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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา  2) เปรียบเทียบทัศนะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีที่ 1 – 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2555 จ านวน 416 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 58 ข้อ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อม
ของคณะด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการจัดการเรียนการสอน ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษาและด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้าน ผลปรากฏ ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่พบความแตกต่าง 



2.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านการจัดการเรียน  
การสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอนไม่พบความแตกต่าง 

2.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยรวมและในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of this study were 1) to study the environment of the Faculty of 

Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala University of Technology          
Phra Nakhon as perceived by undergraduate students in overall and five aspects : 
instructors, teaching and learning management, buildings and physical environment, 
students services, and students activities;  2) to compare the students’ perceptions towards 
the environment of the Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon in overall and five aspects classified by gender, 
years of study, student achievement and major fields of study.  The sample of the study 
consisted of 416 undergraduate students in the second semester of the academic year 
2012.  The research instrument used for collecting data was a five-rating scale 
questionnaire with 58 items and the reliability of 0.97. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and t-test, one-way analysis of variance and 
Scheffe’s method. 

The results were as follows: 
1. The environment of the Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design at 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in overall aspect as perceived by 
undergraduate students was at the moderate level.  When considering in each of five 
aspects, it was found that the environment of the Faculty of Industrial Textiles and Fashion 
Design at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in the aspects of instructors 
and teaching and learning management were at the high level while those in the aspects of 
buildings and physical environment, students services, and students activities were at the 
moderate level. 

2. When comparing students’ perceptions toward the environment of the Faculty 
of Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon in overall and each of five aspects, it was found that : 
 
 



2.1 Male and female students’ perceptions towards the environment of the 
Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala University Phra Nakhon in 
overall and four aspects : teaching and learning management, buildings and physical 
environment, students services, and students activities were statistically significant different 
at .05 level while in the aspect of instructors, there was no significant different between the 
perceptions of male and female students. 

2.2 There were statistically significant different at .05 level in the perceptions 
of students with different years of study towards the environment of the Faculty of Industrial 
Textiles and Fashion Design at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon both in 
overall and five aspects. 

2.3 There were statistically significant different at .05 level in the perceptions 
of students with different academic achievement towards the environment of the Faculty of 
Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon in overall and four aspects : teaching and learning management, buildings and 
physical environment, student services, and student activities while in the aspect of 
instructors, there was no significant different among students’perceptions. 

2.4 There were statistically significant different at .05 level in the perceptions 
of students with different major fields of study towards the environment of the Faculty of 
Industrial Textiles and Fashion Design at Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon both in overall and five aspects. 
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ตรวจแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิด และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
จนปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
สมดุล รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทุกเวลา
สถานท่ี นอกจากนี้การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งชีวิต การเรียนรู้ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและปัจจัยของการเรียนรู้ได้แก่ ครู ระบบการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการและระบบความคิดความเข้าใจ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม 
ทรัพยากรสนับสนุนงบประมาณ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 58-59) อีกทั้ง
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้กล่าวว่าการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทยพัฒนา
ผู้เรียนสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครู อาจารย์ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระบบ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 11) 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับการจัดการศึกษา
เนื่องจากการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี มีการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตามธรรมชาติ มีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 3-6) นอกจากนี้สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วน
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนหรือบรรยากาศใน
ห้องเรียนถ้าสภาพแวดล้อมดีจะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ประมวลสาระ
ชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา. 2550: 82) ดังที ่สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 76) กล่าวว่า การ
พัฒนานักศึกษาให้มีคณุภาพให้เป็นท่ีสมบูรณ์ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ไม่
อาจส าเร็จได้ด้วยการศึกษาในห้องเรียนตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียวต้องเติมเต็มกระบวนการจัด
การศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมของสถาบัน การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน การบริหารงานของสถาบัน และงานกิจการนิสิตนักศึกษา สามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นต้น 
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เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น                
ถ้าสภาพแวดล้อมในการศึกษาเล่าเรียนไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงทางด้านสติปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย บุคลิกภาพ น าไปสู่บัณฑิตที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการ
พัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปกับทางด้านวิชาการ ด้านบริหาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน ดังที ่ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2543: 54) ได้กล่าวว่าปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียนขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบในการเรียนรู้ คือ พฤติกรรมผู้สอน พฤติกรรมผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนงบประมาณที่มาสนับสนุนสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย 
จะต้องพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในสถาบันให้มีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
บัณฑิตอุดมคติไทยที่มีทั้งความเก่ง ความดี ความสามารถรับผิดชอบต่อตนเองต่อองค์กรและสังคม
โดยส่วนรวมสามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมในสถาบันการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาบัณฑิตก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิตอุดมคติไทยท่ี
พึงประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 2) นอกจากนี ้วิจิตร สินสิริ (2534: 39) 
ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยการจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวนิสิต ผู้จัดการศึกษาจะต้องศึกษาตัวนิสิต 
พฤติกรรมนิสิตและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อจะน าไปจัดรูปแบบของสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย คือ ความเป็นศึกษิต (Educated 
man) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สาโรช บัวศรี (คณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ มศว 
60 ปี ศรีสง่ามหานคร. 2552: 37; อ้างอิงจาก สาโรช บัวศรี. 2535) ทีไ่ด้กล่าวว่า การศึกษา คือ การ
งอกงามหรือการพัฒนาหรือคือการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนเพื่อว่าผู้เรียนจะได้เจริญ
งอกงามหรือพัฒนาขึ้นตามความมุ่งหมาย 

การจัดการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เริ่มต้นเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2476  เดิมช่ือว่า
โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนช่างตัดเสื้อ
พระนคร ปีพ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนสังกัดไปขึ้นอยู่กับวิทยาลัยเทคโนโลยี เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2520 
โดยเรียกชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต่อมาเม่ือวันท่ี   
15 กันยายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่แก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในช่วงแรกมีการจัดการศึกษา
ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าชาย และวิชาอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 เปลี่ยนสถานะเป็นคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นนักปฏิบัติการ
ด้านสิ่งทอและแฟชั่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาเป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและ



3 

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเข้มแข็งและได้มาตรฐาน สากลเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ด าเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2553: 3-4,8) 

การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะท าให้
ผู้เรียน นักศึกษา มีพัฒนาการในด้านต่างๆ พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ 
รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะต้องเข้าใจและรับฟังเม่ือ
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหา(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2548: 3-6) อย่างไรก็ตามในการด าเนินการที่ผ่านมาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์และ
นักศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หลายประการที่พอสรุปได้ 
ดังนี้ 

ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ยังขาดกลยุทธ์
หรือสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนการสอน อาจารย์บางท่าน เข้า-ออก ห้องสอนไม่ตรง
กับช่วงเวลาของตารางสอนซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในเรื่องของความรู้ท่ีได้รับไม่เต็มที่และ 
อาจจะส่งผลให้นักศึกษาขาดระเบียบวินัยในการรักษาการตรงต่อเวลา (จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ. 2555: 
สัมภาษณ์) นอกจากนี้อาจารย์มีภาระงานหลายด้านโดยนอกจากต้องท าหน้าที่ด้านการสอนแล้วยัง
ต้องช่วยงานสายสนับสนุน งานวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนงานด้านบริหาร ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการสอนได้สมบูรณ์เท่าที่ควรส่งผลให้ อาจารย์ไม่มีเวลาให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ 
รวมท้ังการมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมหรือติดงานด้านต่างๆ ส่งผลให้การสอนไม่ต่อเนื่องท าให้
เกิดการล่าช้าในการสอน การสอนไม่ตรงกับเวลาที่ก าหนดท าให้ต้องมาสอนชดเชยนอกเวลา การ
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันยัง
ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ การที่นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนไม่เชื่อฟังท าให้ผู้สอนมีความรู้สึก
เบื่อหน่ายในการควบคุมรวมท้ังพฤติกรรม มารยาทของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (พจนา นูมหันต์. 2555: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้สอนก็มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาในการสื่อสารให้
เหมาะสม น้ าเสียง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาน าไปเป็นแบบอย่างท่ีดีในอนาคตได้ (จ าลอง สาริกานนท์. 
2555: สัมภาษณ์) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนบางวิชามีเนื้อหา 
สาระ ที่คล้ายคลึงกัน ซ้ าซ้อนกัน ขาดการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัย อาจารย์บางท่านยัง 
เน้นให้นักศึกษาท่องจ ามากกว่าให้นักศึกษาใช้การวิเคราะห์ หรือการจัดแบ่งกลุ่มท างาน เพื่อให้
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นักศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะเอื้ออ านวยให้นักศึกษามีการปรึกษาหารือ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของนักศึกษามากขึ้น เนื่องจากการศึกษาที่เน้นการ
เรียนการสอนเพียงแต่ในห้องเรียนท าให้นักศึกษาขาดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนนอก
สถานท่ี ขาดประสบการณ์จริง เพราะเหมือนนักศึกษาเพียงเรียนแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควร (จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ; และวรรณวิสา รัตนะ. 2555: 
สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังพบปัญหาสื่อประกอบการเรียนการสอนพร้อมแต่นักศึกษาบางส่วนสนใจ
สิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าท าให้อาจารย์พยายามหาสื่อประกอบการสอนให้นักศึกษาสนใจมาก
ยิ่งขึ้นจะต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนตลอดเวลาเพราะอาจารย์บางท่านอาจใช้สื่อการสอนที่ล้าสมัย
ท าให้นักศึกษาขาดความสนใจไม่มีสิ่งกระตุ้นในการเรียน การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนท า
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ตรงแต่ยังคงติดปัญหาในเรื่องเวลา กฎ ข้อบังคับ การควบคุม ผู้ดูแล
ประสานงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่
เต็มที่ อาจารย์พยายามปรับการสอนโดยการแบ่งกลุ่มแบ่งงานให้ทดลองปฏิบัติ ทดสอบคิดวิเคราะห์ 
และสรุปมากกว่าซึ่งผลดีสามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทดลอง สามารถคิดวิเคราะห์ 
และความกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็น (พจนา นูมหันต์. 2555: สัมภาษณ์) นอกจากนี้การจัด
บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาก็มีความส าคัญเนื่องจาก
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษาได้ (จ าลอง 
สาริกานนท์. 2555: สัมภาษณ์) 

ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า อาคารเรียน 1 ก าลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนท าให้
ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน มีเสียงเครื่องจักรท างาน ส่งผลต่อการรบกวนสมาธิของ
นักศึกษา มีเศษซากวัสดุ อิฐ ปูน กองอยู่บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 ในส่วนภายในอาคารเรียนอื่นๆ 
หรือห้องเรียนนั้น อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ช ารุด ขาดการดูแลบ ารุงรักษา บริเวณโดยรอบอาคาร
ขาดทัศนียภาพที่เหมาะสม ไม่มีสวนหย่อมพักผ่อน ไม่มีต้นไม้ใหญ่ท าให้ไม่ร่มรื่น ท าให้บริเวณ
รอบๆ ร้อน ไม่มีสนามกีฬาที่ให้นักศึกษาได้นันทนาการ ออกก าลังกาย และท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอต่อ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ห้องสมุดมีหนังสือน้อยและบางส่วนยังล้าสมัย ท าให้นักศึกษาเข้า
มาใช้บริการห้องสมุดน้อย ห้องน้ าไม่สะอาด การดูแลรักษาความสะอาดยังไม่ดีและมีพนักงานท า
ความสะอาดไม่เพียงพอต่อจ านวนห้องน้ าที่รับผิดชอบ (จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ. 2555: สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังพบปัญหาตัวอาคารสถานที่ซ่ึงถูกปรับไปตามการใช้งานเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่
อาคารยังคงไม่สามารถปรับให้ทันเวลาของกระแสสังคมภายนอกเนื่องจากอาคารมีพื้นที่จ ากัด พื้นที่
ใช้สอยซับซ้อนรวมทั้งมีกฎหมาย ระเบียบควบคุมเพราะสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานท าให้การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสถานท่ีต่างๆ ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นท าได้
ไม่เต็มที่ไม่ตอบสนองกับนักศึกษา บุคลากร ผู้มาติดต่อได้เท่าที่ควร การสื่อให้เห็นความเป็นคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นในตัวอาคารยังไม่ชัดเจน คุณสมบัติอาคารที่ดีควรจะต้องมี
โครงสร้าง รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าการรวมคณะท้ัง 9 คณะ
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อยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยเดียวกันจะสามารถท าประโยชน์หลายๆ ด้านมากขึ้น (ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์; 
และอุทร วงค์ปัญญา. 2555: สัมภาษณ์) 

ด้านการบริการนักศึกษา พบว่า นักศึกษาต้องการบริการเกี่ยวกับการค้นคว้าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรยีนซ่ึงภายในคณะมีห้องสมดุขนาดเล็กและแคบ มีที่น่ังไม่เพียงพอ หนังสือที่
เกี่ยวกับวิชาที่เรียนมีน้อยมาก นอกจากนี้ห้องพยาบาลมีเตียงส าหรับการใช้บริการเพียง 1 เตียง ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน มียาเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลน้อย และไม่มีพยาบาลที่คอยดูแล
ประจ าภายในคณะฯ (จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ. 2555: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังพบปัญหาห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
ปัญหา ห้องสมุดไม่มีระบบที่ทันสมัยไม่มีเทคโนโลยีส าหรับสืบค้นข้อมูลท าให้นักศึกษาค้นคว้ายาก มี
บุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจบไม่ตรงสายงานบรรณารักษ์ท าให้การสอบถามข้อมูลในห้องสมุดไม่ได้
รับข้อมูลที่ชัดเจน อาหารท่ีโรงอาหารไม่ได้ควบคุมราคาให้กับนักศึกษา (วาสนา ช้างม่วง; และ
วิโรจน์ ผดุงทศ. 2555: สัมภาษณ์) 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมรับน้อง ซึ่งถือ
เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมา กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ 
ท าให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้การอบรมสั่งสอนมา กิจกรรมค่ายอาสา แต่บางกิจกรรม
นักศึกษาไม่ค่อยสนใจเข้าร่วม เช่น กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่
ทั่วถึง (จรินทร์ทิพย์ ส่วนบุญ; และวรรณวิสา รัตนะ 2555: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือจากอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์บางท่านไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งการปฏิบัติงานด้านนี้ไม่ได้ก าหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ทุกคน
ท าให้อาจารย์บางท่านไม่สนใจเข้าร่วมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม
นักศึกษาไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย งบประมาณมีเพียงงบประมาณจากสโมสร
นักศึกษาซึ่งมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ปัญหาด้านนักศึกษาที่ท า
กิจกรรมนักศึกษามีเวลาว่างไม่ตรงกันเนื่องจากระบบการจัดการเรียนการสอนจึงส่งผลต่อการบริหาร
และประสานงานร่วมมือในการท างานนักศึกษาทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเพราะไม่ได้รับรู้
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากชมรมหรือสโมสรนักศึกษาควรท่ีจะมีการประกาศชี้แจงให้ทั่วถึง 
นักศึกษาบางคนไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมแต่ให้ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนในช้ันเรียน
มากกว่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สถานท่ีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคณะไม่เอื้ออ านวย
ความสะดวกเพราะเป็นสถานท่ีคับแคบไม่มีบริเวณในการจัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมพร้อมกัน 
(วาสนา ช้างม่วง; และวิโรจน์ ผดุงทศ. 2555: สัมภาษณ์) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคาร
สถานท่ี และด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยเสนอผู้ที่



6 

เกี่ยวข้องได้พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในด้านต่างๆ ให้สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นดังความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมได้ต่อไป  
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 
1. ศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน คือ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษา และ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

2. เปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มีต่อสภาพแวดล้อมของ             
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา 
 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพิจารณาการก าหนดแผนการส่งเสริม  พัฒนา
และปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาได้ต่อไป 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1– 4 คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จ านวน 519 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
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2.1.1  เพศ จ าแนกเป็น 
2.1.1.1 เพศชาย 
2.1.1.2 เพศหญิง 

2.1.2 ชั้นปีท่ีศึกษา จ าแนกเป็น 
2.1.2.1 ชั้นปีท่ี 1 
2.1.2.2 ชั้นปีท่ี 2 
2.1.2.3 ชั้นปีท่ี 3 
2.1.2.4 ชั้นปีท่ี 4 

2.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกเป็น 
2.1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 
2.1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
2.1.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 

  2.1.4  สาขาวิชา จ าแนกเป็น 
    2.1.4.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
    2.1.4.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
    2.1.4.3  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
    2.1.4.4  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้าน คือ 

2.2.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.2.3 ด้านอาคารสถานที ่
2.2.4 ด้านการบริการนักศึกษา 
2.2.5 ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการวิจัยครั้งน้ี หมายถึง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศ ลักษณะบริเวณ อาคารสถานท่ีและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านบริการ
นักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา 
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1.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาจารย์ผู้สอน ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในวิชาที่สอน การเตรียมการสอน
เนื้อหาวิชาและเทคนิคการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจเอาใจใส่ผู้เรียน 
พฤติกรรมส่งเสริมสนับสนุน ชี้แนะแนวทาง กระตุ้น ให้ก าลังใจและเอื้ออ านวยความสะดวกใน
การศึกษาหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่การเข้าศึกษาจนกระทั่งจบ
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างครูที่ดีให้แก่
นักศึกษา เช่น  การแต่งกาย การตรงต่อเวลา คุณธรรม จริยธรรม  

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งน้ี หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียน เนื้อหาวิชา เอกสารประกอบการสอน การใช้สื่อ
อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมของผู้สอน กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือ
พยายามให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักศึกษาได้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

1.3 ด้านอาคารสถานท่ี ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สภาพเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มี
ผลต่อการรับรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ ของนิสิต สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน มีส่วนเกื้อกูลต่อการเรียนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความ
รักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ที่พักผ่อน โสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องน้ า สนามกีฬา สถานท่ีจอดรถ 

1.4 ด้านการบริการนักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง งานด้านการให้บริการแก่
นักศึกษาเพื่อเอื้ออ านวยให้ความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน ให้
นักศึกษาได้พัฒนาความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ สอดคล้องความต้องการ ความสามารถ และความ
สนใจของนิสิต เช่น งานปฐมนิเทศ การบริการห้องพยาบาล การบริการห้องสมุด การบริการห้อง
คอมพิวเตอร์ การบริการร้านอาหาร การจัดบริการด้านสุขภาพ การบริการให้ค าปรึกษาแนะแนว 
การบริการทุนการศึกษา 

1.5 ด้านกิจกรรมนักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรงที่ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพทางปัญญา ช่วยให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหา สร้าง
เสริมท าให้เกิดความสามารถและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่มี
คุณประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา กิจกรรมด้านวิชาการ กิจการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
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  2. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ใน      
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ซึ่งพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.25 ขึ้นไป 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระหว่าง 2.51 – 3.24 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ
2.50 หรือต่ ากว่า 

4. สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีการจัดการเรียนการสอนจ าแนกเป็น 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและ    
สิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  มีการจัดการศึกษา 9 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์                
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
สมมติฐำนในกำรวิจัย 

1. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่าง
กัน 

2. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกัน 
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3. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกัน 

4. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทั้ง 
5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการ
นักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามสาระดังต่อไปนี้ ความหมายและความส าคัญของสภาพแวดล้อม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
สถาบันอุดมศึกษา ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา และการจัดด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 
ความหมายและความส าคัญของสภาพแวดล้อม 
 ความหมายของสภาพแวดล้อม  
   สภาพแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน              
นักการศึกษาได้ให้ความหมายท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกันไป โดย 
ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538ข: 70) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง สิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตและสถานการณ์ต่างๆ ที่บุคคลสร้างขึ้น สิ่งที่มีชีวิตในที่น้ี ได้แก่ พืช 
สัตว์ มนุษย์ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตในที่น้ี ได้แก่ อาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ตลอดจนขนาดและสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาส่วนสภาพการณ์ต่างที่บุคคลสร้าง
ขึ้น เช่น กฎ ระเบียบ นโยบาย สภาพสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนบรรยากาศที่บุคคลสร้างขึ้น        
 “สภาพแวดล้อม” หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ คน และสิ่งที่
ไมมี่ชีวิต เช่น สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง ถาวรวัตถุต่างๆ รวมท้ังความเชื่อขนบประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่รอบตัวคนด้วย สิ่งแวดล้อมอาจปรากฏอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่สามารถ
มองเห็นจับต้องได้ หรือเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อ บรรยากาศ 
ความรู้สึก ความคิดและเจตคติของคน สภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่
พึงประสงค์ของมนุษย์ก็ได้ ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา คือ สภาพที่เกิดจาก
ผลกระทบหรือปฏิสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในสถานศึกษานั่นเอง แต่ในขณะ 
เดียวกันสถานศึกษาย่อมไม่อาจก าหนดขอบเขตกีดกั้นผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษาได้ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจึงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสถานศึกษากับ
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สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในสถานศึกษาและมีอยู่นอกสถานศึกษา  (ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ
สถานศึกษาหน่วยท่ี 8-15. 2550: 82)  
  สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545: 16) ได้ให้นิยามความหมายสภาพแวดล้อม (environment) ใน
การวิจัยเร่ืองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง ว่าสภาพแวดล้อมได้แก่ หลักสูตรและ
การเรียนการสอนที่สถาบันฯ จัดด าเนินการ นโยบายของสถาบันฯ คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา 
รวมท้ังมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย นับตั้งแต่เข้าศึกษา
จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ได้แก่ ลักษณะของสถาบันฯ เช่น ประเภทและขนาดของสถาบันฯ 
ลักษณะของกลุ่มเพื่อน เช่น เจตคติ หรือค่านิยมของเพื่อน ลักษณะของอาจารย์ เช่น วิธีสอน หรือ
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ความคิดเห็นต่อหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาวิชา การเลือกวิชาเอก 
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันฯ (institutional involvement) เช่น มีการใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันฯ อย่างเหมาะสมและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
   สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ตามธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้นมา สามารถช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีพัฒนาการทุกด้าน 
ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน  พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ การบริการ ความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และอาคารสถานที่ รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษาที่จะท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
 
  ความส าคัญของสภาพแวดล้อม 
  สภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญต่อพฤติกรรมของผู้เรียนในสถาบัน 
อุดมศึกษา นักการศึกษาได้อธิบายถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกัน
ไป ดังเช่น ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 69) ให้ความส าคัญของสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้ ความเชื่อที่ว่า
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์นั้นมีมาเป็นเวลาช้านาน พฤติกรรมของบุคคลนั้นสามารถเข้าใจ
และท านายได้ โดยพิจารณาจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ ส่วน
ระบบนิเวศวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา(Campus Ecology) คือ การประยุกต์หลักการที่เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมมาใช้อธิบายปฏิกิริยาระหว่างนักศึกษากับสถาบัน 
อุดมศึกษา เพราะพฤติกรรมของนักศึกษามีส่วนสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา
มาก พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา วิธีการพัฒนานักศึกษาที่ได้ผลอีกทางหนึ่ง คือ การเข้าไปจัดการกับปฏิกิริยา
ระหว่างนักศึกษากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมทั้งการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา นอกจากนั้น สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 77) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมของ
สถาบันเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา การท่ีจะท าให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาได้ดีนั้น
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จะต้องจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อน 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่นิสิตนักศึกษาในการท่ีจะเลือกทิศทางการเรียนรู้ของตนเองและ
เกิดพัฒนาการในด้านอื่นๆ ตามมา  
 นิพนธ์ วรรณเวช (2538: 2) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงใน
ทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา พบว่า ในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพอาจารย์ คุณภาพนักศึกษา 
บรรยากาศทางวิชาการ การบริหารงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ด้วย นอกจากนี ้ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และสุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2540: 20) ได้ศึกษาความต้องการ
ของนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย 
พบว่า บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงนั้น มีหน้าที่ส่งเสริมและ
เอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด สิ่งที่ดีที่สุด ก็คือ จัด
สภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เรียนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
บริการห้องสมุด บริการจากส านักคอมพิวเตอร์ หรือการบริการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หากมีความเป็นไปได้มากก็จะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนิสิต  
 สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อพัฒนาการของนักศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดีจะ
ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการท้ังทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เอื้ออ านวยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  การจัดสภาพแวดล้อมรวมท้ังบรรยากาศให้เหมาะสมให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาหาความรูใ้นสถาบันมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ ส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จใน
การศึกษา 
    
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 

การศึกษาสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษามีหลายวิธีซึ่งแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา ซึ่ง เฟลด์แมน (กิตติพร พินิชการ. 2548: 10 – 11; อ้างอิงจาก Feldman. 1972:  
143 – 148) ได้ประเมินสภาพแวดล้อมสถาบันแต่ละแห่งพบว่าสภาพแวดล้อมในสถาบันต่างๆ นั้น
ไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม โครงสร้างของสังคม วัตถุประสงค์ของการจัด
หน่วยงานและคุณลักษณะของบุคลากรในสถาบัน นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีประเมิน
สภาพแวดล้อมวิธีใดจะดีที่สุดและมีหลายวิธีที่แตกต่างกันตามเป้าหมายของการประเมิน ซึ่ง     
เฟลด์แมนได้สรุปวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมสถาบันไว้ 6 วิธี คือ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมในด้านมานุษยวิทยา โดยการศึกษาวิเคราะห์วิทยาลัย 3 
แห่งในสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่าวิธีการด้านมานุษยวิทยาสามารถน ามาเป็นพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ 
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ที่จะท าให้เข้าใจวิธีการในศาสตร์แขนงอื่นอีกหลายสาขา รวมท้ังประวัติศาสตร์ ปรัชญาการศึกษา
สงัคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมโดยแบ่งตามลักษณะทั่วไปซึ่งถือว่าวิทยาลัยแตกต่างกัน
ในลักษณะต่างๆ คือ การจัดหลักสูตร การปกครอง เพศของนักศึกษา สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และ
ระดับการศึกษา 

3. การประเมินสภาพแวดล้อมในด้านประชากรศาสตร์ นิเวศวิทยา และลักษณะที่
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ซึ่งสภาพแวดล้อมวิทยาลัยสามารถประเมินได้จากการวัด แบ่งและการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางสมองของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาและสัดส่วนของ
นักศึกษาในแต่ละวิชาเอก เครื่องมือประเมินสภาพแวดล้อมวิทยาลัยแบบน้ี ได้แก่ เทคนิคการ
ประเมินสภาพแวดล้อมวิทยาลัย (The Environment Assessment Technique หรือ EAT) 

4. การประเมินสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาบรรยากาศในสถาบันการศึกษา ผู้ประเมิน
สภาพแวดล้อมโดยวิธีนี้ ได้แก่ เพส และ สเติร์น (Pace; & Stern. 1965: 260) เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า
ดัชนีวิทยาลัย (The College Characteristics Index หรือ CCI) และมาตราวัดสภาพแวดล้อม
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (The College and University หรือ CUES) 

5. การประเมินสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมวิทยาลัย ซึ่งมีความเชื่อว่าสภาพแวดล้อมเชิง  
สิ่งเร้าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับรู้ด้านประสาทสัมผัสของมวลสมาชิกในวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสภาพที่เป็นอยู่หรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้โดยการ
สังเกตอย่างอิสระ แอสติน (Astin. 1993: 7) ได้สร้างเครื่องมือชื่อว่า แบบส ารวจกิจกรรมวิทยาลัย 
(The Inventory of College Activities or ICA) ขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัย ซึ่ง
จะครอบคลุมเนื้อหาสภาพแวดล้อมสี่ประเภท คือ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อน สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหาร 

6. การประเมินสภาพแวดล้อมโดยแบ่งตามโครงสร้างทางสังคม และการจัดการสังคม 
ได้แก่ ธรรมชาติทางสังคม การบริหารและโครงสร้างทางอ านาจในวิทยาลัย จุดมุ่งหมายของ
สถาบันการศึกษา ธรรมชาติและนิสัยของการจัดการทางสังคมภายในวิทยาลัย 

 อรรณพ คุณพันธ์ (2521: 61) ได้สร้างแบบส ารวจสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้
แบบส ารวจท่ีสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงตามทฤษฎีเฉพาะ (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา(Content Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) อยู่ในเกณฑ์สูงส าหรับเป็นเครื่องมือ
มาตรฐานในการประเมินผลสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การสร้างแบบส ารวจนี้ได้ยึดหลักการ
แสดงตามแบบมาตราส่วนวัดสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย (The Inventory of College Activities 
หรือ ICA) และตั้งเป็นทฤษฎีเฉพาะ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบของแบบส ารวจ
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยขึ้นมา 5 ทฤษฎี คือ 

 ทฤษฎีเฉพาะที่ 1 มหาวิทยาลัยจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเมื่อนักศึกษาที่เป็นมวลสมาชิก
ในมหาวิทยาลัยนั้น มีความรู้สึกพอใจมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่ 



15 

  ทฤษฎีเฉพาะที่ 2 บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้ออ านวยให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ถ้าบรรยากาศในการเรียนการสอนดีมีประสิทธิภาพย่อมท าให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีเฉพาะที่ 3 สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยท่ีดีจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในด้านวิชาการ สันทนาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งกิจกรรมเสริมสร้าง
นักศึกษาให้พัฒนาทั้งกายและจิตใจ 

  ทฤษฎีเฉพาะที่ 4 สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยที่ดีจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร 
ที่ด ีกล่าวคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเคารพต่อกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 

  ทฤษฎีเฉพาะที่ 5 อาคารสถานท่ีเป็นสิ่งที่ส าคัญทางกายภาพที่จะช่วยผลักดันให้การเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีอาคารสถานท่ีดีทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ 

  แอสติน (สุชาดา สุธรรมรักษ์. 2545: 114;  อ้างอิงจาก Astin. 1993a: 81) ได้น าเสนอ
โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (inputs) สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา 
(environment) และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (student outcome) ได้อธิบายความหมายของ
สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาว่าครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในสถาบันฯ และมี
อิทธิพลต่อนักศึกษาระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ปรากฏออกมาในรูปของผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่เพียงแต่จะมีความหมายท่ีครอบคลุม
ถึงหลักสูตร บุคลากร กระบวนการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้แก่นักศึกษาเท่านั้น แต่หมายรวมถึง บรรยากาศทางสังคมและบรรยากาศภายใน
สถาบันฯ ที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาด้วย  

  แบร์ด (สุชาดา สุธรรมรักษ์. 2545: 115; อ้างอิงจาก Kuh,Schuh,Whitt; & Associates. 
1991: 100; citing Baird. 1988) ได้จ าแนกวิธีการศึกษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยไว้เป็น 3 
แนวทาง คือ 1) ศึกษาจากข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น คุณลักษณะของนักศึกษาในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยศึกษาจากการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับสถาบันฯ เป็นต้น 2) ศึกษาจากพฤติกรรม 
(behavioral) ของนักศึกษา โดยประเมินจากพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ของนักศึกษาและ 3) ใช้
วิธีการท่ีหลากหลายผสมผสานกัน (multimethod)  

  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า การศึกษาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอาจมีหลาย
วิธีที่แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เช่น การประเมินตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การประเมินโดยใช้ทฤษฎี หรือการศึกษาจากพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษา แต่ทั้งน้ีนักศึกษาเป็นผู้
ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยตรง ฉะนั้นควรจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมให้มีคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้านเพราะจะ
ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนะหรือเจคคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นการวัดและประเมินสภาพแวดล้อม
ควรค านึงถึงนักศึกษาและการพัฒนาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
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องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 
  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่ง

ในการพัฒนานักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านทางสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การจัดการศึกษาให้นักศึกษาเล่าเรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอ สถาบันต้องจัดองค์ประกอบในหลายๆ ด้านให้เหมาะสมและสร้างเสริมให้พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษา การที่จะท าให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาได้ดีนั้นจะต้องจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม
ด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่นิสิตนักศึกษาในการที่จะเลือกทิศทางการเรียนรู้ของตนเองและเกิดพัฒนาการ
ในด้านอื่นๆ ตามมา กล่าวคือ (สุวพร ตั้งสมวรพงษ์. 2542: 76-78) 

1. สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มุ่งเสริม ท าให้เกิดความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เช่น มีการตกแต่งอาคารสถานท่ี และบริเวณให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ ห้องสมุดที่ดีเยี่ยม ทันสมัยในด้านสื่อต่างๆ หรือเป็นห้องสมุดอิเล็คทรอนิค มีการสร้าง
เครือข่ายกับห้องสมุดช้ันน าทั้งภายในและต่างประเทศ มีศักยภาพของการให้บริการ พร้อมเสมอที่จะ
ให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปใช้ สร้างบรรยากาศให้เอื้อในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการหาความรู้ 
เพิ่มเติม สร้างนิสัยรักการอ่าน และรักการค้นคว้าจากห้องสมุด นอกจากนี้ต้องค านึงถึงการจัด     
โรงอาหาร หอพัก และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพราะสิ่งเหล่า 
นี้มีส่วนเสริมสร้างความเจริญงอกงามและเกื้อกูลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาอยู่มาก บรรยากาศที่
ร่มรื่นจะท าให้นิสิตนักศึกษาสดชื่น กระตือรือร้นท่ีจะเรียน เป็นแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาอยากมา
สถาบัน สิ่งที่ตามมาก็คือ นิสิตนักศึกษาจะเกิดความรัก ความหวงแหน ความภูมิใจในสถาบัน 
ลักษณะเช่นนี้จะสามารถหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาได้ นอกจากนี้การจัดระเบียบอาคารสถานที่ที่ถูก
หลักสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยย่อมแสดงถึงความสามารถทางการบริหารสถาบันอย่างหนึ่ง 
เพราะนอกจากจะพัฒนานิสิตนักศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมสมรรถภาพการท างานของคนในสถาบันน้ัน 
ๆ ด้วย 

2. สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ (การเรียนการสอน) ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมท้ังการใช้สื่อต่างๆ ในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หากทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นไปในทางที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นิสิตนักศึกษามีความส าเร็จในการเรียน และจะพัฒนา
ทักษะแนวคิด และอุดมการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตนเองได้ 

3. สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ก็เป็นสิ่งเร้าที่ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะส่งผลให้ระบบการ
บริหารมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการด าเนินภารกิจต่างๆ นโยบายการบริหารงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน ควรมีการสื่อสารให้นิสิตนักศึกษาทั่วไป
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ในสถาบันได้รับทราบเพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับนิสิตนักศึกษามาก นอกจากนี้ควรให้
นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเขาเองด้วย การบริหารที่ดี
ต้องมีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดในรูปแบบมากจนเกินไป รูปแบบการจัดองค์กรควรจะมีความยืดหยุ่น
พอที่จะปรับเปลี่ยนได้เสมอ 

4. สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการทางสังคม
การเลือกคบเพื่อน เทคนิคการปรับตัว และอุดมคติในการเลือกคู่ครอง เป็นต้น เพราะนิสิตและ
นักศึกษาวัยน้ีเป็นวัยที่ต้องการสังคม ต้องการมีเพื่อนและมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมากกว่าครอบครัว 
ดังนั้น สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนจะมีบทบาทต่อทัศนคติ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และ
บุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษามาก  

นอกจากสภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้ว ควรจะต้องจัดบรรยากาศในลักษณะ
ประชาธิปไตย คือ เน้นสิทธิของนิสิตนักศึกษา (Student Rights) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ ไม่ใช่เผด็จการ ให้เสรีภาพแก่นิสิตนักศึกษาในการท่ีจะเลือกทิศทางใน
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบที่จะแสวงหาทางเลือกต่างๆได้ นอกจากนี้ควรจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมความส าเร็จทางวิชาการ เช่น อาจสนับสนุนส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีโดยการให้ทุน 
จัดการสอน ซ่อมเสริม หรือจัดโปรแกรมพิเศษต่างๆ ให้ รวมทั้งจัดบรรยากาศให้นิสิตนักศึกษาท า
กิจกรรมกลุ่มได้หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคม แม้กิจกรรมที่เป็นการเล่นสนุกสนานก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเช่นกัน เช่น งานบันเทิง     
งานเต้นร า งานเลี้ยงต่างๆ เป็นต้น  

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 13-14) ได้กล่าวว่าสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษานั้นแบ่ง
ได้ 2 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อมภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อม 2 ชนิด คือ
สภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เช่น อาคาร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมที่
เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และคน ตามด้วยสภาพแวดล้อมที่คนสร้างขึ้น เช่น กลุ่มเพื่อน กิจกรรม
นักศึกษา ประเพณีการต้อนรับน้องใหม่ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อม
ภายในสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนานักศึกษามาก เพราะสภาพแวดล้อมที่
มีความสมบูรณ์ คือ มีอาคาร สถานท่ี มีเครื่องมือดีและมีระบบงานดีนั้น ย่อมท าให้การพัฒนา
นักศึกษาได้ผลดี ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้น หมายถึง สภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้นอาจเป็นทั้งสิ่งที่
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งมีผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีรายได้ดีและเป็นสถาบันของรัฐก็ได้งบประมาณมากขึ้น เป็นต้น 

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (สุพล อนามัย. 2549: 33; อ้างอิงจากวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 
2542: 75-80) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่าควรมีองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการ คือ 
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1.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการ
เลือกหรือดัดแปลง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งห้องเรียน การจัดหาวัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการจัดสภาพโต๊ะ เก้าอี้ การจัดชั้นหรือตู้ลอยแสดงผลงานของนักศึกษา 

2.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้านสมองกับความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาคิด เช่น คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล คิดออกแบบ คิดสร้าง คดิคล่อง คิด
ยืดหยุ่น คิดแปลกใหม่ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดจิตนาการ ผู้สอนต้องให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง ช่วยขจัดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดต่างๆ อย่างไม่ท้อถอย โดยใช้เทคนิควิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

3.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้านอารมณ์กับความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนต้องแสดงให้
นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์เป็นที่พึ่งซึ่งไว้ใจได้ สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัย จากการ
ไม่เป็นที่ยอมรับ การถูกวิจารณ์หรือหัวเราะเยาะ โดยกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมเน้นการ
เรียนจากความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกัน ไม่มีการแข่งขัน แต่สนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน 

 อาจกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมท าให้การพัฒนา
นักศึกษาได้ผลดีทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา บุคลิกภาพ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี 
การส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่เพียงจะ
ท าให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันยังส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ต่อสังคมภายนอกและพัฒนาให้นักศึกษาให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการ
ท างานสืบต่อไป 
 
 สภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ผู้สอน 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541: 1-2) ได้กล่าวว่าสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องอาศัยการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมนุษย์ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ต่อการด ารงชีวิต 
การเรียนรู้ของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยการสอน ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนของตนให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้สอนท่ีท าการพัฒนาการสอนของตนอยู่เสมอ จึงเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
อย่างสมบูรณ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่ผู้เรียนท่ีเป็นลูกศิษย์ของตน ผลดีต่อ
ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ และให้ความหมายการสอน คือ การถ่ายทอดความรู้ การฝึกให้
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างหรือจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้ศึกษาหาความรู้ 
 อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541: 53) ได้กล่าวว่า คุณภาพของอาจารย์นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่สุด
ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ คุณภาพหมายรวมถึงคุณวุฒิ 
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ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมทั้งการอุทิศตนต่อ
ภาระรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ด้วย เพราะว่าคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนมีผลต่อการเรียนการสอนและ
ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะในการสอนให้ทันกับยุคสมัยเพื่อที่
สามารถให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงทั้งความรู้ทางทฤษฎี
หรือปฏิบัติ ผู้สอนท่ีสอนอย่างตั้งใจจริงและมีการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเตรียมเรื่องที่จะสอน
ก่อน สามารถอธิบายให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหารวมทั้งสามารถตอบค าถามจากนิสิตได้ดี ส่งเสริมให้นิสิต
ม่ันใจคุณภาพในตัวผู้สอนได้ดีพฤติกรรมการสอนของผู้สอนมีผลต่อการเรียนของผู้เรียนสูงมาก 
 สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 78-79) ได้ให้ความเห็นว่าอาจารย์ควรมีความเข้าใจในเรื่อง
พัฒนาการของนิสิต ใจกว้าง ไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาการและกิจกรรม เปิดโอกาสให้นิสิตได้ท า
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาการให้แก่นิสิต นอกจากนี้ ควรจัดบรรยากาศในลักษณะประชาธิปไตย คือ เน้น
สิทธิของนิสิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเลือกทิศทางในการเรียนรู้และรับผิดชอบที่จะแสวงหาทางเลือก
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังควรจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความส าเร็จทางวิชาการ เช่น อาจสนับสนุน
ส่งเสริมนิสิตที่เรียนดีโดยการให้จัดการสอน ซ่อมเสริมหรือจัดโปรแกรมพิเศษ  
 ในงานวิจัยของ บุญเรียง ขจรศิลป์ และส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2530: 8) เรื่องการใช้และความ
คิดเห็นต่อการประเมินการสอนของผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้
ให้นิยามความหมายผู้สอนไว้ว่า ผู้สอนท่ีมีประสิทธิภาพควรจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่
สอนอย่างละเอียดลึกซึ้ง หม่ันขวนขวายค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความสามารถใน
การที่จะตอบค าถามหรือเสนอแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนควรมีความ
กระตือรือร้นและเต็มใจที่จะสอน มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อในการเรียน มีความ
เป็นกันเองกับผู้เรียน 
 สรุปได้ว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญยิ่งในกระบวนการศึกษา ผู้สอนเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ช านาญในวิชาที่สอน การเตรียมการสอนเนื้อหาวิชาและเทคนิคการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจเอาใจใส่ผู้เรียน พฤติกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
ชี้แนะแนวทาง กระตุ้น ให้ก าลังใจและเอื้ออ านวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่การเข้าศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างครูที่ดีให้แก่นักศึกษา เช่น การแต่งกาย การตรงต่อ
เวลา คุณธรรม จริยธรรม 

 
 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน หรือบรรยากาศในห้องเรียน ถ้าบรรยากาศ
ของห้องเรียนดีจะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สภาพการจัดองค์ประกอบที่
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เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ หลักสูตร สื่อการเรียน  
การสอน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความต้องการของสังคม (ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ
สถานศึกษาหน่วยท่ี 8-15. 2550: 82)   
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524: 49) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้และทรรศนะซึ่งกันและกัน บรรยากาศของการเรียนรู้ควรเป็นบรรยากาศของ
การช่วยเหลือ การร่วมมือ การเห็นอกเห็นใจ และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน  บรรยากาศของการ
เรียนรู้อันแรกควรเป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนได้มีอิสระ มีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีเป้าหมายของการ
เรียนและความตั้งใจที่ชัดเจน ส่วนอดุลย์ วิริยเวชกุล (2541: 22-23,75) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนควรเน้นให้นักศึกษาต้องเรียนหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์เป็นเสมือนหนึ่งที่
ปรึกษาและให้ค าแนะน าในวิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมรวมทั้งอาจารย์ต้องร่วมเรียนไปกับ
นักศึกษาด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์ในการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยในด้านวิชาการ 
อาจารย์จะต้องไม่มีความละอายในการท่ีจะร่วมเรียนกับนักศึกษาเน้น student-centredมากกว่า 
teacher-centred และเน้น process-oriented มากกว่า content-oriented จะเป็นการสร้าง “นิสัย” 
และ “แรงจูงใจ” ให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการรู้วิธีและ
มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะท่ีจะแสวงหาความรู้ท่ีจะตอบค าถามต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะสามารถจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตลอดไปหรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ในท านองเดียวกัน ดัชนีชีบ้่ง
คุณภาพของบัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้นิสิตท าการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาท ารายงาน การก าหนดการสอนแบบกลุ่ม หรือการค้นคว้า
ด้วยตนเอง การศึกษาในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง การศึกษาจากประสบการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับสุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 77) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมท้ังการใช้สื่อต่างๆ ใน
การสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นิสิตประสบความส าเร็จในด้านการเรียน 
และยังพัฒนาทักษะแนวคิด และอุดมการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตนเองได้ การจัดการเรียนการสอน
ควรผสมผสานความรู้ทางด้านวิชาการและด้านสังคม เพื่อท าให้นิสิตมีโลกทัศน์กว้าง มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเองและผู้อื่นในสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล โดยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้เพื่อจะได้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ยุทธ ไกยวรรณ์ (2550: 61)ได้ให้ความหมายของการสอนไว้ว่า กระบวนการจัดสิ่งเร้าและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือประสบการณ์ เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ีจัดให้โดยผ่านประสาทของผู้เรียนเองจนท าให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่
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คาดหวังไว้ การสอนจึงเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้การสอนเป็นกระบวนการ
หรือกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้นเพื่อวางเงื่อนไขและเตรียมสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ผู้สอนก าหนดไว้ (เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการการสอนหน่วยที่ 
1-7. 2552: 17) ส่วนอัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2551: 3) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การสอน” หมายถึง 
การจัดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมที่ใช้
ความตั้งใจ เนื้อหาของการเรียนการสอนอาจจะเป็นข้อเท็จจริง กระบวนการ ทักษะ ความคิด และ
ค่านิยม เป้าหมายการสอนของผู้สอนซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อาจเป็นการเพิ่ม
ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 

  สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545: 120) ในการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอนได้
กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นสภาพหรือสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมจิตวิทยา (sociopsychology) ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจหรืออารมณ์ของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ดีและได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนนับเป็น
สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา เพราะห้องเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมการศึกษาในโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา เป็นท่ีที่มีการจัดประสบการณ์การศึกษา
ให้แก่นักศึกษา ส่วนเตือนใจ เกตุษา (2527: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ตามความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงมี
ประสิทธิภาพในการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งทางด้านการเตรียมการสอนและการวัดผล ด้านความ 
สามารถในการสอน ด้านความรับผิดชอบในการสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
และด้านเนื้อหาวิชา  

  ส่วนศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (2543: 16-19) ได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในทางบวก ผู้เรียนจะรู้สึกยอมรับนับถือและรู้สึกว่าการเรียน
มีคุณค่า 

  2. ผู้สอนต้องแน่ใจว่าได้ให้ความสนใจกับผู้เรียนทุกคน 
  3. ผู้สอนควรมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้ลักษณะท่าทางเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีม่ันคง

และมีความเชื่อมั่น 
  4. ผู้สอนต้องพยายามรู้จักผู้เรียน 
  5. ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศทางภายภาพในห้องเรียนให้เหมาะสม 
  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นมีหลายปัจจัย ได้แก่ บรรยากาศใน
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา เอกสารประกอบการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมของผู้สอน 
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือพยายามให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ให้นักศึกษาได้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งปัจจัย
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เหล่านี้ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
และประสบความส าเร็จในด้านการเรียน 

 
  สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที ่
  การจัดวางอาคารและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้ถูกหลักเกณฑ์ที่ดี โดยอาศัย

คุณประโยชน์ของธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง ทิศทางลม ลักษณะความสูงต่ าของพื้นผิวดินธรรมชาติ
เข้าช่วยก็จะเป็นผลดีเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดทางด้านเศรษฐกิจ ใช้พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณ
สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้สถานศึกษายังมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักศึกษาและสังคมทางด้านเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย รักความสะอาดและสวยงามมีส่วน
เกื้อกูลต่อการเรียนของผู้เรียน รวมท้ังเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความรักหวงแหน และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา  

 ปริญญา อังศุสิงห์ (2521: 11) ได้กล่าวถึงหลักในการเลือกท าเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างที่ดินของสถานศึกษากับชุมนุมชนในย่านนั้นๆ โดย

ถือว่าสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมนุมชน 
2. มีความสัมพันธ์กับจ านวนประชากร สามารถบริการทางด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
3. ต้องค านึงถึงขนาดของสถานศึกษาเมื่อถึงจุดอิ่มตัวสูงสุด 
4. ค านึงถึงบริเวณในด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
5. คงสภาพต้นไม้และสิ่งที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ตามธรรมชาติ 
6. บริเวณสถานศึกษาเป็นที่ดอน น้ าท่วมได้ยาก และลักษณะของดินอยู่ในสภาพที่ดี

เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ ฯลฯ 
7. บริเวณที่ดินมีขนาดเพียงพอและขยายตัวได้ในอนาคต 
8. มีบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ  
9. ศึกษาเรื่องสภาพการจราจรและสิ่งแวดล้อม 

 ถาวร สารวิทย์ (2523 : 195) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ลักษณะอาคารสถานที่ที่ดีควรมีหลักการ ดังนี้ 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย อาคารสถานที่สถานศึกษาต้องถือประโยชน์ใช้สอยท่ีจะเกิดผลดี
ต่อการเรียนการสอน และความสะดวกสบาย ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน มิใช่มุ่งแต่ความสวยงามอย่าง
เดียว 

2. ดัดแปลงได้หลายอย่าง ไม่ว่าเป็นฝากั้นห้องเรียนหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัวอาคาร 
พยายามแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมได้โดยง่ายๆ ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอนไม่ต้องทุบท าลายหรือ
ยุ่งยากแก่การเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการขยายต่อเติมอาคารและความสะดวกของ
ผู้สอนในการแบ่งกลุ่มนักศึกษาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ 
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3. ขยายสถานศึกษาได้สะดวก เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในสถาบันเพิ่มขึ้น การหา
สถานท่ีจัดตั้งสถานศึกษาต้องค านึงว่า ถ้าบริเวณสถานศึกษาจะขยายออกไปจะท าได้สะดวกเพียงไร 
ขยายได้รอบทิศหรือบางทิศ หรือขยายไม่ได้แน่นอนในอนาคต 

4. ช่วยสร้างบรรยากาศให้เปรียบเสมือนบ้านของนักศึกษา มีลักษณะเพดานต่ า ม่านสวย 
ผนังสีเย็นตา พื้นห้องมีสีสันสวย โต๊ะเก้าอี้วางจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
แสงสว่างกระจายท่ัวห้องตลอดเวลา จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากอยู่ในห้องเรียน 

5. ทนทานต่อการใช้งาน อาคารสถานที่และเครื่องใช้ไม้สอยของสถานศึกษาต้องแข็งแรง
ทนทานเพราะมีการใช้อยู่ประจ า 

เครื่องอ านวยความสะดวกสมบูรณ์ สถานศึกษาควรมีอาคารสถานท่ีที่จะใช้ในการศึกษา 
เช่น ห้องสมุด ห้องพักผ่อน สนามกีฬา ห้องน้ าห้องส้วม น้ าดื่มน้ าใช้บริบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกภายในสถานศึกษา 

วิจิตร วรุตบางกูร (2524: 45) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านสถานท่ีว่ามีผลต่อการรับรู้และ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจะสมบูรณ์และ
สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา จะต้องค านึงถึงความสมดุลของปัจจัย 4 ประการ คือ 1) การจัด
บริเวณและความงามของบริเวณ 2) อุณหภูมิ 3) แสง-ส-ีการมองเห็น 4) เสียง นอกเหนือจากนั้นยังมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น สุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสดชื่น ความสุขสบายและอบอุ่น 
บรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรักใคร่สามัคคีกัน ถ้านิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมดีและ
เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยท่ีจะมีความพยายามและตั้งใจศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ อยู่ในสถาบันต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 

สมิทธ์และบราวน์(พรรณอร อุชุภาพ. 2546: 26; อ้างอิงจาก Smith; & Brown. 1995: 52 - 
53)กล่าวว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอนควรประกอบด้วย อาคารสถานท่ี (Accommodation) 
เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอน (Teaching accommodation) ถือว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility) จึงต้องมีเพียงพอ การออกแบบตัวอาคารและสถานท่ีตั้งห้องเรียนหรือห้องบรรยายต้องมี
การตกแต่งอย่างเหมาะสม มีความสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัยจากเสียงรบกวนภายนอก 
อาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. จ านวน แบบ และท่ีตั้งของอาคารสถานที่มีความเหมาะสม 
2. การตกแต่งอาคารเรียน การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมด้านศักยภาพ

ต่างๆ ภายในตัวอาคารมีความเหมาะสมและเรียบร้อย 
3. การเข้าออกท าได้สะดวกและมีความปลอดภัยสูง 
4. มีการจัดการท าความสะอาดและมีการดูแลบ ารุงรักษาตัวอาคารเป็นอย่างดี 
5. มีบุคลากรประจ า ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและประจ าอยู่ที่ตัว

อาคาร สามารถเรียกใช้บริการได้ทันที 
6. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนการสอนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ 

(Motivation) ในการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนเป็นอย่างดี 
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 ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 27-29) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการในโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า หลักการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษาในแต่ละด้านให้ถูกสุขลักษณะพอสรุปได้ ดังนี้  

1.  ที่ตั้งและบริเวณสถานศึกษา การตั้งสถานศึกษา ควรเลือกสถานท่ีปลูกสร้าง
สถานศึกษาในที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ปลอดภัย สวยงาม และสามารถใช้เนื้อที่ให้
เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม สันทนาการให้มากที่สุด ที่มีการสัญจรไปมาสะดวก ไม่ควรห่างไกล
จากย่านชุมชนเกินกว่า 2 กิโลเมตร ควรจัดให้มีความปลอดภัยในท้องถนนหลวง ไม่ควรเลือกปลูก
สถานศึกษาในที่สูง หรือไหล่เขา เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สถานศึกษาควรตั้งให้ห่างจาก
สถานศึกษาที่มีเสียงรบกวน หรือเสียงรบกวนประจ าจนเป็นเหตุร าคาญ เช่น โรงงานที่ใช้เสียงหรือ
โรงงานที่ท าให้เกิดฝุ่นละออง ได้แก่ โรงงานโม่หิน โรงงานซีเมนต์ เป็นต้น และควรตั้งให้ห่างจาก
แหล่งน้ า ที่ทิ้งขยะมูลฝอย และแหล่งน้ าโสโครก ไม่น้อยกว่า 500 เมตร เพื่อให้พ้นจากกลิ่น ฝุ่น
ละออง และแมลงตลอดจนสัตว์ที่อาจเป็นพาหนะน าโรคและก่อเหตุร าคาญ พื้นดินควรเป็นดินร่วน
แห้ง ไม่มีสิ่งที่ท าให้เกิดการสึกกร่อนง่าย สามารถสร้างสวนครัว ท าสวนเกษตร ได้เหมาะสม เพราะ
น้ าซึมได้ง่าย ไม่เป็นโคลนในฤดูฝน ควรเป็นที่ระดับสูงพอสมควรน้ าท่วมไม่ถึง หรือสามารถสร้าง
ระบบระบายน้ าได้ง่าย มีน้ าใช้เพียงพอ คุณภาพดี ควรมีต้นไม้ใหญ่บ้าง เพื่อช่วยบังความร้อนและ
แสงแดดในฤดูที่อากาศร้อนจัด หรือบังลมในท่ีที่มีลมจัด มีแสงแดดส่องถึงตลอดวัน มีหญ้าหรือพันธ์
ไม้รักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นพอสมควร และจะได้ไม่เป็นฝุ่นฟุ้งในฤดูแล้ง และควรมีแผนจัดแบ่งบริเวณ
พื้นดินนอกอาคารให้น่าดู ควรจัดเป็นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวนดอกไม ้ไม้ใบและไม้ยืนต้น
โดยพยายามอนุรักษ์ของเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ 
เป็นผลดีทั้งด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านจิตใจ 

2.  อาคารเรียนและอาคารประกอบ ควรสร้างอาคารเรียนให้มีขนาดพอเหมาะกับจ านวน
นักศึกษา ต้องค านึงถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่น พายุ น้ าท่วม อาคารไม่ควรหันไปทางทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตก ควรหันหน้าไปในทางทิศที่จะได้รับลมดี แสงแดดและฝนไม่รบกวนมากนัก 
นอกจากห้องเรียนแล้ว ทางสถานศึกษาควรมีห้องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ห้องประชุม ควรมีเนื้อที่ 1 ตารางเมตรต่อนักศึกษา 1 คน เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยอื่นๆ 
ตามความจ าเป็น 

2.2 ห้องเรียนและเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องเรียนควรมีขนาด 6 x 8 เมตร หรือ 7 x 9 
เมตร ส่วนสูงของห้องเรียนจากพื้นถึงฝ้า ต้องมีน้อยกว่า 350 เซนติเมตร การจัดห้องควรให้แสง
สว่างเข้าทางซ้าย และไม่มีแสงเข้าร าคาญตาทางด้านหน้าหรือหลัง ชั้นห้องเรียนควรจัดให้สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีตะกร้าใส่ขยะทุกห้อง แปรงลบกระดานควรท าด้วยสักหลาด เวลาลบ
กระดานฝุ่นชอล์กจะได้ไม่ฟุ้งกระจายและควรรักษาให้สะอาด และมีไว้ประจ ากระดาษชอล์ก ควรท า
ความสะอาดแปรงทุกวัน กระดานชอล์กควรมีรางรองผลชอล์กที่ขอบล่างให้กว้างพอ เพื่อมิให้ฝุ่นผง
ชอล์กปลิวไปตกบนพื้นหลัง 
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2.3 การระบายถ่ายเทอากาศและแสงสว่าง ถ้าการถ่ายเทอากาศไม่ดี พออากาศร้อน  
อบอ้าวเด็กจะง่วงนอน ควรจัดให้มีช่องลมและประตูหน้าต่างให้เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอในการ
อ่านหนังสือได้สบายตา มีค่าประมาณ 20 – 30 ฟุต เนื้อที่ของประตูหน้าต่างควรเป็น 1 ใน 4 ของ
พื้นที่ห้อง เพื่อให้ห้องเรียนมีแสงสว่างและระบายอากาศเพียงพอ ควรมีม่านหน้าต่างบังแสงที่เกิน
ความพอดี ขนาดของช่องหน้าต่างควรกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือสูงเท่ากับขอบบนของประตู
ขอบล่างของหน้าต่างควรสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ช่องประตูไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร
และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร บริเวณใกล้ห้องเรียน ถ้าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ ควรปลูกให้ห่างจาก
อาคารเรียนไม่น้อยกว่า 8 เมตร เพื่อไม่ให้บังแสงสว่างและขัดขวางการระบายอากาศ 

2.4 โรงอาหาร โรงอาหารนอกจากโต๊ะและม้านั่งแล้ว ควรจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม
น้ าและใช้อ่างน้ าพุหรือพังน้ าก๊อก อ่างล้างมือและล้างภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ที่รองรับ
เศษอาหาร ขยะ อาหารที่แม่ค้าน ามาขายควรเป็นอาหารท่ีปราศจากอันตราย เช่น อาหารใส่สี
น้ าส้มสายชูปลอม ควรควบคุมความสะอาดอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ปรุงอาหารและผู้เสริฟอาหาร เป็นต้น 

2.5 โรงครัว โรงครัวไม่ควรตั้งอยู่ใกล้อาคารเรียน ใกล้สิ่งโสโครก พื้นห้องต้องทึบท า
ด้วยวัสดุที่ง่ายต่อการท าความสะอาด มีแสงสว่างพอ การระบายอากาศดี เตาไฟไม่ควรวางพื้นราบ 
ควรตั้งสูงพอให้คนยืนปรุงอาหารได้ เหนือเตาไฟควรมีปล่องไฟ เพื่อดูดควันออกจากโรงครัวเพราะ
ควันส่วนหนึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นพิษ จัดท ารางระบายน้ าให้เศษอาหารไปจากโรงครัว 
มิฉะนั้นเศษอาหารจะบูดเน่าส่งเกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันและเชื้อโรค มีถังใส่ขยะมูล
ฝอย เศษอาหารที่มีฝาปิดมิดชน ไม่รั่ว และมีปริมาณเพียงพอกับเศษอาหาร ขยะมูลฝอยวันต่อวัน มี
น้ าสะอาดส าหรับปรุงอาหารและล้างภาชนะให้เพียงพอ 

2.6 น้ าดื่มน้ าใช้ สถานศึกษาต้องจัดน้ าสะอาดไว้ให้ดื่ม และใช้อย่างเพียงพอ โดย
อาจจะค านวณโดยประมาณ คนละ 3 – 5 ลิตร ต่อคนต่อวัน คอยดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ ภาชนะที่ใส่
น้ าไว้บริโภคต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

2.7 ส้วมและท่ีปัสสาวะ สถานศึกษาจะต้องท าส้วมให้ถูกสุขลักษณะ และพอเหมาะกับ
จ านวนนิสิต และแยกส้วมนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง ไว้ห่างจากกัน หรือคนละแห่ง ต้องมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ าควรใช้น้ าช าระภายในห้องส้วมและมีถังใส่ขยะไว้ใน
ห้องส้วม 

2.8 การจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ า และการดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีทั่วไป 
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นเศษกระดาษ เศษอาหาร ส่วนประกอบอย่างอื่นมีน้อย ห้องเรียนทุกห้อง
ควรมีตะกร  าส าหรับใส่เศษกระดาษ และมูลฝอยแห้ง ซึ่งต้องน าไปทิ้งในท่ีทิ้งทุกวัน ที่ทิ้งควรเป็นหลุม 
หรือเตาก่อ มีที่ใส่เศษอาหารและมูลฝอยอื่นๆ และมีให้เพียงพอ การน าขยะไปฝังขยะหนา 3 ฟุตต้อง
กลบดินหนา 1 ฟุต ทุกครั้งการกลบดินคร้ังสุดท้ายต้องให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 ฟุต ทั้งน้ีเมื่อขยะ
ยุบตัวลงจะได้ไม่เป็นแอ่งให้น้ าขัง ภาชนะใส่ขยะควรมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นแมลงวันและสัตว์
รบกวน 
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2.9 การระบายน้ า ได้แก่ การระบายน้ าโสโครก รวมทั้งการระบายน้ าฝนที่ขังอยู่ตาม
พื้นที่ในบริเวณในมหาวิทยาลัย น้ าเหล่านี้เม่ือขังอยู่เป็นเวลานานๆ ก็จะเกิดการเน่าและส่งกลิ่น
รบกวนและเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุง ควรท ารางระบายน้ าโดยใช้วัสดุถาวร หรือขุดดินท าเป็นทาง
ระบายน้ าและควรมีขนาดและความลาดให้พอกับปริมาณของน้ า ถ้าหากวางแนวระบายน้ าไว้หลายๆ 
ทางจะดีกว่าท าทางระบายน้ าทางเดียว น้ าโสโครกควรท าทางระบายน้ าลงสู่ถังหรือบ่อซึม ไม่ควร
ระบายไปลงแม่น้ า ล าคลอง 
 ดังนั้นสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการรับรู้และพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ของนิสิต สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการเรียน มีส่วนเกื้อกูลต่อการเรียนของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรักและภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะท าให้นิสิตพึงพอใจและตั้งใจศึกษาหาความรู้ รวมท่ัง
ประสบการณ์ต่างๆ จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
 

   สภาพแวดล้อมด้านการบริการนักศึกษา 
   การให้บริการนักศึกษาเป็นงานส าคัญที่สถาบันจัดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

นักศึกษา รวมท้ังให้ได้รับความปลอดภัย และความสุขสบาย ดังที ่ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 7) 
กล่าวว่า การจัดบริการนิสิตจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของนิสิต เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง โดยการจัดบริการท่ีส าคัญ เช่น บริการอาหาร บริการแนะแนว 
บริการสุขภาพอนามัย และบริการจัดหางาน ทัง้นี้เพื่อช่วยลดหรือขจัดปัญหาต่างๆ ให้แก่นิสิตเพื่อ
ช่วยให้นิสิตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ท้ังสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ในท านองเดียวกัน 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และสุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2540: 20) ได้กล่าวว่า การจัดบริการให้แก่นิสิต ควร
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตและความต้องการที่แท้จริงของนิสิต และเป้าหมายของ
การจัดบริการนั้น มิใช่เพียงแต่ให้นิสิตผู้รับบริการเกิดความพอใจเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงการ
เอื้ออ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีที่สุดแก่นิสิตด้วย 
   จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: 35-36) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
ศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านจัดบริการนิสิตเป็นงานที่ส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์นอกเหนือการจัดการเรียนการสอน การจัดด าเนินการท่ีเอื้ออ านวย
ส่งผลต่อการเรียนการสอนนิสิตได้แก่ การจัดบริการวิชาการ การจัดบริการด้านสุขภาพ บริการให้
ค าปรึกษา แนะแนว บริการทุน บริการห้องสมุด บริการห้องแล็บคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการ 
โดยค านึงถึงความต้องการท่ีแท้จริงของนิสิต มิใช่เพียงแต่ให้นิสิตเกิดความพึงพอใจเท่านั้น ยังคง
ต้องมุ่งที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้นิสิตเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ส่วนสุมิตรา ชิตามร (2546: 30) ได้
ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า งานบริการนิสิต 
คือบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดการควบคุมประสานงานในด้านต่างๆ ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกเอื้ออ านวยและส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมใน
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การศึกษาเล่าเรียน มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม 
สามารถด ารงชีวิตขณะท่ีศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข นอกจากนี้ กิตติพร พินิช
การ (2548: 23) ได้ศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สภาพแวดล้อมด้านจัดบริการนิสิตเป็นงานที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์ให้นิสิตนอกเหนือไปจากการจัดการเรียนการสอน การจัดบริการที่เอื้ออ านวยส่งผลต่อ
การศึกษาเล่าเรียนของนิสิตได้แก่ การจัดบริการวิชาการ บริการด้านสุขภาพ บริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนว บริการทุนการศึกษา บริการห้องสมุด บริการห้องแล็บคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการ 
โดยค านึงถึงความต้องการท่ีแท้จริงของนิสิต มิใช่เพียงแต่ให้นิสิตเกิดความพึงพอใจเท่านั้น ยังคง
ต้องมุ่งที่จะเอื้ออ านวยความสะดวกและให้นิสิตเกิดการเรียนรู้มากที่สุด งานดังกล่าวเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความ
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์โดยรอบ จึงควรจัดให้สอดคล้องสนองความต้องการ ความสามารถ และความ
สนใจของนิสิตแต่ละคน โดยให้สัมพันธ์กับหลักสูตร วิธีสอน นโยบายการบริหาร กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา นอกจากนี ้จุลชาติ อรัณยะนาค (2551: 35) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 
พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการบริการต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้แก่มวลสมาชิก เช่น บริการ
ทุนการศึกษา บริการสุขภาพ บริการแนะแนว บริการหอพัก บริการอาหาร และบริการห้องสมุด เป็น
งานหลักที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสนใจจัดบริการให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดสภาพแวดล้อมด้านบริการให้เอื้ออ านวย และให้
ความสะดวกสบายแก่นักศึกษาในด้านความเป็นอยู่ในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  

  จากการส ารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยของสุนทร เอี่ยมเกษมสิน (2547: 19-23) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมในสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและพบว่า
นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านการบริการนักศึกษาว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยของสุนันท์ สุขสวัสดิ์ (2552: 24-25) ที่ศึกษาเรื่อง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทัศนะของ
นักศึกษาแพทย์ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาแพทย์มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษา
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

  สรุปได้ว่างานด้านการบริการนักศึกษาเป็นงานที่มีความส าคัญด้านการให้บริการแก่
นักศึกษา เพื่อเอื้ออ านวยให้ความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ดังนั้นการบริการนักศึกษาต้องสอดคล้อง
ความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของนิสิต  
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  สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ต้องมีปัจจัยหลายประการด้วยกัน การจัด
สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสมสามารถส่งเสริมคุณภาพให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ นักการศึกษา
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกันไป   

  ผกา บุญเรือง (2526: 6) ได้นิยามกิจกรรมนักศึกษาว่า หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของนิสิต เพื่อสนองความต้องการและความสนใจอันเป็นแนวทางสร้างเสริม
ประสบการณ์ และพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักศึกษา กิจกรรม
ที่จัดให้มีขึ้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในห้องเรียนแต่อาจจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียนให้มี
ประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้ส่วนมากมักจะจัดให้มีนอกเวลาเรียน มีบรรยากาศเป็นกันเองและ
มีอาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติงานร่วมด้วย อีกทั้งแบ่งประเภทกิจกรรมนักศึกษาไว้ ดังนี้ 

1.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มี
คุณธรรม ให้รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นตามหน้าที่ของพลเมืองดี 

2.  กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา จัดขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการในแง่ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซ้ึง เพื่อปลูกฝังแนวความคิดให้เกิด
ศรัทธา ให้เกิดคุณธรรม ความสงบเยือกเย็น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้เกิด  
สันติสุข เช่น กิจกรรมทางพุทธศาสนา การสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วัน
เข้าพรรษา  

3.  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ไทย ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมให้เจริญงอกงาม เช่น กิจกรรมประเพณีไทย การบวชนาค ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

4.  กิจกรรมพัฒนาชุมชน ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักการเสียสละ อุทิศตนในการช่วยเหลือชุมชน สังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ตรงที่กว้างขวางจากการไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน 

5.  กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมให้ร่างกายผ่อนคลายความ
ตึงเครียด ท าให้เกิดความสามารถและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เช่น กีฬา ชมรมดนตรี 

6.  กิจกรรมส่งเสริมวิชาต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
หาความรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนได้ก าลังศึกษาอยู่ 

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 120) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษามีหลาย
ประเภท แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 
2. เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
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3. เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อเพิ่มพูนความสนใจของนักศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
5. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักศึกษา 
7. เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
8. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
9. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
10. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

 อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541: 25)ได้กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษาจะต้องเป็นการสร้างเสริม
แนวความคิด โลกทัศน์ ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา การท่ีนักศึกษามีเวลาและ
สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามเป้าหมายจะเป็นทางหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพทางปัญญาให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะสนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิด และได้มีโอกาสท างานร่วมกัน ปัจจัยเหล่านี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา การท างานเป็นทีม การพัฒนาความคิด และ
ประสบการณ์จะน าไปสู่ความสามารถในการให้การวิจารณ์เชิงวิกฤต และเชิงสร้างสรรค์ 

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ และบุญเรียง ขจรศิลป์ (2531: 13-14) กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรม
นิสิตดังนี้ 
 1.  ความส าคัญต่อนิสิต 
 นิสิตโดยทั่วไปเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพละก าลังทั้งร่างกายและความคิด มีความอยากรู้
อยากเห็น และเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสังคมด้วยใจอันบริสุทธิ์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรม
นอกหลักสูตรจะช่วยตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดีกิจกรรมนิสิตจึงมีความส าคัญต่อ
นิสิต ดังต่อไปนี ้พัฒนานิสิตในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจช่วยให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสใช้พลังทางด้านร่างกาย และความคิด กระท าการในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสถาบันการศึกษาและต่อประเทศชาติ 
 2.  ความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการอันส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็น
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้ังในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ การท างานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนิสิตในกระบวนการกิจกรรมนิสิต ท าให้นิสิตเกิดความอบอุ่นและมีความเข้าใจ
อาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และด้านกีฬา มีส่วนส าคัญในการเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษาอีก
ด้วย 
 3.  ความส าคัญต่อประเทศ 
 ในแต่ละปีนิสิตประมาณ 20,000 คน ได้ออกไปพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดารยากไร้     
ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น โรงเรียน สะพาน ฝายน้ าล้น  ถังเก็บน้ าฝน เป็นต้น นอกจากนี้ 
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นิสิตยังช่วยให้ประชาชนในชนบทเข้าใจการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมแผนใหม่ การ
สาธารณสุขและการศึกษาเพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ของนิสิตมีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุง พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด้านกีฬา 
ช่วยท าให้นิสิตซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มีร่างกายแข็งแรงซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การแข่งขันกีฬานิสิตระหว่างประเทศยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
ประเทศชาติทางหนึ่ง กิจกรรมนิสิตจึงนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

ในท านองเดียวกัน ส าเนาว์ ขจรศิลป์ และบุญเรียง ขจรศิลป์ (2531: 14-16) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่จัดในสถาบันอุดมศึกษา มี 7 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมด้านวิชาการ จัดขึ้นเพื่อแสวงหาความรู้ในด้านวิชาการอันควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีอิสระทางการคิด เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการให้นักศึกษา 
 2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสนใจ
และมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อให้มีสุนทรียภาพในศิลปะด้านต่างๆ อันไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดี 
 3. กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาช่วยเหลือผู้อื่น ใช้เวลาในการ
พัฒนาตนเองให้พร้อมเพื่อท าประโยชน์ต่อสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าความรู้ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสังคม อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 4. กิจกรรมด้านกีฬา จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทักษะ
ในการกีฬา ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยการพัฒนาตนเอง และเป็นการฝึกให้
นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา 
 5. กิจกรรมด้านนันทนาการ จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อพัฒนาจิตใจ
อารมณ์ และสังคมให้นักศึกษา 
 6. กิจกรรมส่วนกลาง จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาและยังเป็นฝ่ายควบคุมและให้
การสนับสนุนกิจกรรมส่วนอื่นๆ ด้วย 
 7. กิจกรรมด้านการเมือง เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกซึ่ง
อาจเป็นการคัดค้าน หรือการสนับสนุนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม  

สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 78) ได้กล่าวว่า หากสถาบันอุดมศึกษาต้องการพัฒนานิสิตให้
มีความสมบูรณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบัน จะต้องพัฒนางานกิจการนิสิตให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้นิสิตมี
ความพร้อมด้านการเล่าเรียน สามารถแก้ไขปญัหา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่นิสิตได้ 

ในงานวิจัยของ พาณี ปรีชานนท์ (2527: 9) เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือนอกหลักสูตร
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเป็นกระบวนการอันส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้พัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาใน
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กระบวนการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท าให้นิสิตนักศึกษาเกิดความอบอุ่นและมีความเข้าใจต่ออาจารย์
และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น กิจกรรมนิสิตนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และ
ด้านกีฬามีส่วนส าคัญในการเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษา   

ในงานวิจัยของโสภณ อรุณรัตน์ (2542: 9) เรื่องสภาพปัญหาและความต้องการในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของกิจกรรมนิสิต
นักศึกษา ดังนี้คือ 

  
วัตถุประสงค์ทั่วไปของการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  
1. เพื่อพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท้ังในด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬาและสัมมนากิจกรรม 
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งค่านิยมในตัวนิสิตนักศึกษาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ 
4. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาน าความรู้ทางวิชาการไปสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านถาวรวัตถุและการด าเนินชีวิตของประชาชน และเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตนักศึกษา ประชาชน และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

5. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริงของสังคมอันจะ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีจิตส านึกที่ถูกต้องดีงามและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม 

6. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ร   ้จักการวางแผน ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการท างานร่วมกันเป็นหมู่ 

7. เพื่อส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ 
8. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 
ประเภทและลักษณะของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การ

สนับสนุน 
ทบวงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใน 5 ประเภท โดยมี

วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจกรรมแต่ละประเภท ดังนี้ 
1. โครงการด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนาชนบท 

1.)  วัตถุประสงค์  
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1.1)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาสาพัฒนาชนบท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่ท้องถิ่น 

1.2) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงอันจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของสังคมทั้งในตัวเมืองและชนบทซึ่งจะให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพที่แท้จริงของสังคมตลอดจนมีความส านึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะชนบท 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว  

1.3) เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตนักศึกษามีความสามัคคีรับผิดชอบและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมในระหว่างนิสิตร่วมสถาบันและต่างสถาบัน 

1.4) เพื่อฝึกให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้น าที่มีความสามารถและเป็นผู้ตามที่ดีโดยรู้จัก
การท างานด้วยกันเป็นหมู่คณะ รู้จักผ่อนปรนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบ และอดทน 

1.5) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา 
ประชาชน และข้าราชการ 

1.6) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในชนบทเห็นความส าคัญของการพัฒนา 
รวมท้ังมีความคิดจะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.7) เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสถาบัน สังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย 

2.) ลักษณะของกิจกรรม 
เป็นโครงการด้านอาสาพัฒนาชนบท อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ทั้งน้ีรวมถึงโครงการทั้งในขั้นการส ารวจและขั้นการ
ด าเนินการโดยมีลักษณะที่ปฏิบัติ ได้แก่ 

2.1) ด้านการศึกษา เช่น สร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาโรงเรียน สร้าง
สนามกีฬาจัดท าและสาธิตการจัดท าอุปกรณ์การศึกษา สาธิตและให้ความรู้ การจัดห้องสมุด ฯลฯ 

2.2) ด้านสาธารณูปการ เช่น สร้างศาลาเอนกประสงค์ ถังเก็บน้ าฝน ขุดสระ ขุดบ่อ
น้ า พัฒนาปรับปรุงหมู่บ้าน และสาธารณสมบัติอื่นๆ 

2.3) ด้านคมนาคม เช่น การสร้างซ่อมสะพาน ถนน งานวางท่อระบายน้ า 
2.4) ด้านการเกษตร เช่น การสร้างฝาย การจัดการระบบการส่งน้ าทางการเกษตร 

การส่งเสริมเผยแพร่และสาธิตความรู้ด้านการเกษตร สัตวแพทย์อาสา 
2.5) ด้านสาธารณสุข เช่น การจัดชุดแพทย์เคลื่อนท่ี การให้บริการและค าแนะน า

ความรู้ด้านอนามัยและสาธารณสุขทั่วไป 
2.6) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่า พัฒนาปรับปรุง

อุทยาน ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธ ี
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3.) รูปแบบ 
รูปแบบของโครงการกิจกรรมด้านบ าเพ็ญกุศลหรืออาสาพัฒนาชนบทของนิสิต

นักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการในรูปแบบ
ที่มีลักษณะผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมควบคู่ไปกับการสร้างถาวรวัตถุ
ต่างๆ แต่ไม่เน้นการก่อสร้างวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด ส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการเน้นด้านชนบทเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการหรือความเป็นเลิศทาง
วิชาการไปในสังคมชนบท ทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุข และการเกษตร เช่น สอนหรือสาธิต 
แนะน าเรื่องการเลี้ยงสัตว์  การผสมพันธุ์ปลา การผสมเทียม การปลูกพืช การเพาะเห็ด การท าปุ๋ย
หมักฯลฯ เพื่อให้ความรู้ในด้านการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพซ่ึงสามารถกระท าได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม การเผยแพร่โดยตรงได้แก่ การไปเผยแพร่บริการประชาชน โดยอ้อมได้แก่ เผยแพร่
ให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเผยแพร่ให้กับประชาชนอีกแขนงหนึ่ง 

4.) พื้นที่เป้าหมาย และการประสานความร่วมมือ 
ในการด าเนินโครงการ นิสิตนักศึกษาควรจะก าหนดพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงาน 

โดยการส ารวจและก าหนดแผนปฏิบัติงานตามความต้องการของประชาชนในชนบท รวมท้ังจะต้อง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนโดยใช้หลัก 4 ประสานดังนี้ 

4.1)  นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ 
4.2)  หน่วยราชการท่ีรับผิดชอบ 
4.3)  ประชาชนในท้องถิ่น 
4.4) หน่วยงานภาคเอกชน (เพื่อขอความร่วมมือด้านการบริจาคทั้งทรัพย์ สิ่งของ

และวัสดุตามความพร้อมและความสมัครใจ) 
2. โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

1.) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ       

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเป็นประโยชน์อันเป็นมรดกอันล้ าค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ  
1.2) เพื่อปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่

นิสิตนักศึกษาและประชาชนโดยท่ัวไป 
2.) ลักษณะของกิจกรรม 

จัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมทางด้านการนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การละเล่น
พื้นเมือง การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
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3. โครงการด้านจริยธรรม 
1.) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น าคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต
นักศึกษา 

1.2) เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในสังคมให้เกิดในตัวนิสิต
นักศึกษาและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 

1.3) เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษาต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะเม่ือจบการศึกษา 

2.) ลักษณะของกิจกรรม 
จัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการ

เปลี่ยนแปลงเจตคติ พฤติกรรมในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า คุณธรรม หรือการ
พัฒนาจิตใจของนิสิตนักศึกษา โดยใช้กลวิธี เทคนิคต่างๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างสถานการณ์จ าลอง การศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เช่น ฟังธรรม       
อยู่ธุดงค์ ฯลฯ 

4. โครงการด้านกีฬา 
1.) วัตถุประสงค์ 

1.1)  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬา 
1.2) เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ

พลานามัย 
1.3)  เพื่อปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
1.4)  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ด้วยการเล่นกีฬา 
1.5)  เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้เกิดอารมณ์แจ่มใส และจิตใจเบิกบาน 
1.6) เพื่อช่วยพัฒนานิสิตนักศึกษาในด้านอารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจโดยใช้

กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ 
2.) ลักษณะของกิจกรรม 

  ทบวงมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ใน 2 ประเภท คือ 
  2.1) กีฬานันทนาการ สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาโดยทั่ว 
ไปใช้เล่นกีฬาเพื่อนันทนาการการเรียนรู้ทักษะในการเล่นกีฬาตามความสนใจและสมัครใจ ในเวลา
ว่างเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  2.2) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
สมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่นิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
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ไทยซ่ึงมีการจัดปีละ 1 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจหมุนเวียนกันรับเป็น
เจ้าภาพในแต่ละปี 
 

5. โครงการด้านสัมมนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
1.) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพื่อให้นิสิตนักศึกษา อาจารย์และฝ่ายบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนิสิตนักศึกษาได้
ทราบแนวนโยบายของการส่งเสริมและด าเนินการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

1.2)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจตคติ และถ่ายทอดประสบการณ์จัดกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา 

1.3) เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวของการพัฒนาและ
วางแผนปฏิบัติกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 

1.4)  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา และ
นิสิตนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2.)  ลักษณะของกิจกรรม 
  จัดอบรม ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วม
จะต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และการนี้หัวข้อเรื่องของการอบรม ประชุมสัมมนาจะต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา พัฒนา
ศักยภาพทางปัญญาช่วยให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหา สร้างเสริมท าให้เกิดความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษา
โดยท่ัวไปให้การสนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติอีกเป็นอันมาก กิจกรรมนักศึกษาจึงมีความส าคัญต่อทั้งนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
และประเทศเป็นอย่างมาก 
 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 
 เพศ 
 กันยา สุวรรณแสง (2533: 161) กล่าวว่า ความแตกต่างในเรื่องเพศเป็นสาเหตุให้บุคคล
แตกต่างกันในเรื่องการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ ความสนใจ และการแสดงพฤติกรรม สอดคล้องกับ 
มาลี จุฑา (2544: 59) ที่ได้กล่าวว่า เพศชายและหญิง มีความแตกต่างในหลายด้าน เช่น ด้าน
ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญาและด้านความเด่นทางเพศ เป็นต้น 
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จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของนิสิตแพทย์ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า นิสิตแพทย์ชายและนิสิตแพทย์หญิงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  
กิตติพร พินิชการ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตหญิงและชายมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าด้านบริการนิสิตมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง ส่วน พัชรา บุญมาน าและสมควร ทรัพย์บ ารุง (2550: บทคัดย่อ)ได้ศึกษา
สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ในด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
การบริการนักศึกษา และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่วนสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชายและหญิงมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 ชั้นปทีี่ศึกษา 
   นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ีต่างกันจะมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการปรับตัวในการเข้าศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
นักศึกษาทีม่าจากต่างภูมิล าเนา ต้องมีการเรียนรู้กับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปในสถานศึกษาใหม่ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และช้ันปีท่ี 4 อาจสามารถ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามากขึ้น มีมุมมองทัศนะประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการศึกษาเล่าเรียน การด ารงชีวิต หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในสถานศึกษา นักศึกษามีพัฒนาการในด้านสติปัญญา ร่างกาย รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานนอกสถานท่ีท าให้ฝึกปฏิบัติจริงจากหน่วยงานภายนอก อาจ
ส่งผลให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ท าให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2555ก: ออนไลน์) 

  จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามทัศนะของนิสิตแพทย์         
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า นิสิตแพทย์ที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และช้ันปี
ที่ 6 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
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กิตติพร พินิชการ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะ          
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพัชรา บุญมาน าและสมควร ทรัพย์บ ารุง 
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ในด้านกิจกรรมนักศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจัด
การศึกษาด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริการนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่ม
เพื่อน นักศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส าหรับพระภราดร อ่อนแก้ว (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยในทัศนะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในระดับชั้นปีที่ต่างกัน มีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   เดโช สวนานนท์ (2512: 3-4) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า ความส าเร็จที่ได้รับจาก
ความพยายามให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการหรือระดับของความส าเร็จที่ได้รับในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
หรือโดยทั่วไป ส่วนสุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ (2532: 4-6) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรที่จ าแนกระหว่าง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าและสูงกว่าระดับความสามารถเขต
การศึกษา 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต่ าไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้าน
สติปัญญาเพียงอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. ความรับผิดชอบ เกิดจากการท่ีบุคคลมีความส านึกถึงภาระหน้าที่ว่าตนน้ันจะต้อง
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ตนเป็นอยู่ การท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบย่อมจะช่วยในการท างานให้
ประสบผลส าเร็จ ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของการศึกษาจึงต้องการให้นิสิตมีการพัฒนาให้มีความ
รับผิดชอบซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 

2. ความวิตกกังวล เกิดจากความขัดแย้งระหว่างความต้องการทางสัญชาตญาณกับความ
ต้องการของสังคม ความวิตกกังวลเล็กน้อยจะช่วยให้มีแรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น แต่
ถ้ามีมากเกินไปจะขจัดความสามารถในการเรียนรู้เพราะท าให้เกิดความเหนื่อยล้าและขัดขวาง
ปฏิกิริยาของร่างกาย 

3. อัตมโนทัศน์ เนื่องจากบุคคลมีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อัตมโนทัศน์ จึงมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. สภาพของระบบสถานศึกษา เนื่องจากจะต้องมีการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนการท างานเป็น
หมู่คณะ สถานภาพทางสังคมมิติของนิสิตจึงมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. นิสัยและทัศนคติทางการเรียน มีอิทธิพลโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้านิสิตมี
ความรู้สึกหรือมีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ วิธีการสอนของอาจารย์ สถาบันการศึกษา และกระบวนการ
เรียนการสอนย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจ มานะพยายามตั้งใจเรียนให้เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้ามีทัศนคติ
ไม่ดีต่อการเรียนแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนท าให้ผลการเรียนตกต่ าด้วย 

6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบที่ผลักดันให้บุคคลต้องการความส าเร็จขึ้นเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนให้ก้าวหน้าขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึง
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมาก 

7. ความสนใจ เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกชอบพอ เป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระท า
กิจกรรมใด ๆ เพื่อความส าเร็จในการเรียน นอกจากนี้อาจส่งผลต่อการที่บุคคลจะเลือกท าสิ่งใดที่ตน
ชอบมากกว่าสิ่งอื่นๆ ความสนใจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันจึงอาจเป็นตัวก าหนดทิศทางของ
ความพยายามของนิสิตที่มีความสนใจในการเรียนย่อมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีตามไปด้วย 

8. องค์ประกอบเกี่ยวกับทางบ้าน ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองตลอดจนสภาพแวดล้อมทางบ้านในด้านที่อยู่อาศัย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทั้งสิ้น 

9. กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน โปรแกรมการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน สิ่งเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี จึงจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะตัวผู้เรียนหรือนิสิต อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะการเรียนการ
สอนไม่ว่าระดับใดก็ตามจะด าเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ออาจารย์ผู้สอนได้รู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต สามารถแบ่งเป็นสาเหตุ    
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

1.  สาเหตุเกิดจากลักษณะเฉพาะของนิสิต 
2.  สาเหตุเกิดจากสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
3.  สาเหตุเกิดจากภูมิหลังทางครอบครัวของนิสิต 
จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของนิสิตแพทย์ พบว่า 
นิสิตแพทย์ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับกิตติพร พินิชการ (2548: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสติที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่
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ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ พระภราดร อ่อนแก้ว (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในทัศนะของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน  
  สาขาวิชา 

 สาขาวิชาอาจส่งผลต่อทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เน้นการศึกษาที่ให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถทางด้านทฤษฎี มี
ความช านาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ให้มีทักษะในการท างาน ประสบการณ์และเพื่อ
ฝึกฝนให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาน าความรู้ไปประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ลักษณะทั่วไป
ของนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบ 
เท่าและประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา ลักษณะสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้อผ้า มีห้องปฏิบัติตัดเย็บ เทคโนโลยีเครื่องจักรเสื้อผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ เน้นการศึกษาที่ให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎี มีความช านาญเฉพาะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอเพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเคมี    
สิ่งทอ รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้านหลักวิชาการที่มีการวางแผนและ
มีการควบคุมอย่างรอบคอบซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสาขา วิชาเทคโนโลยีเคมี 
สิ่งทอ ลักษณะทั่วไปต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิชาวิทย์-คณิต 
ศิลป์-ค านวณ ศิลป์-ภาษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า ลักษณะ
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มีห้อง ปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งทอ 
ระบบการย้อมสีสิ่งทอ เป็นต้น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เน้นการศึกษาที่ให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถทางด้านวิเคราะห์และการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การวางแผน การพัฒนา 
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและการพัฒนาด้านแฟชั่นและสิ่งทออย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกฝนให้มีความคิดริเร่ิม ค้นคว้าให้มีความก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ
และเหตุผลปฏิบัติงานด้านหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบซ่ึงก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ลักษณะทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ทุกสาขาวิชา ลักษณะสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มี
ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เป็นต้น สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เน้นการศึกษา
ที่ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิเคราะห์และการออกแบบการวางแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญด้าน



40 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนให้มีความคิดริเร่ิม ค้นคว้าให้มีความก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาด้าน
หลักการและเหตุผลปฏ  บัติงานด้านหลักวิชาการท่ีมีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบซ่ึง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลักษณะทั่วไปต้องมี
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา ลักษณะสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีห้องออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2555ข: ออนไลน์) 

พัชรา บุญมาน าและสมควร ทรัพย์บ ารุง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมใน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มวิชา
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับฉันทลักษณ์ จันทร์ศรี (2547: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางวิชาการของหลักสูตรนานาชาติคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่านิสิตที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการของหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย 
รวมไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดบริการทางวิชาการ นิสิตสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการบัญชี มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 
 สรุปได้ว่า เพศ ชั้นปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา เป็นตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา ความแตกต่างของตัวแปร จะท าให้ทัศนะของนักศึกษา
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน คือ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษา และ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา หากผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ ให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
จะท าให้นักศึกษามีทัศนะท่ีดีต่อสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้นักศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป 
 
การจัดด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 ประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสังเขป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การ 
ศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยพื้นท่ีบริหาร 5 แห่ง 
ได้แก่ พื้นที่บริหารเทเวศร์ พื้นที่บริหารโชติเวช พื้นท่ีบริหารพณิชยการพระนคร พื้นท่ีบริหารชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ และพื้นท่ีบริหารพระนครเหนือ จัดการเรียนการสอนเป็น 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (รายงาน
การประเมินตนเองปีการศึกษา.2552: 1) 
 ประวัติและความเป็นมาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก จากโรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์ โรงเรียนช่างตัดเสื้อพระนคร วิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในปัจจุบัน (รายงานการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา.2553: 3-4) 

ปีพ.ศ. 2476 มติในที่ประชุมคณะรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เห็นควร
เปิดโรงเรียนสอนวิชาชีพ ดังนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการสมัยนั้น เห็น
ว่าอาชีพช่างตัดเสื้อตกไปอยู่ในมือของคนต่างชาติเป็นส่วนมาก ไม่มีคนไทยประกอบอาชีพช่างตัด
เสื้อเลย จึงด าริให้เปิดโรงเรียนวิชาชีพช่างตัดเสื้อขึ้นที่วัดสุทัศน์ ชื่อว่า “โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัด
สุทัศน์” เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถม 
และมัธยมต้นเรียนวิชาชีพด้านตัดเย็บเสื้อผ้าชายเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับสูง
ขึ้นจะได้มีอาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพมีรายได้เปิดสอนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2476  
สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พุทธศักราช 2481 จัดหลักสูตรไว้ 2 ประเภท คือ ประถมช่างเย็บ และช่างตัดมัธยม ปีแรกรับ
นักเรียน 24 คน ต่อมาปี 2510 เพิ่มเป็น 279 คน นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษาผู้ใหญ่
ขึ้น เพื่อให้การศึกษาวิชาชีพช่างตัดเสื้อผ้าแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้คนไทยนิยม
ประกอบอาชีพประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีนักเรียนนิยมเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
เห็นว่าสถานท่ีตั้งของโรงเรียนคับแคบขยายต่อไปอีกไม่ได้ จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ท่ี 517 ถนน
นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2504 พร้อม
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กับได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างตัดเสื้อพระนคร” โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ได้มาท าพิธีเปิดอาคารเรียน เปิดท าการสอนแผนกวิชาสามัญ แผนก
วิชาชีพตัดเสื้อชาย และแผนกวิชาอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ปี พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามพระนามของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ ผู้บริหารในสมัยนั้น (นายชมพูเทพหัสดิน ณ อยุธยา) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นม.ศ.3 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) แผนกช่างตัดเสื้อชายและแผนกออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี เน้นการเรียนการสอนด้านการ
ปฏิบัติและหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม) หลักสูตร 1 ปี รับผู้จบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัว หรือ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น รับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
เป็นต้น มีนักเรียนสนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี (จาก 279 คน เป็น 890 คน) 

ต่อมาปีพ.ศ.2520 วิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็น วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง ปีพ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ผู้บริหารฯวิทยาเขตฯ
ในยุคต่อมาเห็นว่าแนวโน้มในอนาคตภาคราชการมีความต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพนี้ เข้า
รับราชการลดลงแต่อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ท ารายได้เข้าประเทศในระดับต้นๆ ปีละหลายหม่ืนล้านบาท 
มีความต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ในวิชาชีพนี้สูง จึงจ าเป็นปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นการผลิต
บุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจด้านสิ่งทอและแฟชั่น ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนี ้(รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา.2552: 4-6) 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างตัดเสื้อเดิมเป็น สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า (ปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2534 ) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
(สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า) สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 นักเรียนเข้ามาเรียนที่วิทยาเขตฯ เริ่มลดลง ผู้บริหารวิทยาเขตฯ
จึงมีนโยบายให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.และปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี การขาย การตลาดและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพิ่มเติม 

ปีพ.ศ. 2540-2548 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานระดับหัวหน้า
งาน เพื่อควบคุมการผลิตในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นวิทยาเขตฯ แบ่งการจัดการศึกษา 
ออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 
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1. ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม คณะวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้า สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สายวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 
3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี/ ต่อเนื่อง) ได้แก่ 
วิชาเอกเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้านนักวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เคมีสิ่งทอ ช่างเทคนิคฟอกย้อมสิ่งทอ ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และนักทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ฯลฯ วิชาเอกเทคโนโลยีเสื้อผ้าเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้าน
ผู้ประกอบการเสื้อผ้าส าเร็จรูป ช่างเทคนิค งานตรวจสอบ จัดการสินค้า วางแผนและการผลิตเสื้อผ้า 
ฯลฯ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) ได้แก่ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอเน้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้านนักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สิ่งทอและแฟชั่น) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ วิชาเอกการตลาด บัญชี
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2476 ถึง 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร บุคลากร อาคารเรียน 
ห้องเรียน และครุภัณฑ์ประจ าหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยมาตรฐาน ISO 9000 จัดท ากิจกรรม 5 ส. การรายงานผลประเมินตนเอง ภายใต้
นโยบายประกันคุณภาพของสถาบันฯ ที่ว่า “มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัย ” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันท่ี18 มกราคม 2548 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมา
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการอาศัยอ านาจตามมาตรา 5(4) จึงออกประกาศ
กฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2549 
ออกเป็น 9 คณะ 3 ส านัก 1 สถาบันวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (เดิม) จึงเปลี่ยนสถานะเป็น 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างนัก
ปฏิบัติการด้านสิ่งทอและแฟชั่น ที่ตอบสนองภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ผลิตคนให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นคนดีมีคุณภาพ มี
ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม(รหัสกลยุทธ์ 02-04-016 และ 02-04-
020) และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ฐานความรู้ด้าน
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รหัสกลยุทธ์ 03-14-089 และ 03-14-090) นอกจากนี้
คณะอุตสาหกรรมออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ได้มีจุดเน้นในการพัฒนา คือ การจัดการศึกษาด้าน   
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล เรื่อง อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังและเครื่องประดับ วางเป้าเป็นศูนย์กลางแฟชั่นส าหรับเขตร้อนของโลก โดยมี
ความพร้อมด้านบุคลากรท่ีมีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น นอกจากนี้ยัง
ตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น และหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของรัฐบาลจาก
เหตุผลดังกล่าวคณะฯ จึงปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโอนย้ายนักศึกษา
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาไปเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพเดิมที่มีการบริหาร
หลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นหลักสูตรประจ าคณะฯ คือ หลักสตูร
ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) 4 สาขาวิชา (รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา.2554: 10) 
ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
3. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 การจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรม  
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ในคณะฯ ให้เอื้อต่อ
การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์
ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ส าหรับนักศึกษาของคณะ
โดยเฉพาะนอกจากนี้คณะฯ ได้ครุภัณฑ ์ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่นที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติจริงมีพัฒนาการเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับ  

ปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน        
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้คือ การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1– 4 ใน   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 177 คน นักศึกษาชั้นปีท่ี 
2 จ านวน 104 คน นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 121 คน และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 117 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น  519 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในวิจัยน้ีได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1–4 ใน   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 519 คน โดยในวิจัยนี้ได้ใช้ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศและชั้นปีท่ีศึกษา 
 

เพศ จ ำนวน (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

ชาย 59 27 33 25 144 
หญิง 118 77 88 92 375 
รวม 177 104 121 117 519 
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กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน        
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา 

2. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 

3. สร้างแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม ด้านอาจารย์ผู้สอน 14 ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน 9 ข้อ ด้านอาคารสถานท่ี 11 ข้อ 
ด้านการบริการนักศึกษา 13 ข้อ และด้านกิจกรรมนักศึกษา 11 ข้อ รวมท้ังสิ้นจ านวน 58 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการท่ีควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุง
แก้ไข 

5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 คน 
(ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในด้านเน้ือหา (Content Validity) และความถูกต้อง
เหมาะสมด้านภาษา 

6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จ านวน 50 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใชก้าร
หาค่าร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25 ของกลุ่มต่ า จากนั้นใช้การทดสอบที (t-test) วิเคราะห์หา
ค่าอ านาจจ าแนก และเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไปไว้ใช้ ได้ข้อค าถาม
ทั้งสิ้น จ านวน 56 ข้อ ทั้งน้ีมีข้อค าถาม 2 ข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 1.75 ผู้วิจัยจึงได้ปรึกษา
กับคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงส านวนภาษาของข้อค าถาม 2 ข้อ ดังกล่าวให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น ได้ข้อค าถามรวมจ านวนทั้งสิ้น 58 ข้อ ไว้ใช้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
(ภาคผนวก ง) 

7. หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์   
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 (ภาคผนวก ง) 

8. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบคุณภาพแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลต่อไป 
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ลักษณะของแบบสอบถำม  
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ ชั้นปีทีศ่ึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน 
ดังนี้ 
 

 คะแนน  5  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อย 
 คะแนน  1  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
    ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความ 

เหมาะสมในระดับมากที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความ 

เหมาะสมในระดับมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความ 

เหมาะสมในระดับปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความ 

เหมาะสมในระดับน้อย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมมีความ 

เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อขอความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษา 

2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้น า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แบบสอบถามที่
ส่งออกไปจ านวน 519 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 416 ฉบับ     
คิดเป็นร้อยละ 80.15 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าความถี่และ     
ค่าร้อยละ 

2.  การศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
การบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม
และในแต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) (Independent Sample) 
(Ferguson.1981: 178) ส่วนตัวแปร ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson.1981: 190) 
 
  สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพื้นฐาน 
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

(Ferguson. 1981: 180) 
2.2 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161) 
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test)      

3.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม  ขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การแปลความหมายให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย  
 S.D แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน  t – distribution 
 F แทน คา่สถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน  F – distribution 
 df แทน ระดับชั้นความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 p แทน  ค่าความน่าจะเป็นของค่าสถิติที่ใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 
 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้านโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที ส่วนตัวแปรชั้นปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 2   
  
ตาราง 2 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 1.1 ชาย 112 26.90 
 1.2 หญิง 304 73.10 
 รวม 416 100.00 
2. ชั้นปี   
 2.1 ชั้นปีที่ 1 127 30.50 
 2.2 ชั้นปีที่ 2 86 20.70 
 2.3 ชั้นปีที่ 3 114 27.40 
 2.4 ชั้นปีที่ 4 89 21.40 
 รวม 416 100.00 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 66 15.90 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 158 38.00 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 192 46.10 
 รวม 416 100.00 
4. สาขาวิชา   
 4.1 เทคโนโลยีเสื้อผ้า 90 21.60 
 4.2 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 53 12.70 
 4.3 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 168 40.40 
 4.4 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 105 25.30 
 รวม 416 100.00 

 
  จากตาราง 2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 304 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 73.10 นักศึกษาชาย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตาม  
ตัวแปรชั้นปีท่ีศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 127 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 เมื่อจ าแนกตาม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป) จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 รองลงมาคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง (ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51-3.24) จ านวน 158 คน    
คิดเป็นร้อยละ 38.00 และเมื่อจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาใน
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 

 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้าน 5 ด้านโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 3 – 12 
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 
 X S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.08 0.61 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.66 0.74 มาก 
3. ด้านอาคารสถานท่ี 2.86 1.02 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 2.86 0.10 ปานกลาง 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.19 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.33 0.71 ปานกลาง 
 

จากตาราง 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.33, S.D.= 0.71) และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการ
จัดการเรียนการสอน ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการ
นักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นรายข้อ 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านอาจารย์ผู้สอน  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดของวิชาที่สอนแก่
นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน 

4.17 0.73 มาก 

2. อาจารย์มีการเตรียมการสอนและเอกสารการสอน
ก่อนเข้าสอน 

4.05 0.73 มาก 

3. อาจารย์มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ ช านาญ ใน
เนื้อหาวิชาที่สอน 

4.14 0.80 มาก 

4. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 

3.99 0.81 มาก 

5. อาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่
สอนเป็นอย่างดี 

4.15 0.80 มาก 

6. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจได้ง่าย 

3.91 0.87 มาก 

7. อาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่จูงใจให้นักศึกษา
สนใจเรียน 

3.80 0.92 มาก 

8. อาจารย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การสอน 4.11 0.78 มาก 
9. อาจารย์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู 4.14 0.76 มาก 
10. อาจารย์แต่งกายสุภาพเหมาะสม 4.28 0.73 มาก 
11. อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถเป็นแบบ 

อย่างที่ดี 
4.15 0.78 มาก 

12. อาจารย์ตรงต่อเวลาในชั่วโมงที่สอน 4.06 0.81 มาก 
13. อาจารย์ตรวจสอบผลงานของนักศึกษาทุกครั้งที่ได้

มอบหมายไป 
4.07 0.78 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านอาจารย์ผู้สอน  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

14. อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าต่างๆ แก่
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจหรือมาสอบถามใน
วิชาที่เรียน 

4.12 0.79 มาก 

 รวม 4.08 0.61 มาก 
 

จากตาราง 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์
ผู้สอนโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.08, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุก
ข้อพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นรายข้อ 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

15. เนื้อหาแต่ละรายวิชาที่จัดให้เรียนมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

3.86 0.92 มาก 

16. เนื้อหาแต่ละรายวิชาที่จัดให้เรียนแต่ละภาคเรียนมี
ความสัมพันธ์กัน 

3.94 0.77 มาก 

17. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา 

3.50 1.06 มาก 

18. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีความทันสมัย 3.53 1.01 มาก 
19. สื่อการเรียนการสอนมีสภาพพร้อมใช้งาน 3.46 1.03 ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

20. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.70 0.85 มาก 

21. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกคิด
วิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.77 0.86 มาก 

22. มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับ
นักศึกษา 

3.44 1.12 ปานกลาง 

23. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรก
ความรู้ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักศึกษา 

3.73 0.89 มาก 

 รวม 3.66 0.74 มาก 
 

  จากตาราง 5 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.66, S.D.= 0.74) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านการจัดการ
เรียนการสอน ส่วนใหญ่ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ข้อ 19 สื่อการเรียนการสอนมี
สภาพพร้อมใช้งาน และข้อ 22 มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ที่นักศึกษาเห็น
ว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาคารสถานท่ี เป็นรายข้อ 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านอาคารสถานที่  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คดิเห็น 

24. อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เป็นต้น อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

3.26 1.12 ปานกลาง 

25. อาคารสถานท่ีตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม 3.15 1.13 ปานกลาง 
26. ห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 3.15 1.13 ปานกลาง 
27. ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเข้าไป

ค้นคว้า 
3.07 1.17 ปานกลาง 

28. ห้องสมุดมีระบบสืบค้นที่ทันสมัย 2.89 1.24 ปานกลาง 
29. ภายในคณะมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ

นักศึกษา 
2.66 1.33 ปานกลาง 

30. บริเวณโดยรอบของอาคารเรียนมีทัศนียภาพที่
เหมาะสม 

2.71 1.34 ปานกลาง 

31. ห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสม 3.19 1.15 ปานกลาง 
32. ห้องน้ าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 2.58 1.28 ปานกลาง 
33. อาคารโรงยิมหรือสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายมี

สภาพพร้อมใช้งานเหมาะสม 
2.52 1.28 ปานกลาง 

34. สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 2.32 1.31 น้อย 
 รวม 2.86 1.02 ปานกลาง 

 
   จากตาราง 6 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านอาคาร
สถานท่ี โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 2.86, S.D.= 1.02) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านอาคาร
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สถานท่ี ส่วนใหญ่ว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อ 34 สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา ที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการบริการนักศึกษา เป็นรายข้อ 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านการบริการนักศึกษา  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

35. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ครบถ้วน 

3.31 1.00 ปานกลาง 

36. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเหมาะสมกับการใช้
งาน 

2.76 1.19 ปานกลาง 

37. เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้บริการห้องพยาบาลให้การ
บริการอย่างเหมาะสม 

2.89 1.17 ปานกลาง 

38. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีความ
ทันสมัย 

2.71 1.22 ปานกลาง 

39. ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือ ต าราและเอกสารต่างๆ 
ส าหรับการค้นคว้าที่เพียงพอ 

2.88 1.16 ปานกลาง 

40. ห้องสมุดมีระบบการสืบค้นในการค้นคว้าหาเอกสารที่
เข้าใจได้ง่ายสามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

2.81 1.19 ปานกลาง 

41. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการอย่างเหมาะสม 

2.86 1.20 ปานกลาง 

42. ศูนย์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้า
รับบริการ 

2.73 1.24 ปานกลาง 

43. เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวก
และให้ค าแนะน าต่อการใช้บริการ 

2.80 1.19 ปานกลาง 

44. โรงอาหารและร้านอาหารมีคุณภาพเหมาะสม 2.65 1.22 ปานกลาง 
45. คณะฯ จัดสวัสดิการด้านประกันสุขภาพที่เหมาะสม

ให้แก่นักศึกษา 
2.88 1.18 ปานกลาง 

 



58 

ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านการบริการนักศึกษา  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

46. มีเจ้าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน
ด้านการเรียน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือ
การสมัครงาน 

2.89 1.22 ปานกลาง 

47. ทุนการศึกษาพอเพียงกับนักศึกษา 2.98 1.16 ปานกลาง 
 รวม 2.86 1.00 ปานกลาง 

 
  จากตาราง 7 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริการ
นักศึกษาโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.86, S.D.= 1.00)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อทุกข้อพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นรายข้อ 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษา  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

48. คณะฯ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.14 1.03 ปานกลาง 

49. คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.06 1.07 ปานกลาง 

50. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา 

3.24 0.94 ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 

สภาพแวดล้อมของคณะด้านกิจกรรมนักศึกษา  
X S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

51. คณะฯ จัดหาพื้นท่ีอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

3.04 1.14 ปานกลาง 

52. อาจารย์ร่วมมือและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

3.33 1.01 ปานกลาง 

53. สโมสรนักศึกษาให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาได้ทั่วถึง 

3.08 1.15 ปานกลาง 

54. นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรม 

3.09 1.08 ปานกลาง 

55. นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย 

3.16 1.07 ปานกลาง 

56. กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษา 

3.28 1.03 ปานกลาง 

57. กิจกรรมนักศึกษาช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหา 

3.30 1.01 ปานกลาง 

58. คณะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นแก่นักศึกษา 

3.35 1.05 ปานกลาง 

 รวม 3.19 0.89 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 8 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรม
นักศึกษาโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.19, S.D.= 0.89)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อทุกข้อพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 
 ชาย (n = 112) หญิง (n = 304) 
 X S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
X S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.16 0.54 มาก 4.05 0.63 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
3.82 0.74 มาก 3.60 0.74 มาก 

3. ด้านอาคารสถานท่ี 3.27 1.02 ปานกลาง 2.71 0.98 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 3.32 0.99 ปานกลาง 2.69 0.95 ปานกลาง 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.54 0.88 มาก 3.06 0.87 ปานกลาง 

 รวม 3.62 0.72 มาก 3.22 0.68 ปานกลาง 
 

   จากตาราง 9 นักศึกษาชายมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก   (X = 3.62, S.D.= 0.72)  ในขณะท่ีนักศึกษาหญิงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ 
โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.22, S.D.= 0.68)  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะในระดับ  
ปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทั้งนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านกิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษาชายมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
 ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ (n = 416) 
 ชั้นปีที่ 1 

(n = 127) 
ชั้นปีที่ 2  
(n = 86) 

ชั้นปีที่ 3 
(n = 114) 

ชัน้ปีที่ 4 
(n = 89) 

 X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.27 0.56 มาก 4.11 0.61 มาก 3.88 0.59 มาก 4.03 0.62 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.07 0.62 มาก 3.59 0.73 มาก 3.33 0.71 ปานกลาง 3.55 0.71 มาก 
3. ด้านอาคารสถานท่ี 3.55 0.92 มาก 2.72 0.93 ปานกลาง 2.37 0.88 น้อย 2.66 0.92 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 3.50 0.85 มาก 2.63 0.93 ปานกลาง 2.47 0.88 น้อย 2.66 0.98 ปานกลาง 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.79 0.73 มาก 3.03 0.79 ปานกลาง 2.77 0.89 ปานกลาง 3.01 0.77 ปานกลาง 

 รวม 3.83 0.61 มาก 3.22 0.61 ปานกลาง 2.96 0.62 ปานกลาง 3.18 0.64 ปานกลาง 
 

   จากตาราง 10  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.22, 2.96, 3.18 และS.D.= 0.61, 0.62, 0.64 
ตามล าดับ) ในขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.83,      
S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เห็นว่าสภาพแวดล้อมของคณะในแต่ละด้านทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ในขณะท่ีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการจัดการเรียน
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การสอน ที่นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มี
ความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านอาคารสถานท่ีและ
ด้านการบริการนักศึกษาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย ส่วนด้าน
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ในขณะที่นักศึกษาชั้น
ปีท่ี 4 มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านอาจารย์
ผู้สอนและด้านการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก  
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรม 
 สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ (n = 416) 
 ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต่ า 
(n = 66) 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนปานกลาง 

 (n = 158) 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูง 
 (n = 192) 

 X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.20 0.56 มาก 4.10 0.60 มาก 4.02 0.62 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.86 0.69 มาก 3.72 0.69 มาก 3.54 0.78 มาก 
3. ด้านอาคารสถานท่ี 3.22 1.00 ปานกลาง 3.02 1.02 ปานกลาง 2.61 0.96 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 3.24 1.00 ปานกลาง 3.02 1.01 ปานกลาง 2.59 0.91 ปานกลาง 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.57 0.83 มาก 3.28 0.91 ปานกลาง 2.99 0.85 ปานกลาง 

 รวม 3.62 0.68 มาก 3.43 0.71 ปานกลาง 3.15 0.66 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 11 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลางและระดับสูงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.43, 3.15 และ 
S.D.= 0.71, 0.66 ตามล าดับ) ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ ามีความเห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก (X = 3.62, S.D.= 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า มีความเห็นต่อ
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สภาพแวดล้อมของคณะว่ามีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านอาคารสถานที่ 
ด้านการบริการนักศึกษา ที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

  ส่วนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
ความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน ที่นักศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
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ตาราง 12 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
 ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ (n = 416) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยี

เสื้อผ้า 
(n = 90) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี 
เคมีสิ่งทอ 
(n = 53) 

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ 
(n = 168) 

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

(n = 105) 
 X S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.96 0.60 มาก 4.11 0.58 มาก 4.03 0.63 มาก 4.24 0.56 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.56 0.74 มาก 3.72 0.61 มาก 3.52 0.77 มาก 3.93 0.70 มาก 
3. ด้านอาคารสถานท่ี 2.84 0.99 ปานกลาง 2.73 1.03 ปานกลาง 2.71 0.96 ปานกลาง 3.20 1.07 ปานกลาง 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 2.82 0.95 ปานกลาง 2.83 0.89 ปานกลาง 2.71 0.97 ปานกลาง 3.14 1.09 ปานกลาง 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.19 0.81 ปานกลาง 2.94 0.76 ปานกลาง 3.03 0.90 ปานกลาง 3.57 0.91 มาก 

 รวม 3.27 0.67 ปานกลาง 3.27 0.58 ปานกลาง 3.20 0.71 ปานกลาง 3.62 0.73 มาก 
 

   จากตาราง 12 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อม
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.27, 3.27, 
3.20 และ S.D.= 0.67, 0.58 ,0.71 ตามล าดับ) ในขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.62, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะโดยรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการจัดการเรียน      
การสอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะโดยรวมว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการบริการนักศึกษา มีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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   ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที ส่วนตัวแปรชั้นปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  ดังแสดงใน
ตาราง 13 –  14 
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม 
 และในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 416) 
 ชาย (n =112) หญิง (n =304) t p 
 X S.D. X S.D.   
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.16 0.54 4.05 0.63 1.547 0.123 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.82 0.74 3.60 0.74 2.672 0.008 
3. ด้านอาคารสถานท่ี 3.27 1.02 2.71 0.98 5.123 0.001 
4. ด้านการบริการนักศึกษา 3.32 0.99 2.69 0.95 5.939 0.001 
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.54 0.88 3.06 0.87 5.028 0.001 

 รวม 3.62 0.72 3.22 0.68 5.252 0.001 
 

  จากตาราง 13 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะแตกต่างกันเกือบทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอน ที่นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะไมแ่ตกต่างกัน 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ 
 ในแต่ละด้าน จ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 3 9.57 3.19 9.17 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 143.24 0.35   
  รวม 415 152.81    
2. ด้านการจัดการเรียน 

การสอน 
ระหว่างกลุ่ม 3 34.42 11.48 24.23 0.001 

  ภายในกลุ่ม 412 195.08 0.47   
  รวม 415 229.50    
3. ด้านอาคารสถานท่ี ระหว่างกลุ่ม 3 92.20 30.73 37.24 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 340.05 0.83   
  รวม 415 432.25    
4. ด้านการบริการนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 76.74 25.58 31.30 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 336.73 0.82   
  รวม 415 413.47    
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 71.18 23.73 37.44 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 261.08 0.63   
  รวม 415 332.26    
 รวม ระหว่างกลุ่ม 3 50.54 16.85 43.85 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 158.27 0.38   

  รวม 415 208.81    
 

   จากตาราง 14 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในชั้นปีต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยรวมและในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ   
เชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 15 – 20 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา เป็นรายคู่ 

 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

 X 4.27 4.11 3.88 4.03 
ชั้นปีที่ 1 4.27   * * 
ชั้นปีที่ 2 4.11     
ชั้นปีที่ 3 3.88     
ชั้นปีที่ 4  4.03     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 15 นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์
ผู้สอน แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา เป็นรายคู่ 

 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

 X 4.07 3.59 3.33 3.55 
ชั้นปีที่ 1 4.07  * * * 
ชั้นปีที่ 2 3.59     
ชั้นปีที่ 3 3.33     
ชั้นปีที่ 4  3.55     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 16 นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการจัด   
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การเรียนการสอน แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
ตาราง 17 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาคารสถานท่ี จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา เป็นรายคู่ 

 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

 X 3.55 2.72 2.37 2.66 
ชั้นปีที่ 1 3.55  * * * 
ชั้นปีที่ 2 2.72     
ชั้นปีที่ 3 2.37     
ชั้นปีที่ 4  2.66     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 17 นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านอาคาร
สถานท่ี แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 18 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการบริการนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา เป็นรายคู่ 

 
ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

 X 3.50 2.63 2.47 2.66 
ชั้นปีที่ 1 3.50  * * * 
ชั้นปีที่ 2 2.63     
ชั้นปีที่ 3 2.47     
ชั้นปีที่ 4  2.66     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตาราง 18 นักศึกษาปริญญาตรชีั้นปีที่ 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริการ
นักศึกษา แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 

ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
 X 3.79 3.03 2.77 3.01 

ชั้นปีที่ 1 3.79  * * * 
ชั้นปีที่ 2 3.03     
ชั้นปีที่ 3 2.77     
ชั้นปีที่ 4  3.01     

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 19 นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรม
นักศึกษา แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 

ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร โดยรวม จ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา เป็นรายคู่ 

 

ชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
 X 3.83 3.22 2.96 3.18 

ชัน้ปีที่ 1 3.83  * * * 
ชั้นปีที่ 2 3.22   *  
ชั้นปีที่ 3 2.96     
ชั้นปีที่ 4  3.18     

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตาราง 20 นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม 
แตกต่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และช้ันปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
นอกจากนั้น นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยรวม แตกต่างจากนักศึกษาชั้น  
ปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ 
 ในแต่ละด้าน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 2 1.70 0.87 2.36 0.095 
  ภายในกลุ่ม 413 151.08 0.37   
  รวม 415 152.78    
2. ด้านการจัดการเรียน     

การสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2 6.23 3.11 5.76 0.003 

  ภายในกลุ่ม 413 223.27 0.54   
  รวม 415 229.50    
3. ด้านอาคารสถานท่ี ระหว่างกลุ่ม 2 24.83 12.41 12.58 0.001 
  ภายในกลุ่ม 413 407.42 0.97   
  รวม 415 432.25    
4. ด้านการบริการนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2 27.24 13.62 14.56 0.001 
  ภายในกลุ่ม 413 386.23 0.93   
  รวม 415 413.47    
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2 18.57 9.28 12.22 0.001 
  ภายในกลุ่ม 413 313.69 0.76   
  รวม 415 332.26    
 รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม 2 13.30 6.65 14.05 0.001 
  ภายในกลุ่ม 413 195.51 0.47   

  รวม 415 208.81    
 



73 

   จากตาราง 21 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอนไม่พบความแตกต่าง 

    
 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ    

เชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 22 – 26 
 
ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ต่ า 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สูง 

 X 3.86 3.72 3.54 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3.86   * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.72    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3.54    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 22 นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาคารสถานท่ี จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ต่ า 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สูง 

 X 3.22 3.02 2.61 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3.22   * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.02   * 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2.61    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 23 นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ด้านอาคารสถานท่ีแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการบริการนักศึกษา จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ต่ า 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สูง 

 X 3.24 3.02 2.59 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3.24   * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.02   * 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2.59    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตาราง 24 นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ด้านการบริการนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
 
ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ต่ า 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สูง 

 X 3.57 3.28 2.99 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3.57   * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.28   * 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2.99    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 25 นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร โดยรวม จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายคู่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ต่ า 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ปานกลาง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สูง 

 X 3.62 3.43 3.15 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3.62   * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 3.43   * 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3.15    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 26 นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมแตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ 
 ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สภาพแวดล้อมของคณะ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 3 4.46 1.49 4.13 0.007 
  ภายในกลุ่ม 412 148.35 0.36   
  รวม 415 152.81    
2. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
ระหว่างกลุ่ม 3 11.65 3.89 7.35 0.001 

  ภายในกลุ่ม 412 217.85 0.53   
  รวม 415 229.50    
3. ด้านอาคารสถานท่ี ระหว่างกลุ่ม 3 17.22 5.74 5.70 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 415.03 1.01   
  รวม 415 432.25    
4. ด้านการบริการนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 12.48 4.16 4.27 0.005 
  ภายในกลุ่ม 412 401.00 0.97   
  รวม 415 413.48    
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 22.47 7.49 9.96 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 309.79 0.75   
  รวม 415 332.26    
 รวม ระหว่างกลุ่ม 3 11.92 3.98 8.32 0.001 
  ภายในกลุ่ม 412 196.89 0.48   
  รวม 415 208.81    

 
   จากตาราง 27 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อ

สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ 

เชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 28 – 33 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์ผู้สอน จ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยี
เสื้อผ้า 

เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 3.96 4.11 4.03 4.24 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.96    * 

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 4.11     
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 4.03     
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 4.24     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 28 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีทัศนะ

ต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ด้านอาจารย์ผู้สอน แตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน จ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยี
เสื้อผ้า 

เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 3.56 3.72 3.52 3.93 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.56    * 

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3.72     
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.52    * 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3.93     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตาราง 29 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีทัศนะ
ต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่าง
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านอาคารสถานท่ี จ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 
สาขาวิชา เทคโนโลยี

เสื้อผ้า 
เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 2.84 2.73 2.71 3.20 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.84     

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2.73     
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.71    * 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3.20     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 30 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มี

ทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ด้านอาคารสถานท่ี แตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านบริการนักศึกษา จ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยี
เสื้อผ้า 

เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 2.82 2.83 2.71 3.14 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.82     

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2.83     
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.71    * 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3.14     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
   จากตาราง 31 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมี

ทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ด้านบริการนักศึกษา แตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยี
เสื้อผ้า 

เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 3.19 2.94 3.03 3.57 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.19    * 

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2.94    * 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.03    * 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3.57     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   จากตาราง 32 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า มีทัศนะ
ต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านกิจกรรมนักศึกษา
แตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี 
 มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร โดยรวมจ าแนกสาขาวิชา เป็นรายคู่ 

 
สาขาวิชา เทคโนโลยี

เสื้อผ้า 
เทคโนโลยี
เคมีสิ่งทอ 

ออกแบบ
แฟชั่นและ 
สิ่งทอ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ 

 X 3.27 3.27 3.20 3.62 
เทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.27    * 

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3.27    * 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.20    * 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3.62     

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
     จากตาราง 33 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง  



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งหมาย
ในการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรม    
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและในแต่ละด้าน 5 
ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการ
นักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา 

2. เปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1–4 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 416 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมข้อค าถามทั้งหมด 
จ านวน 58 ข้อ แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี  
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ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที ส่วนตัวแปรชั้นปีท่ีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเม่ือพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปผลวิจัยได้
ดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ     
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านการจัดการเรียนการสอน ว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษาและด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษา
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา 
พบว่า 

 2.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีความเห็นต่อสภาพแวดล้อมของคณะเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอน ที่ไม่พบความแตกต่าง 

 2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวม
และในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



84 

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอนไม่พบความแตกต่าง 

 2.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น
รายด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการ
นักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าจ านวนเอกสารประกอบการสอน การ
ใช้สื่ออุปกรณ์การสอนยังมีไม่เพียงพอ อีกทั้งสภาพที่ตั้งของอาคารสถานท่ีภายในคณะมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนท าให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ มีเสียงรบกวน ฝุ่นละออง รวมถึงการบริการ
นักศึกษา เช่น ห้องพยาบาล ห้องสมุด โรงอาหาร ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อ
ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังที่ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2543: 54) ได้กล่าวว่า
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการเรียนรู้ คือ พฤติกรรมผู้สอน พฤติกรรมผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการ
สอน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการท่ีกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตลอดจนงบประมาณที่มาสนับสนุน  สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพร พินิชการ 
(2548: 45) ที่ท าการวิจัยเร่ือง ทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม
นิสิต ด้านบริการนิสิต ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วน
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ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านอาคารสถานท่ี การท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะสภาพอาคารเรียน 2,4 มีการปรับปรุงอาคารเรียน
ท าให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ มีเสียงรบกวน ฝุ่นละออง สภาพห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา อีกทั้งความไม่สะดวกต่อการใช้บริการห้องสมุด โรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับปรุงอาคารเรียน นักศึกษาไม่ได้เข้าไปใช้บริการโรงอาหารที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้เลย ประกอบกับห้องสมุดไม่มีเจ้าหน้าที่จบตรงสายบรรณารักษ์ท าให้การจัดเรียงหนังสือหรือการ
ดูแลบ ารุงรักษาห้องสมุดไม่เหมาะสม บริเวณภายในคณะโดยรอบยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะถูก
กั้นปิดบริเวณรอบๆ ดังที่ วิจิตร วรุตบางกูร (2524: 45) ทีก่ล่าวถึง สภาพแวดล้อมด้านสถานท่ีว่ามี
ผลต่อการรับรู้และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
จะสมบูรณ์และสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา จะต้องค านึงถึงความสมดุลของปัจจัย 4 ประการ คือ 
1) การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ 2) อุณหภูมิ 3) แสง-ส-ีการมองเห็น 4) เสียง  นอกเหนือ 
จากนั้นยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น สุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสดชื่น ความสุขสบายและ
อบอุ่น บรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรักใคร่สามัคคีกัน ถ้านิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมดี
และเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน โดยท่ีจะมีความพยายามและตั้งใจศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อยู่ในสถาบันต่อไปจนส าเร็จการศึกษา สอดคล้องกบัการศึกษาของ
พระภราดร อ่อนแก้ว (2552: 69) ได้ศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในทัศนะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

1.2 ด้านการบริการนักศึกษา การท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะการด าเนินการห้องพยาบาลที่มี
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฐมพยาบาลมีน้อยไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้บริการ
ห้องพยาบาลให้การบริการที่ล่าช้าซึ่งอาจติดขัดในส่วนของผู้ที่ดูแลห้องพยาบาลซึ่งเป็นอาจารย์ที่มี
ภาระหน้าที่การสอนแล้วยังมีภาระให้ช่วยงานสายสนับสนุน คือ ดูแลและรับผิดชอบในส่วนของการ
ใช้บริการห้องพยาบาลอีกด้วย ส่วนสภาพภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับWIFI เครือข่ายหลุดบ่อย ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางซึ่งท างานประจ าที่เทเวศร์ เวลามีปัญหาคณะ
ต้องโทรแจ้งหรือติดต่อไป การเข้ามาดูแลด าเนินการอาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจากสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่เดียวกัน การบริการห้องสมุด ไม่มีเทคโนโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยท าให้การ
ค้นคว้าข้อมูลไม่สะดวก บุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจบไม่ตรงสายบรรณารักษ์ท าให้การสอบถาม
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ข้อมูลในห้องสมุดไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน  การบริการร้านอาหาร คณะมีการปรับปรุงอาคารเรียน 2,4 
ท าให้ส่งผลกระทบบริเวณพื้นท่ีโรงอาหารซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ปรับปรุงอาคาร ดังนั้นร้านอาหาร
ต่างๆ ในบริเวณโรงอาหารต้องท าการปิดบริการ ดังที่ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 7) กล่าวว่า การ
จัดบริการนิสิตจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของนิสิต เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ
พัฒนาตนเอง โดยการจัดบริการที่ส าคัญ เช่น บริการอาหาร บริการแนะแนว บริการสุขภาพอนามัย 
และบริการจัดหางาน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดหรือขจัดปัญหาต่างๆ ให้แก่นิสิตเพื่อช่วยให้นิสิตเป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ทัง้สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ในท านองเดียวกัน เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
และสุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2540: 20) ได้กล่าวว่า การจัดบริการให้แก่นิสิต ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตและความต้องการท่ีแท้จริงของนิสิต และเป้าหมายของการจัดบริการน้ัน มิใช่
เพียงแต่ให้นิสิตผู้รับบริการเกิดความพอใจเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงการเอื้ออ านวยความสะดวก
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่นิสิตด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตรา ชิตามร (2546: 30) 
ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านการให้บริการนิสิตโดยรวมและทุกด้าน
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

1.3 ด้านกิจกรรมนักศึกษา การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นและที่นักศึกษาสนใจ
และเข้าร่วมยังน้อย  กิจกรรมนักศึกษาต้องการเข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมค่ายอาสา ซึ่งนักศึกษา
ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพราะนักศึกษาเห็นว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและท าให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองโดยตรง กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนานักศึกษายังคงไม่ค่อยให้การสนใจเข้าร่วม อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาเน้นแต่การอบรมจริยธรรม คุณธรรม ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง ท าให้นักศึกษาไม่สามารถรู้ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรม
นักศึกษาไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณทางมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่จะได้
งบประมาณจากสโมสร ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักศึกษาปริญญาตรีมีทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่ามีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง ดังที่ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2527: 20-21) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษาที่จัดในสถาบันอุดมศึกษา มี 5 ประการ คือ 1) กิจกรรมด้านวิชาการจัดขึ้นเพื่อแสวงหา
ความรู้ในด้านวิชาการอันควรได้รับการส่งเสริมให้มีอิสระทางการคิด เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ทางวิชาการให้นักศึกษา 2) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่
และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสนใจและมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อให้มี
สุนทรียภาพในศิลปะด้านต่างๆ อันไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดี 3) กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ จัดท า
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมเพื่อท าประโยชน์ต่อสังคม มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และปลูกฝังให้นักศึกษาได้
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ตระหนักในภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสังคม อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
4) กิจกรรมด้านกีฬา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย การพัฒนาตน 
เอง และเป็นการฝึกให้นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา 5) กิจกรรมด้านนันทนาการ จัดขึ้นเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และสังคมให้นักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติพร พินิชการ (2548: 45) ที่ท าการวิจัยเร่ือง ทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะ       
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตเห็นว่าสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนิสิต
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ      
ปานกลาง 

1.4   ด้านอาจารย์ผู้สอน  การท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมาก อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ช านาญในวิชาที่สอน สามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่สอนให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทาง อบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ รวมทั้งอาจารย์เป็นแบบอย่างครูที่ดีให้แก่นักศึกษาและด ารงตนอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรม ดังที ่สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 78-79) กล่าวว่า อาจารย์ควรมีความเข้าใจในเรื่อง
พัฒนาการของนิสิต ใจกว้าง ไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาการและกิจกรรม เปิดโอกาสให้นิสิตได้ท า
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาการให้แก่นิสิต ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ พระอโนชา สิมพา(2553: 84) ซึ่งได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในทัศนะของ        
พระนักศึกษา พบว่าสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  

1.5  ด้านการจัดการเรียนการสอน การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนะที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก อาจเป็นเพราะเนื้อหาแต่ละรายวิชาที่จัดให้เรียนแต่ละ
ภาคเรียนมีความสัมพันธ์กัน ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน สื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนมีสภาพพร้อมใช้งานพอเพียงต่อความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล
จากอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักศึกษา สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือพยายามให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองซึ่งท าให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา จึงท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนะที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังที่ สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 77) ที่กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรม
การสอนของอาจารย์รวมทั้งการใช้สื่อต่างๆ ในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนต้อง
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สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
ส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในด้านการเรียน รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆ 
ให้เกิดขึ้นในตนเองได้  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ ทิพย์วรรณ หันหาบุญ (2544: 42) ที่ท าการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง สภาพแวดล้อมทางวิชาการของการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการ
สอน มีความเหมาะสมระดับมาก 

2.  ผลการเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละด้าน 5 ด้าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาขาวิชา ผล
การเปรียบเทียบ พบว่า  

2.1 นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง มีทัศนะท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอน ไม่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาของคณะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและโดยธรรมชาติเพศหญิงจะมีความ
สนใจใส่ใจรายละเอียดในเรื่องสภาพแวดล้อม จึงมีความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย
เนื่องจากสภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูท าให้นักศึกษาหญิงมีความวิตกกังวล ความรู้สึกไม่สบาย
ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะมีความละเอียดอ่อนมากกว่านักศึกษาชาย ซึ่งนักศึกษาหญิงจะมอง
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีในคณะไม่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันอาจพิจารณาว่า
บรรยากาศและเสียงเครื่องจักร ฝุ่นละออง ท าให้นักศึกษาหญิงรู้สึกวิตกกังวลในความปลอดภัย ส่วน
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน นั้น คณะฯ เปิดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่นมาเป็นระยะเวลายาวนานท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่อง อีกทั้งคณะเน้น
การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาชายจะมีความถนัดในการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่านักศึกษาหญิงท าให้นักศึกษาหญิงอาจจะ
ต้องการความช่วยเหลือและต้องการค าปรึกษาจากผู้สอนมากกว่า อีกทั้งนักศึกษาหญิงมีความสนใจ
และใส่ใจในเรื่องการเรียนมากกว่านักศึกษาชายจึงมีความต้องการให้คณะจัดสื่อการเรียนการสอนให้
มีสภาพพร้อมใช้งานและต้องการให้คณะเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะสามารถ
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ช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนในเร่ืองการบริการนักศึกษา 
นั้น คณะฯ ได้จัดบริการต่างๆ ไว้เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่ง
นักศึกษาอาจเกิดมีมุมมองแตกต่างกัน เพราะการบริการนักศึกษาอาจจะมองจากผลสืบเนื่องจากการ
ปรับปรุงอาคารเรียนส่วนหน่ึงที่ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ ซึ่งนักศึกษาหญิง
อาจต้องการความสะดวกสบาย อ านวยความสะดวกด้านการบริการมากกว่านักศึกษาชาย จึงมีความ
ต้องการให้คณะจัดบริการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการห้องสมุดให้มีบริการเทคโนโลยีส าหรับสืบค้น
ที่ทันสมัย ห้องพยาบาลให้เพียงพอเหมาะสมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะสามารถให้
นักศึกษาได้รับการบริการสะดวกสบาย และในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะจัดให้มีขึ้นนั้น บาง
กิจกรรมเป็นส่วนของนักศึกษาเพศชายสนใจและเข้าร่วมมากกว่า เช่น กิจกรรมค่ายอาสา แต่บาง
กิจกรรมนักศึกษาทั้งเพศชาย เพศหญิง เป็นผู้ช่วยกันจัด เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมกีฬาสี 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะแตกต่างกัน ดังที่ 
เอนกกุล กรีแสง (2522: 113) กล่าวว่า ความแตกต่างในเร่ืองของเพศเป็นสาเหตุให้คนเรามีความ
แตกต่างกันในเรื่องของการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจ และการแสดงพฤติกรรม ซึ่งเพศชาย
หรือเพศหญิงก็สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เท่าเทียมกันแต่จะมีทัศนคติหรือความสนใจในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกันเพราะการอบรมเลี้ยงดูและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับจ าเนียร ช่วงโชติ (2532: 188-189) กล่าวว่า เพศหญงิจะให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและจะมี
ทักษะการรับรู้มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายจะให้ความสนใจในเรื่องของตนเองมากกว่าเพศหญิง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรา บุญมาน าและสมควร ทรัพย์บ ารุง (2550: 56) ได้ศึกษา
สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ในด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมนักศึกษา  
ด้านการบริการนักศึกษา และด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่วนสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาชายและหญิงมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  
 2.1.2  ด้านอาจารย์ผู้สอน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมี
ทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนมี
ความเชี่ยวชาญ ช านาญในวิชาที่สอน มีเทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ความเอาใจใส่ผู้เรียน คอยช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนตั้งแต่การเข้าศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษามีความ
เหมาะสม อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างครูที่ดีให้นักศึกษามี
ความเหมาะสม จึงท าให้นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์
ผู้สอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2541: 1-2) ได้กล่าวว่าสังคมมนุษย์เป็น
สังคมที่ต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมนุษย์ได้ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ต่อการด ารงชีวิต การเรียนรู้ของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยการสอน ผู้สอนต้องพัฒนาการ
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สอนของตนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้สอนท่ีท าการพัฒนาการสอนของตนอยู่
เสมอ จึงเป็นผู้ที่ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูซึ่งจะบังเกิดผลดีแก่ผู้เรียนที่
เป็นลูกศิษย์ของตน ผลดีต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระ
ภราดร อ่อนแก้ว (2552: 82) ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในทัศนะของนักศึกษา  ในทัศนะของพระนักศึกษา 
พบว่า พระนักศึกษาที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและใน
แต่ละรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพิ่งผ่านการสอบเข้ามาในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการ
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยประกอบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ เพื่อน
นักศึกษา รุ่นพี่ ยังมีไม่มากนักท าให้เวลาต้องการสอบถามข้อมูลในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การศึกษา การลงทะเบียนเรียน การค้นคว้าข้อมูล หรือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในคณะส่วนใหญ่
นักศึกษาปีท่ี 1 จะมีความสนใจ กระตือรือร้น มีความรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะเข้าหาอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา และพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
จากสภาพแวดล้อมเดิมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 ซึ่งเข้า
มาศึกษาในคณะระยะหนึ่งแล้ว ได้ผ่านการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อม เรียนรู้จากอาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ 
จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษามาพอสมควรมีการปรับตัวเข้ามาวัฒนธรรมในคณะ 
ชั้นปีที ่2 จะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเริ่มมีความคิดเห็นขัดแย้งและกล้าแสดงออกมากขึ้น 
นักศึกษาบางคนเร่ิมที่จะไม่เคารพกฎระเบียบไม่เชื่อฟังอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
ผ่านประสบการณ์ในการเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนในคณะได้ดีกว่าและเป็นผู้ที่ใกล้จบ
การศึกษาจึงมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและรับผิดชอบตนเอง
ได้ดีกว่า จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาชั้นปีที่ต่างกันมีทัศนะท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมด้านผู้สอนแตกต่างกัน 
ส่วนในเร่ืองด้านการจัดการเรียนการสอน นั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นช้ันปีที่เรียนตามเนื้อหาแต่ละ
รายวิชาที่จัดให้เรียนในหมวดวิชาพื้นฐาน และตั้งใจที่จะเรียนรู้กับสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมด้านการเรียน
การสอนเพื่อที่จะพยายามให้ตนเองมีความรู้พื้นฐานในระดับต้นแต่ส าหรับชั้นปีที่ 2 3 4 เป็นช้ันปีท่ี
เริ่มมีการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมากขึ้น ซึ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งนักศึกษาอาจรู้สึกได้รบัความรู้ใหม่ เนื้อหาลึกซึ้งและต้องการให้ได้
ประสบการณ์นอกชั้นเรียนเพื่อท าให้นักศึกษาได้รู้จักฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย
ตนเองมากขึ้น ส่วนในเร่ืองด้านอาคารสถานท่ี นั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้ามาศึกษาในคณะอาจจะ
มองว่าสถานที่ในคณะคับแคบพื้นท่ีใช้สอยจ ากัด ต้องเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมในอาคาร ห้องต่างๆ 
มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ในคณะมาระยะหนึ่งแล้ว เริ่มชินกับ
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บริเวณภายในคณะและมีความคิดเห็นและกล้าที่จะแสดงออก แนะน า หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงอาคารต้องการให้มีการปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าปัจจุบันมากกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนด้านการ
บริการนักศึกษา นั้น นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางด้านการบริการนักศึกษาต่าง
จากนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 3 4 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 3 4 เป็นผู้ที่ใช้เวลาในการศึกษา
อยู่ในคณะนานกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ได้เห็นการบริการในด้านต่างๆ เช่น การบริการห้องสมุด    
โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานอีกทั้งในการปรับปรุงอาคาร
เรียน 2,4 ท าให้ส่งผลกระทบด้านบริการแก่นักศึกษามีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการและมีความ
ต้องการให้คณะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในเร่ืองการให้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ ส่วนนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เข้ามาศึกษาในคณะในระยะเวลาไม่นานท าให้การมองถึงปัญหาด้านการบริการนักศึกษาไม่มาก
เพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสบการณ์ในการใช้งานน้อยส่วนในเร่ืองด้านกิจกรรมนักศึกษา นั้น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางด้านกิจกรรมนักศึกษาต่างจากชั้นปีที่ 2 3 4 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีท่ีต่างกันมีวุฒิภาวะ การปรับตัว ประสบการณ์แตกต่างกัน 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ประสบการณ์น้อย เม่ือทางคณะจัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1 จะเห็นความส าคัญและจะเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 3 4 มีประสบการณ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมมาพอสมควรและนักศึกษาจะเลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมมากขึ้นซึ่งจะเลือก
กิจกรรมที่สนใจชอบและเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเข้า
ร่วมกิจกรรมจึงท าให้นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกต่างกัน ดังที่ 
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 43) ได้กล่าวว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 จะรู้สึกตื่นเต้น สนใจต่อทุกๆ 
สิ่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจใน
การศึกษาและพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 2 จะรูส้ึกว่า
ตนเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เริ่มมีความคิดเห็นขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพร พินิชการ (2548: 55) ได้ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านและโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.3 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการ
นักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอน ไม่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะ
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ต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอาจไม่มีความม่ันใจในตนเอง
เพราะกงัวลในเรื่องของผลการเรียนที่ต่ าไม่มีความคิดเห็นหรือสนใจในสภาพแวดล้อมของคณะ 
นักศึกษาไม่ค่อยสนใจเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองไม่สามารถบริหารเวลาการเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ นอกจากนี้อาจจะให้ความสนใจสภาพแวดล้อมภายนอกของคณะมากกว่าในคณะ ส่วนนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจสภาพแวดล้อมภายในคณะ สนใจ
และตั้งใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะไปพร้อมๆ กันได้ โดย
สามารถบริหารเวลาการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมได้พอควร มีวิธีการเรียนพยายามให้ตัวเองท า
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้พอควร มีความรับผิดชอบพอสมควร
ท าให้การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมไปด้วยกันได้ ส่วนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็น
นักศึกษาที่มีไหวพริบ สนใจสภาพแวดล้อมภายในคณะ ตั้งใจเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาไม่
ว่าจะเรื่องเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถบริหารเวลาเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม นักศึกษาสนใจเรียนใฝ่เรียนรู้ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ปรับตัวมีความรับผิดชอบได้ดี 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันจึงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่าง
กัน ดังที่ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538ก: 13) ได้กล่าวว่านักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากทั้ง
ทางด้านภูมิหลัง ลักษณะที่มองเห็นภายนอก เช่น รูปร่าง หน้าตา ลักษณะที่อยู่ภายในตัวนักศึกษา
ได้แก่ ระดับสติปัญญาและเจตคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการพัฒนานักศึกษาโดยตรง เช่น 
นักศึกษาที่มีระดับสติปัญญาสูงจะสามารถเรียนรู้และเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มี
สติปัญญาต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระอโนชา สิมพา (2553: 84) ซึ่งได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในทัศนะของพระนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ด้านการบริการนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี และด้านกิจกรรมนักศึกษาไม่พบความแตกต่าง 
  2.3.2  ด้านอาจารย์ผู้สอน จากการศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าสภาพแวดล้อมภายในคณะมีอาจารย์ผู้สอนคอยเอาใจใส่ผู้เรียน สนับสนุน ชี้แนะแนวทาง 
กระตุ้นให้ก าลังใจและเอื้ออ านวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้   
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ไม่ว่านักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ า ปานกลาง สูง มาขอความช่วยเหลือ ค าแนะน า 
ในวิชาที่เรียนหรือมาขอค าปรึกษาปัญหา ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน อาจารย์ผู้สอนยินดีให้ค าแนะน า 
ชี้แนะแนวทางให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีก าลังใจ และสามารถช่วยนักศึกษาแก้ไขปัญหาจน
จบการศึกษา นักศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับอาจารย์ผู้สอน ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับต่ า ปานกลาง สูง จึงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของด้านอาจารย์ผู้สอนไม่แตกต่าง
กัน ดังที่ อดุลย์  วิริยเวชกุล (2541: 53) ได้กล่าวว่า คุณภาพของอาจารย์นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ คุณภาพหมายรวมถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมทั้งการอุทิศตนต่อ
ภาระรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ด้วย เพราะว่าคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนมีผลต่อการเรียนการสอนและ
ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะในการสอนให้ทันกับยุคสมัยเพื่อที่
สามารถให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงทั้งความรู้ทางทฤษฎี
หรือปฏิบัติ ผู้สอนท่ีสอนอย่างตั้งใจจริงและมีการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเตรียมเรื่องที่จะสอน
ก่อน สามารถอธิบายให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหารวมทั้งสามารถตอบค าถามจากนิสิตได้ดี ส่งเสริมให้นิสิต
ม่ันใจคุณภาพในตัวผู้สอนได้ดีพฤติกรรมการสอนของผู้สอนมีผลต่อการเรียนของผู้เรียนสูงมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระอโนชา สิมพา(2553: 84) ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทัศนะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในทัศนะของพระนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริการนักศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านอาคาร
สถานท่ี และด้านกิจกรรมนักศึกษาไม่พบความแตกต่าง 
 2.4 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็น
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ธรรมชาติของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความเป็นตัวเองสูง อีกทั้งนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะแตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เสื้อผ้า เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนการสอนของ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้นการศึกษาที่ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ฝึกฝนให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิม ค้นคว้าให้มีความก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องการใช้
เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ต าราที่ตรงกับสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ต้องการสื่อ 
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เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากนี้บริการต่างๆ ที่ทาง
คณะจัดให้ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่ได้รับความสะดวกซึ่งอาจกระทบจากงานปรับปรุง
อาคารเรียน 2, 4 ส่วนในเร่ืองของกิจกรรมนักศึกษา นั้น นักศึกษาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ    
มีอุปนิสัยชอบความท้าทาย ชอบการท ากิจกรรม สนุกสนาน มีการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งกิจกรรมภายนอกและกิจกรรมภายในคณะ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชา
ต่างกัน จึงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา แตกต่างกัน ดังที่ ธิดารัตน์ บุญนุช (2525: 
264) ได้กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีเอกลักษณ์ของตนเอง สถาบันอุดมศึกษาต้องดูแล
เอาใจใส่ในสภาพที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์เช่นนั้น โดยการจัดบรรยากาศในมหาวิทยาลัยในสภาพ
ที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้เต็มที่ และจากงานวิจัยของ ฉันทลักษณ์ จันทร์ศรี (2547: 
90) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางวิชาการของหลักสูตรนานาชาติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการของหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยรวมไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดบริการทางวิชาการ นิสิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการบัญชี มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดับมาก แต่
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจในวิชาที่เรียน ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถในสายวิชาที่สอนอยู่เสมอให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้จากผู้สอนเต็มศักยภาพโดยคณะควรส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้แก่อาจารย์ผู้สอน เช่น อบรมสัมมนา ดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อน าความรู้กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อม
ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดับ
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มาก แต่อย่างไรก็ตาม คณะควรจัดการเรียนการสอน ควรจัดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้มี
สภาพพร้อมใช้งานให้เหมาะสม และมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้กับนักศึกษาเพื่อ
ดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอนไม่ควรเน้นแต่ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ควรมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หรือการ
เรียนนอกสถานที่ให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไข 

3. ด้านอาคารสถานท่ี นักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดับ      
ปานกลาง ทั้งน้ี คณะควรมีการจัดพื้นที่บริเวณส าหรับจอดรถจักรยานยนต์ไว้ส าหรับเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ควรมีการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่ก าหนดและมีสภาพที่
ไม่คุ้มต้นทุนในการซ่อมแซม ส่วนผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ภายในคณะ ควรรับสมัครพนักงาน
คอมพิวเตอร์ภายในคณะในการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมเบื้องต้น 

4. ด้านการบริการนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมของ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ี คณะควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา เช่น ควรจัดการให้บริการของห้องสมุดให้ทันสมัย มีระบบการน าเทคโนโลยีการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุดควรจบสายบรรณารักษ์เพื่อสามารถให้ค าแนะน า          
ให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการค้นคว้าเอกสาร ต ารา ข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องสมุด สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา ควรมีการปรับปรุงห้องพยาบาลให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและควรให้เจ้าหน้าที่
ดูแลประจ าห้องพยาบาลและควรท าการประเมินผลบริการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการบริการนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นด้วยกับ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี คณะควรจัดหาแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดหาพื้นที่ในการท ากิจกรรมภายในคณะให้เหมาะสมและควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ ให้ทั่วถึง พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจให้เห็น
คุณค่าของการจัดกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. ควรท าวิจัยเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร 
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3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง   ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร ใน 5 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ี  
ด้านการบริการนักศึกษา และด้านกิจกรรมนักศึกษา 
  
 ขอให้ท่านตอบข้อค าถามทุกข้อตามความคิดเห็นท่ีแท้จริงของท่าน ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางพิจารณาก าหนด
แผนการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ        
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้าน คือ  
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริการนักศึกษา และ  
ด้านกิจกรรมนักศึกษา  
 

ผู้วิจัยขอความร่วมมือโปรดตอบข้อค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งน้ี 
 
 
 

นางสาวปิยวรรณ   สีเชียง 
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ตอนที่ 1    สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพที่เป็นจริงของ
ท่านดังต่อไปนี้ 

 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
 
2. ชั้นปีที่ศึกษา     นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

  นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   คะแนนเฉลี่ยสะสมสุดท้ายของท่านเท่ากับ ................... 
 
4. กลุ่มสาขาวิชา    สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ 
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่านโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  
 คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อย 
 คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อความในระดับน้อยที่สุด 
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สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์ช้ีแจงรายละเอียดของวิชาที่สอนแก่นักศึกษาใน
ชั่วโมงแรกของการสอน 

     

2. อาจารย์มีการเตรียมการสอนและเอกสารการสอนก่อน
เข้าสอน 

     

3. อาจารย์มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ ช านาญ ใน
เนื้อหาวิชาที่สอน 

     

4. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนการ
สอน 

     

5. อาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาที่สอน
เป็นอย่างดี 

     

6. อาจารย์ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
ได้ง่าย 

     

7. อาจารย์มีเทคนิคในการสอนท่ีจูงใจให้นักศึกษาสนใจ
เรียน 

     

8. อาจารย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การสอน      
9. อาจารย์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู      
10. อาจารย์แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
11. อาจารย์มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

     

12. อาจารย์ตรงต่อเวลาในชั่วโมงที่สอน      
13. อาจารย์ตรวจสอบผลงานของนักศึกษาทุกครั้งท่ีได้
มอบหมายไป 

     

14. อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าต่างๆ แก่นักศึกษา
เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจหรือมาสอบถามในวิชาที่เรียน 
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สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน      
15. เนื้อหาแต่ละรายวิชาที่จัดให้เรียนมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     

16. เนื้อหาแต่ละรายวิชาที่จัดให้เรียนแต่ละภาคเรียนมี
ความสัมพันธ์กัน 

     

17. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา 

     

18. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีความทันสมัย      
19. สื่อการเรียนการสอนมีสภาพพร้อมใช้งาน      
20. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     

21. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์
และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ  

     

22. มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา      
23. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรก
ความรู้ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักศึกษา 

     

ด้านอาคารสถานที่      
24. อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ กระดาน คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

     

25. อาคารสถานท่ีตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม      
26. ห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา      
27. ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเข้าไปค้นคว้า      
28. ห้องสมุดมีระบบสืบค้นที่ทันสมัย      
29. ภายในคณะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับนักศึกษา      
30. บริเวณโดยรอบของอาคารเรียนมีทัศนียภาพที่
เหมาะสม 

     



114 

 

สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

31. ห้องเรียนมีขนาดที่เหมาะสม      
32. ห้องน้ าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน      
33. อาคารโรงยิมหรือสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายมี
สภาพพร้อมใช้งานเหมาะสม 

     

34. สถานที่จอดรถเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา      
ด้านการบริการนักศึกษา      
35.การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ครบถ้วน 

     

36. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมกับการใช้งาน      
37. เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้บริการห้องพยาบาลให้การบริการ
อย่างเหมาะสม 

     

38. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีความ
ทันสมัย 

     

39. ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือ ต าราและเอกสารต่างๆ 
ส าหรับการค้นคว้าที่เพียงพอ 

     

40. ห้องสมุดมีระบบการสืบค้นในการค้นคว้าหาเอกสารที่
เข้าใจได้ง่ายสามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

     

41. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
อย่างเหมาะสม 

     

42. ศูนย์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้า
รับบริการ 

     

43.เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกและ
ให้ค าแนะน าต่อการใช้บริการ 

     

44. โรงอาหารและร้านอาหารมีคุณภาพเหมาะสม      
45. คณะฯ จัดสวัสดิการด้านประกันสุขภาพที่เหมาะสม
ให้แก่นักศึกษา 
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สภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

46. มีเจ้าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้าน  
การเรียน  การหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือการสมัคร
งาน 

     

47. ทุนการศึกษาพอเพียงกับนักศึกษา      
ด้านกิจกรรมนักศึกษา      
48. คณะฯ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน 

     

49. คณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
อย่างเพียงพอ 

     

50. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา 

     

51. คณะฯ จัดหาพื้นท่ีอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

     

52. อาจารย์ร่วมมือและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

     

53. สโมสรนักศึกษาให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมนักศึกษาได้ทั่วถึง 

     

54. นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรม 

     

55. นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย 

     

56. กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา       
57. กิจกรรมนักศึกษาช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหา 

     

58. คณะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นแก่นักศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

1. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (t) ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (t) ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
 ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านอาคารสถานท่ี 44 5.70 
1 4.08 24 5.24 45 6.44 
2 9.63 25 7.96 46 10.78 
3 13.48 26 9.41 47 7.33 
4 7.84 27 6.57  ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
5 7.42 28 10.25 48 8.54 
6 6.03 29 10.33 49 5.04 
7 6.03 30 12.37 50 6.10 
8 10.98 31 6.51 51 7.84 
9 8.52 32 4.30 52 5.98 
10 9.84 33 6.53 53 4.69 
11 6.03 34 3.67 54 11.16 
12 5.30   55 9.58 
13 8.08   56 7.41 
14 7.83   57 6.76 
 ด้านการจัดการเรียน

การสอน 
 ด้านการบริการ

นักศึกษา 
58 5.27 

15 1.74 35 3.53   
16 1.47 36 3.64   
17 3.34 37 3.28   
18 3.44 38 11.45   
19 5.31 39 8.18   
20 2.72 40 9.30   
21 2.47 41 5.21   
22 5.28 42 14.67   
23 2.90 43 11.28   

2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.967 
 



118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผูว้ิจัย 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวปิยวรรณ   สีเชียง 
วันเดือนปีเกิด   27 กรกฎาคม  2521 
สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน  37 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  

กรุงเทพมหานคร 10800 
ต าแหนง่หน้าที่การงานปัจจุบัน นักวิชาการพัสดุ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต 

    กรุงเทพมหานคร 10300 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2531  ประถมศึกษา 
    จาก โรงเรียนประชานิเวศน์ 
 พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษาตอนต้น 
    จาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
 พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น 
    จาก มหานครพาณิชยการ 
 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    จาก โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ 
 พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป 
    จาก สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2556  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การอุดมศึกษา 
    จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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