

ระดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำแนก

ตามคณะวิชา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะวชิา

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ไม่แตกต่างกัน 

 6. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความพึง

พอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  โดยจำแนกตามประเภทของหอพัก โดยใช้

การทดสอบค่า t-test หรือ Independent t-test พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
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พระราชวังสนามจันทร์ ที่มีประเภทของหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

สามารถนำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มาอภิปรายผลการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.658) ทั้งนี้

สามารถอธิบายได้ว่า ทางหน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ที่มีความต้องการให้ตนเองมีชีวิตรอดปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และ

ต้องการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งความต้องการ

เหล่าน้ีสอดคล้องกับทฤษฎี E.R.G. ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969 อ้างถึงใน จิราภรณ์ ตั้งกิตติ

ภาภรณ์, 2556) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการทางกายภาพและความต้องการทางวัตถุเพื่อที่จะช่วย

ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้ เช่น ที่อยู่อาศัย ความมั่นคง สวัสดิภาพ และความปลอดภัย ซึ่งการที่หน่วย

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ออกมาตรการต่าง ๆ  ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 และได้ให้สวัสดิการและบริการต่าง ๆ เพื ่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ

นักศึกษา และอาจด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่ง

เป็นนักศึกษาที่พึ่งเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไม่เคยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยมาก่อนเมื่อเข้ามาแล้ว

ได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่องความปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และสวัสดิการต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นความต้องการต้น ๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความพึง

พอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย 3 อันดับ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ข้อที่ 8 ท่านพอใจที่แม่บ้านประจำหอพักทำความ

สะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.100) อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 7 ท่านพอใจที่มี

แม่บ้านประจำหอพักทำความสะอาดห้องโถงอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.090) และอันดับที่ 3 ได้แก่ ข้อที่ 23 ท่านเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัย

ลดค่าบริการหอพัก 25% ทุกหอพัก ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.050) อาจเนื่องมาจากยังมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยู่ ซึ่งการ

ป้องกันการรับเช้ือไวรัสโควิด-19 นั้นกรมควบคุมโรค (2563) ได้กล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันตนเองได้

โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  และทำความสะอาดสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะ

ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก และน้ำลาย ซึ่งถ้ามีผู้

ติดเช้ือไอ จาม น้ำมูก และน้ำลาย แล้วสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ  ผู้ที่มาจับหรือใช้สิ่งของนั้นต่ออาจได้รับเช้ือ

เข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งการพักอาศัยอยู่ในหอพักนั้นการทำความสะอาดสิ่งของส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก หากมีบุคคลที่ได้รับเช้ือแล้วไม่รู้ตัวอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายได้เป็น

วงกว้าง ดังนั้นจึงทำให้ความพึงพอใจเกี่ยวกับการทำความสะอาดสิ่งของหรอืพื้นที่สว่นรวมอยู่ในระดบั

มากเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ส่วนอันดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าบริการหอพักนั้นอาจเนื่องมาจาก

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมนั้นเศรษฐกิจ

ของทั่วโลกรวมไปถึงของประเทศไทยอยู่ในระยะถดถอย ค่า  GDP ในประเทศติดลบ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2563) นั ่นหมายความว่า รายได้ของคนในประเทศลดน้อยลง ซึ ่งในการเร ียน

ระดับอุดมศึกษานั้นมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน ค่า

อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ  ค่าหอพัก และอื่น ๆ  ซึ่งเมื่อหน่วยหอพักนักศึกษาได้มีบริการและสวัสดิการ

ลดค่าธรรมเนียมหอพัก จึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาได้มาก ทำให้

นักศึกษาพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 3 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศ

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีเพศ

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาจเนื ่องมาจากนักศึกษามหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ ที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่ได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 และมีบริการและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 เหมือนกัน จึงทำให้เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไม่แตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการ

หอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง” โดยแบ่งด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน

บริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความปลอดภัย และพบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่

ระดับชั ้นปีที ่ศ ึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่

ระดับชั ้นปีที ่ศ ึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มากกว่า

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป อาจเนื่องมาจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 พึ่งเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยและได้ใช้ชีวิตในหอพักของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาพักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย
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แล้วพบกับมาตรการของหน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมี

บริการและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงมี

ความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป ที่พักอาศัยภายในหอพัก

มหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี และทราบถึงระบบการบริหารจัดการหอพักและการให้บริการ

และสวัสดิการของหอพัก ที่สามารถจัดการดูแลและให้สวัสดิการที่ช่วยเหลือนักศึ กษาได้มากกว่าน้ี 

เช่น การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่สามารถทำได้หลายช่องทาง การทำความ

สะอาดของแม่บ้านประจำหอพักทีท่างหน่วยหอพักสามารถคุมเข้มได้มากกว่าน้ี และการลดธรรมเนยีม

หอพักที่สามารถปรับลดได้มากกว่าน้ี ซึ่งทำให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไปมี

ความต้องการต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มากกว่าช้ันปีที่ 1 

ที่พึ่งเข้ามา เมื่อหน่วยหอพักตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาต้ังแต่ช้ัน

ปีที่ 4 ขึ้นไปได้ไม่มากพอ จึงทำให้ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 4 ข้ึนไป

น้อยกว่าช้ันปีที่ 1 หรือ ทำให้นักศึกษาที่มีระดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและ

การบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วริศรา สร้อยสังวาล (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ

บริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี” โดยแบ่งด้านออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สวัสดิการและสุขอนามัย ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านการบริหารงานหอพักด้านกายภาพ 

พบว่า นิสิตที่มีระดับชั้นปีที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สมมติฐานข้อท่ี 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะ

วิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีคณะ

วิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาจเนื ่องมาจากนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้นอยู่กระจายไปอยู่ตาม

หอพักต่าง ๆ  โดยหอพักต่าง ๆ  นั้นก็มีการใช้มาตรการกฎระเบียบและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบเดียวกัน ทำให้นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ที่มีคณะวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่าง

กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา สร้อยสังวาล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

นิสิตที่มีต่อการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี โดยแบ่งด้านออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านสวัสดิการและสุขอนามัย ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านการบริหารงานหอพักด้าน

กายภาพ พบว่า นิสิตที ่มีคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มี

ประเภทของหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่มี

ประเภทของหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก ภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้ทุกคนไม่ว่าจะพักอาศัยอยู่หอพักเก่าหรือหอพักใหม่ต่างก็มีความต้องการ

เหมือนกันคือมีความต้องที่จะรักษาชีวิตของตนเองไว้ ซึ่งตรงกับความต้องการขั ้นที่ 2 คือ ความ

ต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ตามทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ 

(Maslow, 1970 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2561) โดยการตอบสนองความความต้องการนี้นั้น

คือการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางหน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ก็ได้ออกมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ ช่วยลดการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของ

มหาวิทยาลัย โดยมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ของทุกหอพักเหมือนกัน ทำให้หอพักเก่าและพัก

ใหม่มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา กีรติวิบูลย์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง” โดยแบ่ง

ด้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรม และด้านความ

ปลอดภัย และพบว่า นิสิตที่มีโซนหอพักต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการหอพักมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช้ 

  จากผลการศึกษางานวิจัยความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 อยู ่ในระดับมาก หน่วยหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรควรที่จะมีความเข้มงวดในมาตรการที่ออกมาและควรสอบถามถึงความต้องการ

เกี่ยวกับมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด -19 กับ

นักศึกษาพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีระดับพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหาร

จัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 สูงข้ึน 

  2. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับปานกลางจำนวนหลายข้อ ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับการจุดบริการสบู่ลา้งมือ จุดทิ้งหน้ากากอนามัย และความสะอาดของตู้กดน้ำกับเครื่องซกั

ผ้า หน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ควรที่จะตรวจสอบดู

จุดบริการต่าง ๆ และตรวจดูความสะอาดของแต่ละหอพักบ่อยครั้งมากขึ้นเพื่อดูว่าพบปัญหาอะไร

เกิดข้ึนหรือไม่ จะได้นำมาปรับแก้แล้วทำให้มีระดับพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 ในรายข้อต่าง ๆ สูงข้ึน 



83 

 

  3. ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 สูงกว่านักศึกษา

ชั้นปีอื่น ๆ หน่วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรควรที่จะสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการ

และการบริหารจัดการหอพักกับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอยู่เสมอโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีทีส่งู 

ๆ เนื่องจากพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลยัมานานจะทราบปัญหาต่าง ๆ  ได้ชัดเจน การรับฟังความเหน็นี้

แล้วนำมาแก้ไขจะทำให้มีระดับพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลยั 

ในสถานการณ์โควิด-19 สูงข้ึน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษากับกลุ่มประชากรอื่น ๆ  เช่น นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตอื ่น ๆ ที ่มีหอพักนักศึกษา เช่น วิทยาเขตเพชรบุรี เพื ่อนำเอา

ผลการวิจัยที ่ได้มาเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจต่อมาตรการและการจัดการดูแลหอพัก ใน

สถานการณ์โควิด-19 หรือศึกษากับกลุ่มคณะกรรมการหอพัก ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบริการต่าง ๆ  รวมไปทั้งสามารถติดต่อกับประสานงาน

กับเจ้าหน้าที่หอพักได้สะดวกกว่านักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก ซึ่งอาจส่งผลให้มีความพึงพอใจตอ่

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โควิด-19 ที่แตกต่างกัน 

โดยการศึกษาอาจใช้เป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 

  



84 

 

รายการอ้างอิง 

กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19). เข้าถึงเมือ่ 28 กรกฎาคม  

2563. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 

กรมบังคับคดี. (2563). “ประกาศกรงุเทพมหานคร เรือ่ง สัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 2).”  

21 มีนาคม 2563 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการปฏิบัตสิำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ 

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุร:ี สำนักพิมพ์คิวแอดเวอร ์

ไทซิ่ง จำกัด 

กองกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. (2561). หอพักนักศึกษา. เข้าถึง 

เมื่อ 18 สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=95 

“คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรือ่ง  

แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ

บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.” (2563). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

137, ตอนพิเศษ 127ง (30 พฤษภาคม 2563): 38. 

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. (2556). จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จิราภรณ์ ปกรณ์. (2557). “ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพกัในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบรุี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ฉลวย จันศรี. (2552). “การปรบัปรุงการให้บริการหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม 

พระเกียรติ.” วิทยานิพนธ์ปรญิญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. 

ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร.์ (2553). “ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีต่อการ 

ให้บรกิารงานกิจการนักศึกษา.” มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 

2563. เข้าถึงได้จาก http://libdoc.dpu.ac.th/research/132582.pdf 



85 

 

ณัฐชนัญ เสมอภพ. 2552. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย 

ลักษณ์. วิทยานิพนธ์ปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์. 

ทวีพงษ์ ยุนุ๊. (2556). “พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาชายในหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันาสังคม) มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร 

ไทยรัฐออนไลน์. (2563). สรุปไทมไ์ลน์ "โควิด-19" ในไทย จากวันท่ีพบผู้ป่วยรายแรก สู่วันไรผู้้ติด 

เชื้อ. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2563. เข้าถึงไดจ้าก https://www.thairath.co.th/ 

news/society/1843259 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยหลังโควิด 19. เข้าถึงเมื่อ 14  

พฤศจิกายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/ 

Pages/256303_CoverStory.aspx 

นลินทิพย์ พิมพ์ประสทิธ์ิ. (2552). “ความพึงพอใจของนิสติท่ีมีต่อการให้บริการหอพัก  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา. 

นวลฉวี ประเสริฐสุข. (2558). การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น Introduction to behavioral  

research. พิมพ์ครัง้ที่ 1. นครปฐม: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นิมิต โหมดศิริ. (2554). “ความคิดเห็นของนสิิตต่อคุณภาพการบริการหอพกันิสิตมหาวิทยาลัยบรูพา  

วิทยาเขตจันทบุรี.” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ

และเอกชน วิทยาลัยบรหิารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยบรูพา. 

บุญเรียง ขจรศิลป์. (2543). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ที่ 5. กรุงเพทพฯ: ภาควิชาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

บุญศักดิ์ รามล. (2553). “ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าในการใหบ้ริการของบริษัท  

สหการประมลู จำกัด.” วิทยานิพนธ์ปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการจิตวิทยา

และการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 



86 

 

ปัณณวัชร์ พัชราวลัย. (2558). “ความพงึพอใจตอ่คุณภาพการบรกิาร และการรับรู้ภาพลักษณ์ 

ธนาคารเฉพาะกิจที่สง่ผลต่อความภักดีในการใช้บริการของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร.” บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://dspace.bu.ac.th/handle 

/123456789/1960 

ปุณยภาพัชร อาจหาญ. (2555). “ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย  

จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี จงัหวัดจันทบรุี.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสน- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐ

กิจ มหาวิทยาลัยบรูพา. เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://digital_ 

collect.lib.buu.ac.th/dcms/files//53930109/title.pdf 

พักตร์วิภา ศุภโกศล. (2546). “ความพึงพอใจของนิสิตปรญิญาตรีที่มีตอ่การให้บริการงานหอพัก 

มหาวิทยาลัยบูรพา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2563). มาตรการรบัมือไวรัส Covid-19 สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

ในภาคเรียน 1/2563. เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www. 

facebook.com/394812213930269/posts/2901260119952120/?d=n 

มาเรียม นิลพันธ์. (2553). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ที่ 5. นครปฐม: โรงพิมพ์. มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร. 

รัชวลี วรวุฒิ. (2549). “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร์.  

วรางคณา กีรติวิบูลย์. (2557). “ความพงึพอใจของนิสิตต่อการจัดการของหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลงุ.” สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จังหวัดพัทลุง 

วรินดา สกุลลิ้ม. (2563). เจ้าหน้าที่หอพัก. สมัภาษณ์, 20 สงิหาคม 2563. 

 



87 

 

วริศรา สร้อยสังวาลย์. (2560). “ความคิดเห็นของนิสิตต่อคุณภาพการบรกิารหอพักนสิิตมหาวิทยาลัย 

บูรพา ชลบุรี.” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ

เอกชน วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวง 

มหาดไทยในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2563. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ http://cmuir.cmu.ac.th/ 

handle/6653943832/31410 

ศรีเรอืน แก้วกังวาล. (2561). ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพ : รู้เรา รู้เขา. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรงุเทพฯ:  

หมอชาวบ้าน 

สมยศ งิ้วลาย และบรรดิษฐ พระประทานพร. (2561). “ความพึงพอใจของผู้รบับริการให้บริการของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561” เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เสนอทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 30 

พฤศจิกายน 2561  

สมหมาย เปียถนอม. (2551). “ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎนครปฐม.” _. เข้าถึงเมือ่ 17 กรกฎาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://home. 

npru.ac.th/sommay/ebooks/book1.pdf 

สุภาวดี แซ่อุ้ย และศิริรัตน์ ดีสอน. (2555). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความหมาย 

ของความพึงพอใจ. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://sites. 

google.com/site/423313researchsaeauideesorn/bth-thi-2-wrrnkrrm-thi-

keiywkhxng/-aua 

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. (2563). คา่ธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  

(พระราชวังสนามจันทร์) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19. เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 

2563. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/SUDORMsanamchanpalace 

/photos/a.116598576679036/138214414517452/?type=3&theater 

 

 



88 

 

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. (2563). รายชื่อและจำนวนนักศึกษา 

ท่ีเข้าพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปี

การศึกษา 2563 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์]. นครปฐม: หน่วยหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 

อสิสา ทศวัฒน.์ (2548). “แนวทางบริหารจัดการหอพักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต: การ 

จัดการที่สอดคล้องกับความพึงพอใจและลักษณะทางกายภาพ.” วิทยานิพนธ์ปรญิญา

มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

BBC NEWS ไทย. (2563). ไวรสัโคโรนา : กทม. และ ปริมณฑลยกระดับควบคุมโรคระบาด สั่งปิด 

สถานประกอบการเพ่ิมอีก 19 ประเภทนาน 3 สัปดาห์. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2563. 

เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-51986158 

Thai PBS. (2563). รู้สู้ภัย COVID-19 ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 Timeline. เข้าถึงเมื่อ 18  

สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://covid19.thaipbs.or.th/timeline/ 

World Health Organization. (2563). โรคโควิด-19 คืออะไร. เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563.  

เข้าถึงได้จาก https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/ 

update-28-covid-19-what-we-know---june2020---thai.pdf?sfvrsn=724d 

2ce3_0 

 

  



89 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



90 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วง

สถานการณโ์ควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเรื ่อง ความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ มีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนให้ใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความ

เป็นจริงหรือการปฏิบัติของท่ามากที่สุด และแบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับหาข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย

เท่านัน้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยจะเก็บรักษาคำตอบไว้เป็นความลับ โปรดอ่าน

คำช้ีแจงของแต่ละคำตอบก่อนลงมือทำและกรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ 

 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

       นางสาว รัตนพร สุขะวรรณะ 

นักศึกษาปรญิญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           ผู้วิจัย 
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แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครือ่งหมายถูก () ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับภาพความเป็น

จริงของท่าน 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

2. ระดบัช้ันปีที่ศึกษา  ช้ันปทีี่ 1    ช้ันปทีี่ 2   

 ช้ันปทีี่ 3   ตัง้แตช้ั่นปีที่ 4 ข้ึนไป 

3. คณะวิชา   คณะอักษรศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร ์  

 คณะวิทยาศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร ์  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อุตสาหกรรม 

4. ประเภทหอพกั  หอพักเก่า ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 1 หอพักเพชรรัตน 2  

     หอพักเพชรรัตน 3 หอพักเพชรรัตน 4 หอพกัเพชรรัตน 6  

     หอพักทับแก้ว 1 และหอพักทบัแก้ว 2 

    หอพักใหม่ ได้แก่ หอพักเพชรรัตน 5 หอพักเพชรรัตน7 และ  

     หอพักทับแก้ว 3 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

มากที่สุด หมายถึง    นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดบัมากที่สุด 

มาก  หมายถึง   นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับมาก  

 ปานกลาง หมายถึง   นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับปานกลาง 

 น้อย  หมายถึง   นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับน้อย 

 น้อยที่สุด หมายถึง   นักศึกษามีความพึงพอใจตรงกับข้อความนั้นในระดับน้อยทีสุ่ด 

ตัวอย่าง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อและพจิารณาว่าตรงตามความเป็นจรงิสำหรบัท่านมากนอ้ย

เพียงใด แล้วทำเครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ข้อ ข้อความ ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 ท่านชื่นชมที่หน่วยหอพักจัด

จ ุดวางสบ ู ่ ล ้ างม ือภายใน

ห้องน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ

ต่อจำนวนนักศึกษาในหอพัก  
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คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัจัด

จุดวางสบู่ล้างมือภายใน

ห้องน้ำเพิ่มข้ึนอย่างเพียงพอ

ต่อจำนวนนักศึกษาในหอพัก 

     

2 

ท่านพอใจที่แม่บ้านประจำ

หอพักเติมสบูล่้างมอืให้มี

ปริมาณเพียงพอต่อการใช้

งานอยู่เสมอ 

     

3 

ท่านช่ืนชมที่เจ้าหน้าทีห่อพัก

ทำความสะอาดตู้น้ำด่ืมอย่าง

สม่ำเสมอ 

     

4 

ท่านช่ืนชมที่เจ้าของกิจการ

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 

     

5 

ท่านเห็นว่าการที่มีแม่บ้าน

ประจำหอพักทำความสะอาด

ที่จับประตูหอพกั 3 ครั้งต่อ

วันมีความเหมาะสม ในช่วงที่
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มีการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 
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คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6 

ท่านช่ืนชมที่แม่บ้านประจำ

หอพักทำความสะอาด

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันภายใน

ห้องส่วนรวม เช่น โต๊ะ และ

เก้าอี้ เป็นประจำ 

     

7 

ท่านพอใจทีม่ีแม่บ้านประจำ

หอพักทำความสะอาดห้อง

โถงอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 

     

8 

ท่านพอใจทีม่ีแม่บ้านประจำ

หอพักทำความสะอาดห้อง

โถงอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่มี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 

     

9 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัมี

การวางเจลแอลกอฮอล์ให้ใช้

ในจุดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวม

ของหอพกัอย่างเพียงพอ 
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10 

ท่านพอใจทีท่างแมบ่้าน

ประจำหอพักมกีารเตมิเจล

แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ทำให้มีเจลแอลกอฮอล์

เพียงพอตอ่การใช้ 

     

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

11 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัมี

มาตรการให้นักศึกษาสวม

หน้ากากอนามัยทุกครัง้ทีเ่ข้า

และออกจากหอพัก 

     

12 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัมี

มาตรการให้นักศึกษาล้างมือ

ก่อนเข้าและออกหอพักทุก

ครั้ง 

     

13 

ท่านเห็นว่าการทีห่น่วยหอพัก

มีมาตรการใหบ้รกิารตู้กดน้ำ

ครั้งละคนมีความเหมาะสม 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

     

14 ท่านช่ืนชมที่ทางหน่วยหอพัก

มีมาตรการให้แยกขยะ
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ประเภทหน้ากากอนามัยออก

จากขยะอื่น 

15 

ท่านเห็นว่าการทีห่น่วยหอพัก

จัดให้มจีุดให้ทิง้ขยะประเภท

หน้ากากอนามัยแยกจากขยะ

ประเภทอื่นมีความเหมาะสม 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 

     

  



99 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

16 

ท่านรู้สกึว่าการจำกัดจำนวน

คนที่เข้าใช้พื้นที่ส่วนรวมหรอื

ห้องคอมม่อนในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นการละเมิดสทิธ์ิ

ของผู้ทีอ่าศัยอยู่ในหอพกันั้น 

ๆ 

     

17 

ท่านคิดว่าการที่หน่วยหอพัก

ออกมาตรการให้นักศึกษาเว้น

ระยะห่างในการอยู่อาศัย

ภายในหอพักตลอดเวลาเป็น

สิ่งที่ไมส่มควรทำ 

     

18 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัมี

การแจง้กฎระเบียบต่าง ๆ 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ในการเข้า

อยู่หอพักก่อนเข้าอยู่อาศัย

ภายในหอพักให้แก่นกัศึกษา

ทราบล่วงหน้า 

     

19 
ท่านพอใจทีห่น่วยหอพัก

ประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกบั

กฎระเบียบของหอพกัที่
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เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 อยู่เสมอ 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

20 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัมี

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎระเบียบต่าง ๆ ในช่วงที่มี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 ผ่านทางโซเชียล

มีเดีย เช่น Line Facebook 

     

21 

ท่านคิดว่าข้อมูลภาย

กฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

กับการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 มีความถูกต้อง 

     

22 

ท่านช่ืนชมที่ทางมหาวิทยาลัย

มีมาตรการลดค่าบริการ

หอพักเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

นักศึกษาได้รับผลกระทบจาก

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 
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23 

ท่านเห็นว่าการที่

มหาวิทยาลัยลดค่าบริการ

หอพัก 25% ทุกหอพัก 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 มีความ

เหมาะสม 
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คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

24 

ท่านรู้สกึว่าข้ันตอนการติดต่อ

หน่วยหอพักเกี่ยวกบัการขอ

ลดค่าบรกิารหอพักในช่วงทีม่ี

การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั

โควิด-19 มีความสะดวก 

     

25 

ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักจัด

ให้มีการชำระค่าบริการหอพกั

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบ

การโอนผ่านอินเตอรเ์น็ต

แบงค์กิ้งได ้

     

26 

ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักจัด

ให้มีช่องทางการชำระ

ค่าบริการหอพกัทั้งแบบโอน

และชำระได้ด้วยตนเองในช่วง

ที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ที่หน่วยหอทำ

ให้ท่านได้เลอืกช่องทางทีท่่าน

สะดวก 

     

27 ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัจัด

ให้จองหอพักในช่วงที่มีการ
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แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

28 

ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกั

จัดทำระบบการจองหอพกั

ออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ให้มีความสะดวกใช้งานง่าย 

     

29 

ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักจัด

ให้จองหอพักในช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 ได้หลายช่องทางทำ

ให้ท่านสามารถเลือกช่อง

ทางการจองหอพักที่ท่าน

สะดวกได ้

     

30 

ท่านรู้สกึว่าการจองหอพัก

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผ่าน

ระบบออนไลนท์ำใหเ้ลือก

ห้องพกัได้ช้ากว่าคนที่ไปจอง
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หอพักที่หน่วยหอพักด้วย

ตนเอง 

 

 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าเป็นจรงิสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด แล้วทำ

เครื่องหมายถูก () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพงึพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

ข้อ ข้อความ 

ระดับความพงึพอใจต่อมาตรการและการบรหิารจัดการ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

31 

ท่านช่ืนชมหน่วยหอพักที่

ถ่ายภาพภายในหอพักต่าง ๆ 

ได้ตามความเป็นจริง เพือ่ให้

ข้อมูลแก่นักศึกษา

ประกอบการตัดสินใจในช่วง

ที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

     

32 

ท่านพอใจทีห่น่วยหอพักโพ

สภาพถ่ายภายในหอพัก

หลายภาพซึง่เพียงพอต่อการ

ตัดสินใจ ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

     

33 ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพกัจัด

ให้มีการดหูอพกัผ่านรูปภาพ
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ที่ทางหน่วยหอพักถ่ายลงเพจ

เฟซบุ๊ก ในช่วงที่มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

 

 

  



106 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ แสดงตารางการ

คำนวณค่า IOC ได้ดังนี ้

ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพกัจัดจุดวาง
สบูล่้างมอืภายในห้องน้ำเพิ่มข้ึนอย่าง
เพียงพอตอ่จำนวนนักศึกษาในหอพัก    

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

2) ท่านพอใจที่แมบ่้านประจำหอพัก
เติมสบู่ล้างมือให้มปีริมาณเพียงพอต่อ
การใช้งานอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

3) ท่านช่ืนชมทีเ่จ้าหน้าที่หอพักทำ
ความสะอาดตู้น้ำด่ืมอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

4) ท่านช่ืนชมที่แมบ่้านประจำหอพกั
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่าง
สม่ำเสมอ 

+1 0 +1 2

3
 = 0.67 ใช้ได้ 

5) ท่านเห็นว่าการที่มีแมบ่้านประจำ
หอพักทำความสะอาดทีจ่ับประตู
หอพัก 3 ครั้งต่อวันมีความเหมาะสม 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

6) ท่านเห็นว่าสิง่ของที่ใช้ร่วมกัน
ภายในหอพักยังไมส่ะอาดเท่าใดนัก 
เช่น ราวบันได* 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

7) ท่านช่ืนชมที่แมบ่้านประจำหอพกั
ทำความสะอาดอปุกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
ภายในห้องคอมมอ่น เช่น โต๊ะ และ
เก้าอี้ เป็นประจำ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

* ข้อนิเสธ 
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปล
ผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

8) ท่านพอใจทีม่ีแม่บ้านประจำ
หอพักทำความสะอาดห้องโถงและ
ห้องคอมม่อนอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

9) ท่านพอใจที่แมบ่้านประจำหอพัก
ทำความสะอาดหอ้งน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

10) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักเพิ่ม
จำนวนอ่างล้างมือภายในหอพักให้
เพียงพอตอ่จำนวนนักศึกษาภายใน
หอพัก 

0 0 +1 1

3
 = 0.34 ใช้ไม่ได้ 

11) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักมีการ
วางเจลแอลกอฮอล์ให้ใช้ในจุดต่าง 
ๆ ที่เป็นส่วนรวมของหอพกัอย่าง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

12) ท่านพอใจที่ทางแม่บ้านประจำ
หอพักมีการเติมเจลแอลกอฮอล์
อย่างสม่ำเสมอทำให้มเีจล
แอลกอฮอลเ์พียงพอต่อการใช้ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

13) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักมี
มาตรการให้นักศึกษาสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครัง้ทีเ่ข้าและออกจาก
หอพัก 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

14) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักมี
มาตรการให้นักศึกษาล้างมือก่อน
เข้าและออกหอพักทุกครั้ง 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

15) ท่านเห็นว่าการที่หน่วยหอพักมี
มาตรการให้บริการตู้กดน้ำครั้งละคนมี
ความเหมาะสม ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของเช้ือCOVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

16) ท่านช่ืนชมที่ทางหน่วยหอพักมี
มาตรการให้แยกขยะประเภทหน้ากาก
อนามัยออกจากขยะอื่น 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

17) ท่านเห็นว่าการที่หน่วยหอพักจัด
ให้มีจุดให้ทิ้งขยะประเภทหน้ากาก
อนามัยแยกจากขยะประเภทอื่นมี
ความเหมาะสม ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

18) ท่านรูส้ึกว่าจำกัดจำนวนคนที่เข้า
ใช้พื้นที่ส่วนรวมหรือห้องคอมม่อนใน
แต่ละช่วงเวลาเป็นเรื่องที่ไมจ่ำเป็น
เพราะเป็นการละเมิดสทิธ์ิของผูท้ี่อาศัย
อยู่ในหอพักนั้น ๆ* 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

19) ท่านคิดว่าการทีห่น่วยหอพักออก
มาตรการให้นักศึกษาเว้นระยะห่างใน
การอยู่อาศัยภายในหอพกัตลอดเวลา
เป็นสิ่งทีท่ำได้ยาก* 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

20) ท่านช่ืนชมที่หน่วยหอพักมีการ
แจ้งกฎระเบียบมาตรการต่าง ๆ ในช่วง
ที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือ COVID-19 
ในการเข้าอยู่หอพักก่อนเข้าอยู่อาศัย
ภายในหอพักให้แก่นกัศึกษาทราบ
ล่วงหน้า 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

* ข้อนิเสธ  
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

21) ท่านช่ืนชมที่เจ้าหน้าที่ประจำ
หอพักติดป้ายมาตรการและ
กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัก
อาศัยภายในหอพักในช่วงที่ยังมกีาร
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
อยู่ ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หอพักในทกุช้ัน 

+1 +1 -1 1

3
 = 0.34 ใช้ไม่ได้ 

22) ท่านพอใจทีห่น่วยหอพกั
ประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกี่ยวกบัมาตรการ
และกฎระเบียบของหอพักที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 อยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

23) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักจัดใหม้ี
ป้ายมาตรการและกฎระเบียบเกี่ยวกบั
การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั COVID-
19 อยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ของหอพัก 

+1 +1 -1 1

3
 = 0.34 ใช้ไม่ได้ 

24) ท่านชอบที่ทางหน่วยหอพกัจัดทำ
ป้ายบอกมาตรการและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการแพรร่ะบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 มีลกัษณะเด่น
และตัวอักษรชัดเจน 

+1 +1 -1 1

3
 = 0.34 ใช้ไม่ได้ 

25) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักมีการ
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ในช่วงที่มกีารแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ผ่าน
ทางเฟซบุก๊ของหน่วยหอพัก 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

26) ท่านคิดว่าข้อมูลภายในป้าย
มาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 มีความถูกต้อง 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

27) ท่านช่ืนชมที่ทางมหาวิทยาลัยมี
มาตรการลดค่าบริการหอพกัเพือ่เป็น
การช่วยเหลือนักศึกษาได้รบัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของเช้ือCOVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

28) ท่านเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยลด
ค่าบริการหอพกั 25% ทุกหอพกั 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

29) ท่านรูส้ึกว่าข้ันตอนการติดต่อ
หน่วยหอพักเกี่ยวกบัการลดค่าบริการ
หอพักในช่วงทีม่ีการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 มีความสะดวก 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

30) ท่านรูส้ึกว่าการดำเนินงานลด
ค่าบริการหอพกั ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มี
ความล่าช้า* 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

31) ท่านพอใจทีห่น่วยหอพกัจัดใหม้ี
การชำระค่าบริการหอพักในช่วงที่มี
การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั COVID-
19ในรูปแบบการโอนผ่านอินเตอรเ์น็ต
แบงค์กิ้งได ้

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

* ข้อนิเสธ  
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

32) ท่านพอใจทีห่น่วยหอพกัจัดใหม้ี
ช่องทางการชำระค่าบริการหอพกัทัง้
แบบโอนและชำระได้ด้วยตนเองในช่วง
ที่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ทีห่น่วยหอทำให้ท่านได้
เลือกช่องทางที่ท่านสะดวก 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

33) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักจัดให้
จองหอพักในช่วงทีม่ีการแพรร่ะบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ผ่านระบบ
ออนไลน์ได ้

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

34) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักจัดทำ
ระบบการจองหอพักออนไลน์ในช่วงที่
มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19ให้มีความสะดวกใช้งานง่าย 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

35) ท่านพอใจทีห่น่วยหอพกัจัดใหจ้อง
หอพักในช่วงทีม่ีการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19ได้หลายช่องทาง
ทำให้ท่านสามารถเลือกช่องทางการ
จองหอพักที่ท่านสะดวกได้ 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

36) ท่านรูส้ึกว่าการจองหอพักในช่วงที่
มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ทำให้
เลือกห้องพักได้ช้ากว่าคนที่ไปจองที่
หอพักที่หน่วยหอพัก* 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

* ข้อนิเสธ 
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ข้อคำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC=
∑𝑹

𝒏
 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

37) ท่านช่ืนชมหน่วยหอพักที่ถ่ายภาพ
ภายในหอพักต่าง ๆ ได้ตามความเป็น
จริง เพื่อให้ข้อมูลแก่นกัศึกษา
ประกอบการตัดสินใจในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

38) ท่านพอใจทีห่น่วยหอพกัมีจำนวน
ภาพถ่ายภายในหอพักเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ในช่วงที่มีการแพรร่ะบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 

39) ท่านช่ืนชมทีห่น่วยหอพักจัดใหม้ี
การดูหอพักผ่านรูปภาพที่ทางหน่วย
หอพักถ่ายลงเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงที่มี
การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั COVID-
19 

+1 +1 +1 3

3
 = 1 ใช้ได้ 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังหมด 35 ข้อ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 73.2 

Excludeda 11 26.8 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.937 35 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

V1 120.4000 418.248 .650 .934 

V2 119.9333 424.340 .628 .934 

V3 120.6000 439.697 .257 .939 

V4 120.6333 437.757 .391 .937 

V5 119.8000 418.855 .772 .933 

V7 119.8000 431.407 .542 .935 

V8 119.7667 425.013 .640 .934 

V9 119.3667 429.068 .602 .935 

V10 120.0333 425.275 .761 .934 

V11 119.9000 430.507 .567 .935 

V12 119.6333 426.171 .756 .934 

V13 119.7667 425.151 .679 .934 

V14 120.3000 437.459 .408 .937 

V15 120.2333 418.944 .667 .934 

V16 120.5667 431.289 .529 .935 

V19 120.6333 442.102 .228 .939 

V20 120.1000 424.438 .721 .934 

V21 120.0000 423.724 .775 .933 
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V22 119.8667 423.154 .784 .933 

V23 119.5667 431.426 .615 .935 

V24 119.6333 433.964 .600 .935 

V25 120.1000 436.714 .436 .936 

V27 120.3333 435.057 .386 .937 

V28 119.9000 425.886 .657 .934 

V29 120.1000 424.024 .760 .934 

V30 120.0000 421.034 .760 .933 

V31 119.9667 425.757 .631 .934 

V33 120.1333 433.292 .544 .935 

V34 120.2333 431.909 .584 .935 

V35 120.0333 420.240 .752 .933 

V6.1 120.4333 446.530 .196 .938 

V17.1 119.7667 439.289 .332 .937 

V18.1 120.5667 439.013 .267 .939 

V26.1 120.8333 454.144 -.007 .942 

V32.1 120.6000 438.524 .266 .939 

 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังหมด 34 ข้อ 

หลังจากทำการตัดข้อ 26 ออกไป 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.942 34 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

V1 117.6000 416.386 .663 .939 

V2 117.1333 422.464 .643 .939 

V3 117.8000 438.234 .261 .943 

V4 117.8333 435.247 .421 .941 

V5 117.0000 417.241 .782 .938 
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V7 117.0000 429.793 .551 .940 

V8 116.9667 422.792 .662 .939 

V9 116.5667 427.426 .612 .939 

V10 117.2333 423.840 .767 .938 

V11 117.1000 429.266 .567 .940 

V12 116.8333 425.040 .754 .938 

V13 116.9667 424.309 .670 .939 

V14 117.5000 434.948 .439 .941 

V15 117.4333 417.564 .670 .939 

V16 117.7667 429.151 .550 .940 

V19 117.8333 440.075 .243 .943 

V20 117.3000 423.666 .710 .939 

V21 117.2000 423.062 .760 .938 

V22 117.0667 422.133 .778 .938 

V23 116.7667 430.323 .611 .940 

V24 116.8333 432.557 .605 .940 

V25 117.3000 435.803 .428 .941 

V27 117.5333 433.913 .384 .942 

V28 117.1000 424.300 .666 .939 

V29 117.3000 422.769 .760 .938 

V30 117.2000 419.821 .760 .938 

V31 117.1667 424.213 .638 .939 

V33 117.3333 432.920 .521 .940 

V34 117.4333 430.668 .584 .940 

V35 117.2333 419.633 .738 .938 

V6.1 117.6333 445.964 .179 .943 

V17.1 116.9667 438.723 .317 .942 

V18.1 117.7667 438.530 .253 .943 

V32.1 117.8000 438.924 .237 .944 

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังหมด 33 ข้อ 

หลังจากทำการตัดข้อ 6 ออกไป 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.943 33 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

V1 114.4000 408.524 .663 .940 

V2 113.9333 414.340 .648 .940 

V3 114.6000 429.628 .272 .945 

V4 114.6333 426.861 .430 .942 

V5 113.8000 409.614 .777 .939 

V7 113.8000 421.683 .555 .941 

V8 113.7667 414.806 .665 .940 

V9 113.3667 419.757 .605 .941 

V10 114.0333 415.964 .766 .940 

V11 113.9000 421.610 .560 .941 

V12 113.6333 416.723 .765 .940 

V13 113.7667 416.530 .667 .940 

V14 114.3000 426.493 .450 .942 

V15 114.2333 409.909 .666 .940 

V16 114.5667 420.944 .556 .941 

V19 114.6333 431.206 .259 .944 

V20 114.1000 415.817 .709 .940 

V21 114.0000 415.517 .751 .940 

V22 113.8667 414.395 .774 .940 

V23 113.5667 422.530 .606 .941 

V24 113.6333 424.516 .607 .941 

V25 114.1000 428.300 .415 .943 

V27 114.3333 424.782 .407 .943 

V28 113.9000 416.369 .666 .940 

V29 114.1000 415.128 .754 .940 

V30 114.0000 411.931 .760 .939 

V31 113.9667 416.447 .635 .941 

V33 114.1333 424.602 .530 .942 

V34 114.2333 422.875 .580 .941 

V35 114.0333 411.482 .744 .940 

V17.1 113.7667 431.289 .303 .944 

V18.1 114.5667 431.564 .233 .945 

V32.1 114.6000 430.938 .235 .945 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อมูลพ้ืนฐานกลุ่มตัวอยา่ง 
โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้นปีท่ีศึกษา คณะวิชา และประเภทของหอพัก 

Frequency table 
Statistics 

 Sex Year Faculty Dorm 

N Valid 337 337 337 337 

Missing 0 0 0 0 

 

เพศ 
Sex 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid male 84 24.9 24.9 24.9 

female 253 75.1 75.1 100.0 

Total 337 100.0 100.0  

 

ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
Year 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yr. 1 105 31.2 31.2 31.2 

Yr. 2 71 21.1 21.1 52.2 

Yr. 3 82 24.3 24.3 76.6 

Yr. 4 up 79 23.4 23.4 100.0 

Total 337 100.0 100.0  
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คณะวิชา 
Faculty 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ART 42 12.5 12.5 12.5 

EDU 67 19.9 19.9 32.3 

SCIENCE 95 28.2 28.2 60.5 

PHARMACY 15 4.5 4.5 65.0 

ENGINEER 118 35.0 35.0 100.0 

Total 337 100.0 100.0  

 
ประเภทของหอพัก 

Dorm 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dorm old 167 49.6 49.6 49.6 

dorm new 170 50.4 50.4 100.0 

Total 337 100.0 100.0  

 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ และอันดับท่ีความพึงพอใจต่อ

มาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รายข้อ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

V1.1 337 1 5 3.40 1.176 

V1.2 337 1 5 3.74 1.161 

V1.3 337 1 5 3.45 1.133 

V1.4 337 1 5 3.22 1.165 

V1.5 337 1 5 3.90 .954 

V1.6 337 1 5 3.99 .913 

V1.7 337 1 5 4.09 .924 

V1.8 337 1 5 4.10 1.054 

V1.9 337 1 5 3.73 1.067 

V1.10 337 1 5 3.84 1.017 
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V1.11 337 1 5 3.87 .996 

V1.12 337 1 5 3.78 1.067 

V1.13 337 1 5 3.55 1.122 

V1.14 337 1 5 3.48 1.244 

V1.15 337 1 5 3.31 1.277 

V1.16n 337 1 5 2.75 1.219 

V1.17n 337 1 5 2.85 1.265 

V2.18 337 1 5 3.67 1.095 

V2.19 337 1 5 3.61 1.094 

V2.20 337 1 5 3.69 1.082 

V2.21 337 1 5 3.78 .967 

V2.22 337 1 5 4.01 1.006 

V2.23 337 1 5 4.05 1.065 

V2.24 337 1 5 3.77 1.032 

V2.25 337 1 5 4.00 1.034 

V2.26 337 1 5 4.03 1.008 

V2.27 337 1 5 3.86 1.060 

V2.28 337 1 5 3.76 1.074 

V2.29 337 1 5 3.81 1.052 

V2.30n 337 1 5 2.43 1.084 

V2.31 337 1 5 3.74 1.013 

V2.32 337 1 5 3.68 1.063 

V2.33 337 1 5 3.75 1.002 

Vtotal 337 1.73 4.91 3.6579 .59300 

Valid N (listwise) 337     

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน ในช่วง
สถานการณโ์ควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

จำแนกตามเพศ และประเภทของหอพักโดยใช้ t-test Independent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล T-test เพศ 
Group Statistics 

 
Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Vtotal male 84 3.6681 .57065 .06226 

female 253 3.6544 .60131 .03780 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Vtotal Equal 

variances 

assumed 

.866 .353 .183 335 .855 .01366 .07478 
-

.13344 
.16076 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .188 148.814 .851 .01366 .07284 
-

.13028 
.15760 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล T-test ประเภทของหอพัก 

Group Statistics 

 
Dorm N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Vtotal dorm old 167 3.6369 .59548 .04608 

dorm new 170 3.6784 .59160 .04537 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Vtotal Equal 

variances 

assumed 

.014 .905 
-

.642 
335 .521 -.04152 .06467 

-

.16872 
.08568 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

.642 
334.801 .521 -.04152 .06467 

-

.16873 
.08569 

 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อมาตรการและการบริหารจัดการหอพักภายใน 
ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ 

โดยจำแนกตามระดับชั้นปีท่ีศึกษา และคณะวิชา โดยใช้ F-test หรือ One-Way ANOVA 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล F-test ระดับชั้นปีท่ีศึกษา 

ค่า Mean ของระดับชั้นปีท่ีศึกษา 
Report 

Vtotal   

Year Mean N Std. Deviation 

Yr. 1 3.8742 105 .54448 

Yr. 2 3.6709 71 .56095 

Yr. 3 3.5174 82 .56377 

Yr. 4 up 3.5044 79 .63195 

Total 3.6579 337 .59300 
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Test of Homogeneity of Variances 

Vtotal   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.513 3 333 .674 

 
ANOVA 

Vtotal   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.404 3 2.801 8.499 .000 

Within Groups 109.752 333 .330   

Total 118.156 336    

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Vtotal   

Scheffe   

(I) Year (J) Year 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Yr. 1 Yr. 2 .20324 .08821 .153 -.0446 .4511 

Yr. 3 .35680* .08461 .001 .1191 .5945 

Yr. 4 up .36976* .08550 .000 .1295 .6100 

Yr. 2 Yr. 1 -.20324 .08821 .153 -.4511 .0446 

Yr. 3 .15357 .09307 .438 -.1079 .4151 

Yr. 4 up .16652 .09388 .371 -.0973 .4303 

Yr. 3 Yr. 1 -.35680* .08461 .001 -.5945 -.1191 

Yr. 2 -.15357 .09307 .438 -.4151 .1079 

Yr. 4 up .01296 .09051 .999 -.2413 .2673 

Yr. 4 up Yr. 1 -.36976* .08550 .000 -.6100 -.1295 

Yr. 2 -.16652 .09388 .371 -.4303 .0973 

Yr. 3 -.01296 .09051 .999 -.2673 .2413 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Vtotal 

Scheffea,b   

Year N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Yr. 4 up 79 3.5044  

Yr. 3 82 3.5174  

Yr. 2 71 3.6709 3.6709 

Yr. 1 105  3.8742 

Sig.  .326 .162 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 82.539. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error levels 

are not guaranteed. 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล F-test คณะวิชา 

Report 

Vtotal   

Faculty Mean N Std. Deviation 

ART 3.6082 42 .70895 

EDU 3.5617 67 .61192 

SCIENCE 3.7219 95 .53946 

PHARMACY 3.6545 15 .70991 

ENGINEER 3.6790 118 .56433 

Total 3.6579 337 .59300 

 

 

Tests of Normality 

 

Faculty 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Vtotal ART .135 42 .053 .929 42 .012 

EDU .101 67 .088 .966 67 .065 

SCIENCE .067 95 .200* .969 95 .024 

PHARMACY .173 15 .200* .907 15 .121 

ENGINEER .070 118 .200* .983 118 .143 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Test of Homogeneity of Variances 

Vtotal   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.458 4 332 .215 

 
ANOVA 

Vtotal   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.164 4 .291 .826 .509 

Within Groups 116.991 332 .352   

Total 118.156 336    

 
 

 


