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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย เพ่ือศกึษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดีตามความ

คดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา  โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน 

การบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

จําแนกตาม สถานะภาพ ชัน้ปีและสาขาวิชา กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 11 คน อาจารย์ 

จํานวน 160 คน และนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีท่ี 1-2 สาขาบญัชี สาขา

การตลาด สาขาคอมพวิเตอร์และสาขาการโรงแรม ท่ีกําลงัศกึษาอยูท่ี่วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ในภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศกึษา 2555 จํานวน 229 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จํานวน 50 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .95 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ียคา่ความเบ่ีย งเบน

มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตา่ง

เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบวา่ 

 1.  ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษามีความคดิเห็นตอ่สิง่แวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

โดยรวมและเป็นรายด้านวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลางทกุด้าน 

 2.  ผู้บริการ อาจารย์และนกัศกึษา มีความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคิ นีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

โดยรวมไมต่า่งกนั และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบวา่ อาจารย์มีความคดิเห็นแตกตา่งกบันกัศกึษา

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตใินด้านอาคารสถานท่ี ด้านการเรียนการสอน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา  

 3. นกัศกึษาท่ีมีระดบัชัน้ปีตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและรายด้านไมต่า่งกนั 

4.  นกัศกึษาท่ีมีสาขาวิขาตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี
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 This research aimed to study the environment inside Siam Technology Commercial 

college under the patronage of Royal Highness Princess Bejaratana as Perceived by 

Administrators, Instructor, and Student in overall and in five aspects: physical buildings, 

student services, learning and teaching, students social relation, and student activities 

categorized by status and by academic level and major filed for student only. The sample 

included 11 administrators 160 instructors and 229 vocational diploma students in the first 

and second year studying accounting, marketing, computer science, and hotel industry at 

Siam Technology Commercial College under the patronage of Royal Highness Princess 

Bejaratana during second semester of academia year 2012 totaling 400 participants. The 

instrument used to collect data was a five-point rating scale questionnaire of 50 year items 

with a reliability coefficient of .95 The statistical methods used to analyze data were 

frequency, percentage, mean, standard  deviation, t-test, one-way analysis of variance, and 

Scheffe’ test. The research findings were as follows:  

1. Administrators, instructors, and students found the environment at Siam  

technological commercial College in overall and in five aspects were at moderate level of 

appropriateness  

2. Administrators, instructors, and students had no significant difference opions in  

overall environment but there were significant differences found between instructors and 

students on the aspects of physical buildings, learning and teaching, and student activities. 

3. Students from different academic level had neither significant difference in their  

opinions forward the overall collage environments nor in each aspect.  

4. There were no significant differences found among students from various major  

fields of study. 
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 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ ดร.จารุวรรณ  สกลุค ูประธานกรรมการ

ควบคมุวิทยานพินธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา  สธุรรมรักษ์ ซึง่ได้ให้คําแนะนําเพ่ือแก้ไขปริญญานิพนธ์

ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพอยา่งย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา ใฒนาณรงค์ และอาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 

กรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเตมิ ท่ีได้แตง่ตัง้เพิ่มเตมิ ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ร่วมเป็นกรรมการสอบครัง้นี ้

 ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร .กลุธิดา เทพพทิกัษ์ ดร .ราชนัย์ บญุธิมา และ        

ดร. อรรณพ โพธิสขุ ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั       

ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ และสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคณุผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  เพ่ือนร่วมงานและนกัศกึษาทกุทา่นท่ีให้

ความร่วมมือในการอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้

 ขอขอบพระคณุคณุพอ่สถาพรและคณุแมไ่พฑรูย์  ใจตุ้ย ท่ีสนบัสนนุการทําปริญญานิพนธ์จน

สําเร็จลลุว่ง ขอบคณุ คณุกิตต ิโลหะเวช ท่ีให้กําลงัใจผู้ วิจยัในการทําปริญญานพินธ์มาโดยตลอด 

 ขอขอบคณุพ่ีๆ เพ่ือนๆ สาขาวิชาการอดุมศกึษาทกุทา่นท่ีมีสว่นชว่ยเหลือในการทําปริญญานิพนธ์นี ้

จนประสบผลสําเร็จ 

 คณุคา่ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัมอบให้แดบ่ดิา มารดา ครู อาจารย์ พ่ีๆ เพ่ือนๆ  และผู้

มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่ชีวิตความเป็นอยู่  ตลอดจนพฒันาการด้านตา่งๆ  ของมนษุย์      

เป็นอยา่งมาก นกัการศกึษาในปัจจบุนัก็มีความเช่ือวา่  สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมมนษุย์ซึง่เราสามารถจดัสภาพแวดล้อมให้ดีแล้วก็สามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของมนษุย์

ให้เป็นไปในทางท่ีดีโดยง่าย  สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอยา่งย่ิงสําหรับเยาวชนคือ  บ้าน และสถานศกึษา  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปัจจบุนัสถาบนัการศกึษ ามีบทบาทมากขึน้ ในการถ่ายทอดวิชาความรู้  ลกัษณะ

นิสยั  อาชีพการงาน  และสิ่งจําเป็นอ่ืนๆ ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งราบร่ืน  

เป็นท่ียอมรับกนัแล้ววา่สถาบนัการศกึษามีอิทธิพลตอ่ผู้ เรียนคือ พฤตกิรรมการบริหารสถาบนั พฤตกิรรม

ผู้สอน กระบวนการเรี ยนการสอนและพฤตกิรรมของผู้ เรียนในสถานศกึษา ดงันัน้สภาพแ วดล้อมใน

สถานศกึษาจงึเป็นสิง่ สําคญัประการหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม    

ของผู้ เรียน จงึเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในสถานศกึษาโดยตรงท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กบัผู้ เรียน 

(กนกรัตน์  นาคหฤทยั . 2540: 1) นอกจากนีส้ภาพแวดล้อมสถาบนัการศกึษาท่ีดี  ยอ่มสง่ผลตอ่ความ

จงรักภกัดีของนกัศกึษาตอ่สถาบนัการศกึษาของตนเองด้วย ในการพฒันาประเทศนัน้ สถาบนัการศกึษา

นบัวา่มีความสําคญัและมีสว่นในการท่ีจะพฒันาพลเมืองของประเทศให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ มีความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม  มีระเบียบวินยั  ขยนั อดทน  มีความสามคัคี และยดึหลกัการปฏิบตังิานนัน้ สิ่งท่ี

สําคญัท่ีสดุก็คือ  การจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพ  ทัง้นีเ้พราะการศกึษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความรู้  ความคดิ ความสามารถ และทกัษะท่ีจําเป็ นตา่งๆ เพ่ือการปรับตวั  

และดํารงอยูใ่นสงัคมยคุโลกาภิวตัน์อยา่งมีความมัน่คง (สวุฒัน์ ชา่งเหล็ก . 2542: 27) นอกจากนี ้

นกัจิตวิทยาท่ีสนใจเก่ียวกบัอิทธิพลของสภาพแวดล้อมมีความเช่ือวา่  พฤตกิรรมของนกัศกึษามี

ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา  วิธีการพฒันานกัศกึษาได้ผลทางหนึง่จงึเก่ียวข้องกบั

การจดัการกบัปฏิกิริยาระหวา่งนกัศกึษากบัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา  เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มี

ความสมบรูณ์ทกุๆ ด้าน (สําเนาว์ ขจรศลิป์. 2538: 89)  

 การศกึษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา จะชว่ยทําให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในมหาวิท ยาลยั เชน่ 

ผู้บริหาร อาจารย์ เป็นต้น  ได้เข้าใจถึงลกัษณะของมหาวิทยาลยัอยา่งลกึซึง้  อีกทัง้ยงัได้ข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การวางแผนสถานศกึษา ทัง้นีเ้น่ืองจากความสําคญัของสภาพแวดล้อมจะมีผลตอ่

ประสบการณ์ของนกัศกึษา ซึง่จะมาจากลกัษณะของสถาบนัหลกัสตูร คณาจารย์ กลุ่ มเพ่ือน  และ   

การมีสว่นร่วมของนกัศกึษา (Astin. 1993: 55) จากเหตผุลดงักลา่ว สามารถทําให้เช่ือได้วา่ องค์ประกอบ

สําคญัด้านสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา ท่ีมีสว่นสนบัสนนุในด้านการเรียนการสอน  การจดั
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สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ะสอดคล้องกบัความต้องการ นัน้ สามารถกระตุ้นผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  

และพฒันาตนเองจนสดุขีดความสามารถ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมาย ตามท่ีต้องการ ได้ 

(วิจิตร สินสิริ. 2534: 39) 

 จากการศกึษาสภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์

สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ของผู้ วิจยัและจากการสมัภาษณ์

นกัศกึษาในสถาบนัพบวา่ การจดัสภาพแวดล้อมวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ  

มีปัญหาทีสํ่าคญัตามความคดิเหน็หลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้

 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี  พบวา่  อาคาร และสถานท่ีบางจดุยงั ไมเ่หมาะสม และ

อปุกรณ์ในการเรียน ไมเ่พียงพอตอ่การจดักิจกรรมการศกึษา เชน่ ห้องคอมพวิเตอร์ มีคบัแคบ  อปุกรณ์

ในห้องคอมพวิเตอร์มีจํานวนไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนกั ศกึษา และอยูห่า่งจากห้องเรียนทําให้เสียเวลา

ระหวา่งการเดนิเปล่ียนคาบเรียน  อาคารเรียน มีสภาพทรุดโทรม ห้องนํา้ ไมส่ะอาด มีขยะและ ก้นบหุร่ี

จํานวนมาก ทัง้นีน้กัศกึษาได้กลา่วเพิม่เตมิถึงลานกีฬาท่ีไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนกัศกึษาท่ีต้องการทํา

กิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ อีกด้วย (ปวิตา  ออ่นน้อม. 2555: สมัภาษณ์) 

 สภาพแวดล้อมด้านการบริการนกัศกึษา  พบวา่ นกัศกึษา และอาจารย์ มีความต้องการ          

การค้นคว้าหาข้อมูลจากเครือขา่ยไร้พรมแดนหรืออินเ ตอร์เน็ต และอินเตอร์เนต็ไร้สายเพ่ือเข้าสูเ่นือ้หา

ท่ีต้องการสืบค้นได้ง่ายขึน้  ซึง่ทางสถาบนัยงัไมเ่ปิดให้ใช้บริการ  และนกัศกึษาต้องการ  การให้บริการ

ด้านแนะแนวทางในการศกึษาภายในสถาบนัมากย่ิงขึน้ การบริการด้านการปร ะชาสมัพนัธ์ภายใน

สถานศกึษาท่ียงัไมค่รอบคลมุ และไมท่ัว่ถึงอีกหลายอาคาร ทําให้การตดิตอ่ลา่ช้า  และเสียผลประโยชน์

บางประการ  ยกตวัอยา่งเชน่  การแจ้งขา่วกองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศกึษาของรัฐบาล  หรือเงินทนุเพ่ือ

การศกึษาอ่ืนๆ ของสถาบนัจงึทําให้นกัศกึษาเสียประโยชน์ (ปณิุกา  โทพิลา. 2555: สมัภาษณ์)  

 สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน พบวา่การจดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงู  (ปวส.) เน้นการสอนแบบทฤษฎีมากไป  ควรจะให้นกัศกึษาได้ลงมือปฏิบตัอิยา่งจริงจงั

เพ่ือเกิดความชํานาญและเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ อีกทัง้การสอนไมมี่การบรูณาการ หรือ

ประยกุต์ส่ือการเรียนการสอนมากนกั  ห้องเรียนมีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั แตอ่าจารย์ผู้สอนยงั

ไมมี่ประสบการ ณ์ในการใช้งาน มากนกั จงึไมเ่กิดประโยชน์ ตอ่การเรียนการสอนเทา่ท่ีควร  (ประกาศ  

ราชภกัดี. 2555: สมัภาษณ์) 

 สภาพแวดล้อมด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน พบวา่  ปัญหานกัศกึษามกัสร้างคา่นยิมท่ีผดิโดยมกั

แบง่กลุม่ 6-15 คน นบัถือกนัตามคา่นิยมท่ีผิด โดยรุ่นพ่ีและรุ่นน้องไมมี่วฒันธรรมท่ีสร้างความ

ปรองดองในหมูค่ณะ ขาดความสามคัคีในสถาบนั  มีการตัง้กลุม่เพ่ือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท และ

ร่วมกนัสร้างสงัคมท่ีผิดจารีต เชน่ รักในวยัเรียน นําพาเพ่ือนเสพยา แตง่หน้าจดัจ้าน แตง่กายลอ่แหลม 

หากเพ่ือนคนใดท่ีทําตวัดีจะถกูล้อเลียน เชน่ คนท่ีแตง่กายถกูระเบียบจะดลู้าสมยัในสายตา ของเพ่ือน

สว่นมาก เป็นต้น (ปณิุกา โทพลิา. 2555: สมัภาษณ์) 
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 สภาพแวดล้อมด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา พบวา่ มกัเกิดปัญหานกัศกึษาไมเ่ข้าร่วม

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมในสถานศกึษา   เพราะไมมี่การรณรงค์หรือปลกูจิตสํานกึใน

การเข้าร่วมกิจกรรม เชน่ กิจกรรม วนัไหว้ครู กิจกรรมกีฬา ภายใน  กิจกรรมลกูเสือ -เนตรนารี และ

กิจกรรมวนั สําคญัทางศาสนาตา่งๆ นกัศกึษาจะไมม่าวิทยาลยัในวนัท่ีสถาบนัจดักิจกรรม ท่ีกลา่วมา

ข้างต้น แตห่ากมีการจดันกัศกึษาไป ทศันศกึษานอกสถานท่ี นกัศกึษาจะให้ความสนใจอยา่งมาก  ทัง้นี ้

นกัศกึษาแนะนําวา่หากสถาบนัต้องการให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมในสถานศกึษามากขึน้  สถาบนัควร

คํานงึถึงความสนใจ  และความต้องการของนกัศกึษาด้วย กิจกรรมเหลา่นัน้ ควรเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจาก

ความริเร่ิมของนกัศกึษาเองด้วย  (กิตตศิกัดิ ์ ทบัสวุรรณ. 2554: สมัภาษณ์) 

 จากบทสมัภาษณ์ท่ีกลา่วมานัน้  จะเห็นได้วา่  ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศกึษา มีผลกระทบตอ่ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ในด้านการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพ

อยา่งยิ่ง ดงันัน้  ทางสถาบนั จงึต้องให้ความสําคญัและ พฒันาสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษาให้

ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ สภาพปัญหาดงักลา่วมา ผู้ วิจยัสนใจ

ศกึษาค วามพงึพอใจของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตน ราชสดุา  

สิริโสภาพณัณวดี  ใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน 

ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา ซึง่สามารถเป็นข้อมลูสําหรับผู้บริหารและ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดนโยบาย สง่เสริมพฒันาและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา

ตามความต้องการของนกัศกึษาและบคุลากรได้อยา่งถกูต้องตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมาย ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาความ คดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา  ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา 

สิริโสภาพณัณวดี ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน 

ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมของ วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามชัน้ปี  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมของ วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามสถานภาพ และสาขาวิชา 
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ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะทําให้เหน็ถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชย

การสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ทัง้ตอ่ผู้บริหาร และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสามารถนําข้อมลูไปใช้ประกอบกา รพิจารณาเพ่ือ

หาแนวทางในการพฒันา  ปรับปรุง  วางแผนพฒันาระบบการบริหารสภาพแวดล้อมเพ่ือให้การจดั ด้าน

อาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการ

จดักิจกรรมนกัศกึษา มีประสิทธิภาพและคณุภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้บริหารจํานวน 11 คน อาจารย์ จํานวน 160 คน และ 

นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีท่ี 1และชัน้ปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศกึษา 2555 จํานวน 229 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 400 คน 

 ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ  แบง่เป็นดงันี ้

  1.1 สถานภาพ 

   1.1.1 ผู้บริหาร 

   1.1.2 อาจารย์ 

   1.1.3 นกัศกึษา  

    1.1.3.1  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีท่ี 1 

    1.1.3.2  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีท่ี 2 

  1.2 สาขาวิชา 

   1.2.1 สาขาบญัชี 

   1.2.2 สาขาการตลาด 

   1.2.3 สาขาคอมพวิเตอร์ 

   1.2.4 สาขาการโรงแรม 

 2. ตัวแปรตาม คือ สภาพแวดล้อมใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  

สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการ

บริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่เร้าท่ีมีศกัยภาพ ได้แก่ บรรยากาศ บคุคล สถานท่ี สิ่งอํานวย

ความสะดวก หมายรวมถึงสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมทัว่ๆ  ไป ซึง่มีอิทธิพลตอ่พฒันาการ  

ชีวิต ความเป็นอยูข่องผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ใน วิจยันี ้หมายถึง 

สภาพแวดล้อมในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านตา่ง ๆ 5 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 ด้านอาคารสถานท่ี  หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีภายในแผนกสาขาวิชา 

เชน่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิ บตักิาร ห้องนํา้  ห้องสมดุ โรงอาหาร หอประชมุ  สนามกีฬา  รวมทัง้

สิง่อํานวยความสะดวกภายในวิทยาลยั 

  2.2 ด้านการบริการนกัศกึษา หมายถึง  การจดัดําเนนิการท่ีเอือ้อํานวยสง่ผลตอ่การเรียน

การสอนนกัศกึษา  ได้แก่ การจดับริการวิชาการ การจดับริการด้านสขุภาพ บริการให้คําปรึกษา        

การแนะแนว บริการทนุ การศกึษา  บริการห้องสมดุ บริการห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ โดยคํานงึถึง

ความต้องการท่ีแท้จริงของนกัศกึษา  

  2.3 ด้านการเรียนการสอน หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ท่ี

มีคณุภาพแ ละสามารถนําไปปฏิบตัจิริงได้  ประกอบด้วย หลกัสตูร บรรยากาศในการเรียนการสอน  

พฤตกิรรมของผู้ เรียนและผู้สอน ความสามารถของผู้สอนในการกระตุ้นและ การสร้างแรงจงูใจให้แก่

ผู้ เรียน ลกัษณะอารมณ์และความกระตือรือร้นของผู้ เรียน 

  2.4 ด้านสงัคม และ กลุม่เพ่ือน หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบัเพ่ือนร่วม

สาขาวิชา ร่วมชัน้เรียน ในการชว่ยเหลือแลกเปล่ียนความรู้ความคดิ ระหวา่งเพ่ือน อีกทัง้ความสามารถ

ในการทํางานเป็นกลุม่ ความสามคัคี การรักใคร่ปรองดองในหมูค่ณะ 

  2.5 ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา หมายถึง การจดักิจกรรมตา่งๆ  ภายในวิทยาลยัท่ีจะ

พฒันานกัศกึษาให้เป็นผู้ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการวางแผนร่วมกนั มีคณุธรรม  จริยธรรม พฒันา

บคุลิกภาพและคา่นิยมของนกัศกึษา เชน่ กิจกรรมนนัทนาการและ กีฬาภายใน  กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรมการแสดง  นิทรรศการ กิจกรรมสง่เสริม ศลิปวฒันธรรม เพ่ือ ให้นกัศกึษามีคณุภาพ

เป็นท่ีพงึประสงค์ของสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป  

 3. ผู้บริหาร ในวิจยันี ้หมายถึง ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ ผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการฝ่าย

วิชาการ รองผู้ อํานวยการฝ่ายกิจการนกัศกึษา ท่ีดํารงตําแหนง่ในปีการศกึษา 2555 วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 
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 4. อาจารย์ วิจยันี ้ หมายถึง ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีสอนใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน

พระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ท่ีมีสถานภาพเป็น

อาจารย์ประจํา  ทําการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ระดบัชัน้ ปี 1และชัน้ปีท่ี 2 ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 และมิได้ดํารงตําแหนง่ผู้บริหาร 

 5. นกัศกึษา งานวิจยันี ้หมายถึง ผู้ ท่ีกําลงัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

ระดบัชัน้ปี 1และชัน้ปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2555 รอบปกติ 8.00 น.และ10.00 น. ประจํา

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. ผู้บริหาร  อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี

โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 

 2. นักศกึษา ท่ีชัน้ปีตา่งกนั มีความคดิเหน็ ตอ่สภาพแวดล้อม ภายใน  วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและเป็นรายด้านแตกตา่งกนั 

 3. นกัศกึษาท่ีมาจากตา่งสาขาวิชา กนัมีความคดิเห็น ตอ่สภาพแวดล้อมวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม  ในพระอปุถมัภ์ฯ  โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกตา่งกนั 



บทที่ 2 

เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง สภาพแวดล้อมภายใน ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ใน 

พระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า เพชรรัตน ราชสดุา สิริโสภา พณัณวดี  ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ผู้ วิจยัได้ศกึษา ตํารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของเป็นแนวทาง

ประกอบการศกึษา ได้แก่  

 1.  แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสําคญัของสภาพแวดล้อม 

     1.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในวิทยาลยั  

 1.2 ความสําคญัของสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัศกึษา 

  1.3 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ 

  1.4 ขอบขา่ยงานด้านการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ 

 2.  องค์กรท่ีศกึษา: วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  พระองค์เจ้าภคนีิเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

  2.1 ประวตัวิิทยาลยั (History) 

  2.2 คตพิจน์และคําขวญัของวิทยาลยั (Motto) 

  2.3 ปรัชญาของวิทยาลยั (Philosophy) 

  2.4 วิสยัทศัน์ (Vision) 

  2.5 พนัธกิจ (Mission) 

 3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา 

   3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรตาม 

   3.1.1 ด้านอาคารสถานท่ี  

   3.1.2 ด้านการบริการนกัศกึษา 

   3.1.3 ด้านการเรียนการสอน 

   3.1.4 ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน 

   3.1.5 ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความสาํคัญของสภาพแวดล้อม 
 1.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในวิทยาลัย  

 จากการศกึษาความหมายของสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัมีผู้ให้ความหมายสภาพแวดล้อม

ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาดงันี ้  ฮาโรลด์ (Harold. 1964: 233) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมวา่  

สภาพแวดล้อมทางการศกึษา หมายถึง ระบบการศกึษา ระบบการปกครอง และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะทํา

ให้นกัศกึษาได้ รับประสบการณ์ตา่งๆ เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ทศันคตแิละความ

สนใจของตวัเอง 

 ความหมายของสภาพแวดล้อมในวิทยาลยัสว่นใหญ่มีความหมายใกล้เคียงกนั คือ หมายถึง

สิง่เร้าท่ีมีศกัยภาพ (Potential Stimulus) อนัได้แก่ บคุคล สิ่งของ วตัถ ุสภาพการณ์ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม  

แนวความคดิ ความรู้สกึ บรรยากาศ ระบบการศกึษา การปกครอง กิจกรรม ลกัษณะ บริเวณสถานท่ี

และสิ่งตา่งๆ ทั่วไป  ซึง่มีอิทธิพลตอ่ความเป็นอยูแ่ละพฒันาการทางด้านร่างกาย สตปัิญญา สงัคมและ

อารมณ์ของนกัเรียนนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษา ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาพแวดล้อม   ในวิทยาลยั

เป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาสถาบนัให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  เอือ้ตอ่การพฒันาบคุลกิภาพ

ของนกัศกึษาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของสถาบนัท่ีกําหนดไว้ 

(จํานง  อินทองคํา . 2527: 6) ซึง่สอดคล้องกบัวิน ุ  ทองพวง (2542: 13) ท่ีได้ให้ความหมายของ

สภาพแวดล้อมสถาบนัการศกึษาวา่ หมายถึง พฤตกิรรม เหตกุารณ์ หรือลกัษณะใดๆ ภายใน

สถาบนัการศกึษาท่ีสง่เสริมและเอือ้อํานวยตอ่การศกึษาค้นคว้าและพฒันาทกุด้านของนกัเรียนนกัศกึษา 

ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร  สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน ส ภาพแวดล้อม

ทางด้านการให้บริการนกัเรียนนกัศกึษา  สภาพแวดล้อมทางสงัคมกลุม่เพ่ือน สภาพแวดล้อมทางด้าน

การจดักิจกรรมนกัศกึษาและสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานท่ี  การท่ีนกัเรียนนกัศกึษาจะประสบ

ความสําเร็จในด้านการศกึษาและพฒันาการในด้านตา่ง  ๆ วิทยาลยัจําเป็นต้องมีสภาพแวด ล้อมท่ี

เหมาะสมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีคณุภาพตอ่สงัคมตอ่ไป ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพแวดล้อม

สถาบนัการศกึษาเป็นเร่ืองท่ีสําคญัและมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล โดยเฉพาะพฤตกิรรมท่ี

เปล่ียนแปลงเป็นการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีทางด้านจติวิทยาท่ีมีการศกึษาเก่ียวกั บเร่ืองพนัธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม  ทําให้ทราบวา่นอกเหนือจากลกัษณะตา่ง  ๆ ท่ีบคุคลได้รับการถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรม

ซึง่ทําให้บคุคลตา่งกนัแล้ว ยงัมีอิทธิพลอ่ืน  ๆ อีกด้วย เชน่ การอบรมเลีย้งด ูการคบเพ่ือน  การสมาคม  

การเข้าสงัคม ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ดนิฟ้าอากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น สิ่งท่ีกลา่วมาในข้างต้นทํา

ให้พฤตกิรรมของบคุคลเป็นไปทัง้ในทางท่ีดีและไมดี่ อรพนัธุ์   ประสิทธิรัตน์ (2543: 9) และวรรณภา  

อิทธิไมย์ยะ (2537: 6) ได้กลา่วถึง สภาพแวดล้อมวา่ หมายถึง องค์ประกอบตา่ง  ๆ ในสถาบนัอนัได้แก่  

ระบบการศกึษา  ระบบการปกค รอง  การเรียนการสอน  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา
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และกลุม่เพ่ือน  ตลอดจนกิจกรรมตา่ง ๆซึง่ก่อให้เกิดความประทบัใจความผกูพนัและมีผลตอ่การพฒันา

ตนเอง การเปล่ียนพฤตกิรรมทศันคตแิละความสนใจของบคุคลในสถาบนั  นอกจากนีส้ภาพแวดล้อม

ยงัหมายถึง  ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้สมัพนัธ์และเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนซึง่สง่ผลกระทบตอ่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความพงึพอใจในชัน้เรียน  ความรู้สกึของผู้ เรียนท่ีมีตอ่อาจารย์ผู้สอนและ

บคุลกิภาพของผู้ เรียน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2542: 9) 

  สรุปได้วา่  ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบตา่ง  ๆ ภายในสถาบนั                

ซึง่รวมทงัสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมี่ชีวิต สภาพการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม แนวความคดิ  บรรยากาศ  ระบบ

การศกึษา การปกครอง  ตลอดจนกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาการทกุด้านของนกัเรียน

นกัศกึษา ทัง้ร่างกายและจติใจ  อารมณ์สงัคม  สภาพแวดล้อมสถาบนัการศกึษาท่ีดีจะกระตุ้นสง่เสริม

และสนบัสนนุให้นิสิตพฒันาตนเองไปสูจ่ดุหมายตามท่ีสถาบนัการศกึษากําหนด 

 

  1.2 ความสาํคัญของสภาพแวดล้อมภายในสถาบันท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

  โดยทัว่ไปสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมกัจะมีลกัษณะคล้ายกนัอยูห่ลายอยา่ง  

มหาวิทยาลยัสว่นใหญ่มกัจะมีสาขาวิชาท่ีหลากหลายให้นกัศกึษาได้เลือกเรียน และตา่งก็มีการกําหนด

ภาคเรียนท่ีไมเ่หมือนกนั ซึง่โดยสว่นใหญ่จะแบง่เป็นเทอม  หรือเป็นแบบควอเตอร์ ซึง่จะเร่ิมตัง้แตช่ว่ง

ฤดใูบไม้ร่วง ไปจนถึงฤดใูบไม้ผลิ  นอกจากนีย้งัมีความหลากหลายในเร่ืองของประเภทของห้องเรียน 

ห้องปฏิบตักิาร  หรือห้องสตดูโิอประเภทตา่งๆ  ท่ีมีไว้สําหรับให้อาจารย์และนกัศกึษา  ได้แลกเปล่ียน

ความรู้กนั โดยท่ีนกัศกึษาจะสามารถสร้างเสริมทกัษะของตวัเองในด้านตา่งๆ เชน่ การ ตดัสินใจ หรือ

การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ท่ีมีความแตกตา่งกบัตวัเองได้เป็นอยา่งดีจากประสบการณ์ท่ีได้รับในการศกึษา

นอกห้องเรียน  ถึงแม้วา่ปัจจยัในด้านความแตกตา่งของเวลา  จะสง่ผลตอ่การสร้างโอกาสในการเรียนรู้  

และรวมไปถึงรูปแบบของการเรียนรู้ของนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา  แตใ่นขณะเดียวกนัด้าน

สถาบนัอดุมศกึษาเองก็มีความแตกตา่งกนัหลาย  ๆ ด้าน เชน่  ขนาด  ระบบการบริหาร (รัฐบาลหรือ

เอกชน) รูปแบบของหลกัสตูร เชน่ การกําหนดวา่สาขาวิชาใดจดัอยูใ่นสาขาวิชาศลิปศาสตร์หรือสาขา

วิทยาศาสตร์  และจํานวนเงินสนบัสนนุท่ีได้รับจากภายนอก  โดยท่ีปัจจยัเหล่านีม้กัจะถกูพจิารณาโดย

นกัศกึษาท่ีเข้ามาสมคัร  และจํานวนนกัศกึษาท่ีได้รับทนุการศกึษาจากคณะตา่งๆ  ซึง่มกัจะตรงกนัข้าม

กบัความเช่ือของคนสว่นใหญ่  ท่ีวา่ขนาดและช่ือเสียงของสถาบนัไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้และ

การพฒันาของนกัศกึษา (Braxton; Smart; & Thieke. 1991; Pascarella; & Terenzini. 1991: 66) 
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  จากการพจิารณาในทกุปัจจยัแล้วพบวา่   สิง่ท่ีนกัศกึษาได้เรียนรู้หรือวิธีการท่ีนกัศกึษาได้

ใช้ในการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพมกัจะเกิดจากการเรียนรู้ภายนอกเวลาเรียนหรือภายนอก

สถาบนั  และจากคํากลา่วของ  Pascarella and Terenzini  (1991: 69) ได้กลา่ววา่  สภาพแวดล้อมของ

สถาบนัในด้านตา่ง ๆ นัน้มีสว่นชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้มากกวา่ปัจจยัในด้านการ

บริหาร หรือโครงสร้างของหลกัสตูร และสิ่งท่ีมีความสําคญัพอ ๆ กนัก็คือ นกัศกึษาจะให้ความสนใจกบั

การเรียนรู้ในบทเรียนตอ่เม่ือทางสถาบนัสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กบัพวกเขา  หรือการมี

รางวลัให้รายละเอียดในบทนีจ้ะกลา่วถึงภาพรวมท่ีอธิบายถึงความสําคญัของสภาพแวดล้อม  ท่ีสง่ผล

ตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา และวิธีการประเมนิสภาวะแว ดล้อมดงักลา่ว  แนวคดิหลกั  ท่ีผู้

บริการด้านกิจการนกัศกึษาจะต้องทําความเข้าใจประการแรก  คือ  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สภาพแวดล้อมของ สถาบนั กบัการเรียนรู้ของนกัศกึษา  ประการท่ีสองคือ  การทําความเข้าใจ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ ดงักลา่ววา่  สภาพแวดล้อมสามารถกระตุ้น  หรือมีอิทธิพลก ารเรียนรู้ของ

นกัศกึษาอยา่งไร และประการสดุท้ายคือการประเมินสภาพแวดล้อมของสถาบนัในด้านตา่ง ๆ 

 

  1.3 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

  จากการทบทวนงานศกึษาท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลกระทบตอ่

นกัศกึษามากกวา่  2,600 ชิน้ พบวา่ Pascarella and Terenzini (1991: 67) ได้ให้ข้อสรุปเก่ียวกบั

ผลกระทบดงักลา่วไว้หลายประการ  

  ประการท่ีหนึง่คือ นกัศกึษาจะได้รับประโยชน์จาการเรียนมากท่ีสดุก็ตอ่เม่ือสภาพแวดล้อม

ภายในสถาบนั (เชน่ ระบบการศกึษา มนษุยสมัพนัธ์ การเรียนเสริมหลกัสตูร ) เอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้  

และสภาพแวดล้อมเหลา่นีย้งัมีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนของนกัศกึษา  (Pascarella; & Terenzini. 

1991: 626) กลา่วคือ นกัศกึษาจะสามารถเรียนรู้ได้มากขึน้  และมีประสิทธิภาพมากขึน้  เม่ือพวกเขามี

ทางเลือกในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 

  ประการท่ีสอง การนําความรู้ในบทเรียนเข้ามาแทรกเสริมในกิจกรรมทางสงัคมของนกัศกึษา

จะทําให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากขึน้  (Pascarella; & Terenzini. 1991: 78) นกัศกึษาจะมีอิสระ

ทางด้านความคดิในการเลือกวิธีการท่ีจะใช้เวลาของตวัเองให้เป็นประโยชน์   ซึง่ทางสถาบนัจะต้องมี

คณุลกัษณะสําคญับางประการ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสง่เสริมให้นกัศกึษาได้รับความรู้ในระหวา่งการ

ประกอบกิจกรรมประเภทตา่งๆ คณุลกัษณะประการแรกคือ ต้องมีความโปร่งใส  และมีความสอดคล้อง

กนัในการบริหารงานการศกึษา  เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างแบบอยา่งการเรียนรู้ให้กบันกัศกึษาได้  เชน่      

ในสถาบนัท่ีมีขนาดใหญ่ บางครัง้พบวา่สภาพแวดล้อม  และบทบาทของงานการศกึษาในระดบัคณะ  

ได้เข้ามาแทนท่ีภารกิจหลกัของสถาบนัในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนกัศกึษา  คณุลกัษณะ
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ประการท่ีสอง  คือ การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  ของสถาบนั  เชน่การเป็น

ผู้ นําของหนว่ยงานการศกึษา หรือองค์กรกลุม่ยอ่ยตา่งๆ ภายในสถาบนั  การร่วมกิจกรรมสนัทนาการ 

หรือการฝึกงานกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ นอกสถาบนั  เป็นต้น คณุลกัษณะประการท่ีสามก็คือ  การมีกิจกรรม

เสริมการเรียนแบบบรูณาการ   การมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม  หรือการมีสว่นร่วมในการกําหนด

นโยบายจะชว่ยพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา  (Pascarella; & Terenzini. 1991: 74) แตห่ากการมี

สว่นร่วมกิจกรรมดงักลา่วเพียงแคค่รัง้เดียวหรือสองครัง้ นัน้ไมอ่าจก่อให้เกิดอิทธิพล หรือการเปล่ียนแปลง

ตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษาในระยะยาวได้ ดงันัน้  จงึจําเป็นจะต้องมีการจดัทําขึน้มาเป็นหลกัสตูร หรือ

หลกัสตูรร่วม   ทัง้ในขัน้ตอนการกําหนอดนโยบาย และกําหนดแผนงานปฏิบตัจิริง  เชน่ การเช่ือมโยง

ระหวา่งการใช้ชีวิตประจําวนัเข้ากบัเนือ้หาของบทเรียนของนกัศกึษา  ซึง่จะมีผลกระทบในด้านบวก ตอ่

นกัศกึษาในแงข่องการสง่เสริมการเรียนรู้  เม่ือนกัศกึษาได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัในการทําให้

บรรลเุป้าหมายทางการศกึษา  และมีความสอดคล้องกนัของคา่นยิม  และวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา

ของสถาบนั และประการสดุท้ายคือ  เม่ือนกัศกึษารู้สกึวา่ สถาบนัให้ความสําคญักบัพวกเขา  พวกเขาก็

มีแนวโน้มท่ีจะใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีสถาบนัมีให้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  (Pascarella; & Terenzini. 

1991) และเม่ือสถาบนัตา่ง ๆ มีคณุลกัษณะด้านจริยธรรมของสมาชิกแล้ว  นกัศกึษาจะรู้สกึวา่พวกเขา

จะต้องมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่ง ๆ เพราะสถาบนัให้ความสําคญักบัสวสัดกิาร  และให้ความสําคญักบั

ความสําเร็จทางการศกึษาของพวกเขา   และเม่ือนัน้แสดงวา่หลกัการใช้จิตวิทยาของสถาบนันัน้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถควบคมุได้  (Kuh; et al. 1991: 87) 

  เม่ือพิจารณาบทสรุปทัง้ส่ีข้อนัน้ สามารถกลา่วได้วา่ สภาพแวดล้อมของสถาบนัการศกึษา   

มีความสําคญัตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษามากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ ไมว่า่จะเป็นความมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของคณะ   จํานวนหนงัสือในห้องสมดุ  โครงสร้างการบริการ  หรือโปรแกรมการศกึษา

แบบใดแบบหนึง่ ดงันัน้ ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจการนกัศกึษาจะต้องศกึษาถึงสภาพแวดล้อมภายในสถาบนั

ในรูปแบบตา่งๆ  วา่ มีอิทธิพลตอ่การพฒันาการเรียนรู้และพฤตกิรรมของนกัศกึษาอยา่งไร  (American 

College Personnel Association. 1994; National Association of Student Personnel Administrators. 

1987: 212) และวิธีการท่ีจะทําให้บคุคลากรได้รู้ถึงข้อมลูดงักลา่ว  พวกเขาจะต้องทําการศกึษารูปแบบ

การทํางานร่วมกนัระวา่งนกัศกึษา  กบัสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ของสถาบนั (เชน่ สถานท่ีตัง้  

สภาพแวดล้อมทากายภาพ สภาพสงัคม และสภาพแวดล้อมทางจติวิทยา) ท่ีสง่ผลให้เกิดแรงกระตุ้นใน

การเรียนรู้ของนกัเรียน และยงัมีสว่นชว่ยสง่เสริมให้เกิดการพฒันาในด้านอ่ืนด้วย 
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  1.4 ขอบข่ายงานด้านการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

  สถาบนัการศกึษาหลายแหง่มกัพบปัญหาของการมีสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่อือ้อํานวยตอ่                    

การเรียนรู้ของนกัศกึษา ซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญด้านกิจการนกัศกึษาท่ีจะต้องลงมาศกึษาและ  ทํา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านตา่ง  ๆ ของสถาบนั   เพ่ือระบถึุงสภาวะแวดล้อมท่ีจะต้องได้รับการ

ปรับปรุง  และเพ่ือศกึษาวา่นกัศกึษามีพฤตกิรรมการใช้เวลาวา่งในสถาบนัอยา่งไร  ทัง้นีเ้พ่ือนําไป

พฒันาเพ่ือให้เกิดการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว  จงึจําเป็นต้องมี

การกําหนดขอบขา่ยงานเพ่ือทําการสํารวจสภาพแวดล้อมในด้านตา่งๆ  ของสถาบนั  โดยในขัน้แรก

จะต้องวางขอบขา่ยงาน  ในการสํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสภาพแวดล้อมทางด้าน

จติวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษา  เชน่ ขนาดและรูปร่างของอาคาร  จํานวนพืน้ท่ีสีเขียว

ภายในสถาบนั  การรับรู้ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สถาบนั ในแง่ของการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน

ตา่ง ๆ ภายในสถาบนั เชน่ คณะ ผู้บริหาร นกัศกึษา ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะถกูประเมินเพ่ือนํามาหาจดุท่ีจะ

เป็นตวักลางในการส่ือสารระหวา่งนกัศกึษากบัสถาบนั  เชน่ การใช้สถานท่ีตา่งๆ ภายในสถาบนั   ทัง้ใน

และนอกห้องเรียนเพ่ือเป็นแหลง่พบปะแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัระหวา่งนกัศกึษากบับคุคลากรของ

คณะ หรือบคุลากรของสถาบนั   และยังรวมไปถึงการศกึษาผลกระทบของการพบปะแลกเปล่ียนความ

คดิเห็นท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้อีกด้วย  สว่นขอบขา่ยงานในลําดบัท่ีสองคือ การประเมนิวา่สภาพแวดล้อม

ในลกัษณะดงักลา่วนัน้สง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่พฤตกิรรมของนกัศกึษา ซึง่ขอบขา่ยงานนีจ้ะเปรียบเสมือน

เลนส์ท่ีใช้สะท้อนพฤตกิรรมของนกัศกึษา ซึง่เป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายใน

สถาบนั   ซึง่ในบางครัง้หลกัทฤษฏีตา่งๆ  ท่ีนํามาใช้อธิบายก็มีพืน้ฐานมาจากการเกิดปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึน้เพียงเฉพาะชว่งเวลาหรือเฉพาะกลุม่ ยกตวัอยา่งเชน่  เม่ือมีการศกึษาทฤษฎีเก่ี ยวกบัการพฒันา

ของนกัศกึษาซึง่บางครัง้ก็สามารถใช้ได้กบันกัศกึษาในบางกลุม่  แตไ่มส่ามารถนําทฤษฎีไปใช้กบั

นกัศกึษาคนอ่ืน ๆ ได้ 

  ความเป็นสถาบนัอดุมศกึษาไมไ่ด้เป็นเพียงแคส่ถานท่ีท่ีมีนกัศกึษาเข้ามาศกึษาและมี

อาคารเรียน หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงอยา่งเดียว  แตย่งัหมายถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคม

และจติวิทยาท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ ท่ีเข้ารับการศกึษาและบคุลากรท่ีเป็นสมาชกิของสถาบนั  โดยท่ี

จะต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมหรือเหตกุารณ์ท่ีหลากหลายเกิดขึน้ในสถาบนั  เชน่ อาจจะมีโรงละครท่ี

มีการนําเสนอบทบาทท่ีนําเสนอเร่ืองราวร่วมสมยั  การเพิ่มผลทางการเงินของการบริหารบริษัทลกู             

ท่ีใช้ทรัพยากรของบริษัทแมอ่ยา่งสิน้เปลือง  การรวมกลุม่ทางสงัคมภายในคณะของตวัเอง  ท่ีประกอบ

ไปด้วยนกัศกึษา  อาจารย์  และผู้บริหาร หรือการมีลานกิจกรรมสนัทนาการซึง่เป็นแหลง่ประกอบ

กิจกรรม  หรือเพ่ือเป็นการพบปะสงัส รรค์กนั  การเลน่เกมตา่งๆ  ท่ีมีสมาชกิมาจากหลายกลุม่มาอยู่

ด้วยกนัโดยถกูกําหนดให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีจํากดัโดยท่ีไมคํ่านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลหรือระดบั

การศกึษาใดๆ  ทัง้สิน้ หรือการมีสวนสนกุเพ่ือการเรียนรู้ไว้สําหรับเฉพาะผู้ ท่ีชอบการคดิค้น  และเรียนรู้

ด้วยตวัเอง 
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  เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีกลา่วมานีย้งัมีอีกมากและจะดําเนนิไปอยา่งตอ่เน่ือง  ในสถานศกึษา

บางแหง่การเกิดกิจกรรมตา่งๆ   ภายในสถาบนันัน้มีความสําคญัมากกวา่เป้าหมายหลกัทางการศกึษา

ของทางสถาบนัเอง ทัง้นีเ้น่ืองจากวา่ลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมในด้านตา่ง  ๆของสถาบนั

ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษา  ทําให้ขาดแรงจงูใจในการเรียนรู้  บทสรุปสดุท้ายของการ

วิเคราะห์ก็คือ คําวา่  สถานศกึษา  หรือมหาวิทยาลยันัน้ หมายถึง  สิง่ท่ีประกอบไปด้วย คณะ ผู้บริหาร 

นกัศกึษา ผู้จบการศกึษา ผู้ดแูลกิจการ หรือคนอ่ืนๆ บคุลากรด้านกิจการนกัศกึษ าสามารถใช้ประโยชน์

จากขอบขา่ยงานดงัท่ีได้อธิบายไปแล้วข้างต้น  เพ่ือทําความเข้าใจ  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้

เอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้และพฒันาตวัเองของนกัศกึษา   ความรู้ความสามารถดงักลา่ว  ประกอบกบั

ความมัน่ใจในการทํางานของบคุลากร  จะสามารถทําให้ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจการ นกัศกึษาสามารถ

ชว่ยเหลือสถาบนัและนกัศกึษาของพวกเขาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

2. องค์กรท่ีศกึษา : วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

 2.1 ประวัต ิ

  วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า เพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี เดมิช่ือ โรงเรียนพณิชยการสยามานสุรณ์ ท่ีต้องใช้วา่พณิชยการสยามา

นสุรณ์นัน้ เพราะมีผู้ขออนญุาตจดัตัง้ โรงเรียนสยามพาณิชย์ก่อน อ้างช่ือวา่คล้ายคลงึกนัมากจงึคดัค้าน 

เพ่ือขจดัปัญหาดงักลา่วจงึเตมิท้ายเป็น  พณิชยการสยามานสุรณ์ ครัน้ตอ่มาไมน่าน  ในปี พ.ศ.2513 

โรงเรียนสยามพาณิชย์ท่ีร้องคดัค้านนัน้เลกิกิจการ ผู้จดัการจงึ ได้ย่ืนคําร้องขออนญุาตเปล่ียนช่ือ จาก

โรงเรียนพณิชยการสยามานสุรณ์ มาเป็นโรงเรียนพณิชยการสยาม ในปี  พ .ศ.2534 ทางโรงเรียนกราบ

บงัคมทลู สมเดจ็เจ้าฟ้าภคิ นีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี เสดจ็มาเป็นองค์ประธาน

ในพิธีพระราชทานปร ะกาศนียบตัรของผู้ สําเร็จการศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) และ

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  (ปวส.) ครัน้ตอ่มา ในปี พ .ศ.2538 สมเดจ็เจ้าฟ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นโรงเรียนในพระอปุถมัภ์ฯ  

  และในปี พ .ศ.2554 ได้ขอพระราชทานอนญุาตเป็ นวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 

ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดีจนถึงปัจจบุนั  ซึง่สงักดั

สํานกังานคณะกรรมการ สง่เสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ มีดําเนนิการจดัการศกึษาใน

ระดบัอาชีวศกึษา รับผดิชอบโดยตรงกบัการผลติกําลงัคนให้มีงานทํา มีอาชีพ มีหน้าท่ีให้การศกึษา

วิชาชีพแก่พลเมืองในระดบัท่ีต่ํากวา่ปริญญาตรี  ได้แก่  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เป็น

หลกัสตูรท่ีใช้เวลาศกึษา 3 ปี รับผู้ ท่ีจบ ม.3 และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ใช้เวลา

ศกึษา 2 ปี รับผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) และจบระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย (ม.6) 
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  ทัง้นีวิ้ทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า เพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มุง่สอนในหลกัสตูรด้านพณิชยกรรม คือ เป็นการจดัประเภทวิชาด้าน  

การค้าขาย บริหารธุรกิจ รวมทัง้ประกอบการอ่ืนๆ ในเชิงธุรกิจบริการ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ได้แก่ สาขา

บญัชี สาขาคอมพวิเตอร์ สาขาการตลาด และสาขาการโรงแรม เปิดสอนทัง้หมด 5 รอบ ได้แก่ รอบเช้า

ปกติ  รอบเช้าพิเศษ รอบสิบ นาฬิการ  รอบค่ําและรอบวนัอาทิตย์ มีท่ีตัง้สถานศกึษาอยูท่ี่ เลขท่ี 72

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  มีข้อมลูในปีการศกึษา 2555

ดงันี ้

  1. อาจารย์และบคุลากรทัง้หมดจํานวน 160 คน  

  2. นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2,760 คน   

  3. นกัศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 240 คน   

  วตัถปุระสงค์หลกัของการก่อตัง้วิทยาลยัคือ มุง่จดัการศกึษาโดยยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั

เพ่ือให้นกัเรียนนกัศกึษาทกุคน มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทกัษะ มีความสา มารถ ทัง้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพ มีความคดิเห็นท่ีเป็นระบบมีการพฒันา  และปรับปรุงตนเองให้มีสขุภาพพลานามยัท่ีดี 

สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน โดยจดัโครงการการเรียน การสอนอยา่งหลากหลาย จดัการเรียนการสอน

เพียงพอและทนัสมยั พฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้นให้นกัเรียน นกัศกึษาท่ีจบหลกัสตูรจาก

โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน (พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ. 2545: 1) 

 

 2.2 คตพิจน์และคาํขวัญของวทิยาลัย (Motto) 

    สสุสูงั สะภะเตปัญญงั มีความหมายวา่ ผู้ ฟังด้วยดี ยอ่มได้ปัญญา 

 

 2.3 ปรัชญาของวทิยาลัย (Philosophy) 

    วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ได้กําเนดิการจดัการศกึษาโดยมีปรัชญาเป็นแนวทางปฏิบตัไิปสู่

เป้าหมาย คือ ระเบียบวินยัดี มีคณุธรรม นําหน้าวิชาชีพ 

    ระเบียบวินยัดี หมายถึง วิทยาลยัมุง่เน้นท่ีจะปลกูฝังอบรมนกัเรียน นกัศกึษาให้มีความ

รับผดิชอบเก่ียวกบัการแตง่กายสะอาดเรียบร้อย เหมากบัสภาพนกัเรียนนั กศกึษา มีความประพฤติ

เรียบร้อย ออ่นน้องถ่อมตน มีสมัมาคารวะ ตรงตอ่เวลา และยอมรับความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน 

    มีคณุธรรม หมายถึง โรงเรียนสง่เสริมให้นกัเรียน นกัศกึษา ยดึมัน่ในศาสนา ศลิปะ และ

วฒันธรรมไทย มีความภมูิใจในความเป็นไทย มีความซ่ือสตัย์ สจุริต ประหยดั มีความรับผดิชอบตอ่

ตนเอง สงัคมและประเทศชาติ 
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  นําหน้าวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียนมุง่จะศกึษาโดยยดึผู้ เรียนเป็นสําคญัเพ่ือให้นกัเรียน 

นกัศกึษาทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ มีความสามารถ ทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความคดิเห็นท่ี

เป็นระเบียบ มีการพฒันาและปรับปรุงตนเองให้มีสขุภาพ พลานามยัท่ีดีสอดคล้องกบัตลาดแรงงาน 

โดยจดัโครงการการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย จดัการเรียนการสอนเพียงพอและทนัสมยั พฒันา

หลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง โดนมุง่เน้นให้นกัเรียน นกัศกึษาจบหลกัสตูรจากวิทยาลยัเป็นท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน 

 

 2.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 

    ในปี 2557 มุง่มัน่สูก่ารเป็นวิทยาลยัอาชีวศกึษา ด้านการบริหารธรุกิจในยา่นฝ่ังธนบรีุ 

 

 2.5 พันธกิจ (Mission)  

   1.  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรมเพ่ือเป็นนกัธุรกิจท่ี

เช่ียวชาญในด้านวิชาชีพ บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.  สร้างนวตักรรม องค์ความรู้ และงานวิจยัให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของชาต ิ

   3.  บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชนและสงัคมอยา่งมีคณุภาพ  

   4.  อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
 จากการศกึษางานวิจยัท่ี เก่ียวข้อง  ได้มีผู้ ทําการศกึษาเก่ียว กบัสภาพแวดล้อม ภายใน

สถานศกึษาพบวา่มีดงัตอ่ไปนี ้

 สวุรรณ  สขุสมภกัดิ ์(2530: 65)  ได้ศกึษาและเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษา  อาจารย์ และ

ผู้บริหารท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีอาชีวศกึษา  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใน

ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการจดักิจกรรมของนกัศกึษา  และด้านสงัคม

และกลุม่เพ่ือน  พบวา่  นกัศกึษา  อาจา รย์ และผู้บริหาร  มีทศันะ เห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลางกบั

สภาพแวดล้อมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอาชีวศกึษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช แตล่ะด้านทัง้ 5 ด้าน  

และนกัศกึษา อาจารย์ และผู้บริหาร มีทศันะตอ่สภาพแวดล้อมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา   

วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช  โดยรวมทัง้ 5 ด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

และนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส .) ชัน้ปีท่ี 1 กบัชัน้ปีท่ี  2 มีทศันะแตกตา่งกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิสว่น อาจารย์ท่ีมีอายรุาชการต่ํากวา่ 10 ปี  กบัอาจารย์ท่ีมีอายรุาชการตัง้แต ่

10 ปี ขึน้ไป มีทศันะสภาพแวดล้อมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอาชีวศกึษา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สว่นท่ีเหลือไมแ่ตกตา่งกนั  
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 สําหรับนิพนธ์   โอภากลุ (2538: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมสถาบนัราชภั ฏหมูบ้่าน

จอมบงึในทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา พบวา่ ผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษามีทศันะตอ่

สภาพแวดล้อมสถาบนัราชภฎัหมูบ้่านจอมบงึ ด้านกายภาพ  ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน 

ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน โดยรวมและเป็นรายด้านวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน 

 สอดคล้องกบักมลทิพย์  เกตวุรสนุทร (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมทางสาขาวิชา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลยัรามคําแหง ในทศันะของนกัศกึษาปริญญาโท พบวา่ นกัศกึษา

ปริญญาโทมีความเห็นวา่  สภาพแวดล้อม  สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ  ด้านการบริหาร ด้านการ

บริหารทางวิชาการ ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน และด้านอาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 

 3.1 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปรตาม 

   1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี  

   วรรณภา   อิทธิไมย์ยะ (2537 : 12) ได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การ

บริหารงานอาคารสถานท่ีสิง่แวดล้อม การจดัสวสัดกิารและบริการของมหาวิทยาลยัอาชีวศกึษาภเูก็ต  

พบวา่ คณุลกัษณะอาคารสถานท่ีและลกัษณะสิง่แวดล้อมท่ีดี ควรมีลกัษณะดงันี ้ 

  1.  อาคารเรียน  ควรเป็นอาคารถาวรใช้งานได้ หลาย  ๆ งานถกูสขุลกัษณะ จํานวนและ

ขนาดอาคารเรียนเหมาะสมกบัจํานวนผู้ เรียน รวมทัง้อาคารแระกอบ เชน่ หอประชมุ โรงอาหาร โรงพล

ศกึษา ควรยดึหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ประโยชน์ใช้สอย ถือเอาประโยชน์ท่ีเกิดผลดีกบัการเรียนการสอน ความปลอดภยั 

สงบสขุร่มเย็น  สําหรับผู้ เรียนเป็นสําคญั  

    1.2 ดดัแปลงใช้งานได้หลายอยา่ง  ไมว่า่จะเป็นฝากนัห้องหรือวสัดอุปุกรณ์ใด  ๆ 

เก่ียวกบั อาคารแม้กระทัง่ตวัอาคาร ควรดดัแปลงแก้ไขเพิม่เตมิได้งา่ยไมต้่องทําให้ยุง่ยาก เม่ือต้องการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือความสะดวกในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  

    1.3 บรรยากาศเหมือนบ้าน สี เพดาน ผ้ามา่น ผนงัห้อง พืน้ห้อง โต๊ะ เก้าอี ้ต้องชวนให้

นา่อยูแ่ละสะดวกในการใช้  

    1.4 ทนทานตอ่การใช้งานทัง้ท่ีถกูวิธีและไมถ่กูวิธี อาคารและเคร่ืองใช้ไม้สอยควรจะ

แข็งแรงทนทานตอ่การใช้อยา่งไมท่ะนถุนอม เพราะผู้ เรียนอาจจะไมรู้่จกัใช้และรักษาอยา่งถกูวิธี  

  2. ห้องเรียน  ควรอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ มีอปุกรณ์ครุภณัฑ์ครบครันและอยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งาน  ปราศจากเสียง ฝุ่ น  กลิ่น ควนั และมลภาวะอ่ืน  ๆ นอกจากนีค้วรมีแสงสวา่งพอเหมาะ 

และมีขนาดห้องเรียนพอเหมาะกบัจํานวนผู้ เรียน การสร้างอาคารเรียนท่ีสามรรถเปล่ียนรูปแบบได้เพ่ือ

สะดวกในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
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  3. อาคารประกอบและห้องพเิศษ เชน่ ห้องสมดุ ห้องพยาบาล  ห้องวิทยาศา สตร์ ห้อง                  

หตัถศกึษา  ห้องศลิปะและดนตรี ห้องประชมุ ห้องอปุกรณ์การสอน และห้องพลานามยั ห้องตา่ง  ๆ 

เหลา่นี ้จะต้องมีอปุกรณ์ท่ีจําเป็นตามหลกัสตูร  

  4. บริเวณสถานศกึษา ควรคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ เรียน มีรัว้ล้อมรอบ ตกแตง่

บริเวณให้สวยงาม  ร่มร่ืน  เหมาะในการจดักิจกรรม และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของผู้ เรียน 

  5.  สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา การจดัสภาพแวดล้อมของสถาบนัจะต้องให้สอดคล้อง

กบัความต้องการด้านร่างกาย  จิตใจ  และให้สอดคล้องกบัความต้องการทางด้านการศกึษาของผู้ เรียน 

เพราะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลมากตอ่การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียน  

  6. การตกแตง่บริเวณแวดล้อมของสถานศกึษาโดยรอบ ขึน้อยูก่บัผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง           

ซึง่จะต้องมีทศันคตท่ีิดีตอ่การตกแตง่บริเวณ จะต้องวางแผนทําโครงการไว้ลว่งหน้า เชน่  การปลกู

ต้นไม้ยืนต้น  เป็นต้น  

  เชอร์ชิล (เมธี  ปิลนัธนานนท์. 2528: 174; อ้างอิงจาก Shershill. n.d.) กลา่วไว้วา่ we shape 

our buildings and then they shape us ซึง่หมายถึง มนษุย์มีอิทธิพลท่ีจะสร้างอาคารสถานท่ีอยา่งไร

ก็ได้ และในทํานองเดียวกนั  อาคารสถานท่ีเหลา่นัน้ก็มีอิทธิพลต่ อพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีอาศยัอยู่ หรือ

ใช้ประโยชน์ในอาคารสถานท่ีนัน้ๆ เชน่กนั นอกจากนีค้วรมีการตกแตง่อาคารสถานท่ีให้ดดีู  ไมว่า่จะ

เป็นอาคารเรียน ห้องปฏิบตักิาร ห้องสมดุท่ีดีเย่ียม ทนัสมยัในด้านส่ือตา่ง ๆ มีศกัยภาพของการให้บริการ 

พร้อมเสมอท่ีจะให้นิสิตเข้าไปใช้ นอกจากนีต้้องคํานงึถึงการจดัโรงอาหาร หอพกั สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

และเคร่ืองอํานวยความสะดวกตา่ง  ๆ เพราะสิ่งเหลา่นีมี้สว่นเสริมสร้างความเจริญงอกงามและเกื ้ อกลู

การเรียนรู้ของนิสิตอยูม่าก บรรยากาศท่ีร่มร่ืนจะทําให้นิสิตสดช่ืน กระตือรือร้นท่ีจะเรียน เป็นแรงจงูใจ

ให้นสิติอยากมาสถาบนั  สิ่งท่ีตามมาคือ นิสิตจะเกิดความรักความหวงแหน ความภมูิใจในสถาบนั  

  ดงันัน้   มหาวิทยาลยัจะมีความสมบรูณ์แบบ ต้องมีผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนและ                    

การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ซึง่ควรคํานงึถึงความสมดลุของปัจจยั 4 ประการ คือ (วิจติร วรุตบางกรู . 

2524: 157)  

  1. การจดับริเวณและความงามของบริเวณ เน่ืองจากอาคารสถานท่ีมีบทบาทสําคญั                       

ในการชว่ยพฒันา เพราะนิสิตจะต้องใช้เวลาอยูใ่นสถาบนัเป็นเวลานานถึง 4 ปี หากสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลยัไมไ่ด้รับการดแูลเอาใจใสใ่ห้เกิดควา มงามแล้ว ทําให้นิสิตเฉยเมยไมยิ่นดียินร้ายกบั

สภาพของมหาวิทยาลยัท่ีไมส่วยงาม ด้วยเหตนีุม้หาวิทยาลยัจงึควรได้รับการดแูลเอาใจใสใ่ห้มี              

ความงาม  ความสะอาดเรียบร้อย  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการกระตุ้นและพฒันาความต้องการ และความ

ซาบซึง้ในสิ่งสวยงามของนิสิต 
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  2. แสงสี  เน่ืองจากแสงสวา่งมีบทบาทสําคญัในการส่ือความรู้  จงึจําเป็นต้องจดัให้แสง

สวา่งในอาคารเรียน  ห้องเรียนมีระดบัท่ีมองเห็นได้ดี กลา่วคือ มองเห็นได้เร็ว สบายตา และชดัเจน  

  3. เสียง เสียงภายในห้องเรียนเป็นสิง่จําเป็นอยา่งมาก   เสียงดงัรบกวนจากบริเวณรอบ  ๆ 

หรือภายนอกห้องเรียนจะทําให้รู้สกึรําคาญ   หงดุหงิด   เครียด   กระวนกระวายใจ   และเหน็ดเหน่ือย 

ดงันัน้ เสียงดงัรบกวนจงึเป็นอปุสรรคตอ่ความเข้าใจในการส่ือความหมายระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา  

  4. อณุหภมูิและการถ่ายเท  เป็นสิง่สําคญัท่ีจะทําให้เกิดความสขุสบายทางกาย 

  นอกจากปัจจยัดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วยงัต้องคํานงึถึงความเพียงพอของอาคารสถานท่ีและ

อปุกรณ์ตา่งๆ  ให้มีจํานวนเพียงพอกบัจํานวนนิสิต  เชน่ บริเวณสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  สนามกีฬา 

อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องนํา้  และห้องสขุา เป็นต้น อาจกลา่วได้เป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

  1. บริเวณสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  การตกแตง่บริเวณสถาบนัศกึษาให้สวยงามร่มร่ืน

เพ่ือให้บริเวณทัง้ภายในและภายนอกอาคา รมีความสวยงาม  นา่อยู ่ นา่เรียน  แก่นกัศกึษา   และเพ่ือ

สร้างความประทบัใจแก่ผู้พบเห็น  คือ  ชว่ยทําให้บริเวณสถาบนัเกิดความสวยงาม  ทําให้ร่มเย็นนา่อยู่                

นา่อาศยั  และชว่ยให้ได้รับอากาศบริสทุธ์ิ  เกิดความสบายใจ  สามารถผอ่นคลายอารมณ์ การจดัพืน้ท่ี

ในการตกแตง่จงึต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสมดลุของบริเวณกบัจํานวนนิสิต  

โดยทัว่ไปสถาบนัศกึษาจะสร้างบรรยากาศร่มร่ืนด้านไม้ยืนต้นด้วยไม้ยืนต้น นัง่ใต้ต้ นไม้ หรือไม้

กระถางตามระเบียง หรือหน้าห้องเรียนซึง่จะชว่งเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี 

(บญุชว่ย  จินดาประพนัธ์. 2536: 102)  

  2. สนามกีฬา เป็นบริเวณท่ีสง่เสริมทางด้านจิตใจและพลานามยัของนิสิตเป็นอยา่งมาก 

สถาบนัต้องจดัให้มีขึน้อาจประกอบด้วย   โรงพลศกึษา  ห้องแตง่ตวัห้องอาบนํา้ และบริเวณพกัผอ่น

หยอ่นใจโดยแบง่เป็นสว่น ๆ  ได้ดงันี ้ (บญุชว่ย  จินดาประพนัธ์. 2536: 41)  

  ประโยชน์ของการมีบริเวณสําหรับเลน่กีฬา คือ เป็นสถานท่ีสําหรับฝึกหดัของนกัศกึษา    

เป็นสถานท่ีสําหรับการแขง่ขนักีฬาชนิดตา่ง  ๆ ระหวา่งห้อง ระหวา่งชัน้ หรือระหวา่งสถาบนั ซึง่จะชว่ย

สง่เสริมให้นกัศกึษามีความสามคัคี  เป็นการสง่เสริมความถนดัและความสามารถสว่นตวัของนกัศกึษา 

เป็นสถานท่ีสําหรับนนัทนาการ และการกีฬา และเป็นสถานท่ีสําหรับการบริการชมุชน  

  3. อาคารเรียน  เป็นสว่นสําคญัในการเอือ้อํา นวยตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนของนสิติ และชว่ยให้มีการจดัการศกึษามีประสทิธิภาพ ดงันัน้ การจดัสร้าง

อาคารควรคํานงึถึงประโยชน์ท่ีมีตอ่การเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสดุ (สจุิตรา                 

สคุนธทรัพย์.  2545: 9)  
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  4. ห้องเรียน  เป็นสว่นสําคญัตอ่การเรียนการสอนจงึควรจดัให้เป็นสดัสว่น สะอาด 

เรียบร้อย สามารถใช้การได้ดีอยูเ่สมอ  ควรมีสิง่อํานวยความสะดวกอยา่งครบครัน เชน่  โต๊ะ เก้าอี ้ชัน้

วางหนงัสือ และมีบรรยากาศท่ีนา่เรียน เชน่  ต้องไมร้่อนอบอ้าว อากาศถ่ายเทได้ดี แสงสวา่งพอ เหมาะ 

ปราศจากสิง่รบกวน  เชน่  ฝุ่ น  ควนั และกลิ่นตา่ง ๆ  (บญุชว่ย  จินดาประพนัธ์. 2536: 153)  

  5. ห้องนํา้และห้องสขุา  สถาบนัควรจดัห้องนํา้และห้องสขุาไว้เพ่ือบริการแก่อาจารย์  

นสิติ เพ่ือความสะดวกตอ่การใช้งาน  ทัง้นีค้วรสร้างให้มีความสะดวกตอ่การรักษาความสะอาดได้งา่ย 

ทนทานตอ่การใช้งาน  มหาวิทยาลยัควรแนะนําให้นิสิตเข้าใจถึงคณุคา่ของห้องนํา้และห้องสขุา ให้รู้จกั

การรักษาความสะอาด รู้จกัรักษาและใช้ให้ถกูสขุลกัษณะ (บญุชว่ย  จินดาประพนัธ์ . 2536: 78) ดงันัน้ 

ห้องนํา้และห้องสขุาจงึควรมีลกัษณะดงันี ้ไมเ่ป็นแหลง่เพาะพนัธุ์แมลงวนัและเชือ้โรค  ไมมี่กลิ่นอนัเป็น

เหตใุห้รําคาญ ห้องสขุาตัง้อยูใ่นท่ีสามารถใช้ได้สะดวก และมีทางเดนิสะดวก และอยูใ่ต้ทิศทางลม  

  สําหรับวิธีการรักษาความสะอาดห้องนํา้และห้องสขุา คือ ควรตกแตง่บริเวณห้องนํา้และ               

ห้องสขุาให้อยูใ่นสภาพท่ีนา่ดนูา่ใช้และสวยงาม  ให้ดแูลรักษาห้องนํา้และห้องสขุา  ทัง้ของอาจารย์

และนสิติให้สะอาดอยูเ่สมอ  เชน่  โถส้วม  อา่งนํา้  ขนันํา้  ต้องให้สะอาดอยูเ่สมอ และถ้าห้องนํา้และ

ห้องสขุาสว่นใดอดุตนัหรือชํารุดให้รีบแก้ไขทนัที  

 

  2. สภาพแวดล้อมด้านการบริการ  

  การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการบริการนิสิตก็เป็นงานสําคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริมให้นิสิตได้รับ

ประสบการณ์นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน การจดัดําเนินการท่ีเอือ้จะสง่ผลตอ่

การเรียนการสอน ได้แก่ การจดับริการวิชาการ การจดับริการด้านสขุภาพ บริการให้คําปรึกษา แนะแนว  

บริการทนุการศกึษา  บริการห้องสมดุ  บริการห้องแลบ็คอมพวิเตอร์บริการห้องปฏิบตักิาร โดยคํานงึถึง

ความต้องการท่ีแท้จริงของนิสิต  มิใชเ่พียงให้นิสิตเกิดความพงึพอใจเทา่นัน้  แตย่งัต้องมุง่ท่ีจะเอือ้อํานวย

ความสะดวกให้แก่นิสิตเกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ   ดงัท่ี เพ็ญแข  ประจนปัจจนกึ (2540: 75-82) ได้ศกึษา

เร่ืองความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร ในด้านการบริการของ

มหาวิทยาลยั พบวา่ นิสติมีความต้องการดงันี ้  

    1. นสิติต้องการบริการจากกองบริกา รในระดบัสงูสดุ คือ อํานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียน ความรวดเร็วในการลงทะเบียน และการการกําหนดการลงทะเบียนท่ีแนน่อนและปฏิบตัิ

จริง  

  2. นสิติต้องการการบริการจากสํานกัคอมพวิเตอร์ในระดบัสงูสดุ คือ การประสานงานกบั

หนว่ยงานอ่ืนให้มีการแจ้งผลการเรียน ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว   
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   3. นิสิตมีความต้องการบริการจากหอสมดุกลางในระดบัสงูสดุ คือ ต้องการส่ือและ

สิ่งพิมพ์ท่ีทนัสมยั  การจดัหาคอมพวิเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมลูด้วยตนเองไว้ในห้องสมดุรวมทัง้ปรับ

ระบบห้องสมดุให้ทนัสมยั   

  4. ด้านบริการจากกองกิจการนิสติมีความต้องการในระดบัสงูสดุ ได้แก่ การร่วมมือกบั

มหาวิทยาลยัปรับปรุงโรงอาหารทัง้ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการให้อยูใ่นระดบัดี และการจดัหา

สถานท่ีพกัผอ่นและท่ีวา่งสําหรับทํากิจกรรมให้นิสิตมีจํานวนเพียงพอกบัความต้องการ  

  5. ด้านการบริการจากคณะ ได้แก่ ความสะดวกในการใช้ตกึเรียน และการขจดัปัญหาท่ีมี

ในตกึเรียน  

  6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะฯ ให้อยูใ่นสภาพดี รวมทัง้การดแูลอปุกรณ์การเรียน

การสอนให้มีความสะดวก การปรับปรุงห้องเรียน และห้องพกันสิติ รวมไปถึงการจดัหางบประมาณเพ่ือ

สง่เสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยั และการจดับริการด้านห้องสมดุ  

  สําหรับงานบริการและสวสัดกิารตา่ง  ๆ  ท่ีมหาวิทยาลยัควรจดัให้มีเพ่ือบริการนิสิต 

นกัศกึษา(วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 2530: 100) สรุปได้ดงันี ้คือ   

  2.1 บริการด้านทุนการศึกษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ียากจนให้

สามารถศกึษาเลา่เรียนตอ่ไปได้  ซึง่ทนุการศกึษามีหลายประเภท  โดยแตล่ะประเภทมีวตัถปุระสงค์

โดยเฉพาะ ทนุการศกึษาท่ีสําคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาควรจดัสรรไว้เพ่ือเป็นสวสัดกิารของนกัศกึษา  

ได้แก่ ทนุขาดแคลนทนุทรัพย์  ทนุทํางาน  ทนุฉกุเฉิน  และทนุยืมบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน

ทนุการศกึษา  ควรเป็นนกัแนะแนว   เพ่ือให้สามารถให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาท่ีเก่ียวกบัปัญหาด้าน

การเงิน การจดัสรรทนุการศกึษาให้นกัศกึษานัน้   ควรกระทําโดยคณะกรรมการพจิารณาทนุการศกึษา  

โดยมีข้อมลูและหลกัฐานต่ าง ๆ เพ่ือให้สามารถจดัสรรทนุให้แก่นกัศกึษาท่ีมีความยากจนเพ่ือชว่ยให้

นกัศกึษาได้มีโอกาสศกึษาเลา่เรียนจนสําเร็จการศกึษา  นอกจากนัน้การตดิตามประเมินผลผู้ ท่ีได้รับ

ทนุการศกึษาก็มีความสําคญัมาก  ซึง่หนว่ยทนุการศกึษาต้องดําเนนิการเพ่ือให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษา

ในด้านการเงิน หรือการให้ทนุการศกึษาเป็นไปตาวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษา และเจตนารมณ์

ของผู้บริจาคทนุการศกึษา (สําเนาว์  ขจรศลิป์ . 2537: 157) ดงัท่ี พลูศลิป์  เกสร  (2536: 83)  ได้ศกึษา

เร่ืองการจดับริการนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร  ตามทศันะของ

ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา พบวา่ การจดับริการนกัศกึษาในเร่ืองการบริหารเงินยืมเพ่ือการศกึษา

ในกรณีเดือดร้อนยงัมีความเหมาะสมน้อย  สว่นในด้านการบริการให้ทนุนกัศกึษาให้ทนุนกัศกึษา        

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีทนุอดุห นนุเพ่ือชว่ยเหลือนกัศกึษา 

และทนุท่ีได้รับบริจาคเป็นครัง้คราวมีจํานวนไมเ่พียงพอกบัความต้องการของนกัศกึษา นอกจากนี ้   

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา ได้กลา่วเพิม่เตมิวา่ หนว่ยทนุการศกึษาควรสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษา
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สามารถดําเนินตามนโยบายของสถาบนั โดยการชว่ยให้นกัศกึษามีรายได้ใช้จา่ยระหวา่งปิดภาคเรียน

และนอกเวลาเรียน  และยงัทําให้เกิดความมัน่ใจในตวัเองสงูขึน้ ในสว่นของการจดัหางานให้นกัศกึษา

หลงัจากสําเร็จการศกึษาแล้ว  สถาบนัอดุมศกึษาควรจดั ดงันี ้ (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุ ธยา. 2530: 

125) คือ 

   1. เป็นศนูย์กลางระหวา่งนายจ้างและนกัศกึษา  

   2. เก็บรวบรวมหนงัสือ เอกสาร ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดแรงงานตา่ง  ๆ เพ่ือให้นกัศกึษาได้

นํามาศกึษาค้นคว้า   

   3. บริการตอบคําถามหรือชว่ยแนะนําตลาดแรงงานตา่ง ๆ 

   4. จดับริการแนะแนวอาชีพ ทัง้เป็นกลุม่และเป็นรายบคุคล  

   5. ประชาสมัพนัธ์แหลง่งานตา่ง ๆ ให้นกัศกึษาทราบ  

  นอกจากนี ้สําเนาว์ ขจรศลิป์ (2537: 157) ยงักลา่วเพิม่เตมิวา่ เงินปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ          

ท่ีจะได้มาซึ่งปัจจยัในการดํารงชีพขัน้พืน้ฐาน  4 ประการ  คือ  อาหาร  เคร่ืองนุง่หม่  ท่ีอยูอ่าศยั และยา

รักษาโรค  ในการศกึษาในระดบัอดุมศกึษานัน้  นกัศกึษายงัต้องใช้เงินเพ่ือการศกึษาเป็นคา่หนว่ยกิต  

คา่ธรรมเนียม คา่อปุกรณ์ คา่ตํารา และอ่ืน ๆ หากนกัศกึษาขาดแคลนเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย  นกัศกึษา

ยอ่มมีปัญหามากมายทําให้นกัศกึษาเกิดความวิตกกงัวล และขาดสมาธิในการศกึษาเลา่เรียน 

นกัศกึษาบางคนอาจหยดุเรียนกลางคนั   การชว่ยเหลือนกัศกึษาในด้านการเงินโดยจดัเป็นการศกึษา 

จงึเป็นสวสัดกิารพืน้ฐาน ท่ีสําคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาควรจดัให้นกัศกึษา  

   2.1.2 บริการด้านสุขภาพ  

    โดยทัว่ไปมกัมีเป้าหมายหลกัในการบริการด้านสขุภาพ  ดงันี ้ (ทบวงมหาวิทยาลยั .

2541: 11)  

   1. ให้บริการปัจจบุนัพยาบาล และบริการตรวจรักษาโรคท่ีมีคณุภาพดีแก่นกัศกึษาและ

บคุลากรของสถาบนั  

   2. มีมาตรการในการป้องกนัโรคระบาดในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

   3. ให้บริการด้านเภสชักรรมท่ีจําเป็นแก่นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา  

   4. ให้บริการหรือตดิตอ่บริการทนัตกรรมท่ีมีคณุภาพดีให้แก่นกัศกึษาและบคุลากรของ

สถาบนัอดุมศกึษา  

   ดงัที ่สําเนาว์  ขจรศลิป์ (2537: 74) ให้ความเห็นเพิ่มเตมิวา่ การบริการสขุภาพเป็น

สิง่จําเป็นและสําคญัย่ิงอีกประการหนึง่ท่ีจะต้องจดับริการให้แก่นกัศกึษา เพราะการรักษาสขุภาพท่ีดี

ยอ่มทําให้ผู้ เรียนมีสขุภาพอนามยัสมบรูณ์ อนัจะเป็นผลให้ประสบผลสําเร็จในการศกึษาเลา่เรียน            

การบริการสขุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา ควรมีขอบเขตดงันี ้ 
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   1. บริการในด้านการป้องกนั  ได้แก่ การตรวจร่างกายเม่ือสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา การ

ตรวจร่างกายประจําปี  

   2. บริการด้านสขุภาพจติ เพ่ือให้การปรึกษาด้านสขุภาพจติแก่นกัศกึษา  

   3. บริการสร้างภมูคิุ้มกนั ได้แก่ การฉีดยาเพ่ือให้มีภมูิคุ้มกนัโรค  

   4. บริการรักษาพยาบาล เพ่ือบริการในด้านการปฐมพยาบาล หรืออาการป่วยท่ี

เจ้าหน้าท่ีชว่ยรักษาได้  

   5. บริการเวชศาสตร์การกีฬา เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็อนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหตใุนการ

เลน่กีฬาของนกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนั  

   6. บริการสขุาภิบาลและ ความปลอดภยั เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในสถาบนั ซึง่รวมทัง้

สถานท่ีเรียน  ท่ีพกัอาศยั  ท่ีพกัรับประทานอาหาร  ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  สะดวก  สะอาด  ถกูสขุลกัษณะ  

และปลอดภยั  

   7. บริการให้การศกึษาทางด้านสขุศาสตร์ เพ่ือเป็นสิง่ท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษาสามารถ

ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง  อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตวันกัศกึษาและครอบครัวของนกัศกึษา  ซึง่กระทําได้หลาย

วิธี เชน่  การเขียนบทความ  การประชมุชีแ้จง และการสอนในชัน้เรียน  เป็นต้น  

   ซึง่ ประสงค์  วงศาโรจน์ (2541: 87) ได้ศกึษาเร่ือง สภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศกึษา 

จงัหวดัสมทุรสาคร  ในทศันะของผู้ บริหาร  อาจารย์ และนกัศกึษา พบวา่ การบริการด้านสขุภาพ  มี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  การให้บริการแก่นกัศกึษาในบางเร่ืองทําได้ดีแคพ่อสมควร เชน่  

การบริการด้านการรักษาพยาบาล  ทางวิทยาลยัได้จดัเจ้าหน้าท่ีให้การปฐมพยาบาลแก่นกัศกึษาท่ี

เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็จากการกีฬาและบริการสง่นกัศกึษาท่ีเจบ็ป่วยหนกัไปยงัโรงพยาบาล แตก่าร

จดับริการบางประการอาจยงัไมเ่หมาะสมตามความคาดหวงัของบคุลากรทัง้สามกลุม่  

   2.1.3 บริการแนะแนว เป้าหมายหลกัของการบริการแนะแนวเป็นการให้บริการคําปรึกษา

ท่ีมีคณุภาพดี ทัง้การปรึกษาเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่แก่นกัศกึษา ทัง้ทางด้านการศกึษา ด้านอาชีพ  

ด้านสว่นตวั และสงัคม ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถวางแผนการศกึษาและแผนการประกอบอาชีพได้  

นอกจากนีย้งัชว่ยให้นกัศกึษาได้ทํางานท่ีตรงกบัความถนดั  ความสามารถและความสนใจของนกัศกึษา 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว  ในการจดับริการแนะแนวในสถาบนัอดุมศกึษานัน้ หวัหน้าบริการแนะ

แนวหรือหวัหน้างานแนะแนว  ควรมีหลกัการท่ีสําคญัเพ่ือใช้ในการดําเนินการจดับริการแนะแนวให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ หลกัการดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้คือ (สําเนาว์  ขจรศลิป์. 2537: 237)   

   1. การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถึงอดุมศกึษา 

   2. การดําเนินงานของบริการแนะแนวควรสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายและปรัชญาของ

สถาบนัอดุมศกึษา 
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   3. การแนะแนวควรมีจดุมุง่หมายทัง้การป้องกนัปัญหาการแก้ปัญหา และการสง่เสริม

พฒันาในด้านตา่ง ๆ ของนกัศกึษา  

   4. ผู้ ทําหน้าท่ีแนะแนว (Counselors) ต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ได้รับการศกึษา

ในด้านการแนะแนวทัง้ด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบตั ิ 

   5. การแนะแนวเป็นก ระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาหลาย

ฝ่ายผู้ ทําหน้าท่ีแนะแนวต้องร่วมมือประสานงานกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

   6. บริการแนะแนวเป็นเร่ืองใหมข่องสถาบนัอดุมศกึษาไทย จงึควรประชาสมัพนัธ์อยา่ง

สม่ําเสมอ  เพ่ือให้นกัศกึษาและอาจารย์มีความเข้าใจบริการแนะแนวเป็นอยา่งดี  

   7. ควรจดับริการแนะแนวให้มีความสมบรูณ์ ทัง้ในด้านบคุลากร ข้อมลู และ

แบบทดสอบ  

   8. ควรจดับริการแนะแนวให้มีขอบเขตของบริการท่ีเพียงพอกบัความต้องการของ

นกัศกึษา 

   9. ควรมีการประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัอยา่ง

สม่ําเสมอ เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี  

   ลกัษณะ หรือวิธีการแนะแนว อาจแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 

2530: 130)  

   1. การแนะแนวเป็น รายบคุคล เป็นกระบวนการหรือกลวิธีตา่งๆ ท่ีผู้แนะแนวหรือผู้ให้

คําปรึกษานํามาใช้เพ่ือชว่ยนกัศกึษาแตล่ะคนให้สามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก สามารถตดัสนิใจ

เลือกแนวปฏิบตั ิ สามารถปรับตวัหรือแก้ปัญหาและพฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองอยา่งถกูต้อง  

   2. การแนะแนวเป็นหมู ่คือ กระบวนการหรือกลวิธีตา่ง ๆ ท่ีผู้แนะแนวหรือผู้ให้คําปรึกษา

นํามาใช้ เพ่ือให้ความชว่ยเหลือแก่นกัศกึษาหลายคนท่ีมีปัญหาหรือมีความต้องการร่วมกนั หรือ

คล้ายคลงึกนั เพ่ือชว่ยให้แตล่ะคนในกลุม่เดียวกนัได้ผอ่นคลายความกงัวลใจท่ีตนมีอยู ่เม่ือได้รับฟัง

หรือแลกเปล่ียนคว ามคดิเห็นและประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เพ่ือชว่ยให้นกัศกึษาในกลุม่ได้มีโอกาส

ร่วมกนัคดิแก้ปัญหาหรือค้นหาสาเหตแุละข้อเท็จจริงเก่ียวกบัปัญหานัน้  

   ในขณะท่ี ประสงค์  วงศาโรจน์ (2541: 97) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลยัพลศกึษา 

จงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ การจดับริการแนะแนวไมเ่พียงพอแก่จํานวนนกัศกึษาและบรรยากาศ                     

ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การใช้บริการ และได้เสนอแนะวา่ ควรจดับคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้วยการให้

เข้ารับการฝึกอบรมหรือศกึษาดงูานและท่ีสําคญัต้องจดัหาทรัพยากรสนบัสนนุให้เพียงพอ โดยผู้บริหาร

ควรวางแผนจดัสรรงบประมาณทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือการปรับปรุงพฒันางานแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้   
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   2.1.4 การบริการอาหาร เป็นบริการท่ีชว่ยให้นกัศกึษาได้รับประทานอาหารท่ีมีคณุภาพ

ถกูหลกัโภชนาการ ราคายอ่มเยา เหมาะสม การจดัสถานท่ีสะดวกและสะอาด สําหรับนกัศกึษาอาหาร

เป็นสิง่ท่ีร่างกายขาดเสียมไิด้ สขุภาพร่างกายมีผลโดยตรงตอ่การศกึษาเลา่เรียน ฉะนัน้จงึกลา่วได้กลา่ว 

อาหารเป็นสิ่งตอ่การศกึษาของนกัศกึษา ซึง่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ จะต้องตระหนกัและให้ความสนใจ

อยา่งจริงจงั โดยให้บริการในเร่ืองอาหารแก่นิสิตและบคุลากร ดแูลร้านอาหารตา่ง  ๆ ให้ปฏิบตัติาม

สญัญาของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภยั แก่นสิติ โดยคอยแนะนําผู้ประกอบการ

ร้านอาหารให้ดําเนนิการทางโภชนาการให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ  ทัง้ด้านความสะอาด  คณุภาพ

อาหาร ปริมาณและราคา  รวมทัง้ดําเนินการให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทกุร้านตรวจสขุภาพประจําปี

ทกุปีอีกด้วย  (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2543: 30)   

   โรงอาหารจงึเป็นสว่นประกอบสําคญัของความสมบรูณ์ในการบริการอาหาร             

เพราะถ้าปราศจากโรงอาหารให้นกัศกึษามาร่วมกนัรับประทานอาหารในท่ีแห่ งเดียวกนัแล้ว             

การควบคมุ ในเร่ืองความเป็นระเบียบและพฤตกิรรมตา่ง ๆ ก็เป็นไปได้ยากและไมบ่รรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

โรงอาหารท่ีเหมาะสมและสามารถจะทําให้การบริการบรรลเุป้าหมายได้ควรจะเป็นดงันี ้  (มหาวิทยาลยั               

สโุขทยัธรรมาธิราช. 2539: 403)  

   1. อยูต่ดิกบัห้องครัว เพ่ือสะดวกแก่การขนสง่อาหารและการเก็บล้าง ไมว่า่จะเป็นการ

บริการชนิดใด ห้องประกอบอาหารและสว่นท่ีเสิร์ฟอาหารควรจะอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  

   2. สภาพแวดล้อมท่ีเป็นท่ีร่ืนรมย์ มีร่มเงาต้นไม้บริเวณรอบๆ สะอาดปราศจากกลิ่น

ตา่งๆ  

   3. มีขนาดพอเหมาะกบัจํานวนนกัศกึษาเพ่ือไมใ่ห้แออดั  

   4.  โรงอาหารท่ีมีพืน้ท่ีกว้างพอก็ควรจดัการนัง่ให้เป็นกลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน   

   5.  ถ้าไมมี่ผ้าปโูต๊ะ ควรเลือกวสัดท่ีุทําความสะอาดงา่ยแทน จํานวนโต๊ะและท่ีนัง่หรือ

เก้าอีใ้ห้มีพอสําหรับนกัศกึษาทกุคน  

   6.  ควรมีอา่งล้างมือ และผ้าเช็ดมือแขวนไว้ใกล้กนั  

   7.  จดัหาท่ีทิง้ขยะท่ีมีฝาปิดวางเป็นระยะ  

   8.  จดัหานํา้ด่ืมท่ีสะอาด ถกูสขุลกัษณะอนามยั  

   นอกจากนี  ้กาญจนา  ศรีกาฬสนิธุ์ (2538: 418) ได้กลา่วถึงหลกัการจดับริการอาหาร

ของสถาบนัท่ีควรยดึเป็นหลกั ดงัตอ่ไปนี ้ 

   1. จดัให้นิสิตได้รับอาหารท่ีถกูสว่น และมีคณุคา่ครบตามหลกัโภชนาการ  

   2.  จดัให้นิสิตได้รับประทานอาหารด้วยความประหยดั ไมมุ่ง่หากําไร   

   3.  มุง่ให้เกิดประโยชน์ทางการศกึษา  
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   2.1.5 บริการห้องสมุด ห้องสมดุมีบทบาทสําคญัย่ิงในการจดัการศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย             

ท่ีต้องการเสมอมา  เน่ืองจากห้องสมดุเป็นศนูย์รวมแหง่วิชาการทัง้ปวง  ท่ีจะชว่ยสง่เสริมการเรียน                

การสอนให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ นสิติสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่งกว้างขวางและยงัเป็นแหลง่ท่ีจะ

ปลกูฝังนสิยัรักการอา่น และรู้จกัใช้เวลาวา่งแก่นสิติ (กาญจนา  ศรีกาฬสนิธุ์ . 2538 : 473) ดงัท่ี            

พวา พนัธ์เมฆา (2535: 3) ได้กลา่วถึงความสําคญัของห้องสมดุวา่ ในสถาบนัการศกึษาไมว่า่จะเป็ น

โรงเรียน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั จะเหน็วา่นกัเรียน นสิติ นกัศกึษา ครู อาจารย์ และนกัวิจยัตา่ง

ต้องใช้สารนิเทศเพ่ือการเรียน การสอน และการวิจยัค้นคว้าอยูต่ลอดเวลา สถาบนัการศกึษาทกุแหง่

จําเป็นต้องจดัสร้างท่ีเก็บสารนิเทศ ท่ีเรียกวา่ ห้องสมดุ เพ่ือรวบรวมสารนิเทศตา่งๆ ในรูปแบบหลากหลาย

ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยตวัห้องสมดุแล้วมีความสําคญัอยูห่ลายประการ คือ  

   1.  ห้องสมดุเป็นแหลง่รวมสรรพความรู้ทัง้หลายในโลกเอาไว้  

   2.  ห้องสมดุเป็นสถานท่ีท่ีทกุคนสามารถค้นคว้าหาความรู่ได้อยา่งเสรีตามความสนใจ  

   3.  ห้องสมดุชว่ยปลกูฝังนิสยัรักการอา่นและการค้นคว้า 

   4.  ห้องสมดุชว่ยสง่เสริมการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  

   5.  ห้องสมดุชว่ยให้ผู้ใช้มีความรู้ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ  

   สรุปได้วา่  สภาพแวดล้อมด้านบริการตา่ง  ๆ ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจดัให้แก่มวลสมาชกิ 

เชน่ บริการทนุการศกึษา บริการสขุภาพ บริการแนะแนว บริการหอพกั บริการอาหาร และบริการห้องสมดุ  

เป็นงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย  ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาควรให้ความสนใจจดับริการให้เพียงพอกบั

ความต้องการของนกัศกึษา โดยผู้ เก่ียวข้องต้องจดัสภาพแวดล้อมด้านบริการให้เอือ้อํานวยและให้

ความสะดวกสบายแก่นกัศกึษาในด้านความเป็นอยูใ่นขณะท่ีศกึษาอยูใ่นสถาบนั เพ่ือสง่เสริมให้

นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคลจนกระทัง่สําเร็จการศกึษา  

 

  3. สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  

  สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  มีอิทธิพลในการสง่เสริม สนบัสนนุ เกือ้กลูและ

เอือ้อํานวยตอ่การศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษามีความเจริญงอกงามทางสตปัิญญา 

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม จติใจ และตอ่การพฒันากลอ่มเกลาหรือเปล่ียนแปลงบคุลกิภาพของนกัศกึษา

ให้บรรลเุป้าหมายของการศกึษา งานวิชาการถือวา่เป็นหวัใจสําคญัของการจัดการศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษา  

การพฒันาสภาพแวดล้อมทางวิชาการให้เอือ้อํานวยตอ่การจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาจงึมี

ความจําเป็นและมีสว่นสําคญัมาก สภาพแวดล้อมทางวิชาการดงักลา่ว  มกัหมายรวมถึงหลกัสตูร การ

จดัการเรียนการสอน การจดับริการทางวิชาการ ความสมัพนัธ์ทางวิชาการระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา 

รวมทัง้ความร่วมมือทางวิชาการในรูปตา่ง ๆ ทํานองเดียวกบัท่ี สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 77) กลา่ววา่ 
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สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน พฤตกิรรมการสอนของ

อาจารย์ รวมทัง้การใช้ส่ือตา่งๆ ในการสอน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนต้องสอดคล้องกนั

อยา่งเหมาะสม ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปปฏิบตัไิด้ สง่ผลให้นกัศกึษา

ประสบความสําเร็จในด้านการเรียน รวมทัง้  การพฒันาแนวคดิ และอดุมการณ์ตา่ง  ๆ ให้เกิดขึน้ใน

ตนเองได้ ซึง่สอดคล้องกั บ อจัฉรา สขุ ารมณ์ และพรรณี  บญุประกอบ (2542 : 22) ท่ีกลา่ววา่ การ

จดัการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในการเรียนเป็นการทําให้ผู้ เรียนได้ความรู้และสามารถ

นําไปปฏิบตัไิด้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ รวมทัง้การนําส่ือการเรียนการสอนมาใช้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม จะทําให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน  นอกจากนี ้วินยั วีระวฒันานนท์ 

(2542 : 22) ได้กลา่ววา่ ในปัจจบุนัปัญหาสภาพเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทรงสงัคม  

วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และปัญหาคณุภาพประชากร ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนทางสงัคม ดงันัน้ การ

จดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในระดบัอดุมศกึษาควรจะต้องจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาวะปัจจบุนัดงันี ้คือ  

  1. เนือ้หาในการเรียนการสอนต้องเป็นความรู้เก่ียวกบัตนเอง ชมุชน และภมูิภาค เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

  2. การจดัเนือ้หาการเรียนหรือองค์ความรู้ในหลกัสตูรแตล่ะหลกัสตูร โดยแตล่ะสาขาวิชา

จะต้องบรูณาการให้มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั รวมทัง้สมัพนัธ์กบัชีวิตมากย่ิงขึน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  3. การเรียนการสอนต้องมุง่สร้างคณุธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกอยูใ่นทกุรายวิชาให้

มากขึน้  

  4. กระบวนการเรียนการสอนจะต้องสร้างให้คนมีปัญญา รู้จกัคดิ รู้จกัใช้เหตผุล ปรับ

พฤตกิรรมการสอน และมีการตรวจสอบตดิตามการทํางานของอาจารย์  

  อํานวย  นาคทตั (2540: 91) กลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ ขึน้อยูก่บั

ผู้สอนในสถานศกึษา ซึง่ครูผู้สอนต้องมีทศันคตติอ่การทํางาน มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ อทุิศเวลาเพ่ือ

การสอน ดงัท่ี ประนอม วรวฒุิ (2539 23) ได้วิจยัเก่ียวกบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่สภาพแวดล้อม

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั พบวา่ การจดัการเรียนการสอนจะประสบผลสมัฤทธ์ิ

สงูสดุถ้าผู้สอนรู้จกันําอปุกรณ์เข้ามาชว่ยในการสอน การใช้อปุกรณ์การสอนชว่ยในการเรียนการสอนก็

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองเทา่  ๆ กบัท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษาสนใจ เข้าใจ และ

จําบทเรียนได้ดี นอกจากนี ้ศริิกาญจน์  จนัทร์เรือง (2543 : 19) ได้กลา่วถึงการสร้างบรรยากาศใน

ห้องเรียนให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน ดงันี ้ 

  1. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในทางบวก ผู้ เรียนจะรู้สกึยอมรับนบัถือและรู้สกึวา่ การเรียนมี

คณุคา่    
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   1.1 หลีกเล่ียงการพดูวา่ ไมถ่กูต้อง  สําหรับคําตอบของผู้ เรียน  

   1.2  ฟังอยา่งระมดัระวงั  ควรมีการส่ือให้เห็นวา่  มีการยอมรับความคดิเหน็ของผู้ เรียน               

อยา่ขดัจงัหวะในขณะท่ีผู้ เรียนแสดงการยอมรับความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแดงความคดิเห็นอยู ่ 

   1.3  อยา่ทําให้ผู้ เรียนเกิดความอบัอายโดยเฉพาะอยา่งย่ิงท่ีนา่ชัน้เรียนควรจะหลีกเล่ียง

การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนใยทางท่ีจะทําให้ผู้ เรียนได้รับความอบัอาย  หลีกเล่ียงการเยาะเย้ยถากถาง 

ผู้ เรียนสว่นมากจะไมมี่อารมณ์ขนัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้  อยา่งแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบังาน ของผู้ เรียน            

ควรพดูเป็นการสว่นตวัหลงัเลกิเรียน 

   1.4  เม่ือผู้สอนจําเป็นต้องแสดงความคดิเหน็ในทางลบ พยายามอยา่พดูเฉพาะเจาะจง

ถึงผู้ เรียนคนใดคนหนึง่ ถ้าต้องการจะทําเชน่นัน้ควรเรียกผู้ เรียนมาพดูเป็นการสว่นตวัหลงัเลิกเรียน  

   1.5  ปฏิบตัติอ่ผู้ เรียนเสมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึง่    

   1.6  กระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นและคําถามในห้องเรียน  

  2.  ผู้สอนต้องแนใ่จวา่ได้ให้ความสนใจกบัผู้ เรียนทกุคน  ได้แก่  

   2.1  อยา่ละเลยผู้ เรียนท่ีเงียบขรึมหรือไมแ่สดงพฤตกิรรมออกมามากนกั  

   2.2  ผู้สอนค วรตระหนกัและระมดัระวงัเก่ียวกบัความรู้สกึชอบหรือไมช่อบบคุคลใด

บคุคลหนึง่ในกลุม่ผู้ เรียนท่ีอาจจะมีพฤตกิรรมในทางลบ ซึง่อาจเก่ียวเน่ืองมาจากการแตง่กาย เพศ 

ลกัษณะ ทา่ทาง หรืออาย ุ 

   2.3  ถ้าผู้สอนเช่ือวา่   สามารถท่ีจะควบคมุความรู้สกึชอบหรือไมช่อบบคุคลใดบคุคล

หนึ่งได้แล้ว ผู้สอนก็ควรจะระมดัระวงัเก่ียวกบัลกัษณะทางเชือ้ช าตหิรือลกัษณะสว่นบคุคลและนิสยั

ของผู้ เรียนซึง่จะทําให้ผู้สอนแสดงปฏิกิริยาออกมาในทางท่ีผู้ เรียนรู้สกึไมช่อบพฤตกิรรมเหลา่นี ้จะ

แสดงออกมาอยา่งไมรู้่ตวัโด ยการท่ีไมเ่รียกผู้ เรียนเหลา่นัน้ตอบคําถามหรือมีสว่น ร่วมในการอภิปราย

หรือไมป่ระสานสายตากบัผู้ เรียนเหลา่นัน้  

  3. ผู้สอนควรมีการกระตุ้นผู้ เรียนโดยใช้ลกัษณะทา่ทางเพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี มัน่คง

และมีความเช่ือมัน่ ได้แก่  

   3.1 ประสานสายตากบัผู้ เรียนเสมอ    

   3.2 เคล่ือนไหวไปรอบ ๆ ห้อง มีการบรรยายอยา่งเป็นธรรมชาตแิละมีชีวิตชีวา  

   3.3  ควบคมุลกัษณะทา่ทางซึง่จะแสดงออกให้เห็นถึงความไมม่ัน่ใจในตนเองได้  

   3.4  ยิม้และหวัเราะในชัน้เรียน และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงออกด้วย  

   3.5  คณุภาพของเสียงเป็นเร่ืองสําคญั เสียงจะต้องมีพลงัชดัเจน และมีเสียงขึน้ ๆ ลง ๆ  

  4.  ผู้สอนต้องพยายามรู้จกัผู้ เรียนทกุคน ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตวั

ผู้สอน  
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   4.1 จําช่ือผู้ เรียนได้อยา่งรวดเร็ว ในชัน้เรียนขนาดใหญ่ขอให้ผู้ เรียนนัง่ท่ีเดมิทกุครัง้

ในชว่งสองถึงสามอาทิตย์แรก ใช้แผนผงัท่ีนัง่ ถ่ายรูปผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนเขียนช่ือใต้ภาพ  

   4.2  เรียนรู้เก่ียวกบัผู้ เรียนแตล่ะคนยอมรับข้อมลูสว่นบคุคลเพิ่มเตมิ  

   4.3  เตม็ใจท่ีจะบอกข้อมลูสว่นตวัของผู้สอนแก่ผู้ เรียน  

   4.4  พยายามค้นหาสถานการณ์สว่นบคุคลหรือสิง่ท่ีขดัขวางความก้าวหน้าของการ

เรียนและการเข้าชัน้เรียน  

  5. ผู้สอนจะต้องเตรียมการเสริมแรงบวกโดยเฉพาะ  ได้แก่  

   5.1  ให้เวลาในการแสดงความช่ืนชมผู้ เรียนท่ีสามารถทํางานได้ดีแตต้่องระมดัระวงั

ไมใ่ห้มากเกินไปจนขาดความจริงใจ 

   5.2  พดูกบัผู้ เรียนเม่ือมีการขาดสง่งาน การขาดเรียนสม่ําเสมอ และการมาสาย  

  6.  ผู้สอนจะต้องจดัระบบชัน้เรียนให้เหมาะสมเสมอโดยคํานงึถึงเวลาเรียนของผู้ เรียน  

ได้แก่  

   6.1 อยา่มาสาย การมาสายจะทําให้ผู้ เรียนรู้สกึวา่การมาตรงเวลาไมใ่ชส่ิง่สําคญั  

   6.2 อยูใ่นชัน้เรียนตลอดเวลาสอน ในบางครัง้ผู้สอนอาจจะออกจากชัน้เร็วกวา่ปกติ                 

แต่อยา่ทําจนเป็นนิสยั  ผู้ เรียนอาจจะสรุปได้วา่   ผู้สอนไมเ่ตรียมตวั ไมส่นใจวิชาท่ีสอนหรือไมค่ดิวา่

เวลาเรียนมีความสําคญั  

   6.3  สงัเกตพฤตกิรรมท่ีขาดความสนใจ  เชน่ การขยบัตวัเน่ืองจากความเบ่ือหนา่ยหรือ

ไออยูเ่สมอ  

   6.4  เร่ิมเรียนให้ตรงเวลาถึงแม้วา่ผู้ เรียนจะมา ไมค่รบ ถ้าไมทํ่าเชน่นีจ้ะทําให้ผู้ ท่ีมาตรง

เวลารู้สกึไมดี่  

  7.  ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศทางกายภาพในห้องเรียนให้เหมาะสม  

   7.1 ตรวจสอบอณุหภมูิในห้องเรียนวา่มีความเหมาะสมหรือไม ่ โดนอาจจะสงัเกตจาก

ปฏิกิริยาของผู้ เรียน เชน่ ม้วนแขนเสือ้ตลอดเวลา  

   7.2 พยายามจดัโต๊ะให้อยูใ่นลกัษณะท่ีสบาย ๆ  

   7.3  แนใ่จวา่แสงอาทิตย์ท่ีสอ่งผา่นมา่นหน้าตา่งไมทํ่าให้ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการมอง

กระดานหรือสมดุบนัทกึ  

  การสอนเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของผู้ มีอาชีพเป็นครูโดยวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้  ถึงแม้วา่การเรียนรู้ อาจเกิดขึน้ได้โดยไมต้่องมีการสอน แตผ่ลของการสอนท่ีมีตอ่การเรียนรู้เป็น

สิ่งท่ีมีคณุคา่ย่ิง ถ้าการสอนมีการวางแผนและจดัวางระบบอยา่งดี  มีประสทิธิภาพก็จะทําให้การเรียน

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ กระบวนการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัย่ิง ถึงแม้หลกัสตูรจะได้
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มีการวางแผนไว้อยา่งดีแล้วก็ตาม  แตถ้่านําหลกัสตูรไปใช้หรือการจดัการเรียนการสอนไมไ่ด้ดําเนินไป

ตามเป้าหมายท่ีกําหนดก็จะทําให้หลกัสตูรไมป่ระสบผลสําเร็จตรงตามเป้าหมาย จงึต้องมีการจดัการเรียน

การสอนให้เป็นระบบ เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ (ชมพนัธุ์  กญุชร ณ อยธุยา. 

2543: 7) ดงัท่ีสนุทร เอ่ียมเกษมสิน (2547: 60) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพแวดล้อมในสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ 

ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา  พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเหน็ตอ่สภาพการจดัการเรียนการสอนวา่ มี

ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง สถาบนัฯ ควรปรับปรุงการเรียนการสอนผา่นระบบวิดโิอคอนเฟอเรนซ์ 

(Video Conference) เน่ืองจากเกิดปัญหาของเทคโนโลยีท่ีแพร่ภาพไมช่ดัเจน นอกจากนีส้ถาบนัควร

จดัสดัสว่นอาจารย์ให้เหมาะสมกบัจํานวนนกัศกึษาและจดัอาจารย์ดแูล   เอาใจใสน่กัศกึษา  และปรับ

วิธีการสอนของอาจารย์  

  นอกจากนีอ้งค์ประกอบสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนยงัประกอบไปด้วยหลกัสตูร 

อปุกรณ์และส่ือการสอน  ซึง่มีความสมัพนัธ์ตอ่การพฒันาการของนกัศกึษาและสง่ผลให้นกัศกึษา

เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่การเรียนรู้ดงันี ้(วิจิตร  ศรีสอ้าน. 2519: 8)  

  1. หลกัสตูร เปรียบเสมือนตวักําหนดกระบวนการและเป้าหมายในการท่ีจะพฒันาคณุภาพ

ของบณัฑิต  หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาจะแบง่เป็ น 2 สว่น (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2540: 12) คือ สว่นท่ี

เป็นพืน้ฐานทัว่ไป (General Education) เป็นการเน้นการสร้าง “ความเป็นคน” ให้แก่บณัฑิต หลกัสตูรนี ้

จะทําหน้าท่ีสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต เม่ือจบออกไปแล้วจะต้องประพฤตติวัดีในสงัคม 

และหลกัสตูรท่ีเป็นวิชาชีพ (Professional Education) คือ หลกัสตูรในสว่นท่ีเป็นวิชาเอก- วิชาโท  เป็น

สว่นท่ีจะสร้าง ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี ซึง่บณัฑิตจะต้องมีความรู้ทัง้ทางภา คทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ

สามารถท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ และชว่ยเหลือสงัคมได้  

  2. ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะประสบผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ                   

ถ้าผู้สอนรู้จกันําอปุกรณ์หรือส่ือการสอนเข้ามาชว่ยในการสอน การใช้อปุกรณ์การสอนจะชว่ยในการ

เรียนการสอนได้   เพราะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองขึน้เทา่  ๆ กบัท่ีจะมาชว่ยให้

ผู้ เรียนสนใจ  เข้าใจ และจําบทเรียนได้ดี  ในการเลือกส่ือการสอนเพ่ือนํามาใช้ประกอบการสอนเพ่ือให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภา พนัน้  ผู้สอนจะต้องตัง้วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมในการเรียน

ให้แนน่อน เพ่ือใช้วตัถปุระสงค์เป็นตวัชีนํ้าในการเลือกส่ือ ซึง่กิดานนัท์ มะลิทอง (2540: 89) ได้กลา่วถึง

เร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ 

   1.  ส่ือนัน้ต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาบทเรียนและจดุมุง่หมายท่ีจะสอน  

   2.  เลือกส่ือท่ีมีเนือ้หาถกูต้อง ทนัสมยั นา่สนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลตอ่การเรียนการ

สอนมากท่ีสดุ ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาวิชานัน้ได้ดีเป็นลําดบั  

   3.  เลือกส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้ ความรู้ และประสบการณ์  
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   4.  ส่ือนัน้สะดวกในการใช้ มีวิธีไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนจนเกินไป  

   5.  ต้องเป็นส่ือท่ีมีคณุภาพ มีเทคนิค มีการผลิตท่ีดี มีความชดัเจน  

   6.  มีราคาไมแ่พงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกบัเวลาและการลงทนุ  

  จากงานวิจยัของ ก่ิงแก้ว เอ่ียมแฉล้ม (2542: 72) ท่ีศกึษาเร่ืองสภาพการจดัการเรียนการสอน

ของคณะบริหารธุรกิจ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตบพติรพมิขุตามทศันะของนกัศกึษา ด้าน

วิธีการสอน ด้านส่ือการสอน  และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง และได้

เสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ ครูผู้สอนควรนําเอาเทคนิคการสอนจติวิทยาการเรียนการสอน และจดัหากิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชามาประกอบการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพและ

ควรสนบัสนนุให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการสอนใหม ่ๆ มามากขึน้  

  3. การวดัผลประเมินผล เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการเรียนการสอน เม่ือมีการเรียน

การสอนไมว่า่ในระดบัใดก็ตามจะต้องมีการวดัผลเพ่ือทําหน้าท่ีตดิตามผลการปฏิบตัวิา่ ได้ผลตรงตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไมอ่ยา่งไร  ดงันัน้ หลกัสตูร การสอน การวดัผลจะเป็นองค์ประกอบสําคญั

ของการจดัการศกึษาท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกนัโดยตลอด  นอกจากนัน้การวดัผลการศกึษาจะชว่ย

ชีใ้ห้เห็นข้อบกพร่องหรือปัญหาตา่ง  ๆ ในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ือให้

การเรียนการสอนได้ผลสมบรูณ์เตม็ท่ี  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ เรียนจะได้รับประโยชน์อยา่งมากในการ

วดัผลการศกึษา (วิไล  ตงัทตัสวสัดิ์. 2536: 23) ซึง่การประเมินผลการศกึษาจะทําให้เห็นสิ่งท่ีเช่ือมโยง

ระหวา่งมิตขิองกระบวนการเรียนและผลของหลกัสตูร การสอน และการให้คะแนนนัน้เป็นการประเมิน

ท่ีจะชว่ยให้หาวิธีการหรือแนวทางการสอนได้อยา่งเหมาะสม (อรุณี โคตรสมบตัิ. 2542: 27; อ้างอิงจาก 

Bergquist. 1981: 78)   

  นอกจากนีคุ้ ณภาพของอาจารย์   นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการสร้างผลผลิตท่ีมี

คณุภาพตรงตามเป้าหมายวตัถปุระสงค์  คณุภาพรวมถึงคณุวฒุ ิ  ประสบการณ์   ความรับผดิชอบตอ่

หน้าท่ี ความมีวฒันธรรมและอารยธรรม   ทัง้การอทุิศตนตอ่ภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ด้วย  

ดงันัน้หากสถาบนัอดุมศกึษาใดท่ีมีอาจารย์ท่ีมี คณุภาพ ยอ่มสร้างผลผลิตตามเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ได้มาก  ซึง่จะเห็นได้จากแบบสอบถามบณัฑิตท่ีจบการศกึษาของมหาวิทยาลยัในประเทศ

แคนาดาประมาณ 7,000 คน  โดยแบบสอบถามได้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะและวิธีการสอนอยา่งไร

ให้ผู้ เรียน เกิดศกัยภาพวา่   มีวิธีการสอนอยา่งไรให้ผู้ เรียนเกิดศกัยภาพในการเรียนรู้  ตลอดจนการรู้

หลกัและวิธีในการถ่ายทอด  และมีความเข้าใจในตวัผู้ เรียนมีความรู้ลกึซึง้ในศาสตร์ท่ีจะถ่ายทอด และ

ผู้ เรียนสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งมีความสขุ  (อดลุย์   วิริยเวชกลุ. 2541: 53)  
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  ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์ (2535: 69) ได้สรุปหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอนไว้ดงันี ้  

  1. หน้าท่ีการสอนและเผยแพร่วิชาการ  ได้แก่  รับผิดชอบดําเนินการสอนรายวิชาให้ลลุว่ง

ไปด้วยดี  รวมทัง้เผยแพร่วิชาการความรู้แก่ผู้สนใจอ่ืนๆ เชน่  สอนวิชาตา่งๆ  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  

อาจารย์นิเทศ  เป็นวิทยากรเผยแพร่วิชาการแก่ประชาชน  

  2. หน้าท่ีในการสนบัสนนุ และให้บริการการเรียน  ได้แก่ รับผิดชอบดําเนินการจดัหา                         

จดัหมวดหมู ่เก็บรักษา ซอ่มบํารุง และให้บริการเก่ียวกบัหนงัสือ เคร่ืองใช้ วสัดอุปุกร ณ์ อาคารสถานท่ี 

ยานพาหนะอ่ืน ๆ อนัเป็นการสนบัสนนุและให้บริการการเรียนการสอนของสถานศกึษา ทัง้นีเ้พ่ืออํานวย

ให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปโดยราบร่ืนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เชน่ งานส่ือการสอน งานทดสอบ  

งานทะเบียน และวดัผล  

  3. หน้าท่ีการบริการและปกครองนกัศกึษา  ได้แก่  รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกบัการให้

การศกึษาแก่นกัศกึษา เพ่ือให้ดําเนนิชีวิตในฐานะผู้ เรียนได้อยา่งราบร่ืนและรวมถึงการให้การศกึษา

นอกหลกัสตูร แนะนําหรือแนะแนวทัง้ด้านการศกึษา การเตรียมตวัเพ่ืออาชีพ และการแก้ปัญหาสว่นตวั  

ทัง้ยงัรวมถึงการจดัระบบการปกครองดแูลนกัศกึษาให้อยูใ่นระเบียบ มีศีลธรรมและวฒันธรรม  เชน่  

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์แนะแนว  สารวตัรนกัเรียน  

  4.  หน้าท่ีการบริหารวิชาการ  บคุลากร  และสถาบนั  ได้แก่  รับผิดชอบดําเนินการบริหาร

และเป็นผู้จดัการในหนว่ยงานยอ่ย เชน่ ภาควิชาหรือแผนกวิชา และหนว่ยงานใหญ่ๆ คือ สถานศกึษา

เพ่ือให้การดําเนินงานของหนว่ยงานเป็นไปโดยราบร่ืนและเรียบร้อย ตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้

กําหนดไว้ทัง้ในด้านวิชาการ บคุลากร ธุรการ และอ่ืน  ๆ ของหนว่ยงานนัน้  ๆ เชน่ หวัหน้างานอาคาร

สถานท่ี  

  5. หน้าท่ีการพฒันาสถาบั น ได้แก่ รับผิดชอบดําเนินการในเร่ืองท่ีเป็นการสร้างความ

เจริญก้าวหน้าเฉพาะด้าน หรือเฉพาะเร่ืองให้แก่หนว่ยงานโดยรวม คือ  สถานศกึษา  โดยมีจดุมุง่หมาย

ให้เป็นไปตามนโยบาย หรือหลกัการท่ีผู้บริหารสถาบนักําหนดให้ เชน่ งานศนูย์ข้อมลูกรรมการตรวจ

การจ้างงาน การซอ่มวสัดอุปุกรณ์  

  6.  หน้าท่ีธุรการและบริการทัว่ๆ ไป ได้แก่ รับผิดชอบดําเนินการหรือกระทําการเพ่ือให้งาน

ธุรการและด้านบริการทัว่ไปของหนว่ยงานยอ่ย เชน่  คณะวิชาหรือแผนกวิชาและของหนว่ยงานใหญ่ 

คือ สถานศกึษาเป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลกัการและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้สําหรับหนว่ยงานนั ้ น ๆ               

ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลหรือสิ่งของภายในหนว่ยงานเองและบคุคลหรือสิ่งของภายนอกหนว่ยงาน  

  7. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ได้แก่ รับผิดชอบดําเนินการในหน้าท่ียอ่ย ๆ อ่ืน ๆ ซึง่เป็นสิ่งท่ีควรได้รับการ

ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงาน หรือตามนโยบายหรือคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา

ตามลําดบั  
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  นอกจากนี ้สวุพร  ตัง้สมพรวงษ์ (2542: 79) ยงักลา่ววา่ อาจารย์ควรมีความเข้าใจในเร่ือง

พฒันาการของนิสิต ใจกว้าง ไมแ่บง่แยกระหวา่งวิชาการและกิจกรรม เปิดโอกาสให้นิสิตได้ทํากิจกรรม

ท่ีหลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนในห้องเพ่ือพฒันา

ทกัษะทางสงัคม นอกจากนี ้ควรจดับรรยากาศท่ีสง่เสริมความสําเร็จทางวิชาการ เชน่ อาจสนบัสนนุ

สง่เสริมนิสิตท่ีเรียนดีโดยการให้ทนุ จดัการสอน ซอ่มเสริมหรือจดัโปรแกรมพิเศษ  สว่นวิชยั วงษ์ใหญ่ 

(2540: 25) ได้ให้ความเห็นว่ า ผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอยา่งย่ิงในการจดัการเรียนการสอน 

ผู้สอนต้องมีความรู้ท่ีจะสอนเป็นอยา่งดี มีทศันคตท่ีิดีตอ่การสอน มีความเห็นอกเห็นใจผู้ เรียน มีการ

ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคลรวมทัง้มีความจริงใจระหวา่งอาจารย์ผู้สอนกบัผู้ เรียน และ         

นฤมล ขันสมัฤทธ์ิ (2542: 23) ได้สรุปวา่ ลกัษณะของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีดีควรเป็นผู้รอบรู้ 

มีความรู้ดี  มีความรอบรู้ในวิชาชีพของตน  ค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิอยูเ่สมอมีทกัษะ การสอนท่ีดี มี

เทคนิคในการจดักิจกรรมการสอน มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ นอกจากนีค้วรเป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีดี  

เป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพร่างกายและจิตใจดี  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ครูและผู้ เรียนรวมทัง้บคุคลอ่ืนๆ  เป็นผู้ตรง

ตอ่เวลา  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีความรับผดิชอ บในหน้าท่ีการงาน   และในรายงานการประชมุ

ระดบัชาต ินอกจากนีท้บวงได้จดัสมัมนาเร่ือง บณัฑิตในอดุมคติ  โดยกลา่วถึงครูในยคุโลกาภิวตัน์   

ควรมีคณุสมบตัดิงันี ้ (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2542: 119)  

  1.  มีความรู้ในวิชาพืน้ฐาน สามารถประสานสมัพนัธ์ให้ศษิย์นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  

  2.  รู้ในทิศทางของประเทศและทนัตอ่เหตกุารณ์โลก  

  3.  สอนศษิย์ให้คดิวิเคราะห์และทํางานเป็น  

  4.  เป็นผู้สง่เสริม เช่ือมระหวา่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและ

ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย  

  5.  เป็นผู้สง่เสริมสิทธิมนษุยชนและประชาธิปไตย  

  6.  ต้องประพฤตแิละปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกบัอาชีพครู  

  7.  ต้องปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยั รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง  

  การสอนท่ีดีจะต้องมีการเตรียมตวัท่ีดี แรมสเดน็ (Ramsden. 1993: 37) ได้กลา่วถึง

หลกัการสอนท่ีดี โดยได้ให้หลกัการสอนท่ีมีคณุภาพ 6 ประการไว้ดงันี ้ 

  1. ความสนใจและการอธิบาย  คณุภาพของการอธิบายของผู้สอนและการกระตุ้นให้

ผู้ เรียนเกิดความสนใจ  ผู้สอนควรอธิบายภาพกว้างๆ  และประโยชน์ท่ีผู้ เรียนจะได้รับเม่ือเรียนสําเร็จใน

วิชาท่ีอาจารย์สอน  
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  2.  การรับรู้การให้เกียรตผิู้ เรียนและวิธีการเรียนของผู้ เรียน  การสอนท่ีดีไมค่วรทําให้ผู้ เรียน       

รู้สกึวา่การเรียนยากเย็น  ผู้สอนควรให้เวลากบัผู้ เรียน มีความสขุท่ีจะสอน  

  3.  การประเมินท่ีเหมาะสมและการตรวจงาน ในการเรียนจะต้องมีการประเมินท่ีเหมาะสม    

ไมค่วรวดัผล  แตส่ิ่งท่ีอาจารย์สอน แล้วให้ผู้ เรียนทอ่งจํามาตอบ การประเมินควรปรับเปล่ียนให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และวิธีการสอน และเป็นธรรมมากท่ีสดุ  

  4.  จดุมุง่หมายของการสอนชดัเจนและท้าทายสตปัิญญาผู้ เรียน การสอนควรมีการอธิบาย           

ให้ผู้ เรียนได้ทราบก่อนวา่จะเรียนอะไร อยา่งไร เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจความคดิหลกัของวิชานัน้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดความรู้สกึวา่วิชาท่ีเรียนนัน้ชวนให้คดิ นา่ตดิตาม และนา่ค้นคว้าหาคําตอบตอ่ไป  

  5.  ควบคมุอยา่งอิสระและให้มีสว่นในกิจกรรม  ผู้ เรียนต้องมีสว่นร่วมในสาระท่ีจะเรียนรู้               

โดยผู้ เรียนมีอิสระในการเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษาลกึลงไปมากขึน้ นอกจากนีผู้้ เรียนจะต้องมีสว่นร่วม           

ในกิจกรรมตา่ง  ๆ เชน่ การเรียนแบบแขง่ขนัหรือเรียนด้วยตนเองโดยอิสระมีโอกาสได้อภิปราย แสดง

ความคดิเห็น ทํารายงาน  ค้นคว้าในสาระท่ีเก่ียวกบังานท่ีได้รับมอบหมาย  

  6.  เรียนรู้จากนกัศกึษา  อาจารย์ต้องวิเคราะห์นกัศกึษา เรียนรู้จากนกัศกึษาวา่ไมเ่ข้าใจ

สาระตอนใดแล้วรีบนํามาปรับปรุงแก้ไข โดยการพดูคยุ  การตรวจงาน  หรือการสอน  ซึง่จะทําให้ผู้สอน

ได้ทราบวา่ ผู้ เรียนไมเ่ข้าใจตอนใดบ้าง เพ่ือแก้ปัญหาความเข้าใจผดิได้อยา่งรวดเร็ว  

  ดงัท่ี  กิตตพิร  พินิชการ (2548: 74) ได้ศกึษาเร่ืองทศันะของนิสิตท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม             

คณะทนัตแพทยศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พบวา่  มีความเหมาะสมอยู่ ในระดบัปานกลาง  

เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คณะฯ ควรจดัหลกัสตูรท่ียืดหยุน่ตอ่สภาพแวดล้อมทางสงัคม  

เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ควรปรับวิธีการจดัการ โดยการเกล่ียภาระงาน

ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  นอกจากนีค้วรจดัและปรับปรุงส่ือ วสัดอุปุกรณ์ให้หลากหลาย 

และทนัสมยั  จดัให้มีหนงัสือ และคอมพวิเตอร์เพ่ือให้นสิติได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูได้อยา่งเพียงพอ  

  สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  มีความสําคญัเน่ืองจากเป็นสว่นหนึง่ท่ี

จะกระตุ้นเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปปฏิบตัไิด้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้   โดยมี

ผู้สอนเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสําคญัในกระบวนการศกึษา  การสนบัสนนุ  แนะแนว กระตุ้น  และเอือ้            

ให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถทางวิชาการได้อยา่งเตม็ท่ี   ซึง่องค์ประกอบเหลา่นีมี้ความสมัพั นธ์กนัใน

อนัท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทกัษะและทศันคตท่ีิดีแก่นกัศกึษาตอ่ไป  
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  4. สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  

  สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  หมายถึง  ลกัษณะกลุม่เพ่ือน (Peer Group) ซึ่ งเป็น

ลกัษณะของวยัรุ่นทัว่ไปท่ีมีความต้องการท่ีจะอยูใ่นกลุม่เพ่ือน เพราะกลุม่เพ่ือนให้ความมัน่ใจและ

ยอมรับพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของบคุคล ทําให้มีความสบายใจ  มีความสขุ และกลุม่เพ่ือนนีย้งัมีอิทธิพล      

ทําให้นกัศกึษามีความเช่ือและมีพฤตกิรรมไปตามลกัษณะกลุม่ท่ีแตล่ะบคุ คลยดึอยูอิ่ทธิพลของกลุม่

เพ่ือนมรดงันี ้(วิน ุทองพวง. 2542: 15; อ้างอิงจาก วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. 2530: 46) 

  1. เป็นกลุม่ท่ีจะประสานชีวิตจากสงัคมไปสูส่งัคมในบ้านไปสูส่งัคมมหาวิทยาลยั   ทําให้

นกัศกึษารู้สกึวา่ตนเองประสบความสําเร็จด้านใดด้านหนึง่ 

  2.  เป็นกลุม่ท่ีจะสนบัสนนุ และเป็นเคร่ืองมือให้บรรลเุป้าหมายของพทุธิปัญญาของ

การศกึษาในมหาวิทยาลยั  

  3.  เป็นกลุม่ท่ีสนบัสนนุสนองอารมณ์จติใจ และความต้องการของนกัศกึษาซึง่อาจจะไม่

ตรงกบัอาจารย์  ห้องเรียน  และมหาวิทยาลยั  

  4.  เป็นกลุม่ท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเรียนรู้และเข้าใจชีวิตการอยูร่่วมกนั  การสมาคม และ    

การทํางานกบัคนท่ีมีภมูิหลงัแตกตา่งกนัได้ดี  

  5. กลุม่เพ่ือนอาจชว่ยให้มีการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง  ๆ  กระตุ้นให้เกิดความคดิหรือ

ประสบการณ์ใหม ่  ให้กําลงัใจในการเปล่ียนแปลงของนิสิตหรือในทางกลบักนักลุม่เพ่ือนก็อา จจะ

ชว่ยกนับํารุงรักษาสภาพท่ีคงเดมิไว้ไมย่อมเปล่ียนแปลงอะไรก็ได้  

  6. นกัศกึษาท่ีเรียนไมค่อ่ยดีหรือมีความผดิหวงั กลุม่เพ่ือนจะชว่ยให้เขาเลือกทางออกทาง

อ่ืนหรือชว่ยให้เขามีภาพพจน์ในทางบวก โดยท่ีจะสนบัสนนุให้ความสนใจตอ่สิ่งอ่ืนท่ีมิใชก่ารศกึษา  

  7. องค์การบริหารนกัศกึษามกัจะมีหน้าท่ีเป็นพรรคพวกของนิสิตแตล่ะคน  

  สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์ (2545: 3) กลา่ววา่ สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลตอ่

ความเป็นอยูแ่ละพฒันาการทางสงัคม การเลือกคบเพ่ือน  เทคนิคการปรับตวั  และอดุมคตใินการเลือก

คูค่รอง เป็นต้น เพราะนสิติและนกัศกึษาวยันีเ้ป็นวยัท่ีต้องการสงัคม ต้องการมีเพ่ือน และมีความสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนมากกวา่ครอบครัว ดงันัน้สภาพแวดล้อมด้านกลุม่เพ่ือนจะมีบทบาทตอ่ทศันคต ิ  สตปัิญญา  

ความรู้ความสามารถ และบคุลกิภาพของนิสตินกัศกึษาซึง่มีความสําคญัตอ่การพฒันานสิตินกัศกึษามาก  

เพราะเพ่ือนสามารถให้กําลงัใจได้ทัว่ไป  ซึง่ไมส่ามารถหาได้จากอาจารย์ เชน่ เพ่ือนร่วมกลุม่สามารถ

ชว่ยเหลือเกือ้กลูด้านวตัถปุระสงค์ในการเรียนและวิชาการได้ชว่ยทําให้นสิตินกัศกึษามีความมัน่ใจใน

ตนเองมากขึน้   นอกจากนีย้งัชว่ยฝึกการเข้าสงัคมและสร้างความสมัพนัธ์สว่นตวั  ซึง่จะสง่ผลตอ่การ

ชว่ยเหลือกนัในระหวา่งการทํางานได้ ซึง่สอดคล้องกบั วินน ุทองพวง (2542: 36) ท่ีศกึษาเร่ือง การศกึษา

สภาพแวดล้อม วิทยาลยัพลศกึษากรุงเทพตามทศันะของอาจารย์ และนกัศกึษา พบวา่ ลกัษณะการเรียน
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ในระดบัอดุมศกึษานัน้ มีความแตกตา่งจากระดบัอ่ืน ๆ อยูม่าก กลา่วคือ นกัศกึษาจะไมไ่ด้เรียนเตม็วนั

ทกุวนั อาจมีบางวนั บางชัว่โมงท่ีไมไ่ด้เรียน  จงึทําให้นกัศกึษามีเวลาวา่งท่ีไมไ่ด้เข้าห้องเรียนมากขึน้  

นกัศกึษาจะมีความเป็นอิสระในการใช้เวลาวา่งไปในทางท่ีตนพอใจ ซึง่บางคนอาจจะทบทวนบทเรียน  

อาจไปทําธรุะสว่นตวันอกบริเวณมหาวิ ทยาลยั หรือเลน่กีฬาซึง่การใช้เวลาวา่งนีอ้าจจะใช้ทํากิจกรรม

สว่นตวัคนเดียวหรือเป็นกลุม่ก็ได้ การใช้เวลาวา่งในการทํากิจกรรมหรือแสดงออกในความต้องการของ

นกัศกึษานัน้  กลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลท่ีจะนําไปในทางท่ีดีหรือในทางเส่ือมก็ได้  

  ในขณะท่ี ประสงค์  วงศาโรจน์ (2541: 94) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศกึษา 

จงัหวดัสมทุรสาคร  ในทศันะของผู้บริหาร  อาจารย์ และนกัศกึษา พบวา่  ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่

เพ่ือนนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปีบางกลุม่ไมค่อ่ยมีความสมัพนัธ์กนั รวมทัง้ไมใ่ห้ความร่วมมือในการทํา

กิจกรรมทัง้ทางด้านวิชาการหรือด้านอ่ืน  ๆ สง่ผลให้นกัศกึษาเกิดความไมเ่ข้าใจกนั  ประกอบกบั

ผู้บริหารและอาจารย์ไมเ่อาใจใส่  ทําให้ไมเ่ข้าใจปัญหาของนกัศกึษาอยา่งลกึซึง้ แ ละได้เสนอแนะวา่   

ควรสง่เสริมให้นกัศกึษาทํางานเป็นกลุม่  ซึง่จะส่ งผลให้มีความรับผดิชอบร่วมกนัมากขึน้ มีกิจกรรม

นนัทนาการ  สง่เสริมให้การพบปะสงัสรรค์  รวมทัง้จดักิจกรรมกีฬาเน้นความสามคัคี มีนํา้ใจ เสียสละ  

อดทน  นอกจากนีอ้จัฉรา สขุารมณ์ และพรรณี บญุประกอบ (2542: 28) ได้ศกึษาเร่ือง สภาวะแวดล้อม

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีสมัพนัธ์กบัภาวะเครียดในการเรียนของนกัศกึษา พบวา่สงัคมกลุม่

เพ่ือนนัน้มีอิทธิพลตอ่นกัศกึษาหลายด้าน  เชน่  ด้านการเรียน  ความประพฤต ิทศันคติ  และคา่นิยม 

รวมทัง้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัของนกัศกึษา ถ้าสภาพแวดล้อมกลุม่เพ่ือนดีจะทําให้นั กศกึษามี

ความรัก ความผกูพนั ความสามคัคี และชว่ยเหลือกนัทัง้ในด้านการเรียน และการปรับตวัของนกัศกึษา 

ทําให้ปราศจากความเครียด และประสบผลสําเร็จในการเรียนในท่ีสดุ  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  

อําพนั  ออ่งเอ่ียม (2541: 140) ท่ีศกึษาเร่ือง สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัศรี ปทมุ  ในทศันะของ

ผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษาพบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมสงัคมกลุม่เพ่ือน  ผู้บริหารและอาจารย์มี

ทศันะอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความเหน็วา่ โดยรวมนกัศกึษามีความรักใคร่  ผกูพนักนัดี สามารถปรับตวั

เข้ากบัเพ่ือน ๆ ได้ดี นกัศกึษาให้ความชว่ยเหลือและร่วมมือกนัในเร่ื องการเรียนเป็นอยา่งดี  นอกจากนี ้

นกัศกึษามีการแขง่ขนัด้านการเรียนระหวา่งเพ่ือนในกลุม่นกัศกึษาอาชีวศกึษาจะมีวยัระหวา่ง 15-25 ปี 

ซึง่รัฐได้กําหนดไว้ในแผนพฒันาเยาวชนระยะยาววา่เป็นวั ยรุ่น ชีวิตในชว่งวยัรุ่นนี ้กลุม่เพ่ือนมีอิทธิพล

ตอ่ความคดิเห็น และการแสดงออกซึ่ งพฤตกิรรมตา่ง  ๆ ผลจากการสํารวจความเหน็ของวยัรุ่นไทย ได้

ยืนยนัถึงอิทธิพลของกลุม่เพ่ือนโดยเฉพาะการยอมรับความคดิเห็นของกลุม่เพ่ือน จากการสํารวจพบวา่  

เยาวชนสว่นใหญ่ คือ ร้อยละ 85 จะมีความเหน็ยอมรับคล้อยตามกลุม่เพ่ือน แม้วา่ในจํานวนร้อยละ 

75 ตอบวา่ จะรับความคดิเห็ นของกลุม่เพ่ือนโดยพิจารณาตามเหตผุล แตก็่มีถึงร้อยละ 10 ท่ีต้องถาม

กลุม่เพ่ือนเพราะความเป็นเพ่ือน  นอกจากนีเ้ยาวชนยงัยดึเอากลุม่เพ่ือนเป็นท่ีปรึกษาพดูคยุถึงปัญหา
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ตา่ง  ๆ เป็นอนัดบัแรก  เม่ือเกิดปัญหาหรือเกิดความไมส่บายใจ การปรึกษาบดิามารดา หรือพ่ีน้อง  

ญาตผิู้ใหญ่ หรือครูอาจารย์เป็นอนัดบัรองลงมาตามลําดบั (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 

2525: 63)  

  เบนเนตต์  (Bennett. 1952: 35) ให้ข้อเสนอแนะวา่ สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสริมให้

นกัศกึษารักใคร่กนัมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  เพ่ือประโยชน์แก่ตวันกัศกึษาเอง เม่ือออกไปทํางาน                      

ในอนาคตจะได้ชว่ยเหลือกนัตอ่ไป และผลจากการวิจยัของเดวิด (David. 1971: 57) พบวา่ นกัศกึษาท่ี

มีความพงึพอใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนในชัน้เรียนสงู มีแนวโน้มจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู

กวา่ท่ีมีความพงึพอใจในความสมัพนัธ์ในชัน้เรียน  

  จากแนวคดิท่ีเสนอมา กลา่วได้วา่ ความสมัพนัธ์กลุม่เพ่ือน มีอิทธิพลอยา่งย่ิงตอ่การใช้

ชีวิตของนกัศกึษาในวิทยาลยั การปฏิสมัพนัธ์ แลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกลุม่เพ่ือนและครูอาจารย์ 

จะทําให้นกัศกึษาเกิดความอบอุน่และเกิดความพร้อมในด้านตา่ง  ๆ ตลอดจนความมัน่ใจในตวัเอง                   

มากย่ิงขึน้  

  สรุปได้วา่  สงัคมกลุม่เพ่ือนเป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเป็นอยูแ่ละการใช้ชีวิตอยูใ่น

สถาบนัการศกึษา   โดยจะเข้ามามีบทบาทท่ีสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตและพฒันานิสิตนกัศกึษา                  

ให้เป็นไปอยา่งมีประ สิทธิภาพ  คอยชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัทัง้ในด้านการเรียนตลอดจนปัญหาตา่ง  ๆ                                   

ทําให้นิสิตนกัศกึษาเกิดความมัน่ใจในตนเองและสามารถประพฤตตินเป็นคนดีในสงัคมตอ่ไป  

 

  5. สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

  วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530: 145) ให้ความหมาย การจดักิจกรรมนกัศกึษาวา่

หมายถึง งานท่ีนกัศกึษาหรือมหาวิทยาลยัจดัขึน้มีลกัษณะเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยมีจดุมุง่หมาย

ท่ีจะสง่เสริม และพฒันานกัศกึษาในด้านสตปัิญญา บคุลกิภาพ ทศันคต ิและการมีสว่นร่วม ในสงัคม  

ได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการสง่เสริมศลิปวฒันธรรม  

กิจกรรมท่ีจดัขึน้นัน้เพ่ือพฒันานกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบงัคบัให้ทกุคนต้องเรียนใน

ชัน้เรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจของนกัศกึษา และไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่ งของ

คะแนนในวิชาหนึง่วิชาใด  กิจกรรมต้องได้รับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยั ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัศกึษา

สมัผสัชีวิตท่ีถกูต้องในมหาวิทยาลยั  

  ลกัษณะกิจกรรมนกัศกึษาตา่ง  ๆ ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์เพิ่มเตมิ

นอกเหนือจากหลกัสตูรท่ีเรียน   เป็นการพฒันาบคุลิ กภาพ และคา่นยิมทําให้นกัศกึษามีโอกาสสมัผสั

การเรียนรู้สงัคม   รวมทัง้ทําประโยชน์ให้แก่สงัคมด้วย  กิจกรรมนกัศกึษานัน้  มีความสําคญั  และ                   

มีความจําเป็นมาก ความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา  อาจสรุปได้ดงันี ้ คือ (วิน ุทองพวง.  2542: 37) ได้แก่ 
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  1. ความสาํคัญต่อนักศึกษา  

  นกัศกึษาโดยทัว่ไป  เป็นคนหนุม่สาวท่ีมีพละกําลงัทัง้ทางร่างกายและความคดิมีความสนใจ                    

มีความอยากรู้อยากเหน็ และสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีความหวงัดีตอ่สงัคมด้วยความบริสทุธ์ิในกิจกรรม

นกัศกึษาสามารถตอบสนองความสนใจและความต้องการของนกัศกึษาในด้านตา่ง  ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

กิจกรรมนกัศกึษามีความสําคญัตอ่นกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้  

   1.1 กิจกรรมนกัศกึษาซึง่มีหลายประเภท เชน่ กีฬา ศลิปวั ฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ 

และนนัทนาการ  สามารถตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาทางด้านร่างกายและความสนใจ                           

โดยชว่ยให้นกัศกึษาได้มีโอกาสใช้พลงัร่างกายและความคดิ กระทําในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและ

สงัคม  

   1.2 ความหลากหลายของกิจกรรมนกัศกึษา  ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถค้นหาอาชีพงาน

อดเิรก และกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้  

   1.3 กิจกรรมนกัศกึษา ทําให้เกิดความสมดลุในด้านความรู้และความสนใจของ

นกัศกึษา  เชน่  นกัศกึษาท่ีศกึษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถทํากิจกรรม ศลิปะและวฒันธรรม  จงึทํา

ให้นกัศกึษามีความรู้และความสนใจทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศลิปะและวฒันธรรม 

   1.4 การทํากิจกรรมทําให้นกัศกึษาได้มีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ และอิริยาบถ ทําให้

นกัศกึษาได้ผอ่นคลายความตงึเครียด  จากการท่ีต้องศกึษาเลา่เรียนอยา่งหนกั  

   1.5 การทํา กิจกรรมทําให้นกัศกึษาได้มีโอกาสพฒันาตนเอง  ทัง้ทางด้านสตปัิญญา 

สงัคม  อารมณ์  ร่างกาย และจิตใจ  

   1.6 การทํากิจกรรมทําให้นกัศกึษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางาน

ด้านตา่ง ๆ   

   1.7 การทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ทําให้นกัศกึษาเห็นคณุคา่ของตนเอง และ

เกิดความรู้สกึนกึคดิท่ีดีตอ่ตนเอง  

  2.  ความสาํคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา  

  จากทศันะของนกัศกึษาท่ีมีช่ือเสียงหลายคน  ตลอดจนผลของกิจกรรมนกัศกึษาท่ีผา่นมา  

ทําให้เห็นได้ชดัเจนวา่ กิจกรรมนกัศกึษาเป็นกระบวนการทางการศกึษาท่ีสําคญัของสถาบนัอดุมศกึษา  

ท่ีใช้พฒันานกัศกึษาให้เป็นบคุคลท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ทางด้านสตปัิญญา  สงัคม อารมณ์  ร่างกาย  

และจิตใจ  ทําให้สถาบนัอดุมศกึษาบรรลเุป้าหมายในการจดัการศกึษา  การทํางานร่วมกนัระหวา่ง

อาจารย์และนกัศกึษาในการทํากิจกรร มของนกัศกึษา ทําให้นกัศกึษาเกิดความรู้สกึอบอุน่  เกิดการ

เรียนรู้  มีความเข้าใจตอ่อาจารย์ และสถาบนัอดุมศกึษาดีขึน้ สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเน้นด้านวิชาชีพ

หลายแหง่  อาจทําหน้าท่ีในด้านการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม เป็นการชว่ยทําให้สถาบนัอดุมศกึษาได้

ทําหน้าท่ีในด้านการทํานบํุา รุงศลิปวฒันธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ยงัมีสว่นสําคญัในการเผยแพร่

ช่ือเสียงและเกียรตคิณุของสถาบนัอดุมศกึษาได้เป็นอยา่งดี  
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  3.  ความสาํคัญต่อประเทศ  

  ตัง้แตปี่  พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ในแตล่ะปีมีนกัศกึษาเป็นจํานวนมากออกคา่ยอาสาพฒันา

ชนบท  ในถ่ินทรุกนัดารยากไร้ ได้สร้างถาวรวตัถหุลายอยา่ง เชน่ โรงเรียน สะพาน ฝายนํา้ล้น และ       

ถงัเก็บนํา้ฝน เป็นต้น  นอกจากนัน้ นกัศกึษายงัชว่ยแนะนําประชาชนในชนบทให้มีความรู้เก่ียวกบั

การเกษตรแผนใหม่  การสาธารณสขุ  และการศกึษาเพ่ือชว่ยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้   

กิจกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมของนกัศกึษาได้มีบทบาทอนัสําคญัในการทํานบํุารุง  พฒันา และ

เผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิกิจกรรมด้านกีฬา   กิจกรรมด้านกีฬา ได้ชว่ยให้นกัศกึษาเป็น

กระบวนการทางการศกึษาท่ีชว่ยพฒันานกัศกึษาทัง้ทางด้านสตปัิญญา สงัคม อารมณ์  ร่างกาย จติใจ  

ให้เป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพ สามารถท่ีจะพฒันาประเทศให้มีความเจริญย่ิงขึน้ กิจกรรมนกัศกึษาจงึนบั

ได้วา่ มีความสําคญัตอ่ประเทศเป็นอนัมาก  (สําเนาว์   ขจรศลิป์. 2538: 122)  



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 การศกึษา เร่ือง สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็        

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และ

นกัศกึษา ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยผู้ วิจยัได้ดําเนนิการ กําหนดขัน้ตอน

ตามสาระความสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้การกําหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลู และการจดักระทําข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่  ผู้บริหารจํานวน 11 คน อาจารย์จํานวน 160 คน และ 

นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 

จํานวน 229 รวมประชากรทัง้สิน้ 400 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ได้แก่  ผู้บริหารจํานวน 11 คน อาจารย์จํานวน 

160 คน และ นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส .)ภาคเรียนท่ี 1      

ปีการศกึษา 2555 จํานวน 229 รวมประชากรทัง้สิน้ 400 คน โดยในวิจยันีใ้ช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่

ตวัอยา่ง 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ แบบสอบถามซึง่ผู้ วิจยัสร้างขึน้โดย

มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้

 1. ศกึษาเอกสาร ตํารา วารสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อม ภายใน

สถานศกึษาทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้าน

สงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2.  การศกึษา วิธีการสร้างแบบสอบถามตามวิธีของ ไลเคร์ิท (LiKert) จากหลกัการสร้างและ

วิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของบญุชม ศรีสะอาด (2546: 136-143)  
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 3.  นําข้อมลูจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถามสภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระ องค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสดุา สริิ

โสภาพั ณณวดี ตามความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา  ทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

อาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการ

จดักิจกรรมนกัศกึษา 

 4.  สร้างแบบสอบถามโดยคํานงึถึงจดุมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า ความสะดวกในการ

ตอบแบบสอบถาม และความสะดวกในการจดัการจดักระทําข้อมลูเป็นสําคญั ได้ข้อคําถามทัง้หมด  

60 ข้อ นําเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ

ตลอดจนวิเคราะห์ความเท่ียงตรงในด้านเนือ้หา ความเข้าใจและการใช้ภาษา ลกัษณะของแบบสอบถาม

แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  สอบถาม สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็  

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และ

นกัศกึษา ทัง้ 5 ด้าน ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการ

สอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศึ กษา แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ

คา่ 5 ระดบั ถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระ

อปุถมัภ์ฯ ตามทศันะของนกัศกึษา 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม

ด้านการบริการนกัศกึษาสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร  สภาพแวดล้อมด้ านการบริการ  และ

สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดการให้คะแนนนํา้หนกัของตวัเลือก 5 ระดบั 

ตัง้แต ่1 ถึง 5 คะแนน ซึง่มีความหมายดงันี ้

  คะแนน  5  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมากท่ีสดุ 

  คะแนน  4  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัมาก 

  คะแนน  3 หมายถึง  ผู้ตอบเหน็ด้วยกบัข้อความในระดบัปานกลาง 

  คะแนน  2  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อย 

  คะแนน  1  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความในระดบัน้อยสดุ 

 ผู้ วิจยัได้กําหนดการแปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ีย แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 

ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มีความเหมาะสม

ในระดบัมากท่ีสดุ 



41 

 
 3.50 – 4.49 หมายถึง  ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อม ภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก 

 2.50 – 3.49 หมายถึง  ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อม ภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอุ ปถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มีความ

เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อม ภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มีความ

เหมาะสมในระดบัน้อย 

 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อม ภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  มีความ

เหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง

ความคดิเห็นเพิ่มเตมิอยา่งเสรี เพ่ือนําไปใช้ประกอบในการอภิปรายผล 

 5. นําแบบสอบถามเสนอผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น (ภาคผนวก ก ) เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูต้องและเท่ียงตรงของเนือ้หา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 6. นําแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะและ ความคดิเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือ

นําเสนอประธานและกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์พจิารณาความสมบรูณ์อีกครัง้หนึง่ แล้วนําไป

ทดลองใช้ (Try - Out) กบันกัศกึษา จํานวน  50 คน เพ่ือหาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination power) 

ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโ ดยใช้ร้อยละ 27 ของกลุม่สงูและร้อยละ 27 ของกลุม่ต่ํา แล้วใช้ t-test 

วิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกมีคา่เทา่กบั 0.917 ขึน้ไป (Flemming and Nellis. 1994: 374) 

 7.  หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliabillity) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Alpha - Cefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) โดยมีคา่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.896 

 8.  นําแบบสอบถามท่ีเป็นฉบบัสมบรูณ์แล้วไปทําการเก็บ ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งจริง แล้วนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลการวิเคราะห์วิจยัตอ่ไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาํข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ผู้ วิจยัขอหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถึง

ผู้ อํานวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี เพ่ือขอความอนเุคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู ในการทํา

วิจยัครัง้นี ้

 2.  ผู้ วิจยัขอความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษาในการเก็บข้อมลู โดยผู้ วิจยัเป็น

ผู้ นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูด้วยตนเอง 

 การจัดกระทาํข้อมูล 

  1. ตรวจความสมบรูณ์ของแบบสอบถามก่อนการเก็บข้อมลู 

  2. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามท่ีได้ รับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์              

ท่ีกําหนดไว้ และนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตด้ิวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ วิจยัดําเนินการดงันี ้

  1. การ วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้สมัภาษณ์ โดยใช้คา่ความถ่ี 

(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

  2.  ตามความมุง่หมายข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ีมี

ตอ่สภาพแวดล้อมในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้า

ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ทัง้โดยรวมและรายด้าน โดยใช้คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และ

คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 49) 

 3.  ตามความมุง่หมายข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา 

สิริโสภาพณัณวดี โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามชัน้ปีโดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test)  

 3.  ตามความมุง่หมายข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวมและเป็นรายด้านตาม สถานภาพ  และสาขาวิชา โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)(Ferguson. 1981: 190) ในกรณี

ท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็น

รายคู ่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (Ferguson. 1981: 190) 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่  

    1.1  คา่ความถ่ี (Frequency)  

  1.2  คา่ร้อยละ (Percentage)  

  1.3  คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) (Ferguson. 1981: 49)  

  1.4  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 68) 

 2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

  2.1 คา่อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่สงูกบักลุม่ต่ํา (Ferguson. 1981: 161) 

  2.2 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 

(Cronbach. 1970: 161) 

 3.  สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 สถิตทิดสอบสมมตฐิานข้อ 1 ใช้การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) หากพบวา่มีนยัสําคญัทางสถิตจิงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็น

รายคู ่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (Ferguson. 1981: 190, 308)    

 สถิตทิดสอบสมมตฐิานข้อ 2 ใช้การทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย

ระหวา่ง 2 กลุม่ (Ferguson. 1981: 161)  

 สถิตทิดสอบสมมตฐิานข้อ  3 ใช้การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) หากพบวา่มีนยัสําคญัทางส ถิตจิงึทําการทดสอบความแตกตา่งขอ งคา่คะแนนเฉล่ียเป็น

รายคู ่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (Ferguson. 1981: 190) 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษา เร่ือง สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน

พระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา เพ่ือให้เข้าใจตรงกนัในการวิเคราะห์ข้อมลู  การแปลผลความหมายของ

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ ทําการวิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n      แทน จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

X  แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 

S.D แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา t-distribution 

F แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา F-distribution   

P แทน ความนา่จะเป็นท่ีสถิตใิช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธสมมตฐิาน  

SS แทน ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

df แทน ระดบัของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

MS แทน คา่เฉล่ียของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Means Square) 

*  แทน มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจยัทําการ แจกแจงความถ่ี  

และหาคา่ร้อยละ  

 ตอนท่ี 2  สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้า

ภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา  

โดยรวมและ รายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียน

การสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา  วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย  และคา่

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 ตอนท่ี 3  การ เปรียบเทียบ ความคดิเหน็นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

โดยรวมและ รายด้าน 5 ด้าน จําแนกตาม ระดบัชัน้ปี โดย ทําการ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การทดสอบที     

(t-test)  

 ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบความคดิเห็นผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา  ใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึ

ทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการเชฟเฟ่  

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจยัทําการ แจกแจงความถ่ี  

และหาคา่ร้อยละ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี  และหาคา่ร้อยละ  

ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  จํานวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

สถานภาพ   

ผู้บริหาร 11 2.75 

อาจารย์ 160 40.00 

นกัศกึษา 229 57.25 

รวม 400 100.00 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู   

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีท่ี 1 144 62.88 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีท่ี 2 85 37.12 

รวม 229 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ตัวแปรอิสระ จาํนวน ร้อยละ 

สาขาวิชา   

คอมพวิเตอร์ 62 27.07 

บญัชี 52 22.71 

การตลาด 89 38.86 

การโรงแรม 26 11.35 

รวม 229 100.00 

   

 

 จากตาราง 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่  มีสถานภาพเป็น นกัศกึษา  จํานวน 229  คน       

คดิเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมา เป็น อาจารย์ จํานวน 160 คน คดิเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นผู้บริหาร 

จํานวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 2.75 ตามลําดบั กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศกึษาสว่นใหญ่ศกึษาใน ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 144 คน คดิเป็นร้อยละ 62.88 และ ศกึษา ชัน้ปีท่ี 2 

จํานวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ  37.12 เป็นนกัศกึษาในส าขาวิชาการตลาด มากท่ีสดุ จํานวน 89 คน คดิ

เป็นร้อยละ 38.86 รองลงมา สาขาวิชา คอมพวิเตอร์  จํานวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 27.07 สาขาบญัชี

จํานวน 52 คดิเป็นร้อยละ 22.71และสาขาวิชาในการโรงแรม จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 11.35 
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 ตอนท่ี 2 สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิ

เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา  

โดยรวมและ รายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียน

การสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา  วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย  และคา่

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ตาราง  2  คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม 

ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ตามความคดิ

ของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามสถานภาพ 

 

ความคิดเหน็ของผู้บริหาร 

อาจารย์ และนักศึกษาท่ีมี

ต่อสภาพแวดล้อมภายใน

วทิยาลัย 

ผู้บริหาร (n = 11) อาจารย์ (n = 160) นักศึกษา (n = 229) 

Χ̄ SD  Χ̄ SD  Χ̄ SD  

ด้านอาคารสถานท่ี 2.73 0.43 2.91 0.75 2.68 0.42 

ด้านการบริการนกัศกึษา 2.86 0.67 2.86 0.93 2.71 0.33 

ด้านการเรียนการสอน 4.14 0.43 3.69 0.87 2.92 0.69 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 3.18 0.94 3.24 1.10 3.06 0.68 

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 3.59 0.66 3.42 1.06 3.17 0.70 

รวม 3.30 0.41 3.22 0.81 2.91 0.37 

 

จากตาราง 2 พบวา่ ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา  มีความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ

นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็       

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี โดยรวม วา่ความเหมาะสม อยูใ่นระดบั   

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน 
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ตาราง 3  คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม 

ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิ

ของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 

 

ความคิดเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 

ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมภายในวทิยาลัยเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ สมเดจ็พระเจ้า

ภคินีเธอ เจ้าฟ้า 

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

จาํนวน (คน) 

n = 400 

แปลผล 

    Χ̄ SD  

ด้านอาคารสถานท่ี 2.77 0.58 ปานกลาง 

ด้านการบริการนกัศกึษา 2.78 0.65 ปานกลาง 

ด้านการเรียนการสอน 3.26 0.86 ปานกลาง 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 3.13 0.88 ปานกลาง 

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 3.28 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.61 ปานกลาง 

 

 

 จากตาราง 3 ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิ

เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณารายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน  
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ตาราง 4  คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ

นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านอาคารสถานท่ี เป็นรายข้อ 

 

ด้านอาคารสถานท่ี Χ̄
(N=400) 

 SD แปลผล 

1. วิทยาลยัจดัห้องปฏิบตักิารการเรียนท่ีเพียงพอตอ่ความ

พร้อมใช้งาน 

2.94 0.98 ปานกลาง 

2. วิทยาลยัจดัให้มีการรักษาความสะอาดของห้องเรียน

และบริเวณอาคารเรียน 

2.75 0.86 ปานกลาง 

3. วิทยาลยัจดัป้ายบอกอาคารหรือห้องเรียนท่ีมีความ

เดน่ชดั อยูใ่นสภาพดี 

2.68 0.89 ปานกลาง 

4. วิทยาลยัจดัให้มี ร้านอาหารอยา่งเพียงพอ 2.93 0.85 ปานกลาง 

5. วิทยาลยัจดัให้มี ห้องสขุาอยา่งเพียงพอและถกูสขุลกัษณะ 2.68 0.95 ปานกลาง 

6. ระบบการจดัระเบียบจราจรภายในวิทยาลยั 2.67 0.83 ปานกลาง 

7. วิทยาลยัมีการจดัตกแตง่ห้องปฏิบตักิารการเรียนเพ่ือ

เสริมสร้างประโยชน์ ความรู้แก่นกัศกึษา 

2.65 0.80 ปานกลาง 

8. วิทยาลยัมีการจดัตกแตง่ สวนดอกไม้ ไม้ประดบั 2.63 0.81 ปานกลาง 

9. สถานท่ีสําหรับจอดรถเพียงพอตอ่ความต้องการ  2.86 0.78 ปานกลาง 

10. มีการซ้อมป้องกนัภยัตา่งๆเป็นประจําและมีอปุกรณ์

เพียงพอพร้อมใช้งาน 

2.73 0.86 ปานกลาง 

11. ห้องสมดุวิทยาลยัมีตํารา เอกสารและวารสารจํานวน

เพียงพอ 

2.90 0.86 ปานกลาง 

12. การให้บริการร้านค้าสหกรณ์ของวิทยาลยัมี

ประสิทธิภาพ 

2.68 0.88 ปานกลาง 

13. วิทยาลยัมีการควบคมุ ดแูลคณุภาพและราคาอาหาร 2.82 0.94 ปานกลาง 

14. วิทยาลยัมีจดุบริการนํา้ด่ืมอยา่งพอเพียง 2.91 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.58 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 4 ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวม มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้า

ภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านการบริการนกัศกึษา 

 

ด้านการบริการนักศึกษา Χ̄
(N=400) 

 SD แปลผล 

15. วิทยาลยัมีบริการวิชาการ  บริการด้านสขุภาพ แนะ

แนวทางการศกึษา 

2.83 0.95 ปานกลาง 

16. วิทยาลยัมีการจดัสวสัดกิารชว่ยเหลือนกัศกึษาใน

ด้านทนุการศกึษา 

2.87 0.76 ปานกลาง 

17. เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุอํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการแก่นกัศกึษา 

2.89 0.90 ปานกลาง 

18. วิทยาลยัมีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมลูทาง

การศกึษา 

2.86 0.86 ปานกลาง 

19. วิทยาลยัมีความพร้อมในการให้บริการ

สถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานถกูสขุลกัษณะ 

2.64 0.89 ปานกลาง 

20. นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่ขอรับ

บริการตา่ง ๆ จากงานทะเบียนและสถิติ 

2.55 0.96 ปานกลาง 

21. ผู้ รับผิดชอบงานทะเบียนสถิตจิดัเก็บรายละเอียด

เก่ียวกบัตวันกัศกึษาไว้ครบถ้วน 

2.70 0.88 ปานกลาง 

22. ผู้ให้บริการงานทะเบียนและสถิตมีิมนษุยสมัพนัธ์ใน

การบริการ 

2.45 0.97 น้อย 

23. วิทยามีการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารภายในแก่นกัศกึษา 2.94 0.83 ปานกลาง 

24. อาจารย์ผู้ ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา มีความรู้

ความสามารถในการให้คําปรึกษา 

2.97 0.92 ปานกลาง 

25. วิทยาลยัมีบริการล๊อกเกอร์เก็บของสําหรับนกัศกึษา

อยา่งเพียงพอ 

2.86 0.87 ปานกลาง 

รวม 2.78 0.65 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5 ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิ

เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ด้านการบริการนกัศกึษา โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่

ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ  ยกเว้นในข้อ 22 ผู้

ให้บริการงานทะเบียนและสถิตมีิมนษุยสมัพนัธ์ในการบริการ อยูใ่นระดบัน้อย  
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ตาราง 6  คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์  และ

นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็

พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านการเรียนการสอน 

 

ด้านการเรียนการสอน Χ̄
(N=400) 

 SD แปลผล 

26. อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญมีประสบการณ์ใน

วิชาท่ีสอน 

3.48 1.02 ปานกลาง 

27. อาจารย์ผู้สอนให้ความสําคญัทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ 

3.33 0.99 ปานกลาง 

28. อาจารย์ชีแ้จงจดุมุง่หมายรายวิชา วิธีการเรียน 

การวดัผลอยา่งชดัเจนตัง้แตช่ัว่โมงแรกของการ

เรียนการสอน 

3.26 1.05 ปานกลาง 

29. อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นและให้กําลงัใจแก่นกัศกึษา 3.35 0.95 ปานกลาง 

30. อาจารย์ผู้สอนเอาใจใสแ่ละตดิตามผลการเรียน

ของนกัศกึษา 

3.12 1.06 ปานกลาง 

31. อาจารย์ผู้สอนให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีมี

ความบกพร่องในการเรียน 

3.29 0.94 ปานกลาง 

32. อาจารย์เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการ

วดัและประเมินผลการเรียน 

3.23 0.97 ปานกลาง 

33. หลกัสตูรท่ีเปิดสอนมีความหลากหลายและเป็นท่ี

ต้องการของตลาด 

3.15 1.00 ปานกลาง 

34. นวตักรรมและส่ือการเรียนมีความทนัสมยั มี

คณุภาพและสมัพนัธ์กบัเนือ้หา 

3.18 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.86 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 6 ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านการเรียนการสอน โดยรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ  
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ตาราง 7  คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้า

ภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน 

 

ด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน Χ̄
(N=400) 

 SD แปลผล 

35. วิทยาลยัมีการสง่เสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเกิดความ

รักใคร่ สามคัคี ปรองดองและรักในสถาบนั 

3.36 0.97 ปานกลาง 

36. นกัศกึษามีความรักและความผกูพนัในสถาบนั 

(มาร่วมกิจกรรมตา่งๆ เชน่ ไหว้ครู กีฬาสี งานวนั

วิชาการ ฯลฯ) 

3.20 1.10 ปานกลาง 

37. นกัศกึษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 2.98 1.05 ปานกลาง 

38. นกัศกึษาท่ีเรียนดีชว่ยเหลือและแนะนําการเรียนแก่

เพ่ือนท่ีเรียนออ่น 

2.99 1.00 ปานกลาง 

39. การร่วมกนัทํากิจกรรมของนกัศกึษาเพ่ือเผยแพร่

ช่ือเสียงของวิทยาลยั (การแขง่ทกัษะวิชาชีพ เชน่ แขง่

คอมพวิเตอร์ พมิพ์ดีด ประกวดฟ้อนรํา) 

3.14 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ

นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระ

เจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ด้านสงัคม และกลุม่เพ่ือน  โดยรวม มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ  
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ตาราง 8 คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้า

ภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

 

ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา Χ̄
 
 

(N=400) 

SD แปลผล 

40. มีการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ ได้แก่ คา่ยอาสา 

ปลกูป่า บําเพญ็ประโยชน์ตอ่แหลง่สาธารณะ 

3.26 1.14 ปานกลาง 

41. มีการสง่เสริมอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ (การฟ้อนรํา ศลิปะ) 3.09 1.02 ปานกลาง 

42. มีการจดักิจกรรมกีฬาภายในสถานศกึษา 3.05 1.15 ปานกลาง 

43. มีการจดัอบรมหลกัสตูรพเิศษตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษาได้

พฒันาตนเอง 

3.08 0.99 ปานกลาง 

44. มีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมแก่นกัศกึษา  3.29 1.03 ปานกลาง 

45. นกัศกึษาทกุคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม  3.32 0.97 ปานกลาง 

46. นกัศกึษามีโอกาสเสนอจดัตัง้ชมรมกิจกรรมตา่งๆได้ตาม

ความสนใจ 

3.37 0.93 ปานกลาง 

47. กิจกรรมท่ีวิทยาลยัจดัขึน้มีสว่นสง่เสริมการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูรให้สมบรูณ์ 

3.47 1.01 ปานกลาง 

48. ฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษาจดักิจกรรมตา่งๆได้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความต้องการของนกัศกึษา 

3.57 1.10 มาก 

49. วิทยาลยัให้การสนบัสนนุงบประมาณในการจดักิจกรรม

อยา่งเพียงพอ 

3.32 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.87 ปานกลาง 

 

จากตาราง 8 ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษามีความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ี

มีตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษาโดยรวม มีความเหมาะสม อยู่

ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ  

ยกเว้นในข้อ 48 ฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษาจดักิจกรรมตา่งๆ  ได้สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการ

ของนกัศกึษา ท่ีอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 9 คา่เฉล่ียของ ความคดิเหน็ของนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปี 

 

ความคิดเหน็ของ 

นักศึกษาท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อม 

ชัน้ปีท่ี 1  

(n = 144) 

ระดบั

ความ

คิดเหน็ว่า

เหมาะสม 

ชัน้ปีท่ี 2  

(n = 85) 

ระดับความ

คิดเหน็ว่า

เหมาะสม 

 Χ̄ SD  Χ̄ SD  

ด้านอาคารสถานท่ี 2.71 0.41 ปานกลาง 2.64 0.45 ปานกลาง 

ด้านการบริการนกัศกึษา 2.74 0.32 ปานกลาง 2.67 0.35 ปานกลาง 

ด้านการเรียนการสอน 2.87 0.62 ปานกลาง 3.01 0.79 ปานกลาง 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 3.07 0.64 ปานกลาง 3.04 0.75 ปานกลาง 

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 3.19 0.66 ปานกลาง 3.14 0.76 ปานกลาง 

รวม 2.91 0.36 ปานกลาง 2.90 0.40 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 9 นกัศกึษา  มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชย

การสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 มีความคดิเหน็

อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน 
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ตาราง 10 คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา    สริิ

โสภาพณัณวดีโดยรวม และเป็นรายด้าน จําแนกตามสาขาวิชา 

 

ความคิดเหน็ของ 

นักศึกษาท่ีมีต่อ 

คอมพวิเตอร์ 

(n = 62) 

บัญชี  

(n = 52) 

การตลาด  

(n = 89) 

การโรงแรม 

(n = 26) 

สภาพแวดล้อม Χ̄ SD  Χ̄ SD  Χ̄ SD  Χ̄ SD  

ด้านอาคารสถานท่ี 2.69 0.44 2.66 0.47 2.69 0.39 2.66 0.43 

ด้านการบริการนกัศกึษา 2.72 0.36 2.71 0.34 2.72 0.30 2.68 0.35 

ด้านการเรียนการสอน 2.94 0.71 2.88 0.71 2.92 0.65 2.95 0.77 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 3.09 0.65 3.00 0.70 3.06 0.68 3.08 0.73 

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 3.18 0.71 3.11 0.69 3.22 0.68 3.11 0.75 

รวม 2.93 0.38 2.88 0.38 2.92 0.37 2.90 0.39 

 

 จากตาราง 10 นกัศกึษา มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชย

การสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวม 

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นราย ด้านพบวา่ นกัศกึษาในแตล่ะสาขามี

ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน  
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 ตอนท่ี  3 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา              

สิริโสภาพณัณวดี โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามระดบัชัน้ปี โดยทําการ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้

การทดสอบที (t-test) ดงัตารางท่ี 11  

 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม  ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณ

วดี โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามระดบัชัน้ปี 

 

ความคิดเหน็ของ 

นักศึกษาท่ีมีต่อ 

ชัน้ปีท่ี 1  

(n = 144) 

ชัน้ปีท่ี 2  

(n = 85) t p 

สภาพแวดล้อม Χ̄ SD  Χ̄ SD  

ด้านอาคารสถานท่ี 2.71 0.41 2.64 0.45 1.181 0.239 

ด้านการบริการนกัศกึษา 2.74 0.32 2.67 0.35 1.508 0.133 

ด้านการเรียนการสอน 2.87 0.62 3.01 0.79 -1.409 0.160 

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 3.07 0.64 3.04 0.75 0.221 0.825 

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 3.19 0.66 3.14 0.76 0.554 0.580 

รวม 2.91 0.36 2.90 0.40 0.300 0.764 

 

 จากตาราง 11ผลการ เปรียบเทียบ ความคดิเหน็นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภาย ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  

สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวมและ รายด้าน 5 ด้าน จําแนกตาม ระดบัชัน้ปี พบวา่ นกัศกึษาท่ี ศกึษาชัน้ปี

ตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  

สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี โดยรวมไมต่า่งกนั และเม่ือพิจารณา

จําแนกเป็นรายด้าน ไมพ่บความแตกตา่ง 

 

 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา  ใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว  ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   

จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามสถานภาพ 

 

ความคิดเหน็ของผู้บริหาร 

อาจารย์ นักศึกษา ท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อม 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

ด้านอาคารสถานท่ี ระหว่างกลุ่ม 4.935 2 2.468 7.459 0.001 

 ภายในกลุม่ 131.345 397 0.331   

 รวม 136.281 399    

ด้านการบริการนกัศกึษา ระหว่างกลุ่ม 2.179 2 1.090 2.617 0.074 

 ภายในกลุม่ 165.297 397 0.416   

 รวม 167.477 399    

ด้านการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 64.535 2 32.268 55.637 0.000 

 ภายในกลุม่ 230.246 397 0.580   

 รวม 294.781 399    

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน ระหว่างกลุ่ม 2.991 2 1.495 1.931 0.146 

 ภายในกลุม่ 307.479 397 0.775   

 รวม 310.470 399    

ด้านการจดักิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 6.648 2 3.324 4.489 0.012 

นกัศกึษา ภายในกลุม่ 293.954 397 0.740   

 รวม 300.602 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 10.006 2 5.003 14.520 0.000 

 ภายในกลุม่ 136.782 397 0.345   

 รวม 146.788 399    

 

 จากตาราง 12 ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  

สิริโสภาพณัณวดี  จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 และ

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม
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ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการจดักิจกรรม

นกัศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สําหรับด้านอ่ืนๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

เม่ือพบความแตกตา่ง จงึทําการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธี เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดงัผล

การทดสอบปรากฏตาราง 13 

 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี จําแนกตามสถานภาพเป็นรายคู ่

 

ผู้บริหาร อาจารย์   ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 

นักศึกษา Χ̄ 3.30  3.22 2.91 

ผู้บริหาร 3.30    

อาจารย์ 3.22   * 

นกัศกึษา 2.91    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 13 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ  เจ้า

ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี จําแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่  พบวา่ อาจารย์มี ความคดิเห็น

ตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี แตกตา่งกบันกัศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา         

สิริโสภาพณัณวดีในด้านอาคารสถานท่ี จําแนกตามสถานภาพเป็นรายคู ่

 

ผู้บริหาร อาจารย์   ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 
นักศึกษา Χ̄ 2.73  2.91 2.68 

ผู้บริหาร 2.73    

อาจารย์ 2.91   * 

นกัศกึษา 2.68    
 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้า

ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั พบวา่ อาจารย์มีความคดิเหน็ในด้าน

อาคารสถานท่ีแตกตา่งกบันกัศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 

ตาราง 15 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ในด้านการเรียนการสอน จําแนกตามสถานภาพเป็นรายคู ่

 

ผู้บริหาร อาจารย์   ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 
นักศึกษา Χ̄ 4.14  3.69 2.92 

ผู้บริหาร 4.14   * 

อาจารย์ 3.69   * 

นกัศกึษา 2.92    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ    

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี  ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริหารมีความคดิเห็น

แตกตา่งกบันกัศกึษาในด้านการเรียนการสอน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บ

ความแตกตา่ง 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ในด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา จําแนกตามสถานภาพเป็นรายคู ่

 

ผู้บริหาร อาจารย์   ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 

นักศึกษา Χ̄ 3.59  3.42 3.17 

ผู้บริหาร 3.59    

อาจารย์ 3.42   * 

นกัศกึษา 3.17    

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั 0.05 

 

  จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์และ นกัศกึษาท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ    

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั  พบวา่ อาจารย์ มีความคดิเห็นใน

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษาแตกตา่งกบันกัศกึษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไม่

พบความแตกตา่ง 

 

ตาราง 17  การเปรียบเทียบ ความคดิเห็น นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน จําแนกตามสาขาวิชา 

 

ความคิดเหน็ของ 
นักศึกษา ท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านอาคารสถานท่ี ระหว่างกลุ่ม 0.027 3 0.009 0.050 0.985 

 ภายในกลุม่ 40.867 225 0.182   

 รวม 40.894 228    

ด้านการบริการนกัศกึษา ระหว่างกลุ่ม 0.034 3 0.011 0.105 0.957 

 ภายในกลุม่ 24.596 225 0.109   

 รวม 24.630 228    
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ตาราง 17  (ตอ่) 

 

ความคิดเหน็ของ 
นักศึกษา ท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 0.123 3 0.041 0.085 0.968 

 ภายในกลุม่ 108.245 225 0.481   

 รวม 108.368 228    

ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน ระหว่างกลุ่ม 0.250 3 0.083 0.178 0.911 

 ภายในกลุม่ 104.990 225 0.467   

 รวม 105.239 228    

ด้านการจดักิจกรรม ระหว่างกลุ่ม 0.495 3 0.165 0.338 0.798 

นกัศกึษา ภายในกลุม่ 110.006 225 0.489   

 รวม 110.501 228    

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.091 3 0.030 0.216 0.885 

 ภายในกลุม่ 31.704 225 0.141   

 รวม 31.795 228    

 

 จากตาราง 17 พบวา่ นกัศกึษาตา่งสาขาวิชากนั มีความคดิเหน็นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน  

ราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี โดยรวมไมต่า่งกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ไมพ่บความแตกตา่ง 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยันีมุ้ง่ศกึษาวิจยัเร่ือง สภาพแวดล้อม ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม               

ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา 

สิริโสภาพณัณวดี ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน 

ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมของ วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามชัน้ปี  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมของ วิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์  สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี  

โดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามสถานภาพ และสาขาวิชา 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 1. กลุม่ตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่  ผู้บริหารจํานวน 11 คน อาจ ารย์

จํานวน 160 คน และ นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ภาคเรียน  

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 229 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 400 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์ละ

นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายใน วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ  เป็น

แบบสอบถาม  แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จํานวน 49 ข้อ ประกอบด้วยด้านอาคารสถานท่ี 

14 ข้อ ด้านการบริการนกัศกึษา 11 ข้อ ด้านการเรียนการสอน  9 ข้อ ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน 5 ข้อ และ

ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 10 ข้อ แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .92 ผู้ วิจยัแจก

แบบสอบถามไปทัง้หมด 400 ฉบบั ได้กลบัมาและมีความสมบรูณ์ครบ 400 ฉบบั คดิเป็น ร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การศกึษา ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์ละนกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายใน 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ  5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านการบริการ

นกัศกึษา ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ียและคา่

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. การ วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความคดิเห็น ของผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา ท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้า

ฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สริิโสภาพรรณวดี จําแนกตามระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูใช้การทดสอบที 

(t-test) สว่นสถานภาพ และสาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบความแตกตา่ง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็น นกัศกึษา  และสว่นใหญ่ศกึษาใน ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงูชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาท่ีศกึษา คือ การตลาด  

 2.  ความคดิเห็นของผู้บริหาร อาจาร ย์ นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยกา รสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชร รัตน ราชสดุา สริิ

โสภาพั ณณวดี ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระ องค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสดุา สริิ

โสภาพัณณวดี โดยรวมมีความเหมาะ สมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน พบวา่ 

ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มีความคดิเหน็ วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอปุถมัภ์  พระ องค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสดุา สริิโสภาพรรณวดี  มีความ

เหมาะสม  

 3.  ผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษามีความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี โดยรวม 

ไมแ่ตกตา่งกนั และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อาจารย์ มีความคดิเหน็แตกตา่งกบันกัศกึษา

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตใินด้านอาคารสถานท่ี ด้านการเรียนการสอนและด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

 4.  การเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมภายใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ พระ องค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสดุา       

สิริโสภาพณัณวดี โดยรวม และเป็นรายด้าน จําแนกตามระดบัการศกึษา สถานภาพ และสาขาวิชา 
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  4.1  นกัศกึษาท่ี กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัการศกึษาท่ี ตา่งกนั มีความคดิเห็นตอ่

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดีโดยรวม และเป็นรายด้านทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั  

  4.2  นกัศกึษา  ท่ีกําลงัศกึษา ตา่งสาขาวิชากนั มีความ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา                                

สิริโสภาพณัณวดีโดยรวม และเป็นรายด้านทกุด้านไมต่า่งกนั  

 

อภปิรายผล 

 1.  นกัศกึษา มีความคดิเห็นตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 

ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภาพรรณวดีโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ผู้ วิจยัขอนําเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดงันี ้

  1.1  ด้านอาคารสถานท่ี นกัศกึษามีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อาจเป็นเพร าะวา่อาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ยงัมีจํานวนไมเ่พียงพอกบัจํานวนนกัศกึษา เชน่  

บริเวณสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจซึง่ควรจะมีการจดัตกแตง่  สวนดอกไม้ ไม้ประดบัให้สวยงาม 

ห้องปฏิบตักิารการเรียน  และการจดัตกแตง่ห้องปฏิบตักิารการเรียนเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์  ความรู้แก่

นกัศกึษา ตลอดจนสถานท่ีสําหรับจอดรถ ห้องนํา้ และห้องสขุาท่ีถกูสขุลกัษณะ เป็นต้น หรือ อาจเป็น

เพราะการจดับริเวณสถานท่ีภายในวิทยาลยัท่ีเอือ้ตอ่การเดนิทางเข้าออก ยงัอยูใ่นสภาพท่ีไมเ่หมา ะสม

เทา่ท่ีควร อาท ิการจดัป้ายบอกอาคารหรือห้องเรียนยงัขาดความเดน่ชดั  หรือไมอ่ยูใ่นสภาพดี  และการ

จดัระบบ ระเบียบจราจรภายในวิทยาลยัท่ี ยงัขาดประสิทธิภาพ  สิ่งตา่ง ๆ เ หลา่นี ้อาจกลา่วได้วา่มี

อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของนกัศกึษาอยูม่าก ท่ีจะสง่ผลเชงิลบตอ่การกระตุ้นหรือสง่เสริมให้นกัศกึษาเกิด

ความสนใจท่ีจะเรียนรู้หรือมาวิทยาลยัมากขึน้ ดงัท่ี Shershill (n.d.) ได้กลา่วไว้วา่ อาคารสถานท่ีมี

อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีอาศยัอยู ่หรื อใช้ประโยชน์ในอาคารสถานท่ีนัน้ ๆ  โดยท่ีควรมีการ

ตกแตง่อาคารสถานท่ีให้ดดีู ไมว่า่จะเป็นอาคารเรียน  ห้องปฏิบตักิาร ห้องสมดุท่ีดีเย่ียม ทนัสมยัใน

ด้านส่ือตา่ง ๆ มีศกัยภาพของการให้บริการ พร้อมเสมอท่ีจะให้นกัศกึษาเข้าไปใช้ นอกจากนี ้ ต้อง

คํานงึถึงการจดัโรงอาหาร  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเคร่ืองอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ เพราะสิ่ง

เหลา่นีมี้สว่นเสริมสร้างความเจริญงอกงามและเกือ้กลูการเรียนรู้ของนกัศกึษาอยูม่าก บรรยากาศท่ีร่ม

ร่ืนจะทําให้นกัศกึษาสดช่ืน กระตือรือร้นท่ีจะเรียน  เป็นแรงจงูใจให้นกัศกึษาอยากมาสถาบนั  สิ่งท่ี

ตามมา คือ นกัศกึษาจะเกิดความรักความหวงแหน ความภมูใิจในสถาบนั  และ วิจิตร วรุตบางกรู 

(2541:บทคดัยอ่ ) ได้ให้แนวคดิไว้วา่ สถาบนัการศกึษาจะมีความสมบรูณ์แบบนัน้ ต้องมีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการวางแผนและการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  ซึง่ควรคํานงึถึงความสมดลุของปัจจยั 4 ประการ  
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คือ 1) การจดับริเวณและความงามของบริเวณ เน่ืองจากอาคารสถานท่ีมีบทบาทสําคญัในการชว่ย

พฒันาการเรียน 2) แสงสี เน่ืองจากแสงสวา่งมีบทบาทสําคญัในการส่ือความรู้ 3) เสียง เสียงภายใน

ห้องเรียนเป็นสิง่จําเป็นอยา่งมาก ซึง่จะต้องปราศจากเสียงดงัรบกวนจากบริเวณรอบๆ และ 4) 

อณุหภมูแิละการถ่ายเท เป็นสิง่สําคญัท่ีจะทําให้เกิดความสขุสบายทางกาย ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั

งานวิจยัของ วรรณภา อิทธิไมย์ยะ (2537: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเหน็ของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การ

บริหารงานอาคารสถานท่ีสิง่แวดล้อม  การจดัสวสัดกิารและบริการของมหาวิทยาลยัอา ชีวศกึษาภเูก็ต 

พบวา่ คณุลกัษณะอาคารสถานท่ีและลกัษณะสิง่แวดล้อมท่ีดี ควรมีลกัษณะดงันี ้คือ 1) อาคารเรียน 

ควรเป็นอาคารถาวรใช้งานได้หลาย ๆ งานถกูสขุลกัษณะ จํานวนและขนาดอาคารเรียนเหมาะสมกบั

จํานวนผู้ เรียน รวมทัง้อาคารประกอบ เชน่ หอประชมุ โรงอาหาร 2) ห้องเรียน  ควรอยูใ่นสภาพท่ีใช้งาน

ได้ มีอปุกรณ์ครุภณัฑ์ครบครันและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 3) อาคารประกอบและห้องพเิศษ  เชน่ 

ห้องสมดุ ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องตา่ง ๆ เหลา่นี ้จะต้องมีอปุกรณ์ท่ีจําเป็นตามหลกัสตูร 4) 

บริเวณสถานศกึษา ควรคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ เรียน  มีรั ้ วล้อมรอบ ตกแตง่บริเวณให้สวยงาม 

ร่มร่ืน เหมาะในการจดักิจกรรม และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของผู้ เรียน และ 5) สภาพแวดล้อมของ

สถานศกึษา การจดัสภาพแวดล้อมของสถาบนัจะต้องให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านร่างกาย 

จติใจ และให้สอดคล้องกบัความต้องการทางด้านการศกึษาของผู้ เรียน เพราะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล

มากตอ่การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียน และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมลทิพย์  

เกตวุรสนุทร (2542: บทคดัยอ่ ) ท่ีได้ศกึษาสภาพแวดล้อมทางสาขาวิชาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในทศันะของนกัศกึษาปริญญาโท พบว่ า นกัศกึษาปริญญาโทมีความเหน็วา่ 

สภาพแวดล้อม สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิด้านอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมในระดบั         

ปานกลาง 

  1.2  ด้านการบริการนกัศกึษา  จากการศกึษาพบวา่นกัศกึษามี ความ คดิเห็น วา่มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก นกัศกึษายงัไม่ได้รับความสะดวกในการตดิตอ่

ขอรับบริการตา่งๆ จากงานทะเบียนและสถิติ ในเร่ืองการจดัเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัตวันกัศกึษา ยงัไม่

ครบถ้วน  และ ผู้ให้บริการงานทะเบียนและสถิติ  ยงัขาด มนษุยสมัพนัธ์ ท่ีดีในการบริการ  รวมถึง

เจ้าหน้าท่ีสว่นของห้องสมดุยงัไมส่ามารถอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่นกัศกึษา ได้เป็นอยา่ง

ดีทัง้นีมี้อาจมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีน้อยเกินไป ไมเ่พียงพอกบัปริมาณนกัศกึษาท่ีมาใช้บริการ  ทําให้

นกัศกึษายงัไมพ่งึพอใจมากนกั ขณะเดียวกนัอาจเกิดจากการท่ี วิทยาลยั ยงัขาด ความพร้อมในการ

ให้บริการสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานถกูสขุ ลกัษณะ และยงัขาดการจดัสวสัดกิารชว่ยเหลือนกัศกึษา

ในด้านทนุการศกึษาท่ีเพียงพอกบัความต้องการของนกัศกึษา ประเดน็ดงักลา่วจงึไมไ่ด้ชว่ย สง่เสริมให้

นกัศกึษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน  หรือเกิดการเรียนรู้ได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการบริการนกัศกึษานบัเป็นงานสําคญัท่ีจะชว่ยสง่เสริม

ให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอน ในชัน้เรียน การจดัดําเนินการท่ี

เอือ้จะสง่ผลตอ่การเรียนการสอน  ได้แก่ การจดับริการวิชาการ การจดับริการด้านสขุภาพ  บริการให้

คําปรึกษ า แนะแนว บริการทนุการศกึษา บริการห้องสมดุ บริการห้องแลบ็คอมพวิเตอร์บริการ

ห้องปฏิบตักิาร โดยคํานงึถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ นกัศกึษา  มิใชเ่พียงให้ นกัศกึษาเกิดความพงึ

พอใจเทา่นัน้ แตย่งัต้องมุง่ท่ีจะเอือ้อํานวยความสะดวกให้แก่ นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้มากท่ีสดุ  ดงัท่ี 

เพ็ญแข ประจนปัจจนกึ  (2544: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาไว้ในรายงานวิจยัเร่ือง ความต้องการของ นกัศกึษา

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในด้านการบริการของมหาวิทยาลยั พบวา่  นกัศกึษา มี

ความต้องการดงันี  ้1) นกัศกึษาต้องการบริการจากกองบริกา รในระดบัสงูสดุ คือ อํานว ยความสะดวก

ในการลงทะเบียน ความรวดเร็วในการลงทะเบียน และการการกําหนดการลงทะเบียนท่ีแนน่อนและ

ปฏิบตัจิริง 2) นกัศกึษาต้องการการบริการจากสํานกัคอมพวิเตอร์ในระดบัสงูสดุ คือ การประสานงาน

กบัหนว่ยงานอ่ืนให้มีการแจ้งผลการเรียน  ให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  3) นกัศกึษามีความต้องการบริการ

จากหอสมดุกลางในระดบัสงูสดุ คือ ต้องการส่ือและสิ่งพิมพ์ท่ีทนัสมยั  การจดัหาคอมพวิเตอร์สําหรับ

การสืบค้นข้อมลูด้วยตนเองไว้ในห้องสมดุรวมทัง้ปรับระบบห้องสมดุให้ทนัสมยั  4) ด้านบริการจากกอง

กิจการนกัศกึษามีความต้องการในระดบัสงูสดุ ได้แก่ การร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัปรับปรุงโรงอาหารทัง้

ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการให้อยูใ่นระดบัดี และการจดัหาสถานท่ีพกัผอ่นและท่ีวา่งสําหรับทํา

กิจกรรมให้นกัศกึษามีจํานวนเพียงพอกบัความต้องการ และ 5) ด้านการบริการจากคณะ ได้แก่ ความ

สะดวกในการใช้ตกึเรียน และการขจดัปัญหาท่ีมีในตกึเรียน ในส่วนของห้องสมดุ  พวา พนัธ์เมฆา 

(2535: บทคดัยอ่ ) ได้กลา่วถึง การให้บริการในสว่นของห้องสมดุ วา่ สถาบนัการศกึษาไมว่า่จะเป็น

โรงเรียน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั จะเหน็วา่นกัเรียน นสิติ นกัศกึษา ครู อาจารย์ และนกัวิจยัตา่ง

ต้องใช้สารนิเทศเพ่ือการเรียน การสอน และการวิจยัค้นคว้าอยูต่ลอดเวลา สถาบนัการศกึษาทกุแหง่

จําเป็นต้องจดัสร้างห้องสมดุ เพ่ือรวบรวมสารนิเทศตา่ง  ๆ ในรูปแบบหลากหลาย  และจดัสรรเจ้าหน้า

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่นกัศกึษาท่ีมาใช้บริการอยา่งทัว่ถึง ในสว่นทาง ด้าน

ทนุการศกึษานัน้ สําเนาว์  ขจรศลิป์  (2537: 64) ได้กลา่ววา่ การศกึษาในระดบัอดุมศกึษานัน้ นกัศกึษา

ยงัต้องใช้เงินเพ่ือการศกึษาเป็นคา่หนว่ยกิต คา่ธรรมเนียม คา่อปุกรณ์ คา่ตํารา และอ่ืน  ๆ หากนกัศกึษา

ขาดแคลนเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย  นกัศกึษายอ่มมีปัญหามากมายทําให้นกัศกึษาเกิดความวิตกกงัวล 

และขาดสมาธิ ในการศกึษาเลา่เรียน นกัศกึษาบางคนอาจหยดุเรียนกลางคนั   การชว่ยเหลือนกัศกึษา

ในด้านการเงินโดยจดัเป็นการศกึษา จงึเป็นสวสัดกิารพืน้ฐาน ท่ีสําคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาควรจดัให้

นกัศกึษา ผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมลทิพย์  เกตวุรสนุทร (2542) ท่ีศกึษาสภาพแวดล้อม

ทางสาขาวิชาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในทศันะของนกัศกึษาปริญญาโท 

พบวา่ นกัศกึษาปริญญาโทมีความเหน็วา่ สภาพแวดล้อมด้านการบริการนกัศกึษา  ยงั มีความ
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เหมาะสมในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประสงค์ วงศาโรจน์  (2541: บทคดัยอ่) ท่ี

ได้ศกึษาเร่ือง สภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศกึษา จงัหวดัสมทุรสาคร ในทศันะของผู้บริหาร  อาจารย์ 

และนกัศกึษา พบวา่ การบริการด้านสขุภาพ หรือบริการด้านสถานพยาบาล  มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  การให้บริการแก่นกัศกึษาในบางเร่ืองทําได้ดีแคพ่อสมควร  เชน่ การบริการด้านการ

รักษาพยาบาล ทางวิทยาลยัได้จดัเจ้าหน้าท่ีให้การปฐมพยาบาลแก่นกัศกึษาท่ีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็

จากการกีฬาและบริการสง่นกัศกึษาท่ีเจบ็ป่วยหนกัไปยงัโรงพยาบาล  แตก่ารจดับริการบางประการ

อาจยงัไมเ่หมาะสมตามความคาดหวงัของบคุลากรทัง้สามกลุม่  

  1.3 ด้านการเรียนการสอน นกัศกึษามีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก อาจารย์ผู้สอนเอาใจใสแ่ละตดิตามผลการเรียนของนกัศกึษา ยงัไมเ่พียงพอ และ

อาจารย์ผู้สอน ยงัให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่องในการเรียน ได้อยา่งไมท่ัว่ถึง หรือ

อาจจะเกิดจากการท่ีอาจารย์ผู้สอนไมไ่ด้เปิดโอกาสให้นกัศกึษา ได้มีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผล

การเรียนอยา่งเตม็ท่ี ขณะเดียวกนัหลกัสตูรท่ีเปิดสอนยงัขาดความหลากหลาย และยงัไม่เป็นท่ีต้องการ

ของตลาดมากนกั ตลอดจนนวตักรรมและส่ือการเรียน ยงัอาจะยงัขาดความทนัสมยั  และยงัมีคณุภาพ

ท่ีไมส่ั มพนัธ์กบั เนือ้หา เทา่ท่ีควร สิ่งตา่งเหลา่ๆ นีย้อ่มเป็นอปุสรรคตอ่ การสง่เสริม สนบัสนนุ ตอ่

การศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษาเพ่ือให้นกัศกึษามีความเจริญงอกงามทางสตปัิญญา ร่างกาย  อารมณ์  

สงัคม จติใจ และตอ่การพฒันากลอ่มเกลาหรือเปล่ียนแปลงบคุลกิภาพของนกัศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย

ของการศกึษา ได้ ดงั ท่ี สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542) กลา่ววา่ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 

ได้แก่ การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์ รวมทัง้การใช้ส่ือตา่ง ๆ ในการ

สอน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนต้องสอดคล้องกนัอยา่งเหมาะสม ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียน

ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปปฏิบตัไิด้ สง่ผลให้นกัศกึษาประสบความสําเร็จในด้านการเรียน 

รวมทัง้การพฒันาแนวคดิ และอดุมการณ์ตา่ง ๆ ให้เกิดขึน้ในตนเองได้ นอกจากนี  ้อจัฉรา  สขุารมณ์ 

และพรรณี บญุประกอบ (2542: 32) ได้กลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนและการสร้าง บรรยากาศใน

การเรียนเป็นการทําให้ผู้ เรียนได้ความรู้และสามารถนําไปปฏิบตัไิด้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ รวมทัง้

การนําส่ือการเรียนการสอนมาใช้อยา่งถกูต้องเหมาะสม จะทําให้เกิดความสั มพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้ เรียน

และผู้สอน ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ ประนอม วรวฒุิ (2539: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเก่ียวกบั

ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่สภาพแวดล้อมสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 

พบวา่ การจดัการเรียนการสอนจะประสบผลสมัฤทธ์ิสงูสดุถ้าผู้สอนรู้จกันําอปุกรณ์เข้ามาชว่ยในการสอน 

การใช้อปุกรณ์การสอนชว่ยในการเรียนการสอนก็เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง

เทา่ ๆ กบัท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษาสนใจ เข้าใจ และจําบทเรียนได้ดี  สอดคล้องกบั สนุทร เ อ่ียมเกษมสนิ 

(2547: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาเร่ืองสภาพแวดล้อมในสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ  ตามความคดิเห็นของ

นกัศกึษา ซึง่พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเหน็ตอ่สภาพการจดัการเรียนการสอนวา่มี ความเหมาะสมใน
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ระดบัปานกลาง โดยท่ีสถาบนัควรจดัสดัสว่นอาจารย์ให้เหมาะสมกบัจํานวนนกัศกึษาและจดัอาจารย์ดแูล 

เอาใจใสน่กัศกึษา และปรับวิธีการสอนของอาจารย์ สอดคล้องกบั ก่ิงแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม (2542: บทคดัยอ่) ท่ี

ศกึษาเร่ืองสภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตร

พมิขุ มหาเมฆ ตามทศันะของนกัศกึษาด้านวิธีการสอน ด้านส่ือการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการ

สอน พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  และสอดคล้อง กบั กิตตพิร พินิชการ (2548: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษา

เร่ืองทศันะของนิสิตท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมคณะทนัตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในด้าน

การเรียนการสอน พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.4 ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  นกัศกึษามี ความคดิเห็น วา่มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัศกึษามีความรู้สกึวา่ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้องยงัมีไม่

มากนกั หรือนกัศกึษาท่ีเรียนดีมกัไมไ่ด้ให้ความชว่ยเหลือและแนะนําการเรียนแก่เพ่ือนท่ีเรียนออ่น กวา่

อาจเป็นไปลกัษณะของตา่งคนตา่งเรียน นอกจากนีอ้าจเป็นสาเหตสืุบเน่ืองมาจากการร่วมกนัทํากิจกรรม

ของนกัศกึษาเพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของวิทยาลยั เชน่ การแขง่ทกัษะวิชาชีพ ในด้านคอมพวิเตอร์ พมิพ์ดีด 

หรือประกวดฟ้อนรํา  ยงัไมไ่ด้รับการสนบัสนนุและสง่เสริมจากวิทยาลยัอยา่งเตม็ท่ี ความ คดิเห็นตอ่

สงัคมกลุม่เพ่ือน ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางดงักลา่ว จงึอาจสง่ผลเชิงลบตอ่ ทศันคต ิการพฒันาสตปัิญญา 

ความรู้ความสามารถ และบคุลกิภาพของนกัศกึษาซึง่มีความสําคญัตอ่การพฒันา ตวันกัศกึษาเองใน

อนาคต ดงัท่ี วิน ุ ทองพวง  (2542: 36) ได้กลา่วถึงลกัษณะกลุม่เพ่ือน  (Peer Group) ซึง่เป็นลกัษณะ

ของวยัรุ่นทัว่ไปท่ีมีความต้องการท่ีจะอยูใ่นกลุม่เพ่ือน เพราะกลุม่เพ่ือนให้ความมัน่ใจและยอมรับ

พฤตกิรรมตา่ง  ๆ ของบคุคล ทําให้มีความสบายใจ  มีความสขุ และกลุม่เพ่ือนนีย้งัมีอิ ทธิพลทําให้

นกัศกึษามีความเช่ือและมีพฤตกิรรมไปตามลกัษณะกลุม่ท่ีแตล่ะบคุคลยดึอยู่  โดยท่ีอิทธิพลของกลุม่

เพ่ือนมีดงันี ้คือ 1) ประสานชีวิตจากสงัคมไปสูส่งัคมในบ้านไปสูส่งัคมมหาวิทยาลยั ทําให้นกัศกึษา

รู้สกึวา่ตนเองประสบความสําเร็จด้านใดด้านหนึง่ 2) สนบัสนนุ และเป็น เคร่ืองมือให้บรรลเุป้าหมาย

ของพทุธิปัญญาของการศกึษาในมหาวิทยาลยั 3) สนบัสนนุสนองอารมณ์จิตใจ และความต้องการของ

นกัศกึษาซึง่อาจจะไมต่รงกบัอาจารย์ ห้องเรียน และมหาวิทยาลยั 4) เปิดโอกาสให้นกัศกึษาเรียนรู้และ

เข้าใจชีวิตการอยูร่่วมกนั การสมาคม และการทํางานกบัคนท่ีมีภมูิหลงัแตกตา่งกนัได้ดี  5) ชว่ยให้มีการ

เปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ กระตุ้นให้เกิดความคดิหรือประสบการณ์ใหม ่ 6) นกัศกึษาท่ีเรียนไมค่อ่ยดี

หรือมีความผิดหวงั กลุม่เพ่ือนจะชว่ยให้เขาเลือกทางออกทางอ่ืนหรือชว่ยให้เขามีภาพพจน์ในทางบวก  

นอกจากนี ้ สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2545) ได้กลา่ววา่ สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลตอ่

ความเป็นอยูแ่ละพฒันาการทางสงัคม การเลือกคบเพ่ือน เทคนิคการปรับตวั และอดุมคตใินการเลือก

คูค่รอง เป็นต้น เพราะนิสิตและนกัศกึษาวยันีเ้ป็นวยัท่ีต้องการสงัคม ต้องการมีเพ่ือน และมีความสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนมากกวา่ครอบครัว ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ ประสงค์ วงศาโรจน์ (2541: บทคดัยอ่) 
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ได้ศกึษาเร่ืองสภาพแวดล้อมวิทยาลยัพลศกึษา จงัหวดัสมทุรสาครในทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ และ

นกัศกึษา พบวา่ ด้านความสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปีบางกลุม่ไมค่อ่ยมีความสมัพนัธ์กนั 

รวมทัง้ไมใ่ห้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมทัง้ทางด้านวิชาการหรือด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกบั กมลทิพย์ 

เกตวุรสนุทร (2542 : บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาสภาพแวดล้อมทางสาขาวิชาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ในทศันะของนกัศกึษาปริญญาโท พบวา่ นกัศกึษาปริญญาโทมีความเหน็วา่ 

สภาพแวดล้อม สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรตด้ิานสงัคมกลุม่เพ่ือนมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

เพราะฉะนัน้สงัคมกลุม่เพ่ือนจงึเป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเป็นอยูแ่ละการใช้ชีวิตอยูใ่นสถาบนัการศกึษา 

โดยจะเข้ามามีบทบาทท่ีสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตและพฒันานิสิตนกัศกึษาให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  1.5 ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา นกัศกึษามีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  อาจเป็นเพราะวา่ทางวิทยาลยั มีการจดัอบรมหลกัสตูรพเิศษตา่ง  ๆ เพ่ือให้นกัศกึษาได้

พฒันาตนเอง ยงัไมม่ากนกั หรืออาจจะมีการจดัการสง่เสริมกิจกรรมตา่ง ๆ แก่นกัศกึษาอยูใ่นเกณฑ์

คอ่นข้างน้อย ทัง้กิจกรรมในเร่ืองของการสง่เสริมอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ  (การฟ้อนรํา ศลิปะ ) การ

จดักิจกรรมกีฬาภายในสถานศกึษา หรือการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่ง  ๆ ได้แก่ คา่ยอาสา ปลกูป่า 

บําเพ็ญประโยชน์ตอ่แหลง่สาธารณะ  ทัง้นีส้าเหตสุว่นหนึง่ท่ีกิจกรรมไมส่ามารถดําเนินการได้อยา่ง

เตม็ท่ี อาจเป็นผลเน่ืองมาจาก การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมแก่นกัศกึษา ยงัมีไมเ่พียงพอ

หรือยงัไมค่รอบคลมุนกัศกึษาได้อยา่งทัว่ถึง ทัง้นี ้ ความคดิเห็น ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา ท่ีอยูใ่น

ระดบัปานกลาง อาจสง่ผลเชิงลบตอ่ การสง่เสริม และพฒันานกัศกึษาในด้านสตปัิญญา บคุลกิภาพ 

ทศันคต ิและการมีสว่นร่วมในสงัคม  ซึง่เป็นการพฒันานกัศกึษาในด้าน    ตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ี

บงัคบัให้ทกุคนต้องเรียนในชัน้เรียน ดงัท่ี วิน ุ ทองพวง (2542: 45) ได้กลา่ววา่ลกัษณะกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี

จดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์เพิ่มเตมินอกเหนือจากหลกัสตูรท่ีเรียน เป็นการพฒันาบคุลกิภาพ 

และคา่นยิมทําให้นกัศกึษามีโอกาสสมัผสัการเรียนรู้สงัคม รวมทัง้ทําประโยชน์ให้แก่สงัคมด้วย กิจกรรม

นกัศกึษานัน้ มีความสําคญั และมีความจําเป็นมาก ความสําคญัของกิจกรรมนกัศกึษา มีดงันี ้คือ 1) สามารถ

ตอบสนองความต้องการของนกัศกึษาทางด้านร่างกายและความสนใจโดยชว่ยให้นกัศกึษาได้มีโอกาส

ใช้พลงัร่างกายและความคดิ กระทําในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม  2) ชว่ยให้นกัศกึษา

สามารถค้นหาอาชีพงานอดเิรก และกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้  3) ทําให้เกิด

ความสมดลุในด้านความรู้และความสนใจของนกัศกึษา 4) นกัศกึษาได้มีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ 

และอิริยาบถ  ทําให้นกัศกึษาได้ผอ่นคลายความตงึเครียด จากการท่ีต้องศกึษาเลา่เรียนอยา่งหนกั  

5) นกัศกึษาได้มีโอกาสพฒันาตนเอง ทัง้ทางด้านสตปัิญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจติใจ 6) นกัศกึษา

ได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางานด้านตา่ง ๆ  7) ทําให้นกัศกึษาเห็นคณุคา่ของตนเอง 

และเกิดความรู้สกึนกึคดิท่ีดีตอ่ตนเอง  และ สําเนาว์ ขจรศลิป์  (2538: 63) ท่ีได้กลา่ววา่กิจกรรมของ
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นกัศกึษาได้ ชว่ยแนะนําประชาชนในชนบทให้มีความรู้เก่ียวกบัการเกษตรแผนใหม่  การสาธารณสขุ 

และการศกึษาเพ่ือชว่ยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ กิจกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรมของ

นกัศกึษาได้มีบทบาทอนัสําคญัในการทํานบํุารุง พฒันา และเผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมของชาต ิ

กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านกีฬา ได้ชว่ยให้นกัศกึษาเป็นกระบวนการทางการศกึษาท่ี ชว่ยพฒันา

นกัศกึษาทัง้ทางด้านสตปัิญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย จติใจ ให้เป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพ  สามารถท่ี

จะพฒันาประเทศให้มีความเจริญย่ิงขึน้ กิจกรรมนกัศกึษาจงึนบัได้วา่  มีความสําคญัตอ่ประเทศ อยา่ง

มาก นอกจากนี  ้วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530: 31) ได้กลา่วถึงการจดักิจกรรมของนกัศกึษาวา่

เป็นงานท่ีนกัศกึษาหรือมหาวิทยาลยัจดัขึน้มีลกัษณะเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยมี จดุมุง่หมายท่ีจะ

สง่เสริม และพฒันานกัศกึษาในด้านสตปัิญญา บคุลกิภาพ ทศันคต ิและการมีสว่นร่วม ในสงัคม  ได้แก่ 

กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยช น์ และกิจกรรมการสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

กิจกรรมท่ีจดัขึน้นัน้เพ่ือพฒันานกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบงัคบัให้ทกุคนต้องเรียนใน

ชัน้เรียน 

 2. การ เปรียบเทียบ ความ คดิเห็น ของนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม  ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภา

พรรณวดี โดยรวม และในแตล่ะด้าน จําแนกตามระดบัการศกึษา และสาขาวิชา 

 นกัศกึษาท่ี กําลงัศกึษาอยูใ่น ระดบัการศกึษา และ สาขาวิชาตา่ง กนัมีความคดิเห็นตอ่

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ โดยรวมและเป็นรายด้าน

ในด้านอาคารสถานท่ี  ด้านการบริการนกัศกึษา  ด้านการเรียนการสอน  ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  และด้าน

การจดักิจกรรมนกัศกึษา  ไม่ตา่งกนั  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะวา่

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ตา่งมีความต้องการและรับรู้ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ฯ  ในทกุด้านเหมือนกนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  ด้าน

การจดักิจกรรมนกัศกึษา และด้านอาคารสถานท่ี  ซึง่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 มีระดบัความคดิเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน นัน้ วิน ุทองพวง  (2542: 92) ได้กลา่ววา่นกัศกึษาไม่

วา่จะอยูใ่นชัน้ปีใดตา่งมีความต้องการท่ีจะอยูใ่นกลุม่เพ่ือน เพราะกลุม่เพ่ือนให้ความมัน่ใจและยอมรับ

พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของบคุคล ทําให้มีความสบายใจ มีความสขุ และมีอิทธิพลทําให้นกัศกึษามีความเช่ือ

และมีพฤตกิรรมไปตามลกัษณะกลุม่ท่ีแตล่ะบคุคลยดึอยู ่ และ สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์  (2545) ได้กลา่วถึง  

นกัศกึษา เป็นวยัท่ีต้องการสงัคม ต้องการมีเพ่ือน และมีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมากกวา่ครอบครัว   

ดงันัน้สภาพแวดล้อมด้านกลุม่เพ่ือนจะมีบทบาทตอ่ทศันคติ  สตปัิญญา  ความรู้ความสามารถ  และ

บคุลกิภาพของนสิตินกัศกึษาซึง่มีความสําคญัตอ่การพฒันานสิตินกัศกึษามาก  สว่น ด้านการจดั

กิจกรรมนกัศกึษา  วิน ุ ทองพวง (2542: 33) ได้กลา่ววา่กิจกรรมนกัศกึษานัน้มีความสําคญั  และมีความ 

จําเป็นมากสําหรับนกัศกึษาทกุชัน้ปี กลา่วคือ ความหลากหลายของกิจกรรมนกัศกึษาชว่ยให้นกัศกึษา
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สามารถค้นหาอาชีพงานอดเิรก และกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้  และทําให้

เกิดความสมดลุในด้านความรู้และความสนใจของนกัศกึษา ทําให้นกัศกึษาได้มีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ 

อิริยาบถ และสามารถ ผอ่นคลายความตงึเครียด จากการท่ีต้องศกึษาเลา่เรียน  ทําให้มีโอกาสพฒันา

ตนเอง ทัง้ทางด้านสตปัิญญา สงัคม  อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ส่วนด้านอาคารสถานท่ี นัน้ วรรณภา 

อิทธิไมย์ยะ (2537 : บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การบริหารงานอาคาร

สถานท่ีสิง่แวดล้อมการจดัสวสัดกิารและบริการของมหาวิทยาลยัอาชีวศกึษาภเูก็ต พบวา่  คณุลกัษณะ

อาคารสถานท่ีท่ีดี สําหรับนกัศกึษา  ควรเป็นอาคารถาวรใช้งานได้หลาย  ๆ งาน ถกูสขุลกัษณะ จํานวน

และขนาดอาคารเรียนเหมาะสมกบัจํานวนผู้ เรียน รวมทัง้อาคารประกอบ เชน่ หอประชมุ ห้องเรียน โรง

อาหาร โรงพลศกึษา ควรอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ มีอปุกรณ์ครุภณัฑ์ครบครันและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 

มีความ ความปลอดภยั ตอ่ผู้ เรียน แตผ่ลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของ สวุรรณ สขุสมภกัดิ์  

(2530 : บทคดัยอ่ ) ท่ีได้ศกึษาและเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษา อาจารย์ และผู้บริหารท่ีมีตอ่

สภาพแวดล้อมวิทยาลยัเทคโนโลยีอาชีวศกึษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ในด้านกายภาพ ด้าน

การบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการจดักิจกรรมของนกัศกึษา และด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน พบวา่ 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี  2 มีทศันะตอ่สภาพแวดล้อมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา 

วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 จากการศกึษา สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระ

อปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภาพรรณวดี  ผู้ วิจยัขอเสนอแนะการนําผล

วิจยัไปใช้ ดงันี ้

 1. ด้านอาคารสถานท่ี จากผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นวา่มีความเหมาะสม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เพ่ือให้ความคดิเห็นในสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี มีมากขึน้ วิทยาลยัควร

จดัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้สง่เสริมการเรียนการสอนของนกัศกึษา โดย บริเวณสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจควรจดัตกแตง่ สวนดอกไม้ ไม้ประดบัให้สวยงามมากขึน้ การจดัตกแตง่ห้องปฏิบตักิารเรียน 

และจดัให้มี ห้องนํา้ ห้องสขุาท่ีถกูสขุลกัษณะ มากขึน้  และควรปรับปรุงในสว่นของ การจดัป้ายบอก

อาคารหรือห้องเรียน ให้มีความ เดน่ชดั  รวมถึง การจดัระบบ ระเบียบจราจรภายในวิทยาลยั ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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 2. ด้านการบริการนกัศกึษา  จากผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามี ความ คดิเห็น วา่มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เพ่ือให้ความคดิเห็นในสภาพแวดล้อมด้านการบริการนกัศกึษา มีมาก

ขึน้ วิทยาลยัควรปรับปรุงการอํานวย ความสะดวกในการตดิตอ่ขอรับบริการตา่ง  ๆ จากงานทะเบียน

และสถิติ  ซึง่รวมถึงการสร้าง มนษุยสมัพนัธ์ ท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ บริการงานทะเบียนและสถิติ  และ

เจ้าหน้าท่ีสว่นของห้องสมดุ ตลอดจนพฒันาสถานพยาบาลของวิทยาลยัให้ได้มาตรฐานถกูสขุลกัษณะ  

และควรเพิ่ม สวสัดกิารชว่ยเหลือนกัศกึษาในด้านทนุการศกึษา ให้เพียงพอกบัความต้องการของ

นกัศกึษาท่ีมีฐานะทางการเงินไมค่อ่ยดีนกั 

 3.  ด้านการเรียนการสอ น จากผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามี ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เพ่ือให้ความคดิเห็นในสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  มีมากขึน้ วิทยาลยัควรปรับปรุงโดย

เพิ่มจํานวนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ ตดิตามผลการเรียนของนกัศกึษา สามารถดําเนินการได้อยา่ง

ทัว่ถึง และอาจารย์ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียน

อยา่งเตม็ท่ี ในสว่นของห ลกัสตูรท่ีเปิดสอน ควรเพิ่ม ความหลากหลาย ของหลกัสตูร ตลอดจน พฒันา

นวตักรรมและส่ือการเรียนให้มีความทนัสมยั และให้มีคณุภาพท่ีสมัพนัธ์กบัเนือ้หามากย่ิงขึน้ 

 4.  ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน  จากผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามี ความคดิเห็น อยูใ่นระดบัปาน

กลาง เพ่ือให้ความคดิเห็นในสภาพแวดล้อม ด้านสงัคมกลุม่เพ่ือน มีมากขึน้ วิทยาลยัควรปรับปรุงโดย

การสนบัสนนุและสง่เสริม ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  ทัง้นีวิ้ทยาลยัสามาร ถ

ดําเนนิการด้วยการสง่เสริมการจดักิจกรรมให้แก่นกัศกึษา เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของวิทยาลยั  เชน่ การ

จดัให้มีการแขง่ทกัษะวิชาชีพ ในด้านคอมพวิเตอร์ พมิพ์ดีด หรือประกวดฟ้อนรํา  ซึ่งปัจจบุนัยงัไมไ่ด้รับ

การสนบัสนนุและสง่เสริมจากวิทยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 

 5.  ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา จากผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  เพ่ือให้ความคดิเห็นในสภาพแวดล้อมด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา มีมากขึน้ วิทยาลยัควร

ปรับปรุงโดยอาจจดัให้มี การอบรมหลกัสตูรพิเศษตา่ง  ๆ เพ่ือให้นกัศกึษาได้พฒันาตนเอง  หรือจดัการ

สง่เสริมกิจกรรมตา่ง ๆ แก่นกัศกึษา โดยท่ีอาจเป็น กิจกรรมก ารสง่เสริมอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ  

(การฟ้อนรํา ศลิปะ ) การจดักิจกรรมกีฬาภายในสถานศกึษา  หรือสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่ง  ๆ 

ได้แก่ คา่ยอาสา ปลกูป่า บําเพญ็ประโยชน์ตอ่แหลง่สาธารณะ  โดยกิจกรรมท่ีส่ งเสริมดงักลา่วจะต้องมี

การจดัการประชาสมัพนัธ์ให้ครอบคลมุนกัศกึษาอยา่งทัว่ถึง 

 

 

 

  



73 

 
  ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยครัง้ต่อไป  

  1.  ควรศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัของวิทยาลยั

เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภา

พรรณวดี  

  2.  ควรศกึษา ระดบัคาดหวงัของนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยี

พณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ พระองค์เจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สริิโสภาพรรณวดี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา 

 

  1. แบบสอบถามนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา 

ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริ โสภาพณัณวดี ทัง้ 5 ด้าน ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการ

บริการนกัศกึษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

วัตถุประสงค์ 

  2. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 สอบถามความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา 

สิริโสภาพณัณวดี ทัง้ 5 ด้าน ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนกัศกึษา ด้านการ

เรียนการสอน ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือน และด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

3. ผลของการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

ความคดิเหน็ของผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษา ท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชย

การสยาม ในพร ะอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี ให้การ

บริหารจดัการวิทยาลยัมีศกัยภาพย่ิงขึน้ไป ดงันัน้โปรดตอบแบบสอบถามทกุข้อตามความเป็นจริง 

ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

       นางสาวศวิพร  ใจตุ้ย 
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ตอนท่ี 1 : สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแ้จง 

1. สถานภาพ 

: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง (    ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

(     ) 1. ผู้บริหาร (ข้ามไปทําในตอนท่ี 2) 

(     ) 2. อาจารย์ (ข้ามไปทําตอนท่ี 2)  

(     ) 3. นกัศกึษา 

2. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

(     ) 1. ชัน้ปีท่ี 1 

(     ) 2. ชัน้ปีท่ี 2 

3. สาขาวิชา 

(     ) คอมพวิเตอร์ 

(     ) บญัชี 

(     ) การตลาด 

(     ) การโรงแรม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้า

ภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และนกัศกึษา

คาํชีแ้จง

              คะแนน  5 หมายถึง ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั มีความเหมาะสมในระดบั 

มากท่ีสดุ   

 พิจารณาเขียนเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งตามคา่นํา้หนกัคะแนน ดงันี ้

คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั มีความเหมาะสมในระดบั 

มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั มีความเหมาะสมในระดบั 

ปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเหน็วา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั มีความเหมาะสมในระดบั 

น้อย 

 คะแนน 1 หมายถึง ผู้ ตอบเห็นวา่สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยั มีความเหมาะสมในระดบั 

น้อยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี 2 : แบบสอบถามสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลยัพณิชการสยาม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระ

เจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี ตามความคดิของผู้บริหาร อาจารย์และ

นกัศกึษา 

คาํชีแ้จง

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ

สยาม ในพระอุปถัมภ์ สมเดจ็พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

 :  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ด้านอาคารสถานท่ี 5 4 3 2 1 

1. วิทยาลยัจดัห้องปฏิบตักิารการเรียนท่ีเพียงพอตอ่

ความพร้อมใช้งาน 

     

2. วิทยาลยัจดัให้มีการรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน 

     

3. วิทยาลยัจดัป้ายบอกอาคารหรือห้องเรียนท่ีมีความ

เดน่ชดั อยูใ่นสภาพดี 

     

4. วิทยาลยัจดัให้มีร้านอาหารอยา่งเพียงพอ      

5. วิทยาลยัจดัให้มีห้องสขุาอยา่งเพียงพอและถกู

สขุลกัษณะ 

     

6. ระบบการจดัระเบียบจราจรภายในวิทยาลยั      

7. วิทยาลยัมีการจดัตกแตง่ห้องปฏิบตักิารการเรียน

เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ ความรู้แก่นกัศกึษา 

     

8. วิทยาลยัมีการจดัตกแตง่ สวนดอกไม้ ไม้ประดบั      

9. สถานท่ีสําหรับจอดรถเพียงพอตอ่ความต้องการ       

10. มีการซ้อมป้องกนัภยัตา่งๆ เป็นประจําและมีอปุกรณ์

เพียงพอพร้อมใช้งาน 

     

11. ห้องสมดุวิทยาลยัมีตํารา เอกสารและวารสาร

จํานวนเพียงพอ 

     

12. การให้บริการร้านค้าสหกรณ์ของวิทยาลยัมี

ประสิทธิภาพ 
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ด้านการบริการนักศึกษา 5 4 3 2 1 

13. วิทยาลยัมีการควบคมุ คณุภาพและราคาอาหาร      

14. วิทยาลยัมีจดุบริการนํา้ด่ืมอยา่งพอเพียง      

15. วิทยาลยัมีบริการวิชาการ  บริการด้านสขุภาพ แนะ

แนวทางการศกึษา  

     

16. วิทยาลยัมีการจดัสวสัดกิารชว่ยเหลือนกัศกึษาใน

ด้านทนุการศกึษา 

     

17. เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุอํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการแก่นกัศกึษา 

     

18. วิทยาลยัมีบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมลูทาง

การศกึษา 

     

19. วิทยาลยัมีความพร้อมในการให้บริการ

สถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานถกูสขุลกัษณะ 

     

20. นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่ขอรับ

บริการตา่งๆจากงานทะเบียนและสถิติ 

     

21. ผู้ รับผิดชอบงานทะเบียนสถิตจิดัเก็บรายละเอียด

เก่ียวกบัตวันกัศกึษาไว้ครบถ้วน 

     

22. ผู้ให้บริการงานทะเบียนและสถิตมีิมนษุยสมัพนัธ์ใน

การบริการ 

     

23. วิทยามีการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารภายในแก่

นกัศกึษา 

     

24. อาจารย์ผู้ ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา มีความรู้

ความสามารถในการให้คําปรึกษา 

     

25. วิทยาลยัมีบริการล๊อกเกอร์เก็บของสําหรับนกัศกึษา

อยา่งเพียงพอ 
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ด้านการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 

26. อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญมีประสบการณ์ใน

วิชาท่ีสอน 

     

27. อาจารย์ผู้สอนให้ความสําคญัทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ 

     

28. อาจารย์ชีแ้จงจดุมุง่หมายรายวิชา วิธีการเรียน การ

วดัผลอยา่งชดัเจนตัง้แตช่ัว่โมงแรกของการเรียนการสอน 

     

29. อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นและให้กําลงัใจแก่นกัศกึษา      

30. อาจารย์ผู้สอนเอาใจใสแ่ละตดิตามผลการเรียนของ

นกัศกึษา 

     

31. อาจารย์ผู้สอนให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีมีความ

บกพร่องในการเรียน 

     

32. อาจารย์เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการวดั

และประเมินผลการเรียน 

     

33. หลกัสตูรท่ีเปิดสอนมีความหลากหลายและเป็นท่ี

ต้องการของตลาด 

     

34. นวตักรรมและส่ือการเรียนมีความทนัสมยั มี

คณุภาพและสมัพนัธ์กบัเนือ้หา 

     

35. วิทยาลยัมีการสง่เสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเกิด

ความรักใคร่ สามคัคี ปรองดองและรักในสถาบนั  

     

36. นกัศกึษามีความรักและความผกูพนัในสถาบนั (ร่วม

กิจกรรมตา่งๆ เชน่ ไหว้ครู กีฬาสี งานวนัวิชาการ ฯลฯ) 

     

37. นกัศกึษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั      

38. นกัศกึษาท่ีเรียนดีชว่ยเหลือและแนะนําการเรียนแก่

เพ่ือนท่ีเรียนออ่น 

     

 

 

 



88 
 

ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา 5 4 3 2 1 

39. การร่วมกนัทํากิจกรรมของนกัศกึษาเพ่ือเผยแพร่

ช่ือเสียงของวิทยาลยั (การแขง่ทกัษะวิชาชีพ เชน่ 

คอมพวิเตอร์ พมิพ์ดีด การประกวดตา่งๆ) 

     

40. มีการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ ได้แก่ คา่ย

อาสา บําเพ็ญประโยชน์ตอ่แหลง่สาธารณะ ฯลฯ 

     

41. มีการสง่เสริมอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ (การฟ้อน

รํา ศลิปะ) 

     

42. มีการจดักิจกรรมกีฬาภายในสถานศกึษา      

43. มีการจดัอบรมหลกัสตูรพเิศษตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษา

ได้พฒันาตนเอง 

     

44. มีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมแก่

นกัศกึษา 

     

45. นกัศกึษาทกุคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

     

46. นกัศกึษามีโอกาสเสนอจดัตัง้ชมรมกิจกรรมตา่งๆได้

ตามความสนใจ 

     

47. กิจกรรมท่ีวิทยาลยัจดัขึน้มีสว่นสง่เสริมการเรียนการ

สอนตามหลกัสตูรให้สมบรูณ์ 

     

48. ฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษาจดักิจกรรมตา่งๆได้สอดคล้อง

กบัความสนใจและความต้องการของนกัศกึษา 

     

49. วิทยาลยัให้การสนบัสนนุงบประมาณในการจดั

กิจกรรมอยา่งเพียงพอ 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ด้านอาคารสถานท่ี  .......................................................................................................... 

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

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

2. ด้านการบริการนกัศกึษา ...................................................................................................  

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

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

3. ด้านการเรียนการสอน........................................................................................................  

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

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

4. ด้านสงัคมและกลุม่เพ่ือ......................................................................................................  

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

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

5. ด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษา........................................................................ .....................  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 

1. ดร.สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์  

 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.   รศ.ดร.อจัฉรา  วฒันาณรงค์  

 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. ดร.ราชนัย์  บญุธิมา 

 อาจารย์ประจําสํานกัทดสอบทางการศกึษาและจติวิทยา  

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 

 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการอดุมศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร  ศกัดิรุ่์งพงศากลุ 

ท่ีปรึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระนางเจ้าภคนีิเธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภาพรรณวดี  

วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระนางเจ้าภคนีิเธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสดุา สิริโสภาพรรณวดี 
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อาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

 

0 
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ภาคผนวก ค 

 หนังสือรับรองเพ่ือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง  

คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     B1                2.8667          .8193        30.0 

  2.     B2                2.3333          .7581        30.0 

  3.     B3                2.2000          .8867        30.0 

  4.     B4                2.6333          .7184        30.0 

  5.     B5                2.4333         1.0063        30.0 

  6.     B6                2.5333          .8604        30.0 

  7.     B7                2.4333          .6261        30.0 

  8.     B8                2.5333         1.0080        30.0 

  9.     B9                2.8000          .8469        30.0 

 10.     B10               2.6000          .7701        30.0 

 11.     B11               2.9667          .7184        30.0 

 12.     B12               2.2667          .6915        30.0 

 13.     B13               2.8333         1.0199        30.0 

 14.     B14               3.1000          .9595        30.0 

        N of Cases =        30.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    STD Dev Variables 

      Scale       36.5333    42.9471     6.5534         14 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   2.6095     2.2000     3.1000      .9000     1.4091      .0736 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .7125      .3920     1.0402      .6483     2.6540      .0468 
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_ R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

B1            33.6667        41.1954        .4027         .9887           .8387 

B2            34.2000        36.1655        .6807         .9673           .8018 

B3            34.3333        36.5747        .5209         .9882           .8112 

B4            33.9000        37.6793        .5388         .9634           .8114 

B5            34.1000        33.1966        .7535         .9965           .7909 

B6            34.0000        34.9655        .7117         .9927           .7972 

B7            34.1000        38.8517        .4745         .9361           .8161 

B8            34.0000        35.1724        .5653         .9623           .8074 

B9            33.7333        38.1333        .3917         .9619           .8203 

B10           33.9333        36.6851        .6077         .9700           .8063 

B11           33.5667        41.2885        .3238         .8524           .8352 

B12           34.2667        36.6851        .6905         .8790           .8029 

B13           33.7000        37.4586        .3563         .9757           .8249 

B14           33.4333        41.2885        .2598         .9497           .8458 

 

 

Reliability Coefficients    14 items 

 

Alpha =   .8268           Standardized item alpha =   .8326 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     C15               2.7667          .8584        30.0 

  2.     C16               2.6000          .7701        30.0 

  3.     C17               2.6667          .9223        30.0 

  4.     C18               2.4667          .6814        30.0 

  5.     C19               2.4333          .7739        30.0 

  6.     C20               2.3000          .7497        30.0 

  7.     C21               2.5667          .8584        30.0 

  8.     C22               2.2667          .7397        30.0 

  9.     C23               2.8667          .8604        30.0 

 10.     C24               2.8667          .8193        30.0 

 11.     C25               2.8667          .8604        30.0 

 

        N of Cases =        30.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    STD Dev Variables 

      Scale       28.6667    19.7471     4.4438         11 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   2.6061     2.2667     2.8667      .6000     1.2647      .0493 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .6583      .4644      .8506      .3862     1.8317      .0130 
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Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

C15           25.9000        14.7138        .6525         .9061           .6199 

C16           26.0667        14.6851        .7571         .9393           .6081 

C17           26.0000        15.5172        .4651         .7738           .6535 

C18           26.2000        20.0276        .3221         .5758           .7351 

C19           26.2333        16.1851        .4759         .8392           .6551 

C20           26.3667        16.6540        .4136         .7002           .6655 

C21           26.1000        16.3000        .3910         .6200           .6677 

C22           26.4000        16.5241        .4450         .7297           .6610 

C23           25.8000        16.8552        .3046         .7277           .6825 

C24           25.8000        18.7172        .3506         .9061           .7211 

C25           25.8000        18.7862        .3296         .9018           .7266 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients    11 items 

 

Alpha =   .6966           Standardized item alpha =   .6927 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     D26               3.5000          .9738        30.0 

  2.     D27               3.4000         1.0700        30.0 

  3.     D28               3.3000         1.0222        30.0 

  4.     D29               3.4667         1.0080        30.0 

  5.     D30               3.2000         1.1567        30.0 

  6.     D31               3.2333         1.0726        30.0 

  7.     D32               3.1000         1.0289        30.0 

  8.     D33               3.2333          .9353        30.0 

  9.     D34               3.3000          .9154        30.0 

 

        N of Cases =        30.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       29.7333    68.5471     8.2793          9 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   3.3037     3.1000     3.5000      .4000     1.1290      .0171 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   1.0460      .8379     1.3379      .5000     1.5967      .0236 

 

 

 
 
 
 



106 
 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

D26           26.2333        54.6678        .8980         .9661           .9659 

D27           26.3333        53.4713        .8903         .9460           .9661 

D28           26.4333        54.7368        .8440         .9514           .9681 

D29           26.2667        54.1333        .9032         .9047           .9656 

D30           26.5333        51.9816        .9130         .9218           .9653 

D31           26.5000        53.3621        .8956         .9405           .9659 

D32           26.6333        53.4816        .9308         .9356           .9643 

D33           26.5000        56.9483        .7597         .8606           .9715 

D34           26.4333        56.4609        .8177         .8012           .9693 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients     9 items 

 

Alpha =   .9705           Standardized item alpha =   .9705 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     E35               3.3667         1.0662        30.0 

  2.     E36               3.2000         1.0635        30.0 

  3.     E37               3.0667         1.0807        30.0 

  4.     E38               3.0000          .9097        30.0 

  5.     E39               3.1333         1.0080        30.0 

 

        N of Cases =        30.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       15.7667    20.2540     4.5004          5 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   3.1533     3.0000     3.3667      .3667     1.1222      .0198 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   1.0559      .8276     1.1678      .3402     1.4111      .0196 
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Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

E35           12.4000        12.2483        .9204         .8683           .8824 

E36           12.5667        12.8747        .8187         .8203           .9037 

E37           12.7000        12.3552        .8860         .8218           .8896 

E38           12.7667        14.1851        .7649         .6100           .9149 

E39           12.6333        14.3782        .6357         .4972           .9380 

 

 

 

Reliability Coefficients     5 items 

 

Alpha =   .9242           Standardized item alpha =   .9237 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     F40               3.2333         1.3047        30.0 

  2.     F41               3.0333          .9643        30.0 

  3.     F42               3.3333         1.1244        30.0 

  4.     F43               3.4000         1.0700        30.0 

  5.     F44               3.1000          .8030        30.0 

  6.     F45               3.3667         1.0662        30.0 

  7.     F46               3.1333          .8604        30.0 

  8.     F47               3.3000         1.0875        30.0 

  9.     F48               3.3333         1.1842        30.0 

 10.     F49               2.8667         1.0743        30.0 

 

        N of Cases =        30.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale       32.1000    83.8172     9.1552         10 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   3.2100     2.8667     3.4000      .5333     1.1860      .0296 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   1.1302      .6448     1.7023     1.0575     2.6399      .0945 

Item-total Statistics 
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Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

F40           28.8667        63.9816        .8688         .9525           .9562 

F41           29.0667        69.3747        .8412         .8612           .9568 

F42           28.7667        67.0816        .8400         .8662           .9567 

F43           28.7000        67.5276        .8612         .9176           .9558 

F44           29.0000        71.8621        .8308         .8416           .9582 

F45           28.7333        66.6161        .9230         .9469           .9533 

F46           28.9667        72.4471        .7258         .9021           .9610 

F47           28.8000        66.3724        .9177         .9711           .9535 

F48           28.7667        64.1851        .9608         .9748           .9515 

F49           29.2333        72.3920        .5619         .7351           .9673 

_ 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients    10 items 

 

Alpha =   .9613           Standardized item alpha =   .9626 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 

  1.     B1                2.8667          .8193        30.0 

  2.     B2                2.3333          .7581        30.0 

  3.     B3                2.2000          .8867        30.0 

  4.     B4                2.6333          .7184        30.0 

  5.     B5                2.4333         1.0063        30.0 

  6.     B6                2.5333          .8604        30.0 

  7.     B7                2.4333          .6261        30.0 

  8.     B8                2.5333         1.0080        30.0 

  9.     B9                2.8000          .8469        30.0 

 10.     B10               2.6000          .7701        30.0 

 11.     B11               2.9667          .7184        30.0 

 12.     B12               2.2667          .6915        30.0 

 13.     B13               2.8333         1.0199        30.0 

 14.     B14               3.1000          .9595        30.0 

 15.     C15               2.7667          .8584        30.0 

 16.     C16               2.6000          .7701        30.0 

 17.     C17               2.6667          .9223        30.0 

 18.     C18               2.4667          .6814        30.0 

 19.     C19               2.4333          .7739        30.0 

 20.     C20               2.3000          .7497        30.0 
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21.     C21               2.5667          .8584        30.0 

 22.     C22               2.2667          .7397        30.0 

 23.     C23               2.8667          .8604        30.0 

 24.     C24               2.8667          .8193        30.0 

 25.     C25               2.8667          .8604        30.0 

 26.     D26               3.5000          .9738        30.0 

 27.     D27               3.4000         1.0700        30.0 

 28.     D28               3.3000         1.0222        30.0 

 29.     D29               3.4667         1.0080        30.0 

 30.     D30               3.2000         1.1567        30.0 

 31.     D31               3.2333         1.0726        30.0 

 32.     D32               3.1000         1.0289        30.0 

 33.     D33               3.2333          .9353        30.0 

 34.     D34               3.3000          .9154        30.0 

 35.     E35               3.3667         1.0662        30.0 

 36.     E36               3.2000         1.0635        30.0 

 37.     E37               3.0667         1.0807        30.0 

 38.     E38               3.0000          .9097        30.0 

 39.     E39               3.1333         1.0080        30.0 

 40.     F40               3.2333         1.3047        30.0 

 41.     F41               3.0333          .9643        30.0 

 42.     F42               3.3333         1.1244        30.0 

 43.     F43               3.4000         1.0700        30.0 

 44.     F44               3.1000          .8030        30.0 

 45.     F45               3.3667         1.0662        30.0 

 46.     F46               3.1333          .8604        30.0 

 47.     F47               3.3000         1.0875        30.0 
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48.     F48               3.3333         1.1842        30.0 

 49.     F49               2.8667         1.0743        30.0 

 

        N of Cases =        30.0 

 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      Scale      142.8000   423.4069    20.5769         49 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   2.9143     2.2000     3.5000     1.3000     1.5909      .1417 

 

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                    .8819      .3920     1.7023     1.3103     4.3431      .0796 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

B1           139.9333       418.9609        .3125         .               .9176 

B2           140.4667       424.9471        .2677         .               .9188 

B3           140.6000       434.2483        .3146         .               .9215 

B4           140.1667       437.7989        .4959         .               .9217 

B5           140.3667       434.1713        .2808         .               .9220 
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B6           140.2667       438.2023        .4313         .               .9223 

B7           140.3667       435.8264        .4901         .               .9209 

B8           140.2667       424.8920        .2602         .               .9199 

B9           140.0000       421.5172         .3337         .               .9183 

B10          140.2000       417.2000        .2784         .               .9169 

B11          139.8333       413.1782        .3326         .               .9157 

B12          140.5333       427.0851        .2454         .               .9191 

B13          139.9667       397.4126        .6137         .               .9129 

B14          139.7000       401.6655        .5413         .               .9137 

C15          140.0333       416.3092        .2816         .               .9171 

C16          140.2000       424.8552        .3643         .               .9188 

C17          140.1333       417.7057        .3287         .               .9177 

C18          140.3333       426.7126       .3339         .               .9190 

C19          140.3667       426.9299        .2289         .               .9193 

C20          140.5000       426.1207       .3058         .               .9191 

C21          140.2333       420.0471        .2746         .               .9180 

C22          140.5333       423.8437        .4323         .               .9185 

C23          139.9333       405.1678        .5052         .               .9142 

C24          139.9333       412.2713        .3145         .               .9159 

C25          139.9333       400.6161        .6402         .               .9130 

D26          139.3000       390.9069        .8194         .               .9109 

D27          139.4000       387.7655        .8186         .               .9105 

D28          139.5000       392.8793        .7276         .               .9117 

D29          139.3333       391.6092        .7716         .               .9112 

D30          139.6000       385.6966        .8006         .               .9104 

D31          139.5667       389.5644        .7721         .               .9110 

D32          139.7000       388.8379        .8258         .               .9106 
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D33          139.5667       395.7713        .7191         .               .9120 

D34          139.5000       396.8793        .7044         .               .9122 

E35          139.4333       390.2540        .7600         .               .9112 

E36          139.6000       397.0759        .5946         .               .9130 

E37          139.7333       389.6506        .7639         .               .9111 

E38          139.8000       402.5103        .5498         .               .9137 

E39          139.6667       397.5402        .6182         .               .9129 

F40          139.5667       380.4609        .8103         .               .9099 

F41          139.7667       395.1506        .7128         .               .9120 

F42          139.4667       388.1885        .7663         .               .9109 

F43          139.4000       392.5931        .6997         .               .9118 

F44          139.7000       398.4931        .7570         .               .9122 

F45          139.4333       387.2885        .8336         .               .9103 

F46          139.6667       400.7816        .6353         .               .9131 

F47          139.5000       388.1207        .7959         .               .9107 

F48          139.4667       384.5333        .8068         .               .9102 

F49          139.9333       403.0989        .4440         .               .9147 

 

 

 

Reliability Coefficients    49 items 

 

Alpha =   .9167           Standardized item alpha =   .8956 
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