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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษาท่ี
มีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 รวมท้ังปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดทําปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2557 จํานวน 386  คน 
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผลท่ีมีตอนักศึกษาเปนไปในดานลบมากกวา
ในดานบวก ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน มีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก(( x̄ =3.72, 
S.D.=0.52)  ดานสังคม พบวา มีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก ((x̄ =3.55, S.D.= 0.88) ดานการใช
พลังงาน พบวามีผลกระทบในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.03,S.D.=0.73) และผลกระทบดานการอนุรักษ
ประ เพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เกษตรไทย พบวา  มีผลกระทบในภาพรวมอยู  ในระดับมาก       
(x̄ =3.60,S.D.=0.85) เชนเดียวกัน สําหรับแนวทางแกไข ไดมีขอเสนอแนะใหจัดปฏิทินการศึกษาเหมือนเดิม 
หรือเปด ปดภาคการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิศาสตรของประเทศ รวมท้ังใหสอดคลองกัน
กับทุกระดับการศึกษาและเหมือนกันท่ัวประเทศ  
คําสําคัญ: ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ผลกระทบ ขอเสนอแนะ  
 

Abstract 
 This research aims to study the effect of using the ASEAN educational calendar to 
conduct education management that influence to the students of KhonKaen University in the 
academic year 2557 as well as the problems, obstacles and the solutions for development 
and improvement of the KKU educational calendar preparation process were included. This 
survey research was collected data from the 386 student questionnaires. The research found 
that an overview of the effects were more negative than positive in terms of teaching and 
learning management with a high level ((x̄ =3.72, S.D.=0.52). Social effect also was found with a 
high level  (x̄ =3.55, S.D.=0.88). And the high level (  x̄  =3.60, S.D.= 0.85) of the effect on energy 
consumption was presented. For the solutions, the students proposed to reorganize the study 
calendar as before, to be with property climate and in accordance with all educational levels. 
Keywords: ASIAN academic calendar, effects, suggestion  
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การศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 

บทนํา 
 รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศเพ่ือรวมผลักดันใหเกิดการสราง
ประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการจัดการศึกษาแบบทวิภาคและเปดภาคเรียน
ของมหาวิทยาลัย ในประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือตนเดือนมิถุนายนของทุกป ผลจากการประชุมสามัญ
ของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความคิดเห็นใหแตละมหาวิทยาลัย ทําการปรับการเปดภาคเรียนของแตละมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในปการศึกษา 
2558  ซึ่งปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนน้ัน ถือกําเนิดจากวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน กลาวคือ เพ่ือ
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรม การกินดี
อยูดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวิจัยและสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(กองอาเซียน 4 และกรมอาเซียน กระทรวงตางประเทศ, 2558) และจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงมีนโยบายใหดําเนินการในปการศึกษา 2557  โดยเปดเรียนตนเดือนสิงหาคม 
2557 และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในฐานะผูดําเนินการดานการสนับสนุนการเรียนการสอน ได
ดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งตองสอดคลองกับระเบียบวาดวยการจัด
การศึกษาข้ันระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังน้ัน จึงไดมีการปรับการเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2557 
เปนแบบอาเซียน  กลาวคือ เปดภาคการศึกษาตน  ระหวางเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2557 และเปดภาค
การศึกษาปลาย ระหวางมกราคม – พฤษภาคม 2558 และมีการเปดภาคการศึกษาพิเศษ ระหวางเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 อยางไรก็ตาม ในระยะท่ีผานมา (ป 2556-2557) ไดมีการกลาวถึงผลกระทบของ
การเลื่อนการเปด-ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในวาระตางๆ กันหลายครั้ง เชน ในการจัดการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ผลกระทบ ทางเลือก และทางออกเก่ียวกับการเลื่อนเปด-ปดภาคเรียนของสถาบันการศึกษา ท่ีมุง
เตรียมพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 (ในเวลาราชการ)  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทาง ขอเสนอแนะและบทสรุป ท่ีจะนําไปสูทางออกในการเปลี่ยนแปลง การเปด-ปดภาคเรียน
ท่ีเหมาะสมตอบริบทการศึกษาไทย และในการศึกษาผลกระทบจากการเปดปดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย บรรจบ (2557) กลาววา อาจเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอนและ
การวิจัยทางการเกษตรท่ีตองปลูกพืชตามฤดูกาล รวมท้ังการฝกงานหรือการฝกสอนของนิสิตนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และอาจมีขอเสียหรืออุปสรรคสําหรับประเทศไทย เชน สภาพอากาศชวงฤดูรอนไมเหมาะสม
กับการเรียนการสอน ตองใชเครื่องปรับอากาศและเสียคาไฟฟามากกวาปกติ รวมท้ัง ธีระพร (2554) ไดกลาวใน
เรื่องการปรับเปลี่ยนในการเปดภาคเรียนตามอาเซียนเหมาะสมหรือไม วาประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณา คือ 
ความเหมาะสมของวิถีชีวิตของคนแตละประเทศท่ีกําหนดชวงเวลาการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ รวมถึงวิถีชีวิตของการทํางานดวย ดังน้ัน จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจในการท่ีจะศึกษาถึง
ผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ในการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วาจะมี
ผลกระทบเปนไปในทางบวกหรือทางลบอยางไร รวมท้ังปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข เพ่ือท่ีจะไดนํา
ผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชน
ตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาถึงผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 รวมท้ังปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข   
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  กําหนดเน้ือหาการศึกษาถึงผลกระทบท่ีไดรับท้ังทางบวกหรือทางลบ ดานการจัด 
การเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใชพลังงาน และดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 
 2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ทุกช้ันป ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ในปการศึกษา 2557 (ยกเวนวิทยาเขตหนองคาย) 
 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษาวิจัย ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2558 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 จํานวน 26,814 คน (ยกเวนวิทยาเขตหนองคาย) คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยสูตรของ TaroYamane 
(1973)  (บุญชม, 2545) ไดจํานวน 394 ตัวอยาง จึงกําหนดใหทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางตามคณะ จํานวน 400 ตัวอยาง แตไดรับการสงคืนกลับจํานวน 
386 ตัวอยาง จึงไดนํามาใชในการศึกษาและวิเคราะห    
เคร่ืองท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1: ขอมูลลักษณะของกลุมตัวอยางบางประการ 
ตอนท่ี 2: ผลท่ีไดรับจากการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการดําเนินการจัดการศึกษา ประจําป

การศกึษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใชพลังงาน และดาน
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย โดยกําหนดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ
ความสําคัญของผลท่ีไดรับใน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3: ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น  
การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ( Statistical Package for the 
Social Science for Windows) Version 19 โดยสถิติใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะหจากคาเฉลี่ยเปน 5 ระดบัตามแบบของ Likert (ประคอง, 2542) 
ไดแก มีผลท่ีไดรับในระดับมากท่ีสดุ ในระดับมาก ในระดับปานกลาง ในระดับนอย และในระดับนอยท่ีสุดโดยมี
เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   4.50-5.00    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   3.50-4.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   2.50-3.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.50-2.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.00-1.49    หมายถึง    มีผลท่ีไดรับในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของการใชปฏิ ทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 มีผลการศึกษา ดังน้ี 

1. สําหรับลักษณะของกลุมตัวอยางบางประการ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 67.1 ท่ี
เหลือเปนเพศชายรอยละ 32.9 นอกจากน้ี รอยละ 96.6 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 3.4 เปน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ตารางท่ี 1) 
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การศึกษาผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ท่ีมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 

ตารางท่ี  1 จํานวนและรอยละของลักษณะบางประการของกลุมตวัอยาง 
 ขอมูลสวนทั่วไป จํานวน (N=386) รอยละ 
เพศ 
 ชาย 127 32.9 
 หญิง 259 67.1 
 รวม 386 100.0 
ระดับการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี 373 96.6 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 13 3.4 

 รวม 386 100.0 

 
 2. ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับผลของการปรับใชปฏิทินการศึกษาแบบ
อาเซียนในการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ในดานตางๆ (ตารางท่ี 2) ดังน้ี  

1) ดานการจัดการเรยีนการสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นวามีผลกระทบในระดับมาก
ทุกประเด็น ไดแก สภาพอากาศที่รอน ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนอยางมาก ((x̄ =4.12, S.D.=0.96) 
การจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ ((x̄ =4.04, S.D.=0.95) และ การเปด-ปด
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือโรงเรียนท่ีไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาตองมี
ความยุงยากในการจัดการเพ่ิมข้ึน ((x̄ =3.77,S.D.=0.90) เปนตน 

2) ดานสังคม พบวา การปรับเปลีย่นปฏิทินการศึกษา แบบอาเซียนท่ีมีเวลาไมตรงกับโรงเรียน ทําให
มีปญหาและผลกระทบในระดับมากในเรื่อง การขาดโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัว(( x̄ =3.87, 
S.D.=0.99) และมีผลกระทบในระดับปานกลาง ไดแก ทําใหนักเรียนท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
มีชวงเวลาท่ีไมตอเน่ืองนานเกินไป มีโอกาสท่ีจะถูกชักชวนเขาสูอบายมุข ยาเสพติด เด็กกลุมรถแขง หรือ 
อาชญากรรมไดงาย ((x̄ =3.47, S.D.=1.03) และการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนท่ีไมตรงกับ
โรงเรียนของพ่ีนองและอาชีพของบิดามารดา ทําใหสถาบันครอบครัวมีปญหา เน่ืองจากมีชวงเวลาหยุดเพื่อ
ทํากิจกรรมรวมกันท่ีไมตรงกัน (x̄ =3.31, S.D.=1.11) ตามลําดับ 

3) ผลกระทบดานการใชพลังงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นวามีผลกระทบในระดับ
มากทุกประเด็น ไดแก การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย เชน 
หอพักนักศึกษา มีสภาพอากาศท่ีรอน  มีการใชเครื่องปรับอากาศมากข้ึน (x̄ =4.21, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ 
มีการใชเครื่องปรับอากาศในหองท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัตกิาร มีการเปดเครื่องปรับอากาศมากข้ึนดวย 
(x̄ =4.16, S.D.=0.86) และ ทําใหมีผลกระทบตอคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานนํ้าอยางมากดวย 
(x̄ = 4.09, S.D.=0.89) 

4) ผลกกระทบดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย พบวา การปรับเปลี่ยน
ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งไมสอดคลองกับฤดูกาลเพาะปลูกของประเทศไทย มีผลกระทบในระดับมาก 
เน่ืองจาก ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากเกษตรกร/ชาวสวนในพ้ืนท่ี  (x̄ =3.61, 
S.D.=0.92) รองลงมาคอื ทําใหนักศึกษาขาดการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวของ
กับวิถีชีวิตเกษตรกรไทย เชน ประเพณีลงแขก ดํานา การเก่ียวขาว เปนตน เน่ืองจากชวงเวลาท่ีไมสอดคลองกับ
การเรียนการสอน (x̄ =3.60, S.D.=0.92)  
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นถึงผลการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนท่ีมีผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม ดานการใช
พลังงาน และดานการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 

ดานการจัดการเรียนการสอน X  S.D. ระดบัผลกระทบ 
ดานการจัดการเรียนการสอน    
การปรับปฏิทินการศึกษาตามแบบอาเซียน กับผลกระทบดานการเรียนของนักศึกษา 3.56 1.02 มาก 
ผลของการปรบัเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนไมครบทุกระดับการศึกษา  (เชน    
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาไมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเฉพาะระดับอุดมศึกษา) 

3.63 0.94 มาก 

ผลกระทบตอการจัดการเรียนของนักศึกษากับสภาพภูมิอากาศ 4.12 0.96 มาก 
ผลกระทบจากการเปด-ปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีไมตรงกันกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3.77 0.90 มาก 
การจัดการเรียนการสอนกับผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศของประเทศ 4.04 0.95 มาก 
ภาคการศึกษาปลายท่ีมีวันหยุดมาก กับผลกระทบตอการเรยีนของนักศึกษา 3.55 1.05 มาก 
ภาคการศึกษาปลาย มีการเกณฑทหารประจําปทําใหนักศึกษาตองลาเรียนเพื่อไปเกณฑทหาร มี
ผลกระทบกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

3.77 0.98 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับผลกระทบในการกําหนดวันจับสลากของ 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อชดใชทุนของนักศึกษา  

3.67 0.89 มาก 

การทดลองทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการเม่ือมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน  
กับผลกระทบเก่ียวกับขอมูลการทดลอง 

3.43 0.91 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการศึกษาภาคสนามท่ีตองปรับเวลาตาม 3.77 0.92 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับ 
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการจัดการฝกงานสายงานดานพืช 

3.77 0.90 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการฝกงานของนักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา 3.70 0.93 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการปฏิบัติงานในวิชาโครงการทันตกรรมโรงเรียน 
ท่ีชวงเวลาเรียนไมตรงกันกับนักเรียนกลุมเปาหมาย  

3.62 0.86 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับกิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน  
การทดลองสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.72 0.88 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการรวบรวมงานวิจัย การนําเครื่องมือไปทดลองใช  
กับโรงเรียนท่ีเปนแหลงเรียนรู/ฝกงาน  

3.76 0.87 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับ การประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ีตองใชนักศึกษาเขามาชวยเหลืองาน 

3.71 0.88 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน  
วันภาษาไทยแหงชาติ วันวิทยาศาสตรแหงชาติ  

3.68 0.95 มาก 

เฉล่ีย 3.72 0.52 มาก 
ดานสังคม    
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ท่ีไมตรงกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กับโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัว 

3.87 0.99 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับโอกาสในการถูกชักชวนเขาสูอบายมุขของนักเรียน 
ท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

3.47 1.03 ปานกลาง 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ท่ีไมตรงกับโรงเรียนของพี่หรือนอง และอาชีพพอแม  
กับความสัมพันธในสถาบันครอบครัว 

3.31 1.11 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.55 0.88 มาก 
ดานการใชพลังงาน    
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชเครื่องปรับอากาศในหอง 
ท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ 

4.16 0.86 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย 
เชน หอพักนักศึกษา  

4.21 0.85 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับการใชพลังงานนํ้า เชน นํ้าประปา  
และนํ้าท่ีใชในการทดลองในการศึกษาภาคการเกษตร 

3.84 1.01 มาก 

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟา และพลังงานนํ้า 4.09 0.89 มาก 
ดานการอนรุักษประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเกษตรไทย 4.03 0.73 มาก 
การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน กับโอกาสเรียนรูของนักศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
ในระดับเกษตรกร/ชาวสวน 

3.61 0.92 มาก 

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนกับโอกาสในการทํากิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย
ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยของนักศึกษา เชน ประเพณีลงแขก ดํานา การเก่ียวขาว เปนตน 

3.60 0.92 มาก 

เฉล่ีย 3.60 0.85 มาก 
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 3. สําหรับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขน้ัน พบวา มีประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
วาเปนปญหาและอุปสรรค ท้ังหมด 93 ราย ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก  

1) การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน โดยเฉพาะการเปดภาคการศึกษาปลาย มีสภาพ
อากาศรอน ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน ไมเอ้ือตอการเรียน เปนผลใหมีการใชพลังงานไฟฟามากข้ึน และมี
ปญหาในการทํากิจกรรมกลางแจง จํานวน 52 ราย คดิเปนรอยละ 55.9   

2) การเปดภาคเรียนซึง่ตรงกับฤดูฝนและฤดูรอน ทําใหมีอุปสรรคยากลําบากในการเดินไปเรียนและ
การทํากิจกรรมกลางแจง ท่ีมักมีฝนตกบอยครั้ง มีจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 20.4   

3) การเปดเรียนในภาคการศึกษาปลาย จะมีวันหยุดทางราชการมาก เชน วันสงกรานต ทําให
การเรียนไมตอเน่ือง และเรียนไดไมเต็มท่ี จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12.9  

4) การเปด ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ไมตรงกันกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในบาง
มหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถทํากิจกรรมรวมกันได เชน กิจกรรมคายอาสา กิจกรรมแนะแนวการศึกษา รวมท้ัง
นักศึกษาท่ีมีวิชาชีพดานครู ท่ีมีระยะเวลาไมตรงกับทางโรงเรียน เปนตน จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.7  

5) การเปด ปด ภาคการศึกษาตามปฏิทินแบบอาเซียน ทําใหการเรียนดานเกษตรกรรม การเรียนไม
ตรงกับฤดูกาลการเพาะปลูก ทําใหเรียนรูไดไมเต็มท่ี เปนตน จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.7 

 สวนแนวทางแกไขของผูตอบแบบสอบถาม มีผู ที่ใหความคิดเห็นจํานวน 44 ราย มีประเด็นท่ี
นาสนใจ ไดแก  
 1) ควรเปดภาคการศึกษาเหมือนเดิม หรือควรจัดปฏิทินการศึกษาเหมือนเดิม จํานวน 25 ราย คิดเปน
รอยละ 56.8  
 2) ควรเปด ปดภาคการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและภูมิศาสตรของประเทศ จํานวน 
10 ราย คิดเปนรอยละ 22.7  
 3) ควรเปด ปดภาคการศึกษาใหสอดคลองทุกระดับการศึกษา และควรทําทุกสถาบันใหเหมือนกัน
ท่ัวประเทศ 9 ราย คิดเปนรอยละ 20.5  
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
             จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบวา มีผลกระทบสอดคลองกันกับ ผลการประชุมสรุปความเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของการเลื่อนกําหนดเปดเทอมเปนเดือนสิงหาคม ของคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีกลาววา ผลการดําเนินงาน
ในระยะ 1 ปการศึกษาท่ีผานมา ไมเปนไปตามคาดหวัง สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาหลายดาน โดยเฉพาะ
ในดานการจัดการเรียนการสอน ท่ีอยูในชวงหนารอน สงผลใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนลดลง 
การทดลองปลูกพืชดานการเกษตรเกิดปญหาในการดูดนํ้ารดแปลงผักทดลอง ชวงสงกรานตมีวันหยุดติดตอ
หลายวันทําใหขาดความตอเน่ืองในการเรียนการสอน รวมท้ังการฝกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร การฝก
อนามัยชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร ท่ีมีเวลาการฝกไมตรงกับชวงเปดเทอมของโรงเรียน และเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามเดิม นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับความคิดเห็นของการเปด-ปด
ภาคเรยีนตามอาเซียน ซึ่งท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(ปอมท.) (2562) สมัย
สามัญครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบรับรองผลการศึกษาท่ีพบวา คณาจารย 
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษา ไมเห็นดวยกับการเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียน รอยละ 
73.2 63.0 และ 60.9 ตามลําดับ และใหความเห็นวา การเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียนน้ัน เปนอุปสรรคตอการ
เรียนการสอน เพราะไมสอดคลองกับบริบทของสภาพอากาศ หองเรียนมีอากาศรอน ตองใชเครื่องปรับอากาศ
เพ่ิมมากข้ึน และการมีวันหยุดคอนขางมากทําใหขาดความตอเน่ืองในการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี เปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางตอผลกระทบ 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งทุกรายท่ีมีปญหาเสนอใหมหาวิทยาลัย
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กลับไปใชการเปด-ปดภาคการศึกษาเหมือนเดิม และมีในบางรายท่ีมีการเสนอแนะเพ่ิมเติมหากยังไมไดมี
การปรับเปลี่ยนการเปด-ปด ภาคการศึกษา ไดแก ควรปรับปรุงหองเรียนใหเอ้ืออํานวยตอสภาพแวดลอม ควร
เปด-ปดภาคการศึกษาใหตรงกันทุกระดับการศึกษาและควรทําใหเหมือนกันทุกสถาบัน ควรมีการสํารองนํ้าหรือ
มีเครื่องสํารองไฟฟาใหเพียงพอ  
 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรท่ีจะไดมีการศึกษาตอยอดถึงผลกระทบท่ีเก่ียวกับ 
ความสอดคลองกับการสมัครเขาทํางานท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกขน และผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิตท่ีไดจบ
การศึกษาโดยใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน รวมท้ังการวิจัยผลกระทบจากผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมอ่ืนๆ เชน 
นักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือจากอาจารยและนักวิจัยจาก
ประเทศกลุมอาเซียนเหลาน้ันดวย     
 

สรุปผลการวิจัย 

   ผลการวิจัย สรุปไดวา ผลของการใชปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการดําเนินการจัดการศึกษา ใน
ปการศึกษา 2557   มีผลกระทบตอนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปในดานลบมากกวาดานบวก โดยใน
ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ไมเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการเปด-ปดภาค
การศึกษาท่ีไมตรงกันกับสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหมีความยุงยากในการจัดการมากข้ึน ดานสังคม 
พบวา นักศึกษาขาดโอกาสในการทํากิจกรรมกับครอบครัวและทําใหนักเรียนท่ีกําลังจะเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา มีชวงเวลาท่ีไมตอเน่ืองนานเกินไปมีโอกาสท่ีจะถูกชักชวนเขาสูอบายมุข หรือ อาชญากรรมไดงาย 
รวมท้ังทําใหสถาบันครอบครัวมีปญหาเน่ืองจากมีชวงเวลาหยุดเพ่ือทํากิจกรรมรวมกันท่ีไมตรงกัน ดานการใช
พลังงาน พบวา การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาในท่ีพักอาศัย  เชน 
หอพักนักศึกษา ในหองท่ีใชในการเรียนการสอน และหองปฏิบัติการ มีการเปดเครื่องปรับอากาศมากข้ึน ทําใหมี
ผลกระทบตอคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานนํ้าอยางมาก ดานการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตเกษตรไทย พบวา  การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียน ซึ่งไมสอดคลองกับฤดูกาล
เพาะปลูกของประเทศไทย ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากเกษตรกร/ชาวสวนในพ้ืนท่ี  และ
ขาดการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยสําหรับปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขน้ัน พบวา มีประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก การเปดภาคการศึกษาปลาย มีสภาพอากาศรอน 
ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน ไมเอ้ือตอการเรียน เปนผลใหมีการใชพลังงานไฟฟามากข้ึน และมีปญหาในการทํา
กิจกรรมกลางแจงรวมท้ังการเปดเรียนในภาคการศึกษาปลาย มีวันหยุดทางราชการมาก เชน วันสงกรานต ทําให
การเรียนไมตอเน่ือง และเรียนไดไมเต็มท่ี การเปด ปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ไมตรงกันกับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และในบางมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถทํากิจกรรมรวมกันได เชน กิจกรรมคายอาสา กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลการวิจัยฉบับน้ีสามารถดําเนินการและสําเร็จลุลวงไดไปดวยดี ดวยความกรุณาของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการวิจัยสถาบันสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดใหความอนุเคราะหสนับสนุนทุนวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหการทําวิจัยน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงค 
โดยเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารยสุมนา นีระ  ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา และคําแนะนําอันเปน
ประโยชนตลอดการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี  ตลอดจนทีมงานนักวิจัย และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน  
 สุดทายน้ี ตองขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี  
จนสามารถจัดทําเปนเลมฉบับสมบูรณไดดวยดี 
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