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การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
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ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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This research aims to assess the needs of developing an environment to 

promote the 21st Century skills of Chandrakasem Rajabhat University students. The 
sample in this research consisted of 381 Bachelor's degree students in the second 
semester in the 2019 academic year at Chandrakasem Rajabhat University by stratified 
random sampling. The research tool was a questionnaire to assess the need to develop 
an environment to promote the 21st Century skills of Chandrakasem Rajabhat University 
students by preparing an online questionnaire. The reliability was 0.993 and the 
statistics used to analyze the data were average mean, percentage, standard deviation, 
and needs assessment with the Priority Need Index (PNI) and using the Modified Priority 
Need Index technique (PNI modified). The priority of essential elements needs in the 
environment in the 21st Century skills and found that the four needs were as follows: the 
first aspect was learning facilitated facilities (PNI). = 0.070), the second aspect was 
physical and promotion of the quality of life of the students (PNI = 0.054), the third 
aspect was assistance and information services (PNI = 0.038), and the fourth aspect 
was curriculum/learning management (PNI = 0.015), respectively. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน  ได้ก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ยุคเก่า ไปสู่โลกดิจิทัล ท าให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปล่ียนไป ทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็น  
การท าซ ้า ๆ (routine-work) ไม่ เพียงพอต่อการท างานในอนาคตอีกต่อไป เพราะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสเ์ช่น คอมพิวเตอร ์ IA สามารถท าแทนได ้ส่งผลใหส้ังคมไทย ตอ้งมีการปรบัตวัขัน้
สงูสดุ การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง นอกจากนีย้งัมีการเกิด
โรคอบุตัิใหม่ท่ีท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิตของมนษุยชาติไปอย่างสิน้เชิง   ท าให้
ตอ้งมีการปรบัเปล่ียน ทัง้แนวคิด สาระ ตลอดจนรูปแบบในการจดัการศกึษา ในฐานะท่ีการศกึษา
เป็นเครื่องมือ เป็นวิธีการท่ีส าคญัในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ ใหพ้รอ้มรบัมือและปรบัตวัให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับการปรับเปล่ียนของกระแสสังคมโลกทุกรูปแบบ (พระครูวินัย 
ธรจักรี  ศรีจารุเมธีญาณ , 2559 ,122) เน่ืองจากภาวการณ์แข่งขันของสังคมในปัจจุบันสูงขึน้ 
การด ารงชีวิตไดร้บัแรงกดดนัหลายดา้น  อีกทัง้ภาวะแรงกดดนัตอ่ความเปล่ียนแปลงในการปรบัตวั 
ก่อใหเ้กิดความวิตกกงัวล ขดัแยง้ในใจ การแยกตวั การหลีกเล่ียงการเผชิญปัญหาและอปุสรรคลด
นอ้ยลง ไม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง หาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเดิม ขาดทกัษะการท างาน
แกปั้ญหาร่วมกันกับผูอ่ื้น ขาดทกัษะการคิดท่ีแปลกใหม่ และแนวทางการแก้ปัญหาถูกตอ้งและ
สรา้งสรรค ์อาจน าไปสูก่ารแกปั้ญหาในวิธีท่ีไมเ่หมาะสม (ไพฑรูย ์ สินลารตัน,์ 2559, น.3)  

ฮิวจ ์เดลานี (2562 : ออนไลน)์ กล่าววา่ แมใ้นช่วงย่ีสิบปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดมี้ความ
พัฒนาก้าวหน้าในการเข้าถึงทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คือการศึกษาระดับ
อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งมียังไดมี้การปฏิรูปในส่วนของโครงสรา้งเพ่ือปรบัปรุง
คณุภาพของการเรียนการสอน แตถ่ึงกระนัน้ประเทศชาติไทยก็ยงัคงพบเจอกบัความทา้ทายในอีก
หลายสว่น เชน่ ผูเ้รียนปรมิาณมากยงัมีทกัษะพืน้ฐานไม่เพียงพอตอ่การศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้หรือ
ต่อการปฏิบัติงาน โดยจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินความรูต้่าง ๆ ทัง้ในระดบัชาติและในระดับ
นานาชาติ หรืออตัราส่วนของผูเ้รียนท่ีเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาในปัจจบุนัยงัคอ่นขา้งนอ้ย 
จึงท าให้เยาวชนท่ีเป็นประชากรในวัยเรียนจ านวนมากขาดทักษะเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงานในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคตท่ีมีการปรบัเปล่ียนอาชีพกันมาอย่างต่อเน่ือง การ
พฒันาทกัษะและการปรบัปรุงระบบการศกึษาจงึเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหป้ระเทศบรรลเุปา้หมาย
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ตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี รวมทัง้จะช่วยเพิ่มศกัยภาพ สรา้งโอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  และดว้ยตัวเลขแนวโน้มการปรบัเปล่ียนเขา้สู่การเป็น
สังคมผู้สูงวัยและสัดส่วนของประชากรในช่วงวัยท างานมีจ านวนถดถอยลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ทรพัยากรบุคคลท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น และเหมาะสม จึงเป็นสิ่งส าคญัของความสามารถในการ
แข่ งขัน ขอ งชาติ ไท ย กั บ น าน าช าติ ใน อน าคต   ดั งนั้ น คุณ ภ าพ และป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ของระบบการศึกษาทุกระดบัชัน้การศึกษา ตัง้แต่การศึกษาระดบัเตรียมอนุบาลจนถึงการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา รวมถึงสมรรถนะและทกัษะเฉพาะดา้นของบณัฑิต จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะสามารถ
ตอบโจทยด์งักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสม  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560 : ฉ) ไดมี้การก าหนดวิสยัทศันไ์วว้่า “คนไทยทุกคนไดร้บั
การศกึษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  โดยใชก้ารศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนใหมี้ทักษะดงักล่าว ซึ่งสอดคลอ้งกับประสงค ์ พรหมเมตตา (2555 : 
ออนไลน)์ ไดก้ล่าวไวว้่าการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทาง ก าหนดยุทธศาสตร ์
ในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับของการศึกษา  โดยทุกส่วนงานทั้งภาครฐัและเอกชน  ตอ้งมีส่วน
ร่วมกันก าหนดทิศทาง รวมถึงการสร้างรูปแบบ การสร้างแนวปฏิบัติ ท่ีดี ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีความรูท่ี้อยู่ในศาสตรน์ัน้ ๆ  
ท่ีจะเกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียน  ทกัษะเฉพาะดา้น ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีปฏิบตัิไดใ้นระดบั
ดีมากและความสามารถในการปฏิบตัิงานอาชีพท่ีจะเกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียน เพ่ือใชใ้นการด าเนินชีวิต
ในสงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั  ซึ่งจะอา้งอิงรูปแบบท่ีไดด้  าเนินการพฒันา 
โดย “เครือข่ายองคก์รความรว่มมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21” (Partnership For 
21st Century Skills) หรือ เครือข่าย P21  โดยเครือข่ายดงักล่าวไดพ้ฒันากรอบแนวความคิดเพ่ือ
การศกึษาการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยการผสมผสานความรูท่ี้อยู่ในศาสตรต์า่ง ๆ  ทกัษะเฉพาะ
ดา้น ความช านาญการและความรูเ้ท่าทันดา้นต่าง ๆ เข้าดว้ยกัน เพ่ือสรา้งความส าเร็จให้เกิด
ขึน้กับผูศ้ึกษาทัง้ส่วนของการปฏิบตัิงานและการใชชี้วิตประจ าวนัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต  ซึ่ง
ตอบโจทยใ์นเรื่องของทกัษะการใชชี้วิตประจ าวนั ไดอ้ย่างเหมาะกบับรบิทของสงัคมโลกในปัจจบุนั 
ทกัษะในการจดัการกบัความทา้ทายในชีวิต และทกัษะการรบัมือกับโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 
โดยกระบวนการในการสรา้งทกัษะเหล่านีไ้ม่สามารถสรา้งขึน้มาไดจ้ากจากกระบวนการท่ีใชใ้น
หอ้งเรียนแบบเดิม ๆ  อีกทัง้ World Economic Forum (WEF) ไดศ้ึกษาและสรุปความสามารถใน
การปฏิบัติท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st  Century Skill) ออกมาเป็น 16 ดา้น โดยสามารถแบ่ง
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ออกได้เป็น  3 หมวด  กระบวนการท่ี ใช้ในการสร้างทักษะเหล่ านี ้ไม่สามารถสร้างได้ 
จากขัน้ตอนการท าเนินการท่ีใชใ้นหอ้งเรียนแบบเดมิ ๆ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. ทักษะพื ้นฐาน (Foundational Literacies) ท่ีต้องใช้ใน การส่ือสาร ปฏิสัมพันธ์กับ
บทบาทหน้าท่ี ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งก็คือ อยู่ท่ีไหนแล้วต้องใช้อะไรบ้าง เพราะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  รวมถึงองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ไดก้่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมอย่างสิ ้นเชิง ซึ่ งทักษะเหล่านี ้ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษา (Literacy) ทักษะการค านวณ 
(Numeracy) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) ทักษะการใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรก์ับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว (Scientific Literacy) ทักษะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม 
(Cultural & Civic Literacy) และทักษะการจัดการดา้นการเงิน (Financial Literacy) นอกจากนี้
ยงัรวมไปถึง วิธีการเป็นผูป้ระกอบการ ก็นบัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การใชชี้วิตเชน่กนั 

2. ทักษะการจัดการกับปัญหา (Competencies) หรือความทา้ทายท่ีตอ้งเจอในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งความท้าทายส่วนใหญ่นั้น  จะมีความซับซ้อน ลึกซึง้เข้าใจยากขึน้กว่าเดิม 
เม่ือเทียบกบัความทา้ทายในโลกยคุเก่า โดยกลุม่ทกัษะนีจ้ะเป็นทกัษะส าคญัท่ีสอดคลอ้งกนัในการ
วิเคราะหปั์ญหาให้ตรงประเด็น (Critical Thinking) สรา้งขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
(Creativity) รวมทั้ ง ส่ื อส ารและท า งาน แบบ มี ส่ วน ร่วม กับ บุ คคล อ่ืน  (Communication   
Collaboration) เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ใหไ้ดอ้ย่างตรงประเด็น กลุ่มทกัษะนีม้กัถูกเรียกว่า 4C ซึ่ง
ถกูจดัไวว้า่เป็นทกัษะหลกั ท่ีท าใหม้นษุยเ์รามีความพิเศษเหนือกว่าคอมพิวเตอรห์รือ AI  ซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีคอมพิวเตอรห์รือ AI ยงัไมส่ามารถท าไมไ่ดน้ั่นเอง 

3. ทักษะการจัดการตัวเองกับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Character Qualities) ท่ีใน
ปัจจบุนัไดมี้การปรบัเปล่ียน ไปอย่างรวดเร็ว เช่น ความอยากรูอ้ยากเห็น (Curiosity) การคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์(Initiative) ความพากเพียร ตัง้มั่นในการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Persistence / 
Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตามระเบียบ
กฎเกณฑแ์ละสภาพแวดลอ้ม (Adaptability) ความเป็นผูน้  า (Leadership) และ ความเขา้ใจถึง
สังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness) ด้วยสาเหตุว่าความรวดเร็วของสภาพ
สงัคมท่ีปรบัเปล่ียน ไปท าใหป้ระชากรยุคปัจจบุนัตอ้งกา้วตามใหท้นั ทกัษะความสามารถเหล่านี ้
จึงมีความส าคญัมากขึน้ เพ่ือเป็นคนท่ีมีคณุภาพ (Character Qualities)  และเป็นคนท่ีกา้วทนัคน
อ่ืนอยูเ่สมอ 

 



  4 

โดย 6 ทักษะในกลุ่มท่ีแรกนั้นคือ ทักษะเฉพาะทางขั้นพืน้ฐาน (Literacies) ในบริบท 
ต่าง ๆ ท่ีเจอไดท้ั่วไปในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มท่ี 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่ม
ทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับ ‘ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social   Emotional Learning) โดยตรง 
และนับเป็นกลุ่มทักษะท่ีก าลังเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้เม่ือเด็กคนหนึ่งมีทักษะครบทั้ง 16 อย่าง 
ท่ีท  างานสอดคลอ้งกนั จะสามารถใชชี้วิตอยู่รอดบนโลกในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่าสภาพแวดลอ้มหรือ
สังคมจะเปล่ียนไปรวดเร็วแค่ไหน และไม่ว่าจะเจอความทา้ทายในชีวิตมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม 
ทกัษะเหล่านีจ้ะท าใหเ้ด็กคนหนึ่งสามารถเรียนรูต้ลอดเวลาได ้ซึ่ง เรียกว่า การเรียนรูต้ลอดชีวิต  
ท่ีไมไ่ดจ้บแคต่อนเราเป็นนกัเรียน นกัศกึษาในหอ้งเรียน  (Maytwin P. , 2561) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มีวตัถุประสงค ์
ท่ีมุ่งพฒันาใหค้นไทยทกุช่วงวยั เป็นคนท่ีสมบรูณ ์มีระเบียบวินยั มีคณุธรรมจริยธรรม คา่นิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสขุ โดยมีสขุภาวะจติและสขุภาพกายท่ีดี ครอบครวัอบอุน่ เป็นคนเก่งท่ี
มีทกัษะทางอาชีพ ความรู ้ความสามารถและ พฒันาตนเองไดอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต รวมไปถึง
การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางสงัคม ไดร้บัความเทา่เทียมในการเขา้ถึงทรพัยากรและการ
บริการทางสังคมส่วนกลางท่ีมีคุณภาพ บุคคลด้อยโอกาสได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ชุมชนมีความเขม้แข็งใหค้วามช่วยเหลือดูแลตนเองได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตรช์าติในการสรา้งการเติบโต  ในส่วนของคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสภาพแวดลอ้ม มี
จดุประสงคใ์นการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงคข์องการพฒันาท่ียั่งยืนในทุก
ภาคส่วน ทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ และความเป็นหุน้ส่วน  ความรว่มมือ
ระหว่างกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างบูรณาการ ใช้พื ้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนด
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน และการให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม  ใหม้ากท่ีสุด
เทา่ท่ีจะเป็นไปได ้ โดยเป็นการด าเนินการบนรากฐานการเติบโตรว่มกนั ไมว่่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ  
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และดา้นคณุภาพชีวิต โดยใหค้วามใส่ใจกบัการสรา้งสมดลุทัง้ 3 ดา้นเป็นส าคญั 
อนัจะน าไปสูค่วามถาวรยั่งยืนเพ่ือคนรุน่หลงัอยา่งแทจ้รงิ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2561: ออนไลน)์ 

การจัการสอนระดบัอุดมศึกษาเป็นหัวใจหลักส าคญัของการผลิตและพัฒนาก าลังคน
สรา้งงานวิจยัและนวตักรรมขัน้สูงเป็นแหล่งสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะน าศักยภาพของอุดมศึกษามาเป็นก าลังส าคัญของการขับเคล่ือน 
นอกจากนีคุ้ณภาพของการอุดมศึกษายังเป็นตัวชีว้ัดหนึ่งของการวัดขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และทุกประเทศของโลกใหค้วามส าคญักับการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศอย่าง
จริงจัง (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. 2561: ก) อีกทั้งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
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2561 ด้านการบริหารจัดการ  ยังได้ก าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรูท่ี้เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตอบสนองยทุธศาสตรข์องชาติ รวมถึงความตอ้งการท่ีหลากหลายของประเทศ ประกอบดว้ยดา้น
เศรษฐ กิจ   ด้านสังคม  และด้านสิ่ งแวดล้อม  โดยการมี ส่ วนร่วมของชุม ชน โดยรอบ  
สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนท่ีตัง้อยูใ่นและตา่งประเทศ 

การพฒันาก าลงัคน เพ่ือเขา้สู่ระบบการแข่งขนัของประเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานของการ
เรียนรูร้ะดบัอุดมศึกษาจึงเป็นหวัใจและปัจจยัส าคญั โดยหัวใจหลกัอยู่ท่ีโครงสรา้งหลกัสูตรท่ีจะ
ผลิตผู้ส  าเร็จการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในสังคมปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา ดา้นศกัยภาพและความพรอ้มใจการจดัการศึกษา ดา้นกายภาพ ก าหนดให ้
สถาบันอุดมศึกษา มีอาคารเรียนท่ีมีลักษณะส าคัญและเหมาะสมของอาคารเรียนท่ีมีสภาพดี 
มีหอ้งครบทุกประเภทตามความหลากหลายของสาขาวิชา หรือรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  
รวมถึงการมีพืน้ท่ีในการเรียน การสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมกับ จ านวนอาจารย์   จ  านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาตาม
แผนการรบันกัศึกษา ตามกฎเกณฑพื์น้ท่ีใชส้อยอาคารโดยประมาณ อีกทัง้ตอ้งจดัใหมี้หอ้งสมุด
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม  มีครุภัณฑค์วามปลอดภัยพืน้ฐานประจ าอาคาร  
ครุภัณฑอ์ุปกรณท์างการศึกษา และคอมพิวเตอร ์ มีปริมาณเพียงพอ พรอ้มต่อการจดัการศึกษา
อีกทั้งอาคารเรียนหรืออาคารกิจกรรมและบริเวณอาคารจะต้องมีความคงทน มั่นคง  แข็งแรง 
ปลอดภยัสะอาด  หรือความจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่าตอ้งส่งเสริม ช่วยเหลือให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสถาน 
ท่ีเรียน สภาพสิ่งแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
พฤติกรรมการเรียนรู ้และมีความรอบรู ้ซึ่งหมายความถึงหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนของ
ผูส้อน พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ยังไดก้ล่าวไวอี้กว่า มนุษยต์อ้งไดร้บัการศึกษาเพ่ือให้
สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์พรอ้มทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม
จรยิธรรมและมีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่ว่มกบัคนอ่ืนในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
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นอกจากนี้พระราชบัญญัติการจัดสภาพแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 4 ได้มีจุดหมายใหคุ้ณลักษณะอันพึงประสงคเ์ป็นอีกส่วนหนึ่งใน
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเ้รียนในทุกดา้น ควบคู่กับการเรียนการสอนทางดา้น
วิชาการเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรข์องแผนการศกึษาแห่งชาติ (2561) ยทุธศาสตรท่ี์ 5 กล่าวไวว้่า การจดัการศกึษาเพ่ือ
สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีเปา้หมายจ านวน 3 ขอ้คือ  

ขอ้ท่ี 1 คนทุกช่วงวยั มีจิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคณุธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด 
ตมหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีตัวชีว้ัดท่ีส าคัญคือ บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ผูเ้รียนทกุระดบัการศกึษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความใสใ่จในความส าคญั
ของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดลอ้ม ความมีคุณธรรม และการปรบัเปล่ียนหันมาใชห้ลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตประจ าวนัมากขึน้ และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ี
ตดิอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวของโลกเพิ่มมากขึน้  

ขอ้ท่ี 2  หลกัสตูร แหล่งศกึษาเรียนรู ้และส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสภาพแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิโดยมีตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัคือ จ านวนสถานศกึษาหรือสถาบนัการศกึษา
ท่ีจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้มเพิ่มมากขึน้ 

ขอ้ท่ี 3 จ านวนสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือปลกูฝังคณุธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบตัิเพิ่มขึน้  จ  านวนส่ือการเรียนรูใ้นส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการ
สรา้งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กบัสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึน้ และขอ้สุดทา้ย  การวิจยัเพ่ือพฒันาองค์
ความรูแ้ละนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดา้นการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัคือ  จ านวนงานคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตของมนษุยท่ี์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึน้  จ  านวนสถาบันการศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงประสานงานร่วมมือ กับ
ต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว ้คือ  ส่งเสริม สนับสนุนส่งเสริมการสรา้ง
จิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดลอ้มมีการน าแนวคิดตามหลกัของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิใน
การด ารงชีวิต  สง่เสรมิและพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร กระบวนการศกึษาเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้และส่ือ
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การเรียนรูต้า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม พฒันาความรู ้
งานวิจยั และนวตักรรมสิ่งประดษิฐ์ดา้นการสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environments) คือ 
ระบบส่งเสริมสนับสนุนท่ีจัดสรรเพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสุด เป็นระบบท่ี
สอดคลอ้งกับความตอ้งการเรียนรูท่ี้เป็นเอกลกัษณข์องผูเ้รียนทุกคนและสนบัสนุนความสมัพนัธ์
กบัมนษุยใ์นทางท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู ้เป็นการรวมเอาโครงสรา้ง เครื่องมือ  ชม สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียน เพ่ือท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 : ความตอ้งการของทกุคน สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จะเป็นระบบ ท่ีสอดคลอ้งกันได ้คือ สรา้งขอ้ปฏิบตัิเพ่ือการเรียนรู ้ใหก้าร
สนบัสนนุจากผูค้นโดยรอบและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีจะใหก้ารสนบัสนนุส่งเสรมิการเรียน
การสอนและการเรียนรู ้เพ่ือใหไ้ดผ้ลเชิงทกัษะในศตวรรษท่ี 21  สนบัสนนุ ชมุชน การเรียนรูร้ะดบั
มืออาชีพท่ีช่วยให ้นกัวิชาการดา้นการศึกษา ท างานร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ แนวปฏิบตัิท่ีดี
ท่ีสุดและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไปสู่การปฏิบตัิในหอ้งเรียน  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้น
บริบทของศตวรรษท่ี 21 เช่น ผ่านโครงการหรืองานอ่ืน ๆ น าไปใช ้ ช่วยให้เขา้ถึงเครื่องมือการ
เรียนรูท่ี้มีคุณภาพเทคโนโลยีและทรพัยากร  จัดสรรใหก้ารออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและการ
ตกแตง่ภายในศตวรรษท่ี 21 ส าหรบัการ เรียนรูแ้บบ กลุ่ม ทีมงานและของแตล่ะบคุคล และรองรบั
ชมุชนท่ีมีการขยายตวัและการมีส่วนรว่มระหว่างประเทศในการเรียนรูท้ัง้การเรียนแบบเผชิญหนา้ 
(face to face) และ ออนไลน ์(รชัดาภรณ์, 2562) ซึ่งสอดคลอ้งกับพระครูใบฎีกามณฑล  เขมโก  
(ชโูตศร,ี2562.) ท่ีกลา่วไวว้า่ การจดับรรยากาศในสถานศกึษาเป็นสิ่งส าคญัในการชว่ยสง่เสรมิการ
เรียนรูข้องผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต  
การจดับรรยากาศมีทัง้ดา้นกายภาพ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนทัง้การจดัตกแต่งใน
หอ้งเรียน จดัท่ีนั่ง จดัมุมเสริมความรูต้่าง ๆ ใหส้ะดวกต่อการเรียนการสอน เป็นการสรา้งความ
อบอุ่น ความสขุสบายใจใหก้บัผูเ้รียน  นอกจากนีก้ารสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้หเ้กิดความสขุแก่
ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบ  ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ 
การมีนิสยัรกัการเรียนรู ้การเป็นคนดี และการมีภาวะจิตใจท่ีเป็นสขุ สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตตอ่ไป 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม เดิมช่ือว่าโรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม ไดร้บัพระราชกรุณา
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปล่ียน
ฐานะเป็น “สถาบนัราชภัฏ” โดย “ใหส้ถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มีวตัถปุระสงคใ์หก้ารศกึษาวิชาการ และวิชาชีพชัน้สงู ท าการวิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม 
ปรบัปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ  ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทย
ฐานะครู” เฉพาะทางดา้นการผลิตบณัฑิต สถาบนัราชภฏัทกุแห่งใหส้ามารถผลิตบณัฑิตไดส้งูกว่า
ระดบัปรญิญาตรี และในปี พ.ศ. 2547 พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัราชภฏั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ท าให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่ง
สอดคลอ้งกบัปรชัญาของมหาวิทยาลยัคือ “ความรูดี้ มีคณุธรรม น าชมุชนพฒันา” มีพนัธกิจ คือ 1) 
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู ้คูค่ณุธรรม 2) วิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสูช่มุชน
และสงัคม 3) บริการทางวิชาการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนและสงัคม 4) ท านบุ  ารุง 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  5) พัฒนาชุมชนและสังคม ท่ีสอดคล้องกับแนวทางตาม
พระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ  6) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู    มหาวิทยาลยัมีวิสยัทศัน ์เป็นแหล่งเรียนรูแ้ละพฒันาภูมิปัญญา สอดคลอ้ง
กับประชาคมอาเซียนและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี  21 (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 2562: ออนไลน์ ) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นสถาบันการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิด
สอนในระดบับณัฑิตศกึษา ทัง้ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความหลากหลายในศาสตรก์ารจดั
การศึกษา ส่งผลใหมี้หลากหลายสาขาวิชาและมีความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละคณะซึ่งมหา
วิทยาจะตอ้งเพิ่มพืน้ท่ีทางการเรียนรูข้องนกัศกึษาในแบบทกัษะของชีวิตทกัษะของสงัคม เพ่ือเปิด
โลกทศันส์  าหรบับณัฑิตเพ่ือสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

จากรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน  (Self Assessment Report) ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประจ าปีการศกึษา 2561 ตวับง่ชีร้ะบบก ากบัการประกนัคณุภาพ
ระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ คณะกรรมการประเมินไดเ้สนอแนะจดุท่ีควรพฒันาวา่ดว้ยเรื่อง ควร
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับสาขาวิขาท่ีเปิดสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 2562,น. 147) ซึ่งนั่นแสดงว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบันยังมีจ  านวนไม่
เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน  หรือมีจ านวนเพียงพอแต่ไม่มีความพรอ้มใชง้าน หรือเป็น
เทคโนโลยีท่ีลา้สมัย เน่ืองจากผูว้ิจยัปฏิบตัิงานสายสนบัสนุนวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา และ
เพ่ือเป็นการส ารวจความเห็นทั่วไปของนกัศกึษาท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
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ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินการสมัภาษณต์วัแทนนกัศึกษา และไดพ้บประเด็นท่ี
น่าสนใจดงันี ้(ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1; ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2; ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3; 
ตวัแทนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4; 2562 : สมัภาษณ)์ 

1. ด้านหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาการพฒันาหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี นอกจากนีร้ะหว่างการจัดการเรียน
การสอน ก็ไดมี้การปรบัปรุงหลกัสูตร ใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกับการพัฒนาทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 อยู่ตลอดการบรหิารหลกัสตูรในระยะวลา 5 ปี แต่ยงัไม่พบการจดัหลกัสตูรระยะสัน้
เพ่ือเสรมิทกัษะดา้น soft skill ใหแ้ก่นกัศกึษาอยา่งเพียงพอ     

2. ดา้นกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม ไดมี้การพัฒนาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ครอบคลุมทกุพืน้ท่ีทั่วมหาวิทยาลยั บางพืน้ท่ียงัไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้
เต็มศกัยภาพ และมีการจดัภูมิทศันท่ี์ยงัไม่เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา
ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21  

3. ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จนัทรเกษม สิ่งอ านวยความสะดวกยงัมีไมท่ั่วถึงทัง้มหาวิทยาลยั เช่น สญัญา wifi ยงัไม่ครอบคลมุ
ทุกพืน้ท่ี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาคน้ควา้ของนักศึกษา หรือการเขา้ถึงสัญญาค่อนขา้งยาก 
และไม่เสถียรพอส าหรบัการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่ืออ่ืน ๆ เชน่ ตูร้บัค  ารอ้งตา่ง ๆ ของ
นกัศกึษาท่ียงัมีเพียงบางจดุเทา่นัน้ 

4. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ และการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร พบว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษม ไดมี้การจดัหนว่ยงานและบคุลากรส าหรบัใหค้วามชว่ยเหลือ และบรกิารขอ้มลูข่าวสาร 
ยงัไม่เพียงพอ ทั่วถึง ส าหรบันกัศกึษาทกุคน หรือบคุลากร หรืออุปกรณบ์างอย่างไม่อพัเดทขอ้มูล
ข่าวสาร ท่ีเป็นปัจจุบนั ระหว่างสองหน่อยงานใหข้อ้มลูไม่ตรงกนั ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความผิดพลาด
ตอ่การด าเนินการ สง่ผลใหเ้สียเวลา เสียความรูส้กึในการประสานงานหรือด าเนินการ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสมัภาษณค์วามเห็นของนกัศึกษาต่อประเด็น
ต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม ท่ีส่ง เสริมการเรียน รู้ทักษะแห่งศตวรรษ ท่ี  21 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4 ดา้น คือ สภาพแวดล้อมดา้นหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน สภาพแวดล้อมดา้นกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา สภาพแวดล้อม 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และสภาพแวดลอ้มดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือ และ
การบรกิารขอ้มูลข่าวสาร จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจประเมินความ
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ตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซึ่งการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ถือเป็นกิจกรรมส าคญัในการ
ตรียมการวางแผนหรือการพัฒนามหาวิทยาลยั ในดา้นหลกัสรูสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศึกษา สภาพแวดลอ้มดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
และสภาพแวดลอ้มดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ และการบริการขอ้มูลข่าวสาร ใหเ้อือ้ตอ่การเรียนรู้
และตอบสนองตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบณัฑิตท่ีมี
ความพร้อมและมีทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี  21 ได้  โดยหลักการของการประเมิน 
ความตอ้งการจ าเป็นอยู่ท่ีการพยายามหาความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีควรเป็น  กับสิ่งท่ีเป็นจริง 
ช่องว่างท่ีเกิดขึน้บอกถึงความจ าเป็น ซึ่งจะเป็นการสะทอ้งใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข  
ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสถานศกึษาตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย   

เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี  21 ของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี  21 ของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จะเป็นประโยชนต์อ่ซึ่งผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางการก าหนด
นโยบาย แผนงาน เพ่ือส่งเสริม ปรบัปรุง สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ตลอดจนสามารถพัฒนาศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และ
สามารถใชชี้วิตในสงัคมปัจจบุนัไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรส าหรบัการศึกษา คือ นักศึกษาภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ท่ีก าลงัศึกษา

เล่าเรียนอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ในภาคการศกึษาท่ี 
2  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 กลุ่มสาขาวิชา  ประกอบดว้ยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์และกลุ่ม
สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ รวมจ านวน 8,050 คน  
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ตวัแปรท่ีศกึษา  
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี  21 

ของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ทัง้หมด 4 ดา้น ดงันี ้ 
1. ดา้นหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 
2. ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา 
3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้  
4. ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิด ขอ้มลูสารสนเทศ
เพ่ือก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ความแตกต่างท่ีเกิดขึน้
บอกถึงปัญหาท่ีมีอยู่ซึ่งจะน าไปสู่การประมวลสังเคราะหแ์ละ ประเมินว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงควร
เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง  น าไปสู่การเริ่มหาทางแกปั้ญหา  และมีการเปล่ียนแปลงในทางบวกและ
สรา้งสรรค ์

2. สภาพแวดลอ้ม  หมายถึง สภาพโดยรวมท่ีอยู่รอบตวั รวมถึงบรรยากาศทางการเรียนรู ้
และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู ้เน้นการจัดภูมิทัศนส์รา้งบรรยากาศ ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ให้เกือ้กูลและพัฒนาการเรียนรู ้เสริมสรา้ง
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน การจัดการดา้นหลกัสูตร พัฒนาการเรียนรู ้พัฒนาศกัยภาพ
ผูเ้รียน เป็นระบบท่ีรองรบัความตอ้งการเรียนรูท่ี้เป็นเอกลักษณ์ของผูเ้รียนทุกคนและสนับสนุน
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในทางท่ีเป็นประโยชน์ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสมดุล 
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ตามความตอ้งการของนักศึกษา ทัง้ปริมาณและคณุภาพ เพราะ
สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดความรกั และความภาคภูมิใจในสถาบนั ซึ่งในท่ีนีจ้ะแบ่ง
ออกเป็น 4 หวัขอ้ดงันี ้ 

2.1 ดา้นหลกัสตูร หมายถึง หลกัสตูรท่ีจดัการเรียนการสอน ซึ่งมีทัง้หลกัสตูรระยะสัน้
และหลกัสตูรระยะยาว ท่ีจดัการสอนใหน้กัศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีมีความทนัสมยั ส่งเสริมต่อ
การพฒันาทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

2.2 ดา้นกายภาพและสง่เสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา หมายถึง สภาพโดยรวมท่ีอยู่
รอบตัว และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู ้เน้นการจัดภูมิทัศนส์รา้งบรรยากาศ ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด การจัดอาคารเรียน การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
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คอมพิวเตอร ์สนามกีฬา ห้อง fitness รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ให้เกื ้อกูลและ
พฒันาการเรียนรู ้เสริมสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน มีการจดัสรรทรพัยากรอย่างคุม้ค่า
และสมดลุ เหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา เป็นไปตามความประสงคข์องนกัศกึษา ทัง้ดา้นปริมาณ
และดา้นคณุภาพ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดความรกั และความ
ภาคภมูิใจในสถาบนั 

2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้ หมายถึง อุปกรณ์ วัสดุและ
วิธีการส่ือ ถ่ายทอดความรู ้เป็นส่ือกลางในการน าความรูส่ื้อความหมายระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนให้
มีความเขา้ใจง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือความหมาย และสรา้งความสะดวกสบายมากขึน้  
มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน เนือ้หาและรูปแบบมีความทันสมัย มีคุณภาพดีพรอ้มใช้งาน  
มีประโยชนต์่อการเรียนรูใ้นลักษณะต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องวิชวลไลเซอร ์ ไมค ์ส่ือ 
โปรเจคเตอร ์อิเล็กทรอนิกส ์(Digital Contents) ในรูปแบบส่ือออนไลนผ์่านเว็บไซต ์e-Book หรือ 
Applications และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ท่ีช่วยให้ส่ือความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ รวมถึงช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การใชเ้ครื่องมือในการรวบรวม ประมวลผล รบัส่งน าเสนอ
ข้อมูล การติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อาจจะใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 
เพ่ือการเรียนการสอนทัง้คอมพิวเตอรป์ระจ าหอ้งปฏิบตัิการ คอมพิวเตอรป์ระจ าหอ้งเรียน ศูนย์
ข้อมูล Data Center และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการศึกษา ส าหรับใช้ในการเรียน  
การสอน การพัฒนาเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไรส้าย ซอฟแวรต์่าง ๆ เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นตัว
สนบัสนนุและชว่ยเหลือใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรูสู้ศ่ตวรรษท่ี 21 

2.4  ด้านการให้ความช่ วย เห ลือและการบริ การข้อมูลข่าวสาร หมายถึ ง 
การปฏิบตัิงานใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีช่วยใหน้ักศึกษาไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว 
สถานท่ีใหบ้ริการเหมาะสม เขา้ถึงง่าย มนษุยส์มัพนัธข์องบคุลากรผูใ้หบ้ริการ  แกปั้ญหาตา่ง ๆ มี
ความเท่าเทียมกัน โดยให้ค  านึกถึงความตอ้งการของนักศึกษาเป็นหลัก เช่น การให้ค  าปรึกษา 
แนะน าวางแผนการเรียน การจดัสวสัดิการ การแนะแนวอาชีพ เพ่ือใหน้กัศึกษามีความพรอ้มใน
การเรียนรูแ้ละพฒันาดา้นสตปัิญญา ตัง้แตเ่ขา้รบัการศกึษาจนกระทั่งเรียนจบ 

3. ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 หมายถึงทกัษะท่ีเหมาะสมกับการด าเนินชีวิต และการปฏิบิ
งานในสงัคมแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกบับริบทโลกปัจจบุนั สามารถ
จัดการกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างเหมาะสมหลายรูปแบบในแต่ละสถานการณ์  World 
Economic Forum (WEF) ไดศ้ึกษาและสรุปทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st-Century Skill) 
ออกมาเป็น 16 ทกัษะ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 หมวด  คือ  ทกัษะพืน้ฐาน 6 ทกัษะ   ทกัษะ
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การจัดการกับปัญหา  4 ทักษะ และทักษะการจัดการตัวเองกับสภาพสังคม  6 ทักษะ โดย 6 
ทกัษะในกลุ่มแรกเป็นเรื่องพืน้ฐานท่ีเจอไดท้ั่วไปในโลกศตวรรษท่ี 21 ส่วนทกัษะในกลุ่มท่ี 2 และ 3 
เป็นทกัษะการเขา้สงัคมและอารมณ’์ (Social   Emotional Learning) ซึ่งนบัเป็นกลุม่ทกัษะท่ีก าลงั
เป็นท่ีตอ้งการมากขึน้เม่ือเด็กคนหนึ่งมีทกัษะครบทัง้ 16 อย่างท่ีท างานสอดคลอ้งกัน จะสามารถ
ใชชี้วิตอยู่รอดบนโลกในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่าสภาพแวดลอ้มหรือสงัคมจะเปล่ียนไปรวดเร็วแคไ่หน 
และไมว่า่จะเจอความทา้ทายในชีวิตมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

4. กลุ่มสาขาวิชา หมายถึง กลุ่มของศาสตรท่ี์มีบริบทจัดการเรียน รู้ในลักษณะท่ี
คลา้ยคลึงกัน โดยจัดแบ่งตามคณุวุฒิการศึกษา ซึ่งการประกันคณุภาพการศึกษาระดบัคณะได้
แบ่งกลุ่มสาขาวิชาไว ้3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบดว้ย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และกลุ่มสาขาวิขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยในท่ีนี ้จะ
เลือกใช้เพียง 2 กลุ่มสาขาวิขาคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งจะมี 3 หน่วยงานคือ คณะ
วิทยาศาสตร ์คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลยัการแพทยท์างเลือก  และ 2. กลุ่มสาขาวิขา
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ซึ่งจะมี 3 หน่วยงานคือ คณะศกึษาศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ 
และคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เพ่ือความเหมาะสมในการก าหนด  กลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทักษะ
แหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1. ดา้นหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน   
2. ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา 
3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
4. ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือ และการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒ นา
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

1. ดา้นหลกัสตูรการจดัการเรียนการ
สอน   

2. ดา้นกายภาพและสง่เสรมิ
คณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู ้

4. ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือ และ

การบริการขอ้มลูขา่วสาร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม ตามล าดบัดงันี ้ 

1. การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
2. ความหมายและความส าคญัของสภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู ้
3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
4. องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม 
5. ทกัษะการเรียนรูแ้หง่ศตวรรษท่ี 21 
6. ตวัแปรท่ีมีผลตอ่การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้
7. การจดัการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

แบโรว ์และมิลเบอรน์ (Barrow and Milburn. 1990, p.  222-224) ไดใ้หค้วามหมาย 
ความตอ้งการจ าเป็นว่า  หมายถึง  บางสิ่งบางอย่างท่ีขาดแคลน หรืออาจจะไม่ขาดแคลนแต่ 
จ  าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคบ์างอยา่ง 

ดนัเตอร ์และ แอนดิว (Dunter and Andrew. 1996, p.  219) ไดใ้หค้วามหมายของ      
ความตอ้งการจ าเป็นว่า หมายถึง  แรงจงูใจขัน้พืน้ฐานหรือความจ าเป็นของสิ่งมีชีวิตในขัน้พืน้ฐาน 
คือ อาหาร ท่ีพกั  เครื่องนุง่หม่และอากาศท่ีสะอาด 

แมคคิลลิบ  (Mckillip. 1987, p. 10) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นว่า  
หมายถึง  การตดัสินคุณค่าของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวกับปัญหาท่ีพบ และพยายามหา
หนทางในการ แกปั้ญหา  ความหมายดงักลา่วจะเก่ียวขอ้งใน 4 ลกัษณะ คือ  

1. ความตอ้งการจ าเป็น เป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุคา่ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่
ละบคุคล   

2. ความตอ้งการจ าเป็น  เป็นเรื่องเฉพาะของกลุม่  
3. ความตอ้งการจ าเป็นเรื่องท่ีอยูใ่นรูปของปัญหาเม่ือผลผลิตไมเ่พียงพอ  
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4. ความตอ้งการจ าเป็น เป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือการพิจารณา
หาหนทาง ในการแกปั้ญหา  

วิสกิน และอัลชูลด ์(Witkin and Altschuld. 1995, p.  4)  กล่าวว่า  ความตอ้งการ
จ าเป็น คือ ความไม่เหมือนกนัหรือช่องว่าง ระหว่างสิ่งท่ีเป็นอยู่หรือสภาพท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและ
สภาพท่ีควร จะเป็นหรือสภาพท่ีพงึปรารถนา 

นนัธิมา  ศรีสวุรรณ (2550, น.  9) ไดก้ล่าววา่ ความตอ้งการจ าเป็น  หมายถึง  สภาพ
ปัญหาท่ีตอ้งการไดร้บัการแกไ้ข ปรบัปรุง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่บุคคล  หน่วยงาน  ซึ่งวดัไดจ้าก
การเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจรงิ กบัสภาพท่ีควรจะเป็น 

ธัญชนก ศิรโิสภิตกลุ (2558:21) กล่าวว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง 
กระบวนการท่ีเป็นระบบ วิเคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนักบัสภาพท่ีคาดหวงั ในการ
หาความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดต้รงกับ
สภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิหรือความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ 

สวุิมล  ว่องวาณิช (2542, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ว่า เป็นกระบวนการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนั  (what is) กับสภาพท่ีควรจะ
เป็น (what should be) ท่ีมีระบบเพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง  โดยเป็นการระบุความ
ตอ้งการจ าเป็น พิจารณาตดัสินความขดัแยง้ ตรวจสอบสภาพทั่วไปตามธรรมชาติและหาสาเหตท่ีุ
ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น และการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคตเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตัดสินใจในการปรบัปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดท า
แผนการด าเนินงานองคก์ร 

ทรงสิริ  วิชิรานนท ์และอรุณี  อรุณเรือง (2559, น. 7) การประเมินความต้องการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการคน้หาความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการ
ตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดต้รงสภาพหรือความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ 

ธญัชนก ศิริโสภิตกลุ (2558, น. 21) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ วิเคราะหค์วามแตกตา่งระหว่างสภาพปัจจบุนักบัสภาพ
ท่ีคาดหวงั ในการหาความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิหรือความ ตอ้งการท่ีแทจ้รงิ 

นันทวัน ข าส าราญ (2563:ออนไลน)์ ไดส้รุปว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
เป็นกระบวนการเพ่ือทราบปัญหาและการรวบรวม ขอ้มลูส าหรบัการวางแผนแกไ้ขปัญหา โดยปกติ
ครูท่ีออกแบบการเรียนการสอนส าหรบัใชส้อนในหอ้งเรียน การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมกัท า



  17 

ในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ โดยครูน าผลจากการประเมิน  ทั้งการประเมินความก้าวหน้า 
(formative evaluation) ท่ีท  าในระหว่างการเรียนการสอน และการประเมิน ผลสรุป (summative 
evaluation) ซึ่งท าภายหลงัการเรียนการสอนเสรจ็สิน้แลว้ เพ่ือตดัสินผลการเรียน ของผูเ้รียนมาใช้
เป็นขอ้มลูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน แตส่  าหรบันกัออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีความประสงค์
จะพฒันาส่ือคอมพิวเตอรช์่วยสอนเพ่ือฝึกการแยกตวัประกอบในวิชาคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียน
ในระดบัชัน้ ป.4 ทั่วประเทศนัน้ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นตอ้งท าอย่างเป็นระบบ ถึงแมว้่า 
จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแต่ก็เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า เพราะท าให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีตอบสนองเปา้หมายการเรียนรูแ้ละ
ความตอ้งการของ ผูเ้รียนกลุม่ใหญ่ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 (2559, น. 3) การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือการอบรมพัฒนาครู ในพืน้ท่ี
ส านกังานศึกษาธิการภาค 1 ในสิ่งท่ีตอ้งการใหมี้หรือใหด้  าเนินการในเรื่องรูปแบบ/วิธีการในการ
อบรม หลกัสตูรการอบรม ระยะเวลาท่ีอบรม เพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรบัการด าเนินงานในพืน้ท่ี 

อาจสรุปไดว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ กระบวนการวิเคราะห์ ความ
แตกตา่งอยา่งเป็นระบบระหว่างสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และสภาพท่ีควรจะเป็นของสิ่งท่ีตอ้งการ
ศกึษา เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มลูในการตดัสินใจแกปั้ญหาไดต้รงตามความตอ้งการ โดยมีการจดัล าดบั
ความจ าเป็นก่อนหลงัของสิ่งท่ีจะเกิด 

1.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิสกิน และอัลชูลด ์(Witkin and Altschuld. 1995, p. 10)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย

ของ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นวา่  เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งพฒันาและปรบัปรุงโปรแกรม
การ บริหารโครงสรา้งขององคก์าร  และการด าเนินการเพ่ือมุ่งพัฒนาและปรบัปรุงโปรแกรมการ
บริหาร โครงสรา้งขององคก์าร  และการด าเนินงานขององคก์ารให้ดีขึน้หรือผสานองค์ประกอบ
เหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนั  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะวางหลกัเกณฑใ์นการก าหนดว่าจะจดัสรร
เงิน  พนกังาน  อปุกรณ ์และทรพัยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชนส์งูสดุไดอ้ยา่งไร 

สุวิมล  ว่องวาณิช (2542, น. 14) ไดก้ล่าวว่า  จุดมุ่งหมายของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น คือความพยายามใหไ้ดข้อ้มูลท่ีช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าใหก้าร
พฒันากิจกรรมหรือการแกปั้ญหาตา่ง ๆ สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเกิดขึน้จรงินัน้ 
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นันธิมา   ศรีสุวรรณ (2550, น. 10) ไดส้รุปว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน ามาใช้ ในการวางแผนการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

นนัทวนั ข าส าราญ (2563:ออนไลน)์ ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการเรียนการสอนมีจดุมุง่หมายดงัตอ่ไปนี ้

1. คน้หาปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอน ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในหอ้งเรียนไม่
สามารถแก้ไข ไดด้ว้ยการเรียนการสอนทุกปัญหา ดงันัน้นักออกแบบการเรียนการสอนจะตอ้ง
พิจารณาวา่ปัญหาใด ท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการเรียนการสอน เชน่ ปัญหานกัเรียนขาดความรูห้รือ
ทักษะปฏิบัติในวิชาใด วิชาหนึ่ง ปัญหานีส้ามารถแก้ไขไดด้้วยการเรียนการสอน โดยท่ีครูจัด
โครงสรา้งความรูใ้หมี้ความสมัพนัธ ์เช่ือมโยงตามล าดบัจากง่ายไปยากและน าเสนอใหเ้หมาะสม
กบัความสามารถในการรบัรูข้องผูเ้รียนให ้ 

2. คน้หาว่าอะไรคือความรู ้ทกัษะท่ีควรสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน ความรู ้ทกัษะนัน้เป็น
สิ่งใหม่หรือ เคยเรียนมาแลว้ ธรรมชาตแิละลกัษณะส าคญัของความรูแ้ละทกัษะนัน้เป็นอยา่งไร จะ
สอนความรู ้ทักษะนัน้ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างไร ผูอ้อกแบบจะตอ้งคิดถึงเนือ้หาท่ีจะใหผู้เ้รียนไดร้บั
และทกัษะท่ีผูเ้รียน พึงไดร้บัการพฒันา นั่นคือการตอบค าถามใหไ้ดว้่า จะใหผู้เ้รียนรูอ้ะไรและท า
อะไรไดจ้ากการเรียนการสอน ท่ีจดัขึน้  

3. ท าให้รู ้จักผู้เรียนมากขึน้ เพ่ือให้การออกแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับผูเ้รียน ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผูอ้อกแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีสารสนเทศ
เก่ียวกบัผูเ้รียนใหม้ากขึน้ เช่น ความรูเ้ดิมของผูเ้รียนท่ีมีอยู่ ความรูข้องผูเ้รียนซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีช่วย
ให้เรียนรูเ้รื่องใหม่ไดง้่ายขึน้ ความถนัด ความสนใจ ระดับพัฒนาการทางสติปัญญา แรงจูงใจ 
เหล่านีล้้วนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียน ดังนั้นการรูจ้ักผู้เรียนช่วยให้นัก
ออกแบบสามารถออกแบบการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบั ผูเ้รียนมากขึน้  

4. ท าให้เขา้ใจบริบทของการเรียนการสอนซึ่งหมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ี
เป็นสิ่งแวดลอ้ม ของการเรียนการสอนและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนทัง้ในดา้นท่ี
สง่เสรมิและเป็นอปุสรรค ตอ่การเรียนการสอน  

5. ช่วยส ารวจปัญหาการเรียนการสอนและหาทางแก้ปัญหา นักออกแบบการ
เรียนการสอน จะใชว้ิธีการเชิงระบบในการวิเคราะหว์่าอะไรคือปัญหาของการเรียนการสอน การ
เสนอทางเลือกตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาและพิจารณาวา่แนวทางใดสามารถแกปั้ญหาได้
ดีท่ีสดุ จะใชส้ารสนเทศใด ในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมท่ีสดุ 
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6. ช่วยใหน้กัออกแบบการเรียนการสอนสามารถก าหนดเป้าหมายการเรียนรูท่ี้
ชดัเจนเพ่ือใช ้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือและการวดัประเมินผลผูเ้รียนได้
สอดคลอ้งกบัเนือ้หา ผูเ้รียนและบรบิทการเรียนการสอนมากขึน้ 

อาจกล่าวไดว้่า จดุมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ การคน้หา 
ตรวจวิเคราะห ์หรือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือจดุอ่อนท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งท่ีศกึษา  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู
ท่ีจะน ามาช่วยวางแผนการด าเนินงานแก้ปัญหาใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

1.3  ข้ันตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิสกิน และ อัลชูลด ์(Witkin and Altschuld. 1995, pp. 14-15) ไดเ้สนอโมเดล

การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีเรียกว่า  “three-phase model” โดยแบ่งขัน้ตอนการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น  ออกเป็น 3  ระยะ  

ระดับท่ี 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ)  เป็นระยะการเตรียมการก่อนการ
ประเมิน ความตอ้งการจ าเป็น  ได้แก่  การก าหนดแผนการด าเนินการ  การก าหนดจุดหมาย
หลกัการ ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นของความตอ้งการจ าเป็น  การระบุขอ้มูลท่ีมีอยู่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอบเขต ของความตอ้งการจ าเป็น  รวมถึงการก าหนดขอ้มลูท่ีจะรวบรวม  แหล่งท่ีมาของขอ้มลู 
วิธีการ ระดบัความสามารถในการใชข้อ้มลู  

ระดับท่ี 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมขอ้มูล)  เป็นระยะการเก็บขอ้มูลและ         
ความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็น  การจัดล าดบัความตอ้งการจ าเป็นก่อนหลงัขัน้แรก  
การวิเคราะหส์าเหต ุ ระดบัท่ี 1,2 และ 3 การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู   

ระดบัท่ี 3 หลงัการประเมิน (การน าไปใชป้ระโยชน)์  เป็นระยะของการใชผ้ลการ
ประเมิน ความตอ้งการจ าเป็น  ไดแ้ก่ การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นก่อนหลงัในทกุระดบัท่ี 
สามารถน าไปประยุกตใ์ช ้การพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหา  การพัฒนาแผนปฏิบตัิงานในการ 
แกไ้ขปัญหา  การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  การเผยแพรผ่ลท่ีไดร้บั 

นนัทวนั ข าส าราญ (2563:ออนไลน)์ กลา่ววา่ กระบวนการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น เป็นการด าเนินงานท่ีแปลงความต้องการท่ีเป็น เจตนารมณ์หรืออุดมคติให้เป็นความ
ตอ้งการท่ีเป็นจริงโดยพิจารณาจากขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีรวบรวมจาก แหล่งขอ้มูลและผูเ้ก่ียวขอ้ง
หลายฝ่าย น ามาเปรียบเทียบและทบทวนเพ่ือหาแนวทางท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ในการบรรลุความ
ตอ้งการหรือการแก้ปัญหาท่ีประสบ มี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การบรรยายความตอ้งการจ าเป็น การ
รวบรวมขอ้มลู การสรุปและทบทวนความตอ้งการจ าเป็น 
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นันธิมา  ศรีสุวรรณ  (2550, น. 13) ขั้นตอนประเมินความต้องการจ าเป็น
ประกอบดว้ยเรื่องท่ีส าคญั คือ การก าหนดจดุประสงค ์ของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  การ
ก าหนดขอบเขตของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น    การก าหนดวิธีการของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น  การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็น การรายงานผลการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น และการใชผ้ลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

ทรงสิริ  วิชิรานนท์ และ อรุณี  อรุณเรือง (2559, น. 12)สรุปไวว้่า ขั้นตอนการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น  ประกอบดว้ย การก าหนดจดุประสงคข์อง การก าหนดขอบเขต การ
ก าหนดวิธี การจดัเรียงล าดบั การรายงานผลการประเมิน และการใชผ้ลการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น  

อาจกล่าวไดว้่า ขั้นตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  มีหลักสูตรอยู่ดังนี ้
การก าหนดจุดประสงค ์การก าหนดขอบเขต  การก าหนดวิธีการ  การจดัเรียงล าดบั การรายงาน
ผล และการใชผ้ลการประเมิน 

1.4  การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  
สุวิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวว่า การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ

ตอ้งการจ าเป็น เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นแต่ละประเด็น  จากนั้นน าความ
ตอ้งการจ าเป็นมาจดั เรียงล าดบั (Sort) ตัง้แต่ความส าคญัมากไปหานอ้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ระบคุวามตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุและมีความเรง่ด่วนท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาก่อน
ภายใตเ้ง่ือนไขทรพัยากรท่ีมี จ  ากดั 

ในปัจจุบันการจัดเรียงล าดับความตอ้งการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคการจัดล าดับ
ส าหรบัขอ้มูล แบบการตอบสนองคู่ ท่ีมีพืน้ฐานแนวคิดของการนิยามความตอ้งการจ าเป็นตาม
โมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) วิธีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็นสามารถกระท าได ้

ทัง้นี ้ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นกลุ่มวิธีท่ีใชห้ลกัประเมินความแตกตา่งเป็น
กลุ่มวิธี ท่ีนิยมใช้มากซึ่งมีการ รวบรวมข้อมูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวัดท่ีแสดงระดับ
ความส าคญั (I = Importance) ของขอ้ความนัน้ และมาตรวดัท่ีแสดงระดบัท่ีขอ้ รายการนัน้ไดร้บั
การตอบสนองห รือ ระดับ สัมฤท ธิผล  (D = Degree of Success) ท่ี เป็ นอยู่ ใน ขณ ะนั้ น 
เปรียบเสมือนคา่ท่ีบอกระดบัของ “What Is” โดยสตูรในการค านวณระดบัความตอ้งการจ าเป็นแต่
ละ วิธีมีรายละเอียด ดงันี ้
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1) วิธี Mean Difference Method (MDF) ก าหนดโดยหาผลตา่งของคา่เฉล่ียของ 
I และ คา่เฉล่ียของ D บางคนเรียกวิธีนีว้า่ Rank Order of Difference Score 

 

MDF = I – D 
 

2) วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็นวิธีการเรียงล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการ จ าเป็นซึ่งพฒันาขึน้มาโดยใชค้า่สถิตใินรูปดชันีท่ีสามารถบอกคา่ต ่าสดุและสงูสดุได ้

 

PNI = (I – D) x I 
 

3) วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรท่ีปรบัปรุงจากสูตร 
PNI ดัง้เดิม โดย นงลักษณ์ วิรชัชัย และสุวิมล ว่องวาณิช เป็นวิธีการท่ีหาค่าผลต่างของ (I - D) 
แลว้หารดว้ยค่า D เพ่ือควบคมุขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัท่ีไม่มีช่วงกวา้งมาก
เกินไปและใหค้วามหมาย เชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชร้ะดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณ
คา่อตัราการพฒันาเขา้สูส่ภาพ ท่ีคาดหวงั 

 

           PNImodified = (I – D)/ D 
 

4) การวิเคราะหแ์มทริกซ ์(Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะหท่ี์เนน้การเสนอ
ผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนท่ีเป็นจดุแข็งและจุดอ่อนท่ีควรไดร้บัการพฒันา โดยการ
แบ่งตาราง เป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความคาดหวัง และสภาพปัจจุบันท่ี
เกิดขึน้ จุดท่ีใชแ้บ่งอาจเป็น ค่าเฉล่ียของคะแนนสูง – ต  ่าท่ีก าหนด หรือเกณฑท่ี์ผูป้ระเมินเห็นว่า
เหมาะสมเป็นจดุตดั (Cut – off Score) 

การจัดเรียงล าดับความส าคัญ (setting  priority) ของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ซึ่งท าใหก้ารประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นมีความสมบูรณ์ (คมศร  วงษ์รกัษา.2540 อ้างอิงจาก Witkin, 1984) ท าให้ผู้ประเมินได้
ทราบถึงปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีควรไดร้บัการแกไ้ขอย่างรวดเร็วก่อนปัญหาอ่ืน  ท าให้
สามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งมีล าดบัความส าคญั 

อาจกล่าวไดว้่า  การจดัเรียงล าดบัของความตอ้งการจ าเป็น เป็นขัน้ตอนรองสุดทา้ย
ก่อนการน าผลไปใชแ้กปั้ญหาตาม โดยการจดัเรียงล าดบัความส าคญั จะวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จ าเป็นในแตล่ะประเดน็ แลว้น ามาจดั เรียงล าดบั (Sort) ตัง้แตค่วามส าคญัมากไปหานอ้ย  
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ความหมายและความส าคัญของสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
ความหมายของสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้ดงันี ้
จิตชญา   บาลโสง (2560, น. 12) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้

หมายถึง บรรยากาศทางการเรียนรูท่ี้มีส่วนช่วยส่งเสริม   สนับสนุน พัฒนาการเรียนรู ้พัฒนา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดี ซึ่งไดแ้ก่ อาคาร สถานท่ี เครื่องมืออปุกรณ ์เทคนิควิธีการ
ทางสารสนเทศ และการมีปฏิสมัพนัธร์่วมกับบุคคลอ่ืน  เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอ่ผูเ้รียนอยา่งสงูสดุ 

กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์(2555 : ออนไลน ์) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะช่วย
ส่งเสริมความคิด การแกปั้ญหา และจินตนาการ ใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดีงามได ้โดยสภาพแวดลอ้ม
แบง่ได ้2 ประการ คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม สามารถพบเห็นไดด้ว้ยสายตา หรือสมัผสัจบั
ตอ้งได ้และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม ซึ่ง เป็นสิ่งท่ีสามารถรบัรูไ้ด ้เป็นตน้  

 สถิตย ์จอมใส (2563 :  ออนไลน)์  ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียน (Learning Environment) ไวว้่า สภาวะใดๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนรูข้องมนุษยท์ัง้ทางออ้มและ
ทางตรงทัง้ท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) 
หรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ สภาพต่างๆ ท่ีมนษุยท์  าขึน้ เช่น 
อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เกา้อี ้วสัด ุอปุกรณ ์หรือส่ือตา่งๆ รวมทัง้สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่ตาม ธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ 
ตน้ไม้ พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ในสังคมสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มใหม่เพ่ือการเรียนรูไ้ม่ได้
จ  ากดัเพียงในหอ้งเรียน หากแตเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นวตักรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการ
ขยายขอบเขตของสภาพการเรียนรูท่ี้กวา้งขวางขึน้ และไมจ่  ากดัในเรื่องของเวลาและสถานท่ี 

อรพนัธุ ์ ประสิทธิรตัน ์(2545, ออนไลน)์ ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไว้
ว่า สภาพหรือสภาวะ หรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งท่ีถูกจดัท า
สรา้งขึน้ อาจเป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นไดห้รือเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่ในหอ้งเรียน
หรือนอกหอ้งเรียน ซึ่งมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูข้องผูเ้รียน และได้
ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเก่ียวข้อง  หรือได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี ท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียนจะ
เป็นสิ่งท่ีพงึพอใจในการเรียนท าใหเ้กิดสมาธิและปัญญา 

ส าเนาว ์ขจรศิลป์ (2538, น.70) อา้งถึงใน นันทภ์ัส อัจฉริยบุตร (2557, น. 10) 
ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มของสถาบนัอดุมศกึษาว่า หมายถึง สิ่งท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต และ
สถานการณ์ต่าง  ๆ ท่ีบุคคลสรา้งขึน้ สิ่งมีชีวิตไดแ้ก่ มนุษย ์สตัว ์พืช สิ่งไม่มีชีวิต ไดแ้ก่  อาคาร
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สถานท่ี รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ส่วนสภาพการณท่ี์บุคคลสรา้งขึน้ เช่น กฎ ระเบียบ 
บรรยากาศ สงัคมและวฒันธรรม 

เพสและเติร ์น  (สุมิตรา ชิตามร. 2546 , น.9; อ้างอิงจาก  Pace; & Stern. 
1965:26) ได้ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย หมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ ์
สภาพการณ ์สิ่งเรา้ตา่ง ๆ แนวความคิดและลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งบงัคบัใหบุ้คคลท่ีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยตอ้งปฏิบัติตาม เช่น ลักษณะของบริเวณอาคารสถานท่ี สภาพเหตุการณ์ ความ
ขดัแยง้ การประสานงาน แนวคิด ปรชัญา อุดมการณ์ พฤติกรรมกระท าตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง  ๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยัท่ีเสรมิสรา้งให้
นิสิตนกัศกึษาเกิดความตอ้งการในการพฒันาบคุลิกภาพและความสามารถของตนเองได ้

นันท์ภั ส   อัจฉ ริยบุ ต ร   (2557 , น . 11) ได้กล่ าว  สภ าพ แวดล้อม ของ
สถาบนัอดุมศกึษา หมายถึง ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีอยู่ภายในสถาบนัทัง้ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต และ
เป็นสิ่งเราท่ีเสริมสรา้งใหน้กัศึกษาเกิดความตอ้งการในการพฒันาตนเอง โดยสิ่งเรา้ดงักล่าวอาจ
เป็น วตัถุ บุคคล พฤติกรรม เหตกุารณ์ และสิ่งต่างๆ ทั่วไป ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และ
การพฒันาของนกัศกึษาทกุดา้น 

ปาจรีย ์ สิริปริญญา (2558, น.9) ไดส้รุปว่า สภาพแวดลอ้ม คือ สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่
รอบตวัมนุษยท์ัง้ท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ 
สิ่งแวดล้อมมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมคือมองเห็น จับต้องได้ และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรมคือ ไม่
สามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้แตเ่ป็นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่รงิ 

ประวีณา  โภควณิช (2560, น. 23) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม คือ องคป์ระกอบ
ของสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษาท่ีอยู่สภาพการเรียนรูอ้นัจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาในทกุ ๆ ดา้น ซึ่งไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัการเรียนการสอน ความสมัพนัธ์
กับเพ่ือน รวมทัง้ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานท่ี การจดัอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในถานศึกษาจึงเป็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีเป็น
สิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต ทัง้ดา้นกายภาพและดา้นสงัคม 

ทัง้นีอ้าจสรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้หมายถึง การจดัการดา้น
หลกัสตูร รวมถึงบรรยากาศทางการเรียนรู ้มีระบบสนบัสนนุท่ีจดัสรรเพ่ือใหม้นษุยเ์กิดการเรียนรูท่ี้
ดีท่ีสุด พัฒนาการเรียนรู ้พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน เป็นระบบท่ีรองรบัความตอ้งการเรียนรูท่ี้เป็น
เอกลกัษณข์องผูเ้รียนทกุคนและสนบัสนุนความสมัพนัธก์บัมนษุยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือการ
เรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้เป็นการรวมเอาโครงสรา้ง เครื่องมือและสรา้ง
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แรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียน เพ่ือท่ีจะบรรลคุวามรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไดแ้ก่ อาคาร สถานท่ี 
เครื่องมืออปุกรณ ์วิธีการทางสารสนเทศ และการมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกบัคนอ่ืน   

 
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อมเป็นส่วนประกอบส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรูข้องนกัศึกษาและการสอนของอาจารยเ์ป็นอย่างมาก โดยสภาพแวดลอ้มจะแปรผนัตรงต่อ
ประสิทธิภาพการเรียน กลา่วคือ สิ่งแวดลอ้มดีประสิทธิภาพการเรียนก็จะดีขึน้ตาม  

วิชิต  เทพประสิทธ์ิ  (2549 : ออนไลน)์ ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัวยั
และระดบัของผูเ้รียน เป็นสิ่งท่ีสนับสนุนท าใหผู้เ้รียนมีความรูส้ึกกระตือรือรน้ อยากรูอ้ยากเรียน 
และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้   

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2543, หน้า 70) กล่าวถึง 
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า การท่ีโรงเรียนจะจัดการศึกษาไดดี้ เพียงใดนั้น 
ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือการท่ีผู้เก่ียวข้อง ทั้งผู้บริหาร ครู 
กรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในสิทธิท่ีเด็กพึงจะไดร้บั เพราะหากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตระหนักในสิทธิและประโยชน์
สูงสุดท่ีเด็กจะไดร้บัแล้ว การด าเนินการทุกอย่างในโรงเรียนจะเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็ก  และเอือ้
ประโยชนส์ูงสุดต่อการพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
สะอาดรม่รื่น สวยงาม ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซึ่งหมายถึงการมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กัน 
ทุกคนมีความเอือ้อาทร เห็นอกเห็นใจและพยายามปรับตัวเข้าหากัน หาแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม เกิดประโยชนก์ันทุกฝ่าย การจดัการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะหต์นเอง วางแผน ออกแบบการเรียนรูข้องตนเอง รว่มกิจกรรม ร่วมประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเอง และหาแนวทางปรบัปรุงตนเองใหพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัด และการท่ีโรงเรียนหาแนวทางท่ีเหมาะสมจัดท า 
โครงการรองรบัตอบสนองความตอ้งการ และแกปั้ญหาของเด็กไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ได้
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสถานศกึษาท่ีตอ้งด าเนินการในดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนไวด้งันี  ้

1. พัฒนาปรับป รุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งใน  ด้าน
สภาพแวดลอ้มทั่วไป ใหส้ะอาดรม่รื่น สวยงาม นา่อยู ่มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

2. พัฒนาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งท่ีจะศึกษาหาความรู้ โดยปรบัปรุงหอ้งสมุด 
หอ้งปฏิบตัิการเรียนในวิชาต่างๆ ใหมี้ความสมบูรณ์ พรอ้มท่ีจะใชท้ัง้ภายในสถานศึกษา และให้
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บุคลากรภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ ธเนศ  ข าเกิด (2563 : ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่าโรงเรียนซึ่งมี
บรรยากาศท่ีดี จะท าให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูส้ึกพอใจภูมิใจ  อบอุ่นใจ 
สบายใจ รูส้ึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศดี จะท าให้ทุก
คนท างานรว่มกนัอยา่งเตม็ท่ี และมีความสขุ 

อรพันธุ์    ป ระสิท ธิ รัตน์   (2545 :ออนไลน์)  ได้กล่ าวถึ ง  ความส าคัญ ของ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ดงันี ้ สภาพแวดลอ้มการเรียนรูส้นบัสนนุและอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้เหมาะสม เชน่ หอ้งเรียนมีความสะดวกสบาย  มีอปุกรณ์
และส่ือการเรียนการสอนครบถ้วน ท าใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน ผูส้อนก็มีความสุขในการ
สอน สิ่งต่าง ๆ เหล่านีก็้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยความ
ราบรื่น สะดวกรวดเรว็ ตามแผนท่ีวางไว ้

1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรูส้นบัสนนุการเรียนรูห้ลายดา้น เชน่ ท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความประทบัใจ เป็นตวักระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจเกิดแรงจงูใจในการเรียน  เปล่ียนเจตคติไป
ในทางท่ีดี มีความพึงพอใจในการเรียน ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจัยส าคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็คือความรูส้ึกท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ความรูส้กึพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน
อยากรู ้ซึ่งจะเป็นตัวการน าไปสู่การเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นถ้าผู้เรียนอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้สมบูรณ์ ทัง้ทางดา้นกายภาพ จิตภาพ และทางดา้นสังคมภาพแลว้  
จะชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึดงักลา่วได ้ 

2. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูช้่วยจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ี้พึงประสงค์
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ประสบการณ ์การเรียนรูข้ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  

3. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ี ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน  
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้มีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรบัฟังความคิดเป็นซึ่งกันและกัน เหล่านีจ้ะค่อย ๆ แทรกซึมเขา้ไปในความรูส้ึกนึกคิดของ
ผูเ้รียน จนในท่ีสดุก็จะแสดงออกในลกัษณะของบคุลิกภาพ ตลอดจนคา่นิยมของผูเ้รียน 

4. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูช้่วยในการควบคมุชัน้เรียน ใหผู้เ้รียนมีระเบียบ
วิจยั ซึ่งเป็นตวัก าหนดอาณาเขตของการเรียน ท าใหมี้บรรยากาศท่ีแตกตา่งไปจากกิจกรรมอ่ืน 

5. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูเ้ป็นแหลง่ทรพัยากรทางการเรียน หลายแหง่เห็น
ความส าคญัของมมุวิชาการ มมุส่ือการสอน ท าใหผู้เ้รียนและผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแหลง่คน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเติมไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  เป็นการเสรมิสรา้งการเรียนรูด้ว้ยตนเอง นอกจากนีจ้ะชว่ย
พฒันาความรบัผิดชอบใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รียน และเป็นการสรา้งนิสยัใฝ่รูไ้มย่ดึตดิอยูก่บัผูส้อน 
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6. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูท่ี้ดีจะท าใหบ้รรยากาศในการเรียนเอือ้ต่อการ
เรียนการสอนใหด้  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ในสภาพแวดลอ้มท่ีสะดวกสบาย จะช่วย
สรา้งบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือรน้ท่ีจะศึกษาหาความรู้ 
อยา่งตัง้ใจและมีสมาธิ 

7. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูช้่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รียน  และผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนั การจดัสถานท่ีใหส้ามารถง่ายตอ่การโยกยา้ย ท าใหผู้ส้อนไป
ถึงตวัผูเ้รียนไดส้ะดวก ท าใหผู้ส้อนไดใ้กลช้ิดผูเ้รียนมากขึน้  

8. สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูท่ี้เหมาะสมจะช่วยลดความเม่ือยลา้ ทางดา้น
สรีระของผูเ้รียน เชน่การจดัโต๊ะหรือเกา้อีท่ี้มีขนาดพอเหมาะ การใหแ้สงสอ่งสวา่งท่ีเหมาะสม   

ทรรศนีย ์  วราหค์  า (2554, น. 17) ไดใ้หค้วามส าคญัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
ไวว้่าคือความมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกันระหว่างครู และนกัเรียน รวมทัง้ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรูต้ลอดเวลาเพราะนกัเรียนไดร้บัการเรียนการเรียนการสอนตามธรรมชาติ  ไดฝึ้กปฏิบตัิจริง 
ดงันัน้สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนจึงเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน
และช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรบัผิดชอบและประสบ
ผลส าเรจ็ในการศกึษา 

จิตชญา  บาลโสง (2560, น. 13-14) ไดส้รุปไวว้่า สภาพแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัประการหนึ่ง ซึ่งสถาบนัการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
เรียนรูใ้นหลากหลายดา้น โดยท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจและมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน เกิดความพึง
พอใจต่อการเรียน ช่วยใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีประสิทธิภาพ ช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมหรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ซึ่งหากสภาพแวดล้อมดีท าให้มีผลต่อการ
พฒันาการเรียนรูข้องนิสิตในทุกทิศทางทีดีเช่นกันเพราะสภาพแวดลอ้มเป็นปฏิสัมพันธร์ะหว่าง
มนษุยก์บัการศกึษาท่ีสถาบนัการศกึษาตอ้งจดัใหเ้กือ้กลูตอ่กนั เพ่ือสรา้งบรรยากาศทางการเรียนรู้
น  าไปสูก่ารเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ  

ประวีณา  โภควณิช (2559, น. 25) ไดก้ล่าวว่า การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
ท่ีดีจะช่วยเสริมสรา้งความเจริญงอกงามทาง จิตใจ ร่างกาย สติปัญญาและสังคมของผู้เรียน 
ช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการเรียนรู ้ก่อใหเ้กิดความจงรกัภกัดีและความภาคภูมิใจต่อ
สถาบนัดว้ยเชน่กนั 
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อโนชา  สิ มพา (2553 , น. 12) ได้ให้แนวคิดและความส าคัญ ของการจัด
สภาพแวดลอ้มว่าสภาพแวดลอ้มมีความส าคญัและมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทุกดา้นของนกัศึกษา 
สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้  ความสะดวก และการพัฒนาทั้งทางสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นความรู ้ความคิด อุดมการณ์ บุคลิกภาพ และมีความรบัผิดชอบ ส่งผลให้
นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับทองคณู  หงศพ์นัธุ ์(2540, น. 35) ได้
กล่าวถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อการพฒันา ของผูเ้รียน ทัง้
ทางรา่งกาย สติปัญญา สงัคม อารมณ ์และจิตใจ เน่ืองจากพฤติกรรมของคนจะปรบัเปล่ียนไดใ้น
สภาพแวดล้อมอันเหมาะสม ดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ต่อพัฒนาการ
สติปัญญา เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ผลต่อสุขภาพจิตท าให้ผู้เรียนมีความสุข ร่าเริง
สนุกสนาน ส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคข์องผู้เรียน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย   ความมีวินยั ความรบัผิดชอบ มีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ท าใหผู้เ้รียนอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น
และเรียนอยูอ่ยา่งมีความสขุ 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน อาจะสรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มการเรียนรูเ้ป็น
หนึ่งในองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะมีสว่นชว่ยส่งเสรมิใหป้ระสิทธิภาพทางการเรียนรูข้องนกัศกึษาดีขึน้ 
เน่ืองจากการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะชว่ยใหน้กัศกึษามีสมาธิและสนใจในการเรียนมากขึน้  เขา้ใจ
ในเนือ้หามากขึน้ ซึ่งจะส่งผลตอ่ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนจะดีขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนี้
ยงัช่วยสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา  ทัง้ยงัช่วยหล่อหลอมให้
ผูเ้รียน มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม เป็นบณัฑิตท่ีพรอ้มปฏิบตังิาน และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมุ่งท่ีจะพัฒนาความรู้ 
ความเช่ียวชาญ  แนวคิดวิธีการปฏิบตัิเฉพาะสาขา  เพ่ือใหผู้ท่ี้ไดร้บัการศกึษาสามารถปรบัเปล่ียน
สภาพในการปฏิบตัิงานจริงไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  เป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพและมาตรฐาน
การท างานของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  (วันวิสาข  ์ แก้วสมบูรณ์.2558: ออนไลน)์ โดยการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนการสอนในแตล่ะศาสตร ์ย่อมจะสง่ผลใหก้ารเรียนการสอน
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีสถานศกึษาก าหนดไว ้มีทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ 
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1. ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) 
การเรียนรูคื้อการเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี

ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหดัรวมทัง้การเปล่ียนปริมาณความรูข้องผูเ้รียน (2552 : 
ออนไลน)์ 

อัจฉรา  วัฒนาณรงค ์(2551, น. 35)  อธิบายไว้ว่า เม่ือบุคคลหรือผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูแ้ลว้นัน้ จะสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงไดด้งันี ้

1. การเปล่ียนแปลงทางความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเรียนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาสาระใหม่ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม
ตา่ง ๆ ไดม้ากยิ่งขึน้ และเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบสมอง  

2. การเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์ความรูส้ึก ทศันคติ คา่นิยม (Affective Domain) 
หมายถึง เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความรูส้ึก จิตใจ  
ความเช่ือ และความสนใจ เป็นตน้ 

3. การเปล่ียนแปลงทางดา้นความช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง 
การท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู ้ทัง้ดา้นความคิดความเขา้ใจ และความรูส้ึก ทัศนคติ ค่านิยม ความ
สนใจแลว้ น าเอาสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้หม ่ไปท าใหเ้กิดทกัษะความช านาญมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนี ้พันศกัดิ์   พลสารมัย ์(2546, น. 8 - 15)  กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูไ้ว้ 2 
กลุม่ คือ  

1. ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม เป็นพฤติกรรมท่ีมนุษยเ์กิด
การเรียนรูโ้ดยอาศยักระบวนการท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม  จ  าแนกเป็น 2 กลุม่ ทฤษฎีย่อย 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบตอ่เน่ือง และ ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบวางเง่ือนไข 

2. ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวคดิกลุ่มเนน้ความส าคญัทางการคิด โดยมีความเช่ือ
ว่าการเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีมากกว่าผลของการเช่ือมโยง  สิ่งเรา้และการตอบสนอง ซึ่งการเรียนรูจ้ะ
อธิบายได้ดีท่ีสุดหากเราเข้าใจกระบวนการภายใน ซึ่งถือเป็นตัวกลางระหว่างสิ่งเรา้และการ
ตอบสนอง 

จิตชญา  บาลโสง (2560, น. 16) ได้กล่าวว่า การเรียนรูข้องบุคคลเป็นลักษณะ
เฉพาะตวั ท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมองกับสภาพแวดลอ้ม ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูไ้ด้ ท าให้ต้องตระหนักมากขึน้เท่านั้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูใ้หน้ิสิตเกิดความรูส้ึกอยากรูอ้ยากเรียน มีแรงจูงใจในบรรยากาศท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัการเปล่ียนแปลงความรู ้ความสามารถไดม้ากยิ่งขึน้ 
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นอกจากนี ้ธนกร หวงัพิพัฒนว์งศ ์(2549, น.  37-43)  ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้
เป็น 2 กลุม่ คือ  

1. ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบเนน้พฤติกรรม โดยจะเนน้ท่ีผลลพัธ์และประสิทธิภาพ
ของผูเ้รียน โดยเช่ือว่าผูเ้รียนจะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการกระตุน้หรือสิ่งเรา้ในกระบวนการ
เรียนรู ้และหากมีการจัดสภาพแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดร้บัการเปล่ียนแปลงความรู้
ความสามารถไดม้ายิ่งขึน้ 

2. ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูส้รา้งองคค์วามรู ้โดยทฤษฎีนีจ้ะเนน้
ไปท่ีความคิดและจิตใจของผูเ้รียน โดยเช่ือวา่ความรูไ้มส่ามารถถ่ายทอดจากบคุคลหนึ่งสูอี่กบคุคล
หนึ่งได ้แตเ่กิดจากการท่ีผูเ้รียนสรา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณท่ี์มีอยู ่หรือจากสภาพแวดลอ้มท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรูน้ั่นเอง    

ทัง้นี ้อาจะสรุปไดว้่า การเรียนรูเ้ป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ของแต่ละคน  ซึ่งเป็น
กลไกของมนษุยใ์นการผสมผสานความรูใ้หม่และความรูเ้ดิม ท าใหค้นมีความช านาญสง่ผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ท่ีเกิดจากสิ่งเรา้จากทัง้ภายในและภายนอก 

2. ทฤษฎีการประเมินสภาพแวดล้อม 
จิตชญา  บาลโสง (2560, น. 18) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกับการประเมินสภาพแวดลอ้ม

สถาบันอุดมศึกษามีหลากหลายทฤษฎีให้เลือกใช้ในการประเมิน  แต่สภาพพื้นฐานของ
สถาบนัการศกึษานัน้ ๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา เพ่ือประเมินความเห็นหรือความรูส้ึกท่ีมี
ต่อสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ปรบัปรุงใหมี้ความพรอ้มและเหมาะสมกับความตอ้งการของนิสิต 
ตลอดจนสรา้งสภาพแวดล้อมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ นันทน์ภัส 
อจัฉริยบุตร (2557, น. 14-15) ไดส้รุปเก่ียวกับทฤษฎีสภาพแวดลอ้ม ไวว้่า มีหลายแนวคิดไดแ้ก่ 
แนวคิดเรื่องการประเมินสภาพแวดล้อในสถาบัน   ซึ่งมีวิธีการประเมินท่ีแตกต่างกันแล้วแต่
เปา้หมายท่ีประเมิน  เช่นการประเมินสภาพแวดลอ้มดา้นมานษุยวิทยา  การประเมินโดยแบง่ตาม
ลักษณะทั่ วไปการประเมินด้านประชากรศาสตร์ นิ เวศวิทยา และลักษณะท่ี เก่ียวกับ
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ การศึกษาและประเมินสภาพแวดลอ้มของสถาบนัควรค านึงถึงผลท่ีจะ
เกิดขึน้ต่อนักศึกษาเป็นส าคัญ  เพราะนักศึกษาเป็นผู้ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยัโดยตรง 

การศึกษาสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาของประเทศไทย อรรณพ  คุณพันธ ์
(2521, น. 61) ไดส้รา้งแบบส ารวจจ าแนกสภาพแวดลอ้มวิทยาลยัโดยอาศยัแบบส ารวจท่ีเท่ียงตรง
ตามทฤษฎี (Contruct Validity) ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และความเช่ือมั่น 
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(Reliability) อยู่ ใน เกณฑ์สูง  เพ่ื อใช้ส  าหรับ เป็น เครื่ องมือมาตรฐานในการประเมินผล
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั และไดต้ัง้เป็นแนวทางไว ้5 ประการ คือ  

แนวทางท่ี 1 มหาวิทยาลยัจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ก็ต่อเม่ือนิสิตนักศึกษาท่ีเป็น
สมาชิกนัน้มีความรูส้กึภมูิใจ มีทศันคตท่ีิดีตอ่มหาวิทยาลยั  

แนวทางท่ี 2 มหาวิทยาลยัจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  ตอ้งมีบรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีดี เป็นส่วนหนึ่ง ในการเอือ้อ านวยใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผล
มาจากความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษา  

แนวทางท่ี 3 มหาวิทยาลยัท่ีดี  จะตอ้งมีการสง่เสริมกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ทัง้ใน
ดา้นวิชาการ สนัทนการ กีฬา ศิลปวฒันธรรม และความสมัพนัธท่ี์ดีในกลุ่มเพ่ือน คือ เป็นผูรู้ร้อบ  
มีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดี สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดท้ัง้ในบทบาทของผูน้  าและผูต้ามท่ีดี  

แนวทางท่ี 4 มหาวิทยาลัยท่ีดี จะตอ้งมีการบริหารงานท่ีดี คือ นิสิตนักศึกษา
เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารยินดีให้ค  าปรึกษาแนะน า และเปิดโอกาสใหน้ิสิต
นกัศกึษามีสว่นรว่มในการบรหิารมหาวิทยาลยั  

แนวทางท่ี 5 มหาวิทยาลยัจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี จะตอ้งมีอาคารสานท่ีท่ีดีทัง้ใน
ดา้นปริมาณ และคณุภาพเพียงพอต่อจ านวนนิสิตนกัศึกษา เพราะอาคารสถานท่ีมีความส าคญั
ทางกายภาพท่ีจะชว่ยผลกัดนัใหเ้รียนการการสอนสมัฤทธ์ิผล 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินสภาพแวดล้อม อาจสรุปได้ว่า 
แนวคิดเรื่องการประเมินสภาพแวดลอ้ม ขึน้อยู่กับเป้าหมายในการประเมิน เช่นการประเมินดา้น
กายภาพ หรือดา้นสงัคม การประเมินดงักล่าวตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเป็น
ส าคญัซึ่งในท่ีนีก็้คือ นกัศกึษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลยั    

 
องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อม 

เบญจวรรณ  ถนอมชยธวชั (2559, น. 221) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้กิด
บรรยากาศทางการเรียนรูโ้ดยสนบัสนุนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี  
21 และทักษะการเรียนรูข้องผู้เรียนท่ีสถานศึกษาต้องตระหนักถึงและให้ความส าคัญเช่นกัน 
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ อาจหมายรวมถึง หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตักิาร หอ้งท า
วิจยั ความพรอ้มดา้นอปุกรณ์ ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี ความพรอ้มดา้นการใหบ้ริการ อุปกรณ์
การเรียน ส านกัหอสมดุ หนงัสือ ต ารา ส่ือสิ่งพิมพ ์วารสาร ฐานขอ้มลูทางการศกึษาเท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทกุศาสตร ์เพ่ือการสืบคน้ แหล่งเรียนรูก้ารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์wifi และอ่ืน 
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ๆ รวมทัง้การบ ารุงรกัษาเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ิสิตสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล รวมถึงตอ้งมีสภาพแวดลอ้มดา้นนามธรรมท่ีเหมาะสมตอ่การสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูร  ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการบริการขอ้มลูขา่วสาร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษาของหลกัสูตรโดยใหทุ้กหลักสูตรจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้หเ้พียงพอและ
เหมาะสม เกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างง่ายและรวดเร็ว โดยถือเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการประกัน
คณุภาพการศกึษาท่ีตอ้งสนบัสนนุทกุสถาบนัการศกึษา  

1. ด้านหลักสูตร 
จริยา  ทองหอม (2557, น.5) การออกแบบหลักสูตรเป็นการวางแผนเพ่ือพัฒนา

ผูเ้รียนใหบ้รรลจุดุประสงคข์อง หลกัสตูร ประกอบดว้ย โครงสรา้ง เนือ้หาสาระ จดุมุง่หมาย การจดั
กิจกรรมระหว่างเรียน และการวดัผลประเมินผล แนวโนม้การพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรในอนาคต
เป็นเรื่องของการพฒัานปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั กระแส การเปล่ียนแปลงของโลกในดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ให้ ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะเฉพาะด้านและสติปัญญาท่ีจะสามารถแสวงหา
แหล่งข้อมูล  ศึกษาวิเคราะหข์้อมูล หาความรูใ้หม่และต่อยอดองคว์ามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมทั้ง
สามารถปรบัตวัให้รูเ้ท่าทันกับ ข่าวสารภายใตบ้ริบทแห่งการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
รวดเรว็จะชว่ยสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาไปสูร่ะบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

นบัไดว้่าหลกัสูตรเป็นแกนหลกัของการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะของผูเ้รียน 
หากสถานศกึษามีหลกัสตูร ท่ีมีความทนัสมยั สามารถพฒันาบณัฑิต ใหมี้ทกัษะ soft skill  ซึ่งเป็น
ทักษะทีมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี  21 ได้อย่างเหมาะสม 
โดยลกัษณะของหลกัสตูรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลกัสตูรท่ีเนน้คณุลกัษณะเชิงวิพากษ์ (critical 
attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขบัเคล่ือนดว้ยการวิจัย (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กับภาค ประเทศ และโลก 
ในบางโอกาสนกัเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานตา่ง ๆ ไดท้ั่วโลก เป็นหลกัสตูร
ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้น้ฐานเชิงพหุส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทัง้การเรียนรูจ้ากการใหบ้ริการ (service) 
ก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั  
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วิบลูย ์(2558:ออนไลน)์ ไดก้ล่าวว่าหลกัสตูรเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 นัน้ ควร
เป็นการศึกษาเพ่ือเตรียมคนออกไปท างานท่ีใช้ความรูแ้ละเป็นบุคคลพรอ้มเรียนรู้  (Learning 
person) ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดใด แมจ้ะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ตอ้งเป็นคนท่ีพรอ้มเรียนรู้
และเป็นคนงานท่ีใชค้วามรู ้เป็นหลกัสตูรท่ีทา้ทายผูเ้รียน ไม่เนน้หรือยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือนเช่น
ในอดีต   

 

2. ด้านกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา 
กุลยา ก่อสุวรรณ ( 2553, น. 100) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความส าคัญและความ

จ าเป็น ของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษาว่า สิ่งแวดลอ้มในการเรียนรูซ้ึ่ง
สิ่งแวดลอ้มนี ้อาจช่วยส่งเสริมสนับสนุนใหผู้เ้รียนใหค้วามสนใจ  รบัรูแ้ละเรียนรูไ้ดเ้พิ่มมากขึน้  
หรือท าใหผู้เ้รียนเบื่อ ไม่อยากเรียนได ้สิ่งแวดลอ้ม ดงักล่าว ไดแ้ก่ สถานท่ีเรียน หากผูเ้รียนนั่งแถว
หน้าของห้องเรียน ผู้เรียนย่อมจดจ่อกับสิ่งท่ีผู้สอนสอนไดม้ากกว่า ผู้เรียนท่ีนั่งแถวหลัง อีกทั้ง
บรรยากาศของหอ้งเรียน หากหอ้งเรียนสงบ ไม่วุ่นวาย ผูเ้รียนจะสนใจการเรียน มากกว่าหอ้งท่ีมี
เสียงดังเกินไปหรือยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ  แสงและกลิ่น  ก็เป็นปัจจัยส าคัญ อีกประการหนึ่ง 
เม่ือผู้เรียนตอ้งอ่านหนังสือแต่แสงไม่เหมาะสมเพียงพอ  ผู้เรียนจะตอ้งเพ่งสายตามากเกินไป  
ผูเ้รียนก็จะอ่านไดไ้ม่นานและยังส่งผลต่อสุขภาพดวงตาในระยะยาวอีกเช่นกัน  อุณหภูมิ หาก
หอ้งเรียนมีอากาศรอ้นหรือหนาวมากเกินไป  ผูเ้รียนจะไม่สบายตวัท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถจดจ่อ
กบัสิ่งท่ีผูส้อนสอนได ้

กรมวิชาการ (2556, น. 17) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกับความส าคญัและความจ าเป็นของ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนในโรงเรียนว่า พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
ประชาชนคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละ
คณุธรรม สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีจริยธรรมและวฒันธรรม สามารถอยู่รว่มกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข และตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนด นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี
สอง (พ .ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทย  ได้เรียน รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรู ้ อย่างมีความสุข รูจ้ัก
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ทุ ก ส ถ า น ท่ี ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก ส่ื อ  เ ท ค โ น โ ล ยี 
จากแหลง่เรียนรูใ้นและนอกสถานศกึษา 
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ณัฐภัค อุทโท (2558, น. 35) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนมี
ความส าคญัและความจ าเป็น ในโรงเรียนว่าการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของโรงเรียนมีผลตอ่ความรูส้ึก ของครู นกัเรียน นกัศกึษา รวมทัง้คนอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ่โรงเรียน ลกัษณะ
ภูมิทศันข์องอาคารสถานท่ี อาคารเรียน ถกูสขุลกัษณะ หอ้งเรียนอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน บรเิวณ
โรงเรียน มีความปลอดภัย การเรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ท าให้เข้าใจ
พืน้ฐานความเป็นมนษุย ์สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศกึษาเกิดความสมัพนัธ์
เกือ้กลูตอ่กนั ชว่ยสง่เสรมิ ใหผู้เ้รียนสนใจและเรียนรูไ้ดม้ากขึน้ สง่ผลตอ่การเรียนรูท้างดา้นรา่งกาย 
จิตใจ สติปัญญา ผูเ้รียน มีความรูคู้่คณุธรรม จริยธรรมและมีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี ความสขุ โดยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2556:ออนไลน)์ปัจจุบนัเทคโนโลยีก้าวไกลส่งผลให้ส่ือการ

เรียนการสอนมีความทนัสมยัมากขึน้ ครูยุคใหม่จึงตอ้งรูจ้กัใชยุ้ทธวิธีท่ีหลากหลายเป็นตวักลาง
ส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งสีสนัดงึดดูใจเปิดโลกการเรียนรูท่ี้
กวา้งไกลใหก้ับผูเ้รียนดว้ยส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม่และตอ้งค านึงว่าจะน ามาใชอ้ย่างไรให้
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงถึงกนัไดท้ั่วทกุมมุโลกในเวลาอนัรวดเร็ว 

ในการจดัการเรียนการสอนยคุใหมน่ัน้ นอกจากครูผูส้อนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องของแนวคิดหลกัแห่งวิชาชีพครูและเนือ้หาสาระวิชาท่ีสอนแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วาม
เขา้ใจในเรื่องของเครื่องมือท่ีจะใชแ้สวงหาความรูเ้พ่ือช่วยเติมเต็มความรูใ้หก้ับผูเ้รียนเกิดทกัษะ
เฉพาะดา้น ความรูค้วามสามารถ สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แยกและและแกปั้ญหาได ้ อนัจะเกิดประโยชนส์งูสุดตอ่ผูเ้รียนทกุคน ดงันัน้ส่ือการเรียนรูไ้ม่ว่าจะ
เป็นส่ือบุคคล วสัด ุอุปกรณ ์ตลอดจนเทคนิควิธีการลว้นเป็นส่ือกลางท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ก าหนดไวไ้ดง้่ายและรวดเร็ว  จึงถือเป็นเครื่องมือส าคญัยิ่งท่ีจะน า
ความตอ้งการของครูผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และท่ีส าคญัคือครูผูส้อนตอ้งรูจ้กัเลือกสรรส่ือ
การเรียนรูท่ี้จะน าไปใชเ้พ่ือชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

ปัจจุบนัมีส่ือการเรียนการสอนรูปแบบสมยัใหม่มากมายใหเ้ลือกใช้ ดงันัน้ครูผูส้อน
จะต้องพิจารณาเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ี ดีมีคุณภาพ เช่น  ส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ความสัมพันธ์ตรงตามวัตถุประสงคก์ับเรื่องท่ีสอน เนือ้หาถูกตอ้ง ทันสมัยเป็นปัจจุบนั น่าสนใจ 
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และส่งผลดีต่อการเรียนรูข้องผู้เรียนมากท่ีสุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนือ้หานั้น ๆ ได้ดีเป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอน เหมาะสมกบัชว่งวยั ระดบัชัน้ปี ความรู ้และประสบการณข์องผูเ้รียน เป็นส่ือท่ีมี
คณุภาพ สะดวกไม่ซบัซอ้นยุ่งยากจนเกินไป หรือหากผลิตส่ือการเรียนการสอนเองควรคุม้กบัเวลา
แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น  เ ป็ น ต้ น  ส า ห รั บ ส่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี มี บ ท บ า ท ใ น 
แวดวงการศึกษาในสงัคมยุคขอ้มูลสารสนเทศข่าวสารท่ีน่าสนใจ เช่น ส่ือคอมพิวเตอรช์่วยสอน 
หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นการน าคอมพิวเตอรม์าเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะรูปแบบการน าเสนอท่ีมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหวเพ่ือดงึดดูใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเรียนรูม้ากยิ่งขึน้  อีกทัง้มีการแสดงผลการเรียน
ให้ผู้เรียนทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ  บางครั้งอาจเรียกว่า  "บทเรียนส าเร็จรูป" แต่ใช้
คอมพิวเตอรเ์ป็นตวักลางแทนสิ่งพิมพห์รือส่ือประเภทอ่ืน 

บทเรียนออนไลน ์หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรูท่ี้สามารถถ่ายทอด
เนื ้อหาสาระของรายวิชาผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
คอมพิวเตอรช์่วยสอนดว้ย CD-ROM การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียน
ออนไลน ์(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนดว้ยวิดีโอผ่านออนไลน ์
เป็นตน้ เป็นการเรียนรูด้ว้ยตวัเองท่ีผูเ้รียนอาจเลือกเรียนไดต้ามความสามารถและความสนใจ เป็น
วิธีการท่ีผู้สอน ผู้เรียน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยการติดต่อส่ือสารในรูปแบบของ  
อีเมลล ์เว็บบอรด์ ชอ่งแชท หรือหอ้งเรียนออนไลน ์เชน่ google classroom , zoom meeting  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-Book (Electronic Book) เป็นหนังสือท่ีสรา้งขึน้ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอรมี์ลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลท่ี
สามารถเขา้ไปศึกษาเอกสารผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอรท์ัง้ในระบบ off line และระบบ online 
เป็นส่ือท่ีสามารถแทรกภาพประกอบ  รวมถึงเสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และท่ีส าคญัคือ 
E-Book สามารถปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา ซึ่งหนงัสือหรือส่ือสิ่งพิมพไ์ม่สามารถท า
การปรบัปรุงไดอ้ยา่งง่ายดาย 

เครื่องคอมพิวเตอรส์  าหรบัพกพา หรือ Tablet PC ปัจจบุนัมีหลายประเทศไดน้  ามาใช้
ในแวดวงการศึกษาโดยใหน้กัเรียนใชแ้ทนหนงัสือในรูปแบบเดิมมากขึน้ เพราะเห็นว่า Tablet PC 
สามารถช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าจัดพิมพ์หนังสือเรียนได  ้ Tablet PC 
สามารถบรรจหุนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ี์ถกูเก็บไวใ้นรูปไฟลด์ิจิตอลไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยผูอ้า่น
สามารถเลือกเล่มไหนขึน้มาอ่านก่อนก็ได ้ หรือจะอา่นเวลาไหนก็ได ้ อีกทัง้ผูเ้ขียนยงัสามารถแกไ้ข
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เพิ่มเติมเนือ้หาได้ตลอดเวลา และท่ีส าคัญ Tablet PC สามารถเช่ือมโยงให้ผู้สอนและผู้เรียน
ตดิตอ่ส่ือสารกนัผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา ชว่ยท าใหล้ดขอ้จ ากดัเรื่องสถานท่ีในการ
เรียนการสอนหมดไป 

กระดานอจัฉรยิะ หรือ Interactive Board เป็นกระดานระบบสมัผสัท่ีมีหนา้จอขนาด
ใหญ่ ท าหนา้ท่ีเป็นหนา้จอ projector คอมพิวเตอร ์ซึ่งสามารถควบคมุโดยการสมัผสัหรือเขียนบน
หนา้จอโดยตรงไดเ้ลย และไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้มาสห์รือคียบ์อรด์  อีกทัง้ยงัสามารถสั่งพิมพ ์บนัทึก
ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร ์หรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  cloud ซึ่งได้น ามาใช้ใน
โรงเรียน แทนกระดานไวทบ์อรด์แบบเดิม กระดานอจัฉริยะเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประโยชน์
มากส าหรบัโลกของการศกึษาในปัจจบุนั และอนาคต 

ในยุคแห่งโลกการส่ือสารท่ีไรพ้รมแดนแบบนีต้้องยอมรับว่า  การมีส่ือการเรียนรู้
รูปแบบท่ีทนัสมยัไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในแวดวงการศกึษา เป็นส่ือมีชีวิตท่ีสามารถดงึดดูให้
ผูเ้รียนสนใจใฝ่เรียนรูท่ี้จะน าไปสู่การเปิดโลกการเรียนรูท่ี้กวา้งไกล อย่างไรก็ตาม แมส่ื้อในรูปแบบ
ใหม่เหล่านีจ้ะมีประโยชนท่ี์จะช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรูต้่อผู้เรียน 
แตค่รูผูส้อนก็ยงัคงมีความส าคญัในการชีน้  าแนะทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและตอ้งเลือกสรรส่ือการ
เรียนรูท่ี้จะเกิดประโยชนแ์ละคุม้คา่ท่ีสดุ 

ส่ืออุปกรณ์เป็นตัวช่วยให้บรรยากาศเป็นกันเองมากขึน้ ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และ
เขา้ใจในบทเรียนไดดี้ และส่งผลใหก้ารเรียนรูมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ สถาบนัการศกึษาควรจดัใหมี้
อปุกรณท่ี์มีความทนัสมยั เพราะจะชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุ (กิดานนัท ์ มะลิทอง.2540:89)   

เทคโนโลยีในบรบิทท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษา เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีมีความสัมพันธ์กับซอฟแวรแ์ละฮารแ์วรค์อมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรูใ้ห้เกิดการกระตือรือรน้การสืบคน้ข้อมูล  สนใจส ารวจ 
คน้หา และแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขการเรียนรู้ ตลอดจนปรบัเปล่ียนบทบาทของผูส้อนมาเป็น
ผูค้อยชีแ้นะแนวทางแก่ผูเ้รียนดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2546:6)  

การให้บริการคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการศึกษาใน
ปัจจบุนั ซึ่งผูเ้รียนตอ้งการใหจ้ดัสรรเครื่องคอมพิวเตอรใ์หเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้รียนและเห็นวา่ควร
ปรบัเวลาการให้บริการให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนท่ีส าคัญควรให้บริการนอกเวลา
ราชการเพิ่มดว้ย เน่ืองจากเวลาท าการปกตินั้น ผู้เรียนตอ้งศึกษารายวิชาในห้องเรียนท าให้ไม่
สามารถใชบ้ริการในช่วงเวลาดังกล่าวได ้นอกจากนั้น ควรเพิ่มโปรแกรมการใชง้านให้มีความ
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หลากหลาย ทนัสมยั และปรบัระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอรใ์หมี้ความรวดเร็วมากขึน้
ดว้ย 

การใหบ้ริการโสตทศันศึกษา โดยส่วนใหญ่ ผูเ้รียนจะใชบ้ริการในส่วนงานนีส้  าหรบั
ประกอบการเรียน เช่น การน าเสนอผลงาน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือ การท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้บริการในส่วนงานนีมี้ข้อจ ากัดมาก เช่น 
ไมส่ามารถขอน าไปใชน้อกสถานท่ีได ้หรือมีจ านวนไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการใชข้องผูเ้รียน 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553:ออนไลน ์) ไดใ้หค้วามส าคญั ของการให้บริการทาง

การศกึษาเป็นในลกัษณะของการสง่เสรมิและสนบัสนนุนีจ้งึมีสว่นชว่ยผูเ้รียนท่ีดอ้ยโอกาสหรือขาด
ความพรอ้ม สามารถเขา้ถึงช่องทางของการศกึษาไดเ้ทา่เทียมกบัผูเ้รียนรายอ่ืน และเม่ือผูเ้รียนไม่มี
อุปสรรคในการเรียน และสามารถศึกษาเล่าเรียนได้จึงท าให้ไม่ตอ้งพักการศึกษาและสามารถ
ส าเร็จการศกึษาได ้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดของหลกัสตูร ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียน
ในการเลือกด าเนินชีวิตของตน ไม่วา่จะเป็นการประกอบอาชีพหลงัส าเรจ็การศกึษา หรือการศกึษา
ต่อในระดบัท่ีสูงขึน้  ซึ่งเป็นผลดีต่อภาครฐัท่ีไม่ตอ้งแบกรบัภาระในการจัดสรรงบประมาณหรือ
คา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษา  และสามารถน างบประมาณในจ านวนนีไ้ปพฒันาประเทศในดา้น
อ่ืนๆ เพราะฉะนัน้ การใหบ้รกิารทางการศกึษาจึงถือว่า มีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าการให้ความรู้
ทางการดา้นวิชาการดว้ยเชน่กนั  

ดว้ยเหตุขา้งตน้ สถานศึกษาจึงตอ้งใหค้วามส าคญักับการใหบ้ริการทางการศึกษา 
ในล าดบัตน้ๆ ไม่ควรละเลยหรือมองขา้ม แตก่ลบั โดยเริ่มตัง้แตก่ารวางแนวนโยบายในการบริหาร 
โดยเฉพาะการใหบ้ริการทางการศกึษานัน้ จึงจ  าเป็นท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนหรือเตรียมพรอ้ม
ทัง้ในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งส าคญัคือ ตอ้งศึกษาถึงความประสงคข์องผูเ้รียน 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีความแตกต่างกันทั้งในระดับการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรหรือสาขาวิชา 
อาจท าใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนัได้ อย่างไรก็ตามผูเ้ขียนในฐานะท่ีมีประสบการณใ์น
การปฏิบตัิงานดา้นการใหบ้ริการแก่นักศึกษามีความเห็นว่า โดยทั่วไปแลว้ผูเ้รียนโดยส่วนใหญ่
ตอ้งการใหห้น่วยงานจดับริการในเรื่องต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งและเพียงพอกับความตอ้งการ 
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการใหบ้ริการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ รวมถึง
เจ้าหน้า ท่ี ผู้ ให้บ ริก ารก็ เป็ นสิ่ ง ท่ี ไม่ ควรละ เลย  ซึ่ งผู้ เรีย นส่ วน ให ญ่ มี ความต้อ งการ 
ในระดบัมากอาทิ เชน่ 
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การใหบ้รกิารทางการศกึษา  ส าหรบัการใหบ้รกิารประเภทนี ้เป็นการใหบ้รกิารท่ีไม่มี
ตัวตน แต่มีลักษณะของการบริการแก่ผู้เรียนในเรื่องของการให้ค  าแนะน า  ชีแ้จง หรือการขอ
เอกสารตา่งๆ ซึ่งความตอ้งการของผูเ้รียนมีความแตกต่างจาก 3 ประเภทท่ีกล่าวมา คือ ตอ้งช่วย
ใหค้  าแนะน าหรือค าชีแ้จงเก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการเรียน เช่น การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกบงัคบัหรือวิชาเอกเลือกของหลกัสูตร ลงทะเบียนตามแผนการเรียน 
ช่วงระยะเวลาเวลาของการลงทะเบียนของนกัศึกษาแต่ละชัน้ปี  การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา  
การติดตอ่ขอรบัทุนจากหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั การขอเอกสารตา่ง ๆ เช่น
หนงัสือรบัรองการเป็นนกัศกึษา  การขอค าอธิบายรายวิชา หนงัสือรบัรองผลการเรียน หนงัสือจาก
หน่วยงานเพ่ือเก็บขอ้มูลประกอบการเรียน หรือวิทยานิพนธ์ การขอใชบ้ริการรกัษาพยาบาล การ
ขอค าแนะน าเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาการศึกษา  การเปล่ียนแผนการเรียน เป็นต้น รวมถึง
ตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธข์า่วสารหรือขอ้มลูตา่งๆ เก่ียวกบัการศกึษาและการประกอบอาชีพ 
โดยใชช้อ่งทางประชาสมัพนัธอ่ื์นนอกเหนือจากกระดานบอรด์ เช่น อินเตอรเ์น็ต เพราะท าใหผู้เ้รียน
ไดร้บัขา่วสารท่ีรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

การใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูเ้พียงอย่างเดียว แต่คาดหวงัว่าจะไดท้รพัยากรมนุษยท่ี์มี
คณุค่าและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ไดฉ้ันใด การใหบ้ริการทางการศึกษาท่ี
ไม่ถูกตอ้งและมีความเหมาะสมและมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถสงผลใหผู้เ้รียนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์พรอ้ม ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ระดับสูง 
ระดบักลาง หรือแมก้ระทัง้ผูป้ฏิบตัิงานจึงควรหนักลบัมาพิจารณาว่า ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการใหบ้รกิารทางการศกึษาแก่ผูเ้รียน  ในปัจจบุนัมากนอ้ยเพียงใด 

 
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Learning Skills) 

โลกปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้โลกของเราในปัจจุบันดูแคบลง นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ดจ้ากทุกท่ีท่ีมี
อินเตอรเ์น็ตเขา้ถึง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสวนทางกบัปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลท่ีลดนอ้ยลง มีชอ่งว่างระหวา่ง
กนัเพิ่มมากขึน้ คนส่วนใหญ่มกัใชเ้วลาหลายชั่วโมงตอ่วนัคยุกบัเพ่ือท่ีอยู่หนา้จอ เครื่องมือส่ือสาร 
เป็นส่วนใหญ่  ส่งผลให้หลาย ๆ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตหลายอย่างหายไป  จึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการเรียนรูแ้ละทกัษะชีวิต และตอ้งเรียนรูท้กัษะใหม่เพ่ือความอยู่รอดใน
สงัคม ดงันัน้ นกัศกึษาในยคุนีมี้ความเป็น เลิศในเนือ้หา (สาระของการเรียนรูห้ลกั) ไม่เพียงพออีก
ตอ่ไปแลว้ ในยคุท่ีมีความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสาร เปล่ียนแปลงตลอดเวลานกัศกึษาตอ้งมีทัง้ความรูใ้น
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เนื ้อหาและทักษะท่ีจะประยุกตใ์ช้ในการปรับเปล่ียน คิดวิเคราะห์ ความรูเ้หล่านั้นให้เข้ากับ
จดุมุ่งหมายท่ีประโยชนแ์ละมีความสรา้งสรรคร์วมถึงเพ่ือการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตาม เนือ้หาและ
สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 

การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งทักษะในศตวรรษท่ี  21 จ าเป็นต้องปรับเปล่ียน 
กระบวนทศันเ์ปล่ียนวิธีคดิ เปล่ียนวิธีการเรียนรู ้และเปล่ียนวิธีการพฒันา  

การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 เป็นการเตรียมความพรอ้มเพ่ือให้นักศึกษามี 
ทักษะ (Skill) ในการด ารงชีวิตและกาท างานงานในอนาคต ถือเป็นความท้าทายท่ีสุดต่อการ
เปล่ียนแปลง ของกระแสสังคมโลก ท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแบบไรขี้ดจ ากัด และช่องทาง 
Social Network ท่ีท  าให้ คนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา จึงเป็นความท้าทายในการพัฒนา
นักศึกษาในยุคนี ้ท่ีจะตอ้งเตรียมความ พรอ้มดา้นทักษะ และคุณลักษณะท่ีส าคัญส าหรบัยุค
ปัจจบุนัท่ีมีความตอ้งการ คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ี เดน่ชดัและสงูกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเอง
ของบณัฑิตจะมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ในโลกอนาคต  

ในปัจจุบนัสังคมไทยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตันท่ี์มีความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี 
การไหลเวียนของ ข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การเปล่ียนแปลงความคิด  
ความเช่ือและรูปแบบการด าเนินชีวิต ของคนในสงัคม  การพฒันานกัศกึษาใหมี้คณุลกัษณะตามท่ี
สงัคมตอ้งการและเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ เพราะฉะนัน้การพฒันานกัศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นและส าคญัอย่างยิ่ง การพัฒนานักศึกษาใหมี้ความ
สมบูรณ์พรอ้มทั้งความรูด้า้นวิชาการวิชาชีพ หรือวิชาชีวิตและสามารถ อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสขุได ้ 

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st-Century Skill) โดย World Economic Forum (WEF) 
ไดแ้บ่งออกเป็น 16 ทักษะ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวด  กระบวนการท่ีใชใ้นการสรา้ง
ทกัษะเหลา่นีไ้มส่ามารถสรา้งได ้จากกระบวนการท่ีใชใ้นหอ้งเรียนแบบเดมิ ๆ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. ทกัษะพืน้ฐาน (Foundational Literacies) ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น การปฏิสมัพนัธก์ับ
บริบทท่ีแตกต่างกัน ซึ่งก็คือ อยู่ท่ีไหนแลว้ตอ้งใชอ้ะไรบา้ง เพราะเทคโนโลยีและความรูใ้หม่ๆได้
ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่ งทักษะเหล่านี ้ได้แก่ การใช้ภาษา 
(Literacy) การค านวณ (Numeracy) การใชเ้ทคโนโลยี (ICT Literacy) การใชว้ิทยาศาสตรก์ับสิ่ง
รอบตัว (Scientific Literacy) การเป็นส่วนหนึ่ งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic 
Literacy) หรือแม้กระทั่ ง การจัดการด้านการเงิน (Financial Literacy) ท่ีรวมไปถึง วิธีการเป็น
ผูป้ระกอบการ ก็นบัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การใชชี้วิตเชน่กนั 
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2. ทกัษะการจดัการกบัปัญหา (Competencies) หรือความทา้ทายท่ีตอ้งเจอในชีวิต 
ซึ่งความทา้ทายเหล่านัน้จะมีความซบัซอ้นขึน้กว่าเม่ือเทียบกับความทา้ทายในโลกเก่า โดยกลุ่ม
ทกัษะนีจ้ะเป็นทกัษะส าคญัท่ีใชร้ว่มกนัในการวิเคราะหปั์ญหาใหถ้กูจดุ (Critical Thinking) สรา้ง
วิธีการจัดการกับปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ (Creativity) รวมทั้งส่ือสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(Communication & Collaboration) เพ่ือแกปั้ญหานัน้ใหไ้ด ้กลุ่มทกัษะนีม้กัถูกเรียกว่า 4C จดัได้
วา่เป็นทกัษะหลกัท่ีท าใหม้นษุยเ์ราเหนือกวา่คอมพิวเตอร ์เป็นสิ่งท่ีคอมพิวเตอรย์งัท าไมไ่ดน้ั่นเอง 

3. ทักษะการจัดการตัวเองกับสภาพสังคม (Character Qualities) ท่ี ปัจจุบัน
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค ์
(Initiative)  

ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้(Persistence/Grit) ความสามารถใน
การปรบัตัวเขา้กับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) ความเป็นผูน้  า (Leadership) และ 
ความตระหนกัถึงสงัคมและวฒันธรรม (Social & Cultural Awareness) ดว้ยเหตวุ่าความรวดเร็ว
ของสภาพสงัคม 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหเ้ด็กยคุใหม่ตอ้งกา้วตามใหท้นั ทกัษะเหล่านีจ้งึมีความส าคญั
มากขึน้ เพ่ือท่ีจะได้ไม่เป็นคนท่ีตามหลังคนอ่ืนอยู่เสมอ และเป็นคนท่ีมีคุณภาพ (Character 
Qualities)  

โดย 6 ทกัษะในกลุม่ท่ีแรกนัน้คือ ทกัษะเฉพาะทางขัน้พืน้ฐาน (Literacies) ในบรบิท 
ตา่ง ๆ ท่ีเจอไดท้ั่วไปในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ส่วนอีก 10 ทกัษะในกลุม่ท่ี 2 และ 3 นัน้

เป็นกลุ่มทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับ ‘ทักษะการเขา้สังคมและอารมณ์’ (Social   Emotional Learning) 
โดยตรง และนับเป็นกลุ่มทักษะท่ีก าลังเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้เม่ือเด็กคนหนึ่งมีทักษะครบทัง้ 16 
อยา่ง 

ท่ีท  างานสอดคล้องกัน จะสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดบนโลกในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่า
สภาพแวดลอ้มหรือสังคมจะเปล่ียนไปรวดเร็วแค่ไหน และไม่ว่าจะเจอความทา้ทายในชีวิตมาก
นอ้ยเพียงใดก็ตาม ทกัษะเหล่านีจ้ะท าใหเ้ด็กคนหนึ่งสามารถเรียนรูต้ลอดเวลาได ้ซึ่ง เรียกว่า  การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ท่ีไมไ่ดจ้บแคต่อนเราเป็นนกัเรียน นกัศกึษาในหอ้งเรียน  (Maytwin P. ,2561) 
วิจารณ ์พานิช (2555) ผูก้่อตัง้และประธานส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยัและก่อตัง้ 

สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรูเ้พ่ือสงัคม เป็นผูมี้บทบาทส าคญัของประเทศไทยในการสร้าง
และ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ ได้กล่าวไว้ถึงทักษะเพ่ือการ
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ด ารงชีวิตใน ศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามีความส าคญัแตย่งัไม่เพียงพอส าหรบัการเรียนรู้ ปัจจบุนั
การเรียนรูส้าระ วิชา (Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้ของผูเ้รียนเอง ซึ่งจะมี
ผูส้อนเป็นผูช้่วย แนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรม หรือกระบวนการท างาน การเรียนรู ้ท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนแตล่ะคน สามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรูแ้ละวางแผนแนวทางการเรียนรูข้อง
ตนเองได ้โดยสาระ วิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดว้ย ภาษาแม่และภาษาส าคญัของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร ์การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภูมิศาสตร ์และ
ประวัติศาสตร์ วิชาแกนหลัก ทั้งหมดนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดและ
ยทุธศาสตรส์  าคญัตอ่การจดัการการเรียนรู ้ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ดว้ยการ
ส่งเสริมความเขา้ใจในเนือ้หาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุก
วิชาแกนหลกั ดงันี ้  

1) ทักษ ะด้านการเรียน รู้และน วัตกรรม  (Learning and Innovation Skills) เป็ น
ตัวก าหนด ความพรอ้มของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานท่ีมีความลึกซึง้เข้าใจยากมากขึน้ใน
ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ความคดิริเริ่ม สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดอย่างมีความรู ้วินิจฉัยสิ่งถกูผิดตาม
เหตผุลและการแกปั้ญหา การส่ือสารและการรว่มมือ   

2) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการแข่งขัน ทางข้อมูลท่ีสูง ผ่าน
ช่องทาง ส่ือออนไลนแ์ละเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความพรอ้ม ความสามารถในการใช้
ทกัษะการคดิ อย่างมีวิจารณญาณ มีสามารถปฏิบตังิานไดห้ลากหลายดา้น อาศยัขอ้มลูจากแหล่ง
ความรูท่ี้มีอยู่บน ระบบเครือข่ายออนไลน์ ไดแ้ก่ ความรูด้า้นสารสนเทศความรูเ้ก่ียวกับส่ือและ
ความรูด้า้นเทคโนโลยี   

3) ทักษะดา้นชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) การด าเนินชีวิตและการท างาน
ยคุ ปัจจบุนัใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ัน้ ผูเ้รียนตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ความยืดหยุ่นและการปรบัตวั การริเริ่มสรา้งสรรค ์มีความเป็นตวัของตวัเอง มีทกัษะสงัคม
และการเรียนรูส้ังคมขา้มวฒันธรรม เป็นผูส้รา้งสรรคห์รือผูผ้ลิต (Productivity) มีการรบัผิดชอบ
เช่ือถือได ้(Accountability) และภาวะผูน้  าท่ีมีความรบัผิดชอบ (Responsibility) 
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ตัวแปรทีม่ีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เพศ 

การเรียนรูข้องนกัศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละเพศ ซึ่งเป็นสิงท่ีบ่งบอกสถานะ
และบทบาททางเพศของบคุคล ในท่ีนีจ้ะมองในมิติทางกายภาพ ซึ่งมีผูศ้กึษาไวด้งันี ้จินตนา คงสี
ปาน (2553, น. 65) ไดศ้กึษา ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 
ดา้นการบริการ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่า นกัศกึษาท่ีมีเพศแต่งต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการบริหารแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมากจาก ความตอ้งการของชายและหญิงมีความแตกตา่งกนั 

 
ช้ันปีทีศ่ึกษา 

การศกึษาเรียนรูข้องนิสิตมีความแตกตา่งกนัแตล่ะชัน้ปี และโดยธรรมชาตขิองผูเ้รียน
เองก็มีความ แตกตา่งกนั ซึ่งมีผูศ้กึษาไวด้งันี ้นนัทน์ภสั อจัฉริยบตุร (2557, น. 141-142) ไดศ้กึษา
สภาพแวดลอ้ม ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า นิสิตท่ีศกึษา
ในชั้นปีต่างกัน มี  ทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยรวม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก นิสิตในชัน้ปีท่ี
สูงกว่ามีความคุน้เคยกับ สภาพแวดลอ้ม กฎ ระเบียบ กลุ่มเพ่ือน กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ทักษะท่ีสูงกว่า มีความตอ้งการ ความสะดวกสบายในการเรียนรูต้ลอดหลักสูตร เน่ืองจากตอ้ง
เตรียมตวัเพ่ือการประกอบอาชีพ ซึ่ง แตกต่างจากนิสิตในชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเพิ่งเขา้มาเรียนและใชชี้วิตใน
มหาวิทยาลยั อีกทัง้ยงัตอ้งปรบัตวัให้ เขา้กับสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ในเรื่องต่างๆ เช่น กฎระเบียบ 
ระบบการศึกษา สังคมกลุ่มเพ่ือน กิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งถือเป็นสังคมใหม่ส าหรบันิสิตชัน้ปีท่ี 1 
ขณะท่ี สุนันท์ สุขสวัสดิ์ (2552, น. 65) ไดศ้ึกษาทัศนะต่อสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาของคณะแพทยศาสตรศ์ิริราช พยาบาล พบว่า นักศึกษาแพทยท่ี์ศึกษาระดบัปรีคลินิก 
และระดับคลินิก  มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมท่ี  เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล โดยรวมแตกตา่งกนั และเม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าเกือบทุก
ดา้นนกัศึกษาแพทยท่ี์ศึกษาระดบัปรีคลินิก และระดบัคลินิกมี ทศันะว่าแตกต่างกัน ซึ่งอายุของ
บคุคลท่ี แตกตา่งกนั จะมีปฏิกิรยิาท่ีไม่เหมือนกนั ดงันัน้ท าใหมี้เจตคติและความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง
กนัดว้ย 

 
 
 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D4%B9%B5%B9%D2%20%A4%A7%CA%D5%BB%D2%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D4%B9%B5%B9%D2%20%A4%A7%CA%D5%BB%D2%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กลุ่มสาขาวิชาทีศ่ึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มของศาสตรท่ี์มีบริบทจัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ี
ใกลเ้คียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑก์ารจดักลุ่มของการประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 2 
กลุ่มสาขาวิขาคือ 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ซึ่งจะมี 3 หน่วยงานคือ คณะวิทยาศาสตร ์คณะ
เกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทยท์างเลือก  และ 2. กลุ่มสาขาวิขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ซึ่งจะมี 3 หน่วยงานคือ คณะศึกษาศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปิยวรรณ  สีเชียง (2556, น. 91) กล่าววา่นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั 
มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัท่ีพวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2551, น.29) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลต่อ
ความคดิเห็นหรือทศันคติ กล่าวคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นคณุลกัษณะความรูค้วามสามารถ
ของบคุคลอนัเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นตา่ง ๆ 

 
การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับ
บณัฑิตศึกษาทัง้ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความหลากหลายในศาสตรก์ารจัดการศึกษา 
ส่งผลให้มีหลากหลายสาขาวิชาและมีความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละคณะ   ซึ่งมหาวิทยา
จะต้องเพิ่ ม พื ้น ท่ีทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในแบบทักษะของชีวิต   ทักษะของสังคม 
เพ่ือเปิดโลกทศันส์  าหรบับณัฑิตเพ่ือสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัมีนโน
บายและไดด้  าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี  21 อย่าง
ตอ่เน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการปรบัภูมิทศันโ์ดยรอบมหาวิทยาลยั เช่น ท่ีด  าเนินการแลว้เสร็จไปเม่ือไม่
นานมานีคื้อ หอ้ง CRU Innovation Club Supported by GSB Startup ซึ่งเป็นหอ้งท่ีไดร้บัความ
ร่วมมือจากธนาคารออมสิน  จัดท าขึน้ เพ่ือเป็นพื ้นท่ีให้นักศึกษาได้มาแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ในการจดัท าธุรกิจ Start up โดยไดมี้พิธีเปิดไปเม่ือวนัท่ี  25 ธันวาคม 2562 และ
เปิดใชต้ัง้แต่นัน้เป็นตน้มา รวมถึงโครงการ ท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ คือ การสรา้ง working 



  43 

space รอบบริเวณขอบสระดา้นหนา้มหาวิทยาลยั เพ่ือใหน้กัศึกษามีพืน้ท่ีส  าหรบัการท ากิจกรรม
นอกหอ้งเรียน ทัง้ยงัมีการจดัซือ้ และซอ่มบ ารุงอปุกรณส์ าหรบัการจดัการเรียนการสอน ใหมี้ความ
ทนัสมัยและพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมการใชง้านทุกสาขาวิชา ซึ่งมีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของสาขาวิชา และใชอ้ปุกรณท่ี์แตกตา่งกันไป  ในแตล่ะ
รายวิชา และสาขาวิชา ในดา้นความพรอ้มในการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา ซึ่งตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์ับ
นกัศึกษาโดยตรงนัน้ ในบางส่วนงานยงัมีการรอ้งเรียนจากนกัศกึษาในดา้นความพึงพอใจตอ่การ
ใหบ้รกิารของบคุลลากรอยูใ่นระดบันอ้ย  

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

ทรงสิริ  วิชิรานนท ์และอรุณี  อรุณเรือง (2559). ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการเรียนรูข้องนกัศึกษา มหาวิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เพ่ือจดัเรียงล าดบัความส าคญั ความตอ้งการจ าเป็นในการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรูข้องนกัศกึษา รวมถึงหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการเรียนรู้
ของนกัศึกษา  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 343 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิ เครื่องมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชคื้อคา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  และการ
วิเคราะห์เนื ้อหา โดยผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบันกับสภาพท่ีคาดหวังของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการเรียนรูข้องนกัศกึษาพบว่า คา่เฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริงกับ
สภาพท่ีควรจะเป็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดา้น ความตอ้งการ
จ าเป็นในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูข้องนกัศกึษา ล าดบัแรกคือ ดา้นกายภาพและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ล าดบัท่ี 2 คือดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
ล  าดับท่ี 3 คือดา้นการให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสาร ล าดับท่ี 4 คือดา้นการ
จดัการหลกัสตูร และล าดบัสดุทา้ยคือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน แนวทางการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้
ต่อการเรียนรูต้ามความตอ้งการจ าเป็นของนักศึกษา  ตามความคิดของนักศึกษาดา้นกายภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ล าดับสูงสุดคือ เพิ่มพืน้ท่ีพักผ่อน  ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้ ล  าดับสูงสุดคือ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ  
แก่นักศึกษา ดา้นหลักสูตร ล าดับสูงสุดคือ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มีความทันสมัยสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบัติงานจริง  และดา้นผูส้อน ล าดบัสูงสุดคือ 
ผูส้อนควรมีความเขา้ใจและรบัฟัง 
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ชยัพร พงษ์พิสันตร์ตัน ์ และวิภาณี สุขเอิบ (2560) ท าการศึกษาความตอ้งการจ าเป็น
เก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการของศนูยป์ฏิบตัิการทางจิตวิทยาและการใหค้  าปรกึษา  ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษา และแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทยาลยัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศกึษาความตอ้งการใชบ้ริการของศนูยป์ฏิบตักิารทางจิตวิทยา และการใหก้ารปรกึษาในสภาพ
ท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการของผู้มา ใช้บริการของศูนย์
ปฏิบตัิการทางจิตวิทยา และการใหก้ารปรกึษาโดยแยกตามเพศ ชว่งอายแุละสาขาการศกึษาตาม
สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพทค่ีวรจะเป็น และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใหบ้ริการของ 
ศนูยป์ฏิบตัิการทางจิตวิทยาและการใหก้ารปรกึษา กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผู้
ท่ีเคย มาใชบ้ริการของศนูยป์ฏิบตักิารทางจิตวิทยาและการใหก้ารปรกึษา ท่ีไดจ้ากทะเบียนการใช้
บริการของ ศูนย ์ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 150 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มไดแ้ก่ ครูชัน้ประถมศกึษา ครูชัน้มธัยมศกึษา 
อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีเคยมาใช้บริการของศูนย์
ปฏิบตัิการทางจิตวิทยาและการใหก้าร ปรกึษา ท่ีไดจ้ากทะเบียนการใชบ้ริการของศนูย์ตัง้แตภ่าค
การศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา 2557 ถึงภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 8 คน เครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น เก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการของ
ศนูยป์ฏิบตัิการทางจิตวิทยาและการใหก้ารปรกึษา และการสนทนากลุ่ม วิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดโ้ดย
ใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าความ
แปรปรวน 2 กลุม่ และมากกวา่ 2 กลุม่ ผลการวิจยัพบวา่  

1. ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ริการของศนูยป์ฏิบตัิการทางจิตวิทยา และ การให้
การปรกึษาในสภาพท่ีเป็นจริงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นคณุลกัษณะของผูใ้หก้ารปรกึษา 
ดา้นการวางแผนการปฏิบตังิาน และดา้นสิ่งสนบัสนนุในการใหบ้รกิารมีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่น
ระดบัมาก  ในสภาพท่ีควรจะเป็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ในดา้นคณุลกัษณะของผูใ้หก้าร
ปรึกษา การวางแผนการปฏิบตัิงาน และดา้นสิ่งสนบัสนุนในการใหบ้ริการมีความตอ้งการจ าเป็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

2. ผู้ใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศ และช่วงอายุแตกต่างกันมีความตอ้งการจ าเป็นในการใชบ้ริการของศูนย์
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการใหก้ารปรึกษาในสภาพท่ีเป็นจริงไม่ต่างกัน ผู้ใชบ้ริการท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสาขาการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการใช้บริการของศูนย์
ปฏิบตักิารทางจิตวิทยา และการใหก้ารปรกึษาในสภาพท่ีเป็นจรงิแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง



  45 

สถิติท่ีระดบั 0.05  ผู้ใช้บริการของศูนยป์ฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาท่ีมีเพศ  
ช่วงอายุ และสาขาการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการใช้บริการของศูนย์
ปฏิบตักิารทางจิตวิทยา และการใหก้ารปรกึษาในสภาพท่ีควรจะเป็นไมแ่ตกตา่งกนั  

3. แนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการของศนูยป์ฏิบตัิการทางจิตวิทยา และการให้
การปรึกษา มีข้อเสนอแนะว่า ศูนยป์ฏิบัติการทางจิตวิทยา และการให้การปรึกษาควรมีการ
ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของศนูย ์ใหมี้ความทั่วถึงผูท่ี้ตอ้งการเขา้รบัการปรกึษามากกว่านีท้ัง้ภายใน
และภายนอกหนว่ยงาน ตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการปรกึษาเพียงพอตอ่ผูร้บับรกิาร ควรปรบัปรุงสถานท่ี
ใหก้ารปรกึษาไม่ควรมีบุคคลอ่ืนอยู่ใกล ้ควรปรบัปรุงหอ้งเก็บเสียงท่ียงัเก็บเสียงไดไ้ม่ดี ควรเพิ่ม
ชอ่งทางการประชาสมัพนัธใ์นระบบอินเตอรเ์น็ต 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยั เรื่อง การศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษา
ตามกระบวนการ ไดแ้ก่ การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสรา้งเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจยั ลกัษณะของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดักระท าขอ้มูล  และการวิเคราะห์
ขอ้มลู และสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร ท่ีใชใ้นการประเมินสภาพปัจจุบนั และสภาพความคาดหวังของการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม คือ นกัศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างชัน้ปีท่ี 1  ถึง ชัน้ปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 กลุม่สาขาวิชา ไดแ้ก่ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์และกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์รวมจ านนวน 8,050 คน จากเว็บไซต ์http://reg.chandra.ac.th/registrar/ 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการประเมินสภาพปัจจุบนั และสภาพความคาดหวังของการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสรมิทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม คือ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างชัน้ปีท่ี 1  ถึง ชัน้ปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 
Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นชัน้  โดยมีนกัศกึษาแต่ละ
คณะเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)  และท าการก าหนดตตวัอย่างโดยการใชสู้ตรค านวณ
ของยามาเน (Yamane. 1973, p.125) ท่ีระดบัความเช่ือมัน 95 เปอรเ์ซ็นต ์ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 381 
ดงัแสดงในตาราง 
 

  

http://reg.chandra.ac.th/registrar/


  47 

ตาราง 1 จ  านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชาท่ีศกึษา  

 
กลุ่มสาขาวิชาทีศ่ึกษา ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 3,761 178 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 4,289 203 

รวม 8,050 381 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร บทความ วารสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการสมัภาษณต์วัแทนนกัศกึษา เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ของสภาพแวดลอ้มตอ่การ
เรียนรู ้เพ่ือสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฎีการเรียนรู ้การประเมินสภาพแวดลอ้ม องคป์ระกอบ
ของสภาพแวดลอ้มสถาบนัอุดมศึกษา การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูส้ภาพแวดลอ้ม
ดา้นตา่ง ๆ  

2. ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรา้งแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั ตามวิธีการสรา้งแบบสอบถามของลิเคริท์ (Likert. 1932, pp. 1-55) 

3. น าขอ้มูลจากขอ้ 1  และขอ้ 2 มาเป็นโครงสรา้งแบบประเมินสภาพปัจจุบนัและ
ความคาดหวงัของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม โดยการร่างขอ้ค าถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้โดยแบง่แบบประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน ไดแ้ก่ เพศ อายุ กลุ่มสาขาวิชาท่ี
ศกึษา  

ตอนท่ี 2 แบบประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของสภาพแวดลอ้ม
ท่ีส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีการสรา้งแบบสอบถามของลิ
เคริท์ (Likert. 1932, pp. 1-55) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดน า้หนกัของคะแนน  ดงันี ้ 
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ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมาก 
คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ย 
คะแนน  1 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ระดับความคาดหวังของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการ / ความคาดหวงัในระดบั

มากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการ / ความคาดหวงัในระดบั

มาก 
คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการ / ความคาดหวงัในระดบั

ปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการ / ความคาดหวงัในระดบั

นอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการ / ความคาดหวงัในระดบั

นอ้ยท่ีสดุ 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีของสภาพปัจจุบนัและสภาพ

ความคาดหวงัของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม ดงันี ้(สิน  พนัธุพินิจ.2553 น.115 อา้งถึงใน กลุธิดา  ออ่นมี. 2562 .น. 124)  

คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง นกัศกึษาเห็นว่าตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิของนกัศกึษา 
/ นกัศกึษามีความคาดหวงัอยูใ่น  ระดบัมากท่ีสดุ  

คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง นกัศกึษาเห็นว่าตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิของนกัศกึษา 
/ นกัศกึษามีความคาดหวงัอยูใ่น  ระดบัมาก  

คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง นกัศกึษาเห็นว่าตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา 
/ นกัศกึษามีความคาดหวงัอยูใ่น  ระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง นกัศกึษาเห็นว่าตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา 
/ นกัศกึษามีความคาดหวงัอยูใ่น  ระดบันอ้ย 
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คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง นกัศกึษาเห็นว่าตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา 
/ นกัศกึษามีความคาดหวงัอยูใ่น  ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ส่วนของค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
นกัศกึษาผูต้อบแบบประเมิน 

1. น าแบบประเมิน ท่ีสร้างขึ ้น เสนอต่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง พิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมและครอบคลุมเนือ้หา
สาระแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2. น าแบบประเมินท่ีไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา
ปริญญานิพนธ์เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) ความชดัเจนของภาษาท่ีเป็นขอ้ค าถาม ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถาม ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท ์ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ โดย
อาศยัดลุพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คนเป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นีผู้ว้ิจยั ไดก้ าหนดน า้หนกัคะแนนไว้
ดงันี ้

คะแนน +1 ผูเ้ช่ียวชาญแนใ่จวา่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีตอ้งการวดั 
คะแนน  0  ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจว่า ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาท่ีตอ้งการ
วดั 
คะแนน  -1 ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจว่า ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาท่ีตอ้งการ
วดั 
 
จากนั้นน าค่าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) เลือกคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามากกว่าหรือเท่ากบั 0.6  ถือว่า
ใชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรบัปรุง แตถ่า้ขอ้ใดมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.6 ตอ้งท าการปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2539, น. 298 อ้างถึงใน 
กลุธิดา  ออ่นมี. 2562 .น. 125)  

1. น าแบบประเมินท่ีปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
มาพิจารณาปรับปรุงแล้วน าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ข  

2. น าแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม  ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 30 คน 
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เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยใชว้ิธีสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย แบบเพียรส์นัโดย
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (Corrected Item-Total 
Correlation) แลว้คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.200  

3. หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบประเมินทัง้ฉบบั โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ
อลัฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984, p. 161) ท่ีคา่ความเช่ือมั่นท่ี 0.993  
ถือวา่มีความเช่ือมั่นสงูและยอมรบัได ้

4. น าแบบประเมินท่ีตรวจสอบคุณภาพแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปรญิญานิพนธ ์พิจารณาก่อนน าไปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มลู ดงันี ้ 
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เพ่ือขอความอนเุคราะหจ์ากอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เพ่ือขอความรว่มมือและ
ขออนญุาตใหน้กัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี เป็นกลุม่ตวัอยา่งและตอบแบบประเมิน 

2. ผู้วิจัยได้รับหนังสืออนุมัติให้ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

3. เน่ืองจากสถานการณโ์รคระบาดจึงท าใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มูลโดยการจดัท าเป็น
เอกสารได ้เพราะตอ้งลดการติดต่อกันโดยตรง ผูว้ิจยัจึงจดัท าแบบสอบถามเป็นรูปแบบออนไลน ์
และแจ้งขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน ไปยังคณะต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 
ด าเนินการตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจัยติดตาม ตรวจสอบจ านวน แบบสอบถามใหไ้ดจ้  านวน
ตามท่ีก าหนดในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา 
 
การจัดกระท าข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักระท าขอ้มลู ดงันี ้ 
1. ดึงขอ้มูลแบบประเมินจากกูเกิล้ฟอรม์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และใหค้ะแนน

ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จากนัน้น าขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ยคอมพิวเตอร ์
2. น าขอ้มลูทัง้หมดมาตรวจใหค้ะแนนและน าไปวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติดว้ยเครื่อง

คอมพิวเตอร ์โดยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ ชัน้ปีท่ีศกึษา กลุ่ม
สาขาวิชาท่ีศกึษา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการคา่คา่ความถ่ี (Frequency)  และคา่รอ้ยละ 
(Percentage)   

2. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด น าเสนอในรูปตารางจัดล าดบัจากการแจกแจงความถ่ี จากนัน้น าเสนอผลสรุปในเชิง
บรรยาย 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

1. วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยสถิตพืิน้ฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean)   
1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)   

2. สถิตท่ีิใชต้รวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ไดแ้ก่  
2.1 การหาดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถามโดยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543 , น. 248 
อา้งถึงใน จิตชญา  บาลโสง. 2560, น. 51)  

2.2 การหาคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้แบบประเมิน โดยใชว้ิธีสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบ
เพียร์สันโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total 
Correlation) 

2.3 ค่าความเช่ือมั่ น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้วิ ธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984, p. 161) 
 

3. สถิตท่ีิใชใ้นวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูจากการประเมินสภาพปัจจบุนั และสภาพความ

คาดหวังตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยการเรียงล าดับความส าคัญ  ของขอ้มูล  
Modified Priorithy Need Index: PNI Modifiles ซึ่ งปรับป รุงโดยนงลักษณ์   วิ รัชชัยและสุวิมล 
ว่องวาณิช (สวุิมล  ว่องวาณิช,2550, น.279) เป็นวิธีการหาความแตกตา่งของสภาพท่ีควรจะเป็น
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และสภาพเป็นอยู่แลว้หารดว้ยสภาพท่ีเป็นอยู่ ทัง้นีเ้พ่ือควบคมุขนาดของความตอ้งการ  จ  าเป็นให้
อยูใ่นชว่งพิสยัท่ีไมม่ากเกินไป โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้

 

  PNIModifiles  =  (
𝐼−𝐷

𝐷
) 

 
เม่ือ     PNI หมายถึง  ดชันีล าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงั 

I หมายถึง  คา่เฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั 
D หมายถึง  คา่เฉล่ียของสภาพปัจจบุนั 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสตูร  ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศึกษา  ดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้ และดา้นการให้ความช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสาร 
และเพ่ือใหก้ารส่ือสารความหมายตรงกนั ผูว้ิจยัจงึไดก้ าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้ 
 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการการวิเคราะหข้์อมูล 
 n แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

   �̅� แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย  
 S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 I แทน คา่เฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั  
 D แทน   คา่เฉล่ียของสภาพปัจจบุนั 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ี

ศกึษาโดยการแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ 
 ตอนท่ี 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 
ดา้นหลกัสตูร  ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู ้และดา้นการให้ความช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยการหาค่า

คะแนนเฉล่ีย (�̅�)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวัง (I)  และ
คา่เฉล่ียสภาพปัจจบุนั (D) 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
สง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา ตามความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญั  
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้ 
  ตอนท่ี 1  การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ี

ศกึษาโดยการแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ  โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินจดัท าแบบสอบถามผ่าน google 
form และจดัส่งลิงคเ์พ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างด าเนินการท าแบบสอบถามจ านวน  381 คน โดยมีผูท้  า
แบบสอบถามผา่น google form จ านวน 381 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ดงัแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 จ านวนและคา่รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี กลุม่สาขาวิชาท่ีสงักดั และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

1. เพศชาย 201 52.8 
2. เพศหญิง 180 47.2 

รวม 381  
ช้ันปี    

1. ช้ันปีที ่1 144 37.8 
2. ช้ันปีที ่2 102 26.8 
3. ช้ันปีที ่3 99 26.0 
4. ช้ันปีที ่4 37 9.7 

รวม 381  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉ ล่ีย
สะสมตั้งแต ่3.25 ขึน้ไป 

194 50.9 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉ ล่ีย
สะสมอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.24 

118 31.0 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉ ล่ีย
สะสมต ่ากว่าหรือเท่ากับ 2.50 

69 18.1 

รวม 381  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มสาขาวิชาทีสั่งกัด   

1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์(สังกัดคณะมนุษย์, 
วิทยาการจัดการ, ศึกษาศาสตร ์) 

203 53.3 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(สังกัด
คณะวิทย์ ,คณะเกษตร ,แพทย์
ทางเลือก) 

178 46.7 

รวม 381  

 

จากตาราง 2 แสดงว่า นกัศึกษาท่ีก าลงัศกึษาระดบัชัน้ปีท่ี  1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจ านวน 201 คน    คดิเป็นรอ้ยละ 52.8   สว่นเพศหญิง จ านวน  180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.2  

จ าแนกตามชัน้ปีพบว่าสว่นใหญ่ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1 จ  านวน 144  คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 37.8 ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 2 จ  านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 
3 จ  านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.0 ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 4 จ  านวน 37  คน คิดเป็นรอ้ยละ 
9.7 ตามล าดบั  

จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียสะสมตัง้แต่ 2.51-3.24 จ านวน 194 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียสะสมอยู่ระหว่าง 3.25 ขึน้ไป จ านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.50 จ  านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.10  

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ีสังกัด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จ  านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.3 และสังกัดกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์(สงักดัคณะวิทย ์,คณะเกษตร,แพทยท์างเลือก) จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7 

ตอนท่ี 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้น
หลกัสตูร  ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่



  56 

การเรียนรู ้และดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสาร โดยการหาค่าคะแนน

เฉล่ีย (�̅�)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉล่ียสภาพความคาดหวัง (I)  และค่าเฉล่ีย
สภาพปัจจบุนั (D) 

 
ตาราง 3 คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงัของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
รายดา้น 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั 

PNI ล าดบั 
X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน 4.06 0.64 4.12 0.65 0.015 4 
2. ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต
แก่นกัศกึษา 

3.90 0.74 4.11 0.62 0.054 2 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู ้

3.87 0.74 4.14 0.61 0.070 1 

4. ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการ
บรกิารขอ้มลูขา่วสาร  

3.97 .69 4.12 0.65 0.038 3 

  

จากตาราง 3  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 

21 ของนกัศกึษา จากความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ (D) และสภาพท่ีคาดหวงั (I) น ามา

จดัความตอ้งการจ าเป็นโดยใชส้ถิติ PNI พบว่า ดา้นท่ีมีความจ าเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ ดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้(PNI = 0.070) อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิตแก่นกัศึกษา (PNI = 0.054) อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูล

ขา่วสาร (PNI = 0.038) และอนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน (PNI = 0.015) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลุม

ทุกพืน้ท่ี  สามารถศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมนอกหอ้งเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (PNI = 0.099) 

อนัดบัท่ี 2 คือ มีเครื่องมือ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการเรียนแตล่ะรายวิชาเพียงพอ ประสิทธิภาพเหมาะสม 
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ทนัสมยั พรอ้มใชง้าน ท าใหเ้กิดทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในอนาคต  และมีการจดัอบรม

ใหค้วามรูท้กัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมืองดจิิทลั (PNI = 0.081) ดงัตาราง 4 – 7  
 

ตาราง 4 คา่ดชันีส าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงัของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน 

 

ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน 
สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั 

PNI ล าดบั 
X  S.D. X  S.D. 

หลกัสตูรมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

4.04 0.49 4.14 0.57 0.025 4 

ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ
คดิเห็นในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการ
จดัการปัญหา 

4.18 0.50 4.12 0.57 -0.014 13 

มีการพฒันา soft skill เชน่การส่ือสาร การ
ท างานเป็นทีม ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง
ท่ีเหมาะสมกบัการใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 

4.05 0.53 4.16 0.55 0.027 3 

รายวิชาท่ีเรียนสอดคลอ้งกบัทกัษะ
พืน้ฐาน สามารถน าไปประกอบอาชีพได้
จรงิ 

4.07 0.62 4.13 0.65 0.015 9 

รายวิชาท่ีเรียนครอบคลมุเนือ้หาสาระท่ี
จ าเป็นของวิชาชีพ 

4.10 0.58 4.14 0.57 0.010 11 

เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูถ้่ายทอด ความรู้
ความสามารถในรายวิชา 

3.96 0.66 4.08 0.65 0.030 2 

จดัแผนการเรียนตามล าดบัความยากง่าย
ของแตล่ะรายวิชาตรงตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

4.06 0.57 4.09 0.57 0.007 12 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน 
สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั 

PNI ล าดบั 
X  S.D. X  S.D. 

กระบวนการจดัการเรียนรูก้ระตุน้ใหเ้กิด
การแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมินอก
หอ้งเรียน 

4.01 0.61 4.08 0.63 0.017 8 

มีหลกัสตูรชว่ยเสรมิสรา้งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4.02 0.62 4.10 0.61 0.020 5 

มีรายวิชาใหเ้ลือกเรียนตามความสนใจ
และความสามารถของผูเ้รียน 

4.05 0.70 4.13 0.63 0.020 7 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูท่ี้
เหมาะสมทัง้การเรียนเป็นกลุ่ม  หรือการ
เรียนรายบคุคล 

4.02 0.56 4.10 0.58 0.020 6 

มีการเสรมิสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้
จากสิ่งท่ีปฏิบตัจิรงิตามบรบิท 
โดยเฉพาะการจดัการเรียนรูแ้บบ
โครงงาน 

3.99 0.53 4.12 0.57 0.033 1 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน
สง่เสรมิการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

4.08 0.55 4.14 0.60 0.015 10 

 

จากตาราง 4 แสดงความตอ้งการจ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ดา้นหลกัสูตร/การจดัการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า 

ยงัไม่มีขอ้ใดท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสดุเป็นอนัดบั

แรกคือ มีการเสริมสรา้งผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูจ้ากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการ

จดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน (0.033) พิสยัของดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีคา่อยู่ระหว่าง 0.25-0.38 

ทัง้นีอ้าจะเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพฒันาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตาราง 5 คา่ดชันีส าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงัของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา 

 

ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่
นกัศกึษา 

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั 
PNI ล าดบั 

X  S.D. X  S.D. 
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั 
สง่เสรมิและเอือ้ตอ่การเรียนรูผ้า่นระบบ
ออนไลน ์(online learning) 

3.78 0.82 4.08 0.65 0.079 1 

มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิ
สนบัสนนุ ใหน้กัศกึษาสามารถพฒันา
ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัศตวรรษท่ี 21 

3.88 0.68 4.10 0.57 0.057 4 

การเดนิทางระหวา่งอาคารเรียนมีความ
สะดวก และปลอดภยั สะอาด เรียบรอ้ย 

3.97 0.67 4.11 0.60 0.035 9 

การเดนิทางมามหาวิทยาลยัมีระบบขนสง่
สาธารณะท่ีมีความสะดวกและปลอดภยั 

3.82 0.79 4.10 0.60 0.073 2 

มีการรกัษาความปลอดภยัอยา่งทั่วถึง ท า
ใหเ้กิดความรูส้ึกปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยส์ิน 

3.96 0.71 4.15 0.61 0.048 6 

มีพืน้ท่ีท างานส าหรบัเป็นแหลง่คน้ควา้ 
เรียนรูท่ี้เพียงพอ ครอบคลมุตอ่จ านวน
นกัศกึษา 

3.89 0.76 4.12 0.56 0.059 3 

มีการก าหนดพืน้ท่ีแหลง่เรียนรูด้ว้ยตนเอง
ท่ีเพียงพอ พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ และ
เหมาะสมกบัความหลากหลายของผูเ้รียน 

3.92 0.69 4.14 0.59 0.056 5 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่
นกัศกึษา 

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั 
PNI ล าดบั 

X  S.D. X  S.D. 
มีการเสรมิสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึง
ส่ือเทคโนโลยีเครื่องมือ และแหลง่เรียนรูท่ี้
มีคณุภาพ 

3.92 0.70 4.09 0.63 0.043 7 

 

จากตาราง 5 แสดงความตอ้งการจ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ดา้นกายภาพและส่งเสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา ผล

ปรากฏว่า ยงัไม่มีขอ้ใดท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นเร่งดว่น โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสุด

เป็นอันดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและเอือ้ต่อการเรียนรูผ้่านระบบ

ออนไลน ์(online learning) (0.079) พิสยัของดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.25-0.38 

ทัง้นีอ้าจะเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการพฒันาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ตาราง 6 คา่ดชันีส าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงัของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู  ้

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 
PNI ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
มีเครื่องมือ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการเรียนแตล่ะ
รายวิชาเพียงพอ ประสิทธิภาพเหมาะสม 
ทนัสมยั พรอ้มใชง้าน ท าใหเ้กิดทกัษะท่ี
เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานในอนาคต 
 

3.83 0.73 4.14 0.57 0.081 2 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 
PNI ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  
สามารถศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมินอก
หอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.74 0.91 4.11 0.64 0.099 1 

มีฐานขอ้มลูงานวิจยั หรือส่ือการเรียน 
ออนไลนส์ามารถศกึษาและเขา้ถึงไดท้กุท่ี
ทกุเวลา และครอบคลมุทกุศาสตร ์

3.88 0.72 4.16 0.59 0.072 4 

การเขา้ใชง้านระบบอินเตอรข์อง
มหาวิทยาลยัมีการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูสว่นตวัอยา่งเหมาะสม 

3.87 0.79 4.09 0.65 0.057 7 

ใชเ้ทคโนโลยี เพ่ือสนบัสนนุระบบการเรียน
การสอนใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง 

3.95 0.68 4.15 0.60 0.051 8 

มีการจดัอบรมใหค้วามรูท้กัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรบัการเป็นพลเมืองดจิิทลั 

3.84 0.69 4.15 0.58 0.081 3 

มีความรว่มมือกบัหนว่ยงานภายนอกเพ่ือ
รว่มพฒันา และและสง่เสรมิการเรียนรู ้

3.88 0.68 4.12 0.57 0.062 6 

เสรมิสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงส่ือ 
เทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแหลง่การเรียนรูท่ี้
มีคณุภาพ 

3.93 0.62 4.19 0.54 0.066 5 

 

จากตาราง 6 แสดงความตอ้งการจ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ผล

ปรากฏว่า ยงัไม่มีขอ้ใดท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นเร่งดว่น โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสุด

เป็นอนัดบัแรกคือ มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลุมทุกพืน้ท่ี  สามารถศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม
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นอกหอ้งเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (0.099) พิสยัของดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.25-0.38 ทัง้นีอ้าจะเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา

ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ตาราง 7 คา่ดชันีส าดบัความส าคญัของสภาพท่ีคาดหวงัของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการบริการขอ้มลูขา่วสาร 

 

ด้านการให้ความช่วยเหลือและ 
การบริการข้อมูลข่าวสาร 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 
PNI ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการ
บรกิารขอ้มลูขา่วสาร 

3.90 0.69 4.13 0.61 0.059 1 

เจา้หนา้ท่ีใหค้วามชว่ยเหลือดว้ยความ
เตม็ใจ มีใจบริการ 

3.95 0.70 4.10 0.65 0.038 3 

ความสะดวกและบรรยากาศของ
สถานท่ีในการตดิตอ่ขอรบับริการ 

3.99 0.68 4.12 0.65 0.033 7 

ความนา่เช่ือถือของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ
รบับริการ สามารถน าไปใชด้  าเนินการ
ตอ่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4.01 0.60 4.14 0.61 0.032 8 

มีชอ่งทางติดตอ่และส่ือสาร เพ่ือรบัฟัง
ความคดิเห็นของผูร้บับริการ 

3.94 0.74 4.09 0.64 0.038 2 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ด้านการให้ความช่วยเหลือและ 
การบริการข้อมูลข่าวสาร 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง 
PNI ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
มีระบบการรบั – สง่เอกสารค ารอ้ง ระบุ
ก าหนดเวลาชดัเจน รวดเรว็ ถกูตอ้ง มี
ล าดบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารท่ีเป็นระบบ 

3.97 0.69 4.11 0.66 0.035 5 

นกัศกึษาไดร้บับรกิารดว้ยความเป็น
ธรรม อยา่งเท่าเทียมกนั 

3.99 0.67 4.14 0.64 0.038 4 

มีการประชาสมัพนัธข์า่วสารท่ีทนัสมยั 
เป็นประโยชนต์อ่นกัศกึษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.01 0.66 4.15 0.64 0.035 6 

 

จากตาราง 7 แสดงความตอ้งการจ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูล

ข่าวสาร ผลปรากฏว่า ยังไม่มีข้อใดท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน โดยข้อท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสาร 

(0.059) พิสัยของดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 -0.38 ทั้งนีอ้าจะเน่ืองมาจาก

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

นกัศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา ตามความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญั  

1. ดา้นหลกัสตูร  
ล าดบัท่ี 1 คือจดัการเรีนการสอนออนไลน ์อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 39.34 

ล าดบัท่ี 2 คือ รายวิชามีความทนัสมยั สามารถน าไปต่อยอดได ้คิดเป็นรอ้ยละ 27.54 ล าดบัท่ี 3 
คือ เนน้รายวิชาท่ีไดล้งมือปฏิบตัิจริง เพ่ือใหน้กัศึกษามีทกัษะจริง คิดเป็นรอ้ยละ 20.33 เป็นอ่ืน ๆ
อีก รอ้ยละ 12.79  

2. ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา 
ล าดบัท่ี 1 คือ ควรเปิดฟิตเนสใหอ้อกก าลงักาย เวลา 15.30 - 17.30 น. ทกุวนัจนัทร ์– 

ศกุร ์คิดเป็นรอ้ยละ 52.81 ล าดบัท่ี 2 คือ อยากใหมี้โรงอาหาร รอบอาคารเรียนทกุตกึ คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.76 และล าดบัท่ี 3 คือ ท าสถานท่่ีพกัผอ่นใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ีใน มหาวิทยาลยั คดิเป็นรอ้ย
ละ 19.80 เป็นอ่ืน ๆ อีก รอ้ยละ 3.63 

3. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
ล าดบัท่ี 1 คือ มีอินเตอรเ์น็ต wifi ท่ีสามารถใชไ้ดแ้ละเสถียรทั่วถึงทกุจดุใน

มหาวิทยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 59.28 ล าดบัท่ี 2 คือ มีหอ้งคอมบรกิารมากกวา่นีห้รือจดัหาโปรโมชั่น
สว่นลดอปุกรณส์ าหรบั นกัศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 20.85 ล าดบัท่ี 3 คือ จดัใหมี้พืน้ท่ีสว่นกลาง 
ส าหรบัพกัผ่อน เพิ่มขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 14.98 และอ่ืนอีกรอ้ยละ 4.89 

 
4. ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือและการบริการขอ้มลูขา่วสาร 

ล าดบัท่ี 1 คือ อยากใหเ้พจชอ่งทางการตดิตอ่ตอบขอ้ความ และใหค้  าปรกึษาอยา่ง
รวดเรว็ คิดเป็นรอ้ยละ 35.95 ล าดบัท่ี 2 คือ ประชาสมัพนัธข์า่วสารท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.92 ล าดบัท่ี 3 เพิ่มชอ่งทางการตดิตอ่ทัง้ออนไลน ์และออฟไลน ์คดิเป็นรอ้ยละ 
16.99 และอ่ืน ๆคดิเป็นรอ้ยละ 26.14 

5. ดา้นอ่ืน ๆ 
ล าดบัท่ี 1 ดงึดดูนกัศกึษาดว้ยกิจกรรมตา่ง ๆ ในมหาลยัใหม้ากกว่านี ้เชน่ การจดั

ประกวด การแขง่ขนั ใหมี้พืน้ท่ีกลางและดงึดดูผูท่ี้สนใจใหม้ากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.11 ล าดบัท่ี 2 
จดัหาอปุกรณส์ าหรบัเดก็พิเศษ เชน่ เกา้อีส้  าหรบัคนอว้น  คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 และล าดบัท่ี 3 คือ 
ระบบลงทะเบียนคอ่นขา้งมีปัญหาเวลาถึงคราวลงทะเบียน อยากใหป้รบัปรุงระบบลงทะเบียนคิด
เป็นรอ้ยละ 19.64  
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บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ผูว้ิจยัไดส้รุปผล
ตามล าดบั  ดงันี ้ 

1. ความมุง่หมายของการวิจยั 
2. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดความมุง่หมายของการวิจยั  ดงันี ้ 
เพ่ือประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี  21 ของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ ซึ่งด  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้  
1.ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประจ าภาคการศกึษาท่ี 2/2562 จ านวน 8,050 คน  
2.ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นชั้น โดยมี
นกัศกึษาแตล่ะคณะเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)  และท าการก าหนดตวัอย่างโดยการใช้
สูตรค านวณของ Yamane (Yamane. 1973:125) ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 เปอรเ์ซ็นต ์ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง 381 

3.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม ซึ่งแบง่เป็น  3 ตอน ดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นค าถามเก่ียวกับ เพศ ชัน้ปีท่ี

ศกึษา กลุม่สาขาวิชาท่ีสงักดั ผลการเรียนสะสม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
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 ตอนท่ี 2 การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมทัง้ 4 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูร  ดา้นกายภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ และการบริการขอ้มูลข่าวสาร ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual response format) 
(สวุิมล วอ่งวานิช. 2558) 

ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการสอนและประสบการณ์ จ  านวน 3 คน พิจารณาความเท่ียงตรงของเนื ้อหา  
แลว้น ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) 
ผลการวิเคราะห์ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมี
คุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้ับนักศึกษาภาคนอกเวลา
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
ค านวณหาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยใช้ค่าสัมประสิท ธ์ิของแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ  0.97 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมี
คณุภาพและสามารถท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ 

4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจัดท าแบบสอบถาม
เป็นรูปแบบออนไลน ์เน่ืองจากระยะเวลาดงักล่าวอยู่ระหว่างการเกินสถานการณ ์ การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 และจัดส่งไฟล์แบบสอบถามไปยังฝ่ายวิชาการของคณะต่าง ๆ โดยก าหนด
จ านวนชดุของผูต้อบแบบสอบถามไวท่ี้ 381 คน และระบบจะปิดอตัโนมตัิเม่ือครบจ านวน ซึ่งไดร้บั
แบบสอบถามคืน 381 ชุด และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้หมด คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของแบบสอบถามท่ีก าหนด 

5.การจัดกระท าและวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รูป ดงันี ้

5.1 ใช้การแจกแจงความ ถ่ีและค่าร้อยละ   วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  ชัน้ปีท่ีศกึษา กลุม่สาขาวิชาท่ีสงักดั และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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5.2 ใชค้า่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหข์อ้มลูของสภาพท่ีคาดหวงั และ
ของสภาพท่ีเป็นจรงิในปัจจบุนัของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  ด้านหลักสูตร  ด้านกายภาพและส่งเสริม
คณุภาพชีวิตแก่นกัศึกษา  ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้และดา้นการใหค้วาม
ชว่ยเหลือและการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร ซึ่งก าหนดระดบัความตอ้งการเป็น 5 ระดบั 

5.3 วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น โดยใชว้ิธี PNI Modified และจดัล าดบัความตอ้งการ
จ าเป็นของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษม โดยเรียงดชันีจากมากไปนอ้ย (สวุิมล วอ่งวานิช (2558) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 201 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 52.8   ส่วนเพศหญิง จ านวน  180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.2 ส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 144  คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.8 นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมตัง้แต่ 3.25 ขึน้ไป จ านวน 194 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 และ
นกัศึกษาส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จ  านวน 203 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 53.3 

2.การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พบว่า ดา้นท่ีมีความจ าเป็นอนัดบัท่ี 
1 คือ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้(PNI Modified = 0.070) อันดบัท่ี 2 คือ ดา้น
กายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นักศึกษา (PNI Modified = 0.054) อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการให้
ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสาร (PNI Modified = 0.038) และอันดับท่ี 4 คือ ด้าน
หลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน (PNI Modified = 0.015)   

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ต
ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี  สามารถศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมนอกหอ้งเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (PNI 

Modified = 0.099) อันดับท่ี 2 คือ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนแต่ละรายวิชาเพียงพอ 
ประสิทธิภาพเหมาะสม ทันสมัย พรอ้มใชง้าน ท าใหเ้กิดทักษะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานใน
อนาคต และมีการจดัอบรมใหค้วามรูท้กัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมืองดิจิทลั (PNI Modified = 
0.081)  
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถสรุปได้ว่านักศึกษา
เสนอแนะดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้มากท่ีสุดคือและเม่ือพิจารณารายชอ้ 
พบว่าควรมีอินเตอรเ์น็ต wifi ท่ีสามารถใชไ้ดแ้ละเสถียรทั่วถึงทกุจดุในมหาวิทยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 
59.28 ล าดบัถดัมาคือ ดา้นอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่านกัศกึษาอยากใหด้ึงดดูนกัศกึษาดว้ย
กิจกรรมตา่ง ๆ ในมหาลยัใหม้ากกว่านี ้เช่น การจดัประกวด การแข่งขนั ใหมี้พืน้ท่ีกลางและดงึดดู
ผูท่ี้สนใจใหม้ากขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.11  ล าดบัท่ี 3 ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่
นกัศกึษา เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่อยากใหเ้ปิดฟิตเนสใหอ้อกก าลงักายเวลา 
15.30 - 17.30 น. ทุกวนัจนัทร ์– ศกุร ์มาท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 52.81 ล าดบัท่ี 4 คือดา้นหลักสูตร 
ซึ่งเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่านกัศึกษาอยากใหจ้ดัการเรีนการสอนออนไลน ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นรอ้ยละ 39.34 และล าดบัท่ี 5 คือดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสาร 
ซึ่งมือพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาอยากให้เพจช่องทางการติดต่อตอบข้อความ และให้
ค  าปรกึษาอยา่งรวดเรว็ คดิเป็นรอ้ยละ 35.95  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 

ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม จากนักศึกษาท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 – 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 381 คน พบว่าดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้เป็นด้านท่ีมีค่าความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNI Modified = 
0.070) อันดบัท่ี 2 คือ ดา้นกายภาพและส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นักศึกษา (PNI Modified = 0.054) 
อนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบรกิารขอ้มลูข่าวสาร (PNI Modified = 0.038) และ
อนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นหลกัสตูร/การจดัการเรียนการสอน (PNI Modified = 0.015) โดยน าเสนอผลความ
ตอ้งการจ าเป็นรายขอ้ของแตล่ะดา้นดงันี ้ 

 1.1 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้พบวา่ มีความตอ้งการจ าเป็น
ล าดบัท่ี 1 PNI Modified = 0.070 โดยความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลมุทุกพืน้ท่ี  สามารถศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมนอกหอ้งเรียน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนแต่ละรายวิชาเพียงพอ ประสิทธิภาพ
เหมาะสม ทันสมัย พรอ้มใชง้าน ท าใหเ้กิดทกัษะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในอนาคต และมี
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การจัดอบรมให้ความรูท้ักษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมืองดิจิทัล ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก ใน
ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งใชส้ัญญาอินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มูลทัง้ใน
และนอกหอ้งเรียนมากขึน้ ส่งผลใหน้กัศกึษามีความตอ้งการใหมี้สญัญาณอินเตอรเ์น็ตใหค้รอบคมุ
ทกุพืน้ท่ีในมหาวิทยาลยั และนอกมหาวิทยาลยั เน่ืองจากปัจจุบันสถานกรณ ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดต่อโคโรนาไวรัส ท าให้ต้องการจัดการเรียนการอน ผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ ้น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องจัดหาสัญญาอินเตอรเ์น็ต รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับให้บริการ
นักศึกษาในการเรียนกออนไลน ์สอดคล้องกับ วีซานาและวุฒิชัย (วีซานาและวุฒิชัย, 2563) 
ท่ีกล่าวว่า การเรียนในระบบออนไลน ์ควรจดัใหท้ัง้ครูและผูเ้รียนมีส่ืออปุกรณเ์ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เอือ้ใหท้ัง้ผูเ้รียนและครูผูส้อนสามารถเขา้ถึงและใชอิ้นเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างสะดวก ในดา้นการเขา้ถึง
เทคโนโลยี ควรจดัใหมี้ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตท่ีผูเ้รียนสามารถใชไ้ดท้ัง้ในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรูด้ว้ย
ตนเองโดยการทดลอง คน้ควา้ ปฏิบตัิจริง รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้น รูจ้กัเรียนรูร้ว่มกนั
เป็นกลุ่ม เป็นแหล่งส าหรบักลุ่มผูส้นใจในเรื่องคลา้ยกนัไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกัน เช่นเดียวกับ 
ทรงสิรแิละอรุณี (ทรงสิรแิละอรุณี, 2559,p 56) กล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
3 อันดบัแรกคือ จ านวนและความเพียงพอของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพของระบบให้บริการดา้น
การศึกษา เช่น ระบบทะเบียน และการมีสญัญาณ wifi ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีในมหาวิทยาลัยและ
หนงัสือ ส่ืออปุกรณใ์นหอ้งสมดุมีเพียงพอ     

1.2 ด้านกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา พบว่า มีความต้องการ
จ าเป็นล าดบัท่ีสอง PNI Modified = 0.054 โดยความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพัฒนาสูงสุด 3 
อันดบัแรก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและเอือ้ต่อการเรียนรูผ้่านระบบ
ออนไลน ์(online learning)  การเดินทางมามหาวิทยาลยัมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีความสะดวก
และปลอดภยั  และมีพืน้ท่ีท างานส าหรบัเป็นแหล่งคน้ควา้ เรียนรูท่ี้เพียงพอ ครอบคลมุต่อจ านวน
นกัศึกษา  ซึ่งประเด็นดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิตแก่นกัศึกษา สอดคลอ้งและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ในสามข้อแรก ทั้งนี ้อาจ
เน่ืองมาจาก ในปัจจบุนัหลาย ๆ หน่วยงาน หลายกิจกรรมไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค
ไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลใหต้อ้งมีการปรบัรูปแบบการด าเนินกิจกรรมหลาย ผา่นรูปแบบออนไลน ์ซึ่ง
การเรียนการสอนก็หนีไม่พน้ตอ้งจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์ช่นกนั ซึ่งอาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ี
ท าใหน้ักศึกษามีความตอ้งการดา้นการส่งเสริมการเรียนรูอ้อนไลนอ์ยู่ในอันดบัแรก นอกจากนี้ 
วีซานาและวุฒิชัย (วีซานาและวุฒิชัย , 2563) ยังไดก้ล่าวถึงการมีพืน้ท่ีท างานส าหรบัคน้คว้า 
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เรียนรู ้ดงันี ้ส  าหรบัสภาพแวดลอ้มภายนอกชัน้เรียนนัน้ อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ควรจัดใหมี้แหล่ง
เรียนรูท่ี้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีพืน้ท่ีส  าหรบัการเรียนรู ้ทัง้ส  าหรบัการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง และการเรียนรูร้่วมกันแบบกลุ่มเล็ก ๆ หรือการเรียนรูร้่วมกันแบบกลุ่มใหญ่ผู้เรียน
สามารถเรียนรูจ้ากสิ่งท่ีปฏิบตัจิรงิตามบรบิทได ้  

1.3 ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มลูข่าวสาร พบว่า มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัท่ีสาม PNI Modified = 0.038 โดยความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มูลข่าวสาร มีช่องทางติดต่อและ
ส่ือสาร เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นของผูร้บับริการ และ เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 
มีใจบริการ ทัง้นีส้าเหตุท่ีท าใหก้ารใหค้วามช่วยเหลือและการบริการขอ้มลูข่าวสาร มีความส าคญั
อันดับแรกเพราะในปัจจุบัน เป็นสังคมท่ีตอ้งรกัษาระยะห่าง (social distancing) มีการพบปะ
ระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษานอ้ยลง แต่นักศึกษากลับความตอ้งการความช่วยเหลือและการ
ใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารมากขึน้ ซึ่งในปัจจบุนัหลาย ๆ ช่องทางยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันา  
รวมถึงการมีช่องทางติดต่อและส่ือสาร เพ่ือรบัฟังความเห็นของผูร้บับริการ ในรูปแบบออนไลน ์
ส าหรบัเป็นชอ่งทางในการติดตอ่ ส่ือสาร สอบถาม เพ่ือรบัความความเป็นของนกัศกึษา รวมถึงผูมี้
ส่วนได้ส่ วน เสีย  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีณ า และต้องลักษณ์  ( ประวีณ า 
และต้องลักษณ์,2560) กล่าวว่า  สถานศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรใน
สถานศกึษามีส่วนรว่มบริหารการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา ทัง้นีเ้น่ืองจากงานท่ีเกิดจาก
ความรว่มมือรว่มใจของบคุลากรบคุลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ รวมทัง้ ผูป้กครอง
และชุมชนโดยรอบ จะท าให้เกิดการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของ
บคุคลในองคก์รถือว่ามีความส าคญัเพราะจะส่งผลตอ่การปฏิบตัิงานของบคุคลในองคก์รทุกคนท่ี
อยู่ในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนัจะท าใหค้วามขดัแยง้ลดลงและมีพฤติกรรม
ไปในทางสรา้งสรรคไ์ด ้ 

1.4 ดา้นหลกัสูตร/การจดัการเรียนการสอน พบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ีท่ี 
PNI Modified = 0.015 โดยความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งไดร้บัการพัฒนาสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มี
การเสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากสิ่งท่ีปฏิบตัิจริงตามบริบท โดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูถ้่ายทอด ความรูค้วามสามารถในรายวิชา  และมีการ
พฒันา soft skill เช่นการส่ือสาร การท างานเป็นทีม ใหก้ับผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ืองท่ีเหมาะสมกับการ
ใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 หวัขอ้นีอ้ยู่ในอนัดบัสุดทา้ย ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลยัไดมี้การ
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พฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรใหต้รงกับความตอ้งการของนกัศกึษาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ข้ อ ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ ใ น อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย  
โดยการเสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากสิ่งท่ีปฏิบตัิจริงตามบริบท จะสามารถต่อยอด เสริม
ทกัษะส าหรบัการใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง
ของบริบทโลกในปัจจุบัน   นอกจากนีม้หาวิทยาลัยยังมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูค้วามสามารถในรายวิชาต่าง ๆ และมีการพฒันา soft skill เช่นการส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการจัดกิจกรรม
พฒันานกัศกึษาทัง้ระดบัสาขา คณะ และมหาวิทยาลยัใหอ้ย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหน้กัศกึษามีทกัษะท่ี
เหมาะสมตอ่การปฏิบตังิาน และการใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากผลการวิจยัขา้งตน้พบว่าคา่ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษามหาวิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมยงัไม่อยู่ในค่าวิกฤต 
(0.35) ซึ่งจะตอ้งมีการด าเนินการปรบัปรุงทันที โดยค่าท่ีไดท้ั้ง 4 ตัวแปรนัน้มีค่าความตอ้งการ
จ าเป็นท่ียังอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี ้อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นไปตามความตอ้งการของนกัศกึษา   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
จากการประเมินสภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัในการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะใน
การผลการวิจยัไปใช ้ ดงันี ้ 

1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัดา้นหลักสูตร/การจัดการเรียนการ
สอน พบว่า ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาทกัษะการจดัการ
ปัญหามีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่าขอ้อ่ืน ๆ  ดงันัน้ อาจารยผ์ูส้อน ควรเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสามารถ
แสดงความเห็นในหอ้งเรียน เพิ่มมากขึน้ สรา้งโอกาสในการแสดงความเห็นในหอ้งเรียนเพิ่มขึน้ 
เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถคิดวิเคราะหภ์ายในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือฝึกทกัษะการคิดวิเคราะหใ์หแ้ก่
นกัศกึษา ซึ่งเป็นหนึ่งในทกัษะจ าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคาดหวังดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการ
บริการขอ้มูลข่าวสาร  พบว่า ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรบับริการ สามารถน าไปใช้
ด  าเนินการตอ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกว่าขอ้อ่ืน ๆ ซึ่งอาจะส่งผลมาจากการติดตอ่ของ
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นกัศึกษากับบางหน่วยงานแลว้ไดร้บัค าตอบใหไ้ปติดต่อกับอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะมีการส่งต่อ
แบบนีต้่อ ๆ ไป ส่งผลใหน้ักศึกษาไม่มั่นใจว่าจะสามารถสอบถามหน่วยงานใดท่ีจะสามารถให้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง และในบางครัง้การใหข้อ้มลูในเรื่องเดียวกนัระหว่างสองหนว่ยงานกลบัใหข้อัมลูไม่
เหมือนกัน ดงันัน้ มหาวิทยาลัยควรสรา้งแนวปฏิบตัิ หรือคู่มือการปฏิบตัิงานในส่วนงานท่ีมีการ
ด าเนินการในเรื่องเดียวกัน ร่วมจัดท าแนวปฏิบัติ เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 

3. จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคาดหวังดา้นกายภาพและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่า การเดินทางระหว่างอาคารเรียนมีความสะดวก และปลอดภัย สะอาด 
เรียบรอ้ย นอ้ยกว่าขอ้อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจากช่วงเก็บขอ้มูลนัน้มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการพัฒนาสภาพภูมิทศันข์องมหาวิทยาลัย ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรวางแผน และจัดท า
เสน้ทางชั่วคราว ส าหรบัการเดินทางของนกัศึกษาใหเ้ป็นสดัส่วน และสรา้งขอ้ปฏิบตัิท่ีชดัเจนให้
ผูร้บัเหมาะก่อสรา้ง ไม่ล  า้ออกนอกพืน้ท่ีการท างาน และเป็นไปตามหลักความปลอดภัยของการ
ด าเนินการก่อสรา้ง 

4.จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู ้พบว่า การใช้เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง มีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความ
ตอ้งการของนกัศกึษาดา้นการใชเ้ทคโนโลยี เพ่ือสนบัสนุนระบบการเรียนการสอน เพ่ือด าเนินการ
จดัซือ้และจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของนกัศกึษา  

การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา ชุมชน จะต้องมีความตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม  โดยช่วยกนัระดมความคิดเห็นในการจดัสภาแวดลอ้มทาง
การศกึษา ใหเ้อือ้ต่อผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีสถานศกึษาจะสามารถด าเนินการได ้โดยตอ้งไม่ลืม
วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งบณัฑิตใหเ้กิดทกัษะท่ีเหมาะสมตอ่การสรา้งทกัษะท่ีจะเป็นตอ่การใชชี้วิต
ในศตวรรษท่ี 21 เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ มีความพรอ้มท่ีจะด ารงชีวติอยู่ในโลกปัจจุบนัได้
อยา่งมีความสขุและมีประสิทธิภาพ สามารถผลกัดนัประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัในครัง้นีไ้ดท้  าการศกึษากบันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเท่านัน้ 

จึงไม่ครอบคลุมไปยงันักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ หรือ สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ดงันัน้จึงควร
ศกึษากบันกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. ควรมีการศกึษาแนวปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูส้  าหรบั
สถานศกึษา 

3. ควรมีการศกึษาตวัแปรอ่ืน ๆ รว่มดว้ย ท่ีจะมีผลตอ่การพฒันาทกัษะในศตรวรรษท่ี 21 
ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา จากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

5. ควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของนักศึกษากับ
สถานศกึษาอ่ืน ๆ   
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมทักษะแห่ง

ศตวรรษที ่21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ค าชีแ้จง  
 1. แบบประเมินนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรูท้กัษะ
แหง่ศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 แบบสอบถามฉบบันี ้ แบง่ออกเป็น 3 ตอน จ านวน 5 หนา้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

2.1 ดา้นหลกัสตูร   
2.2 ดา้นกายภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตแก่นกัศกึษา  
2.3 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้ 
2.4 ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลือ และการบรกิารขอ้มลูขา่วสาร 

 ตอนท่ี   3 เป็นข้อค าถามแบบเขียนตอบ สอบถามความคิดเห็นทั่ วไป เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 2. ในการตอบ ขอใหน้กัศกึษาอา่นขอ้ความในแบบสอบถามแลว้พิจารณาค าถามแตล่ะขอ้
และโปรดตอบตามความเห็นท่ีเป็นจริง ว่าตรงกับสภาพความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด โดยท า
เครื่องหมาย 
 

ผูว้ิจยัขอขอบคณุในความอนเุคราะหใ์นครัง้นี  ้
นางสาวสพุรรณา    พราวแดง 

นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การตอบแบบสอบถามนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลการเรียนของนักศึกษา ดังนั้น 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข่อตามความเป่นจริง ค าตอบของนักศึกษาจะเป็น
ประโยชน็ต็อการท าวิจัยชิ้นนี้และต็อมหาวิทยาลัยเป็นอย็างยิ่ง 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน   หน้าขอ้ความท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัว
นกัศกึษา 

1.  เพศ 
  1. เพศหญิง  
  2. เพศชาย 

2. ชัน้ปีท่ีศกึษา   
  1.  ชัน้ปีท่ี 1 
  2.  ชัน้ปีท่ี 2 
  3.  ชัน้ปีท่ี 3 
  4.  ชัน้ปีท่ี 4 

3. กลุม่สาขาวิชาท่ีสงักดั 
  1. กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
  2. กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่3.25 ขึน้ไป 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมอยูร่ะหวา่ง 2.51 – 3.24  
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.50  
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ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะ
แหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา 

ค าชีแ้จง  โปรดอ่านแลว้พิจารณารายการความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
การเรียนรูท้กัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  โดยท าเครื่องหมาย  ✓ ในช่องทางขวามือ ท่ีตรงกบัความเป็น
จริง  ทัง้ท่ีเป็นปัจจบุนั  และท่ีท่านคาดหวงัจะใหมี้ขึน้หรือท่ีควรจะเป็น ก าหนดระดบัความตอ้งการ
เป็น  5 ระดบั ดงันี ้ 

ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมากท่ีสดุ  
 คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ย 
 คะแนน  1   หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

ระดับความคาดหวังของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ  
 คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบันอ้ย 

คะแนน  1  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ข้อ รายการความตอ้งการ 
สภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านหลกัสูตร           
1.  หลกัสตูรมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อใหม้ี

ความทนัสมยั 
          

2.  ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความคิดเห็น
ในชัน้เรยีน 

          

3.  มีรายวิชาที่เนน้การลงมือปฏิบตัจิรงิ           
4.  มีการพฒันา soft skill อยา่งตอ่เนื่องที่เหมาะสม

กบัการใชชี้วิตในศตวรรษที่ 21  
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ข้อ รายการความตอ้งการ 
สภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5.  รายวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้           
6.  รายวชิาในหลกัสตูรครอบคลมุเนือ้หาสาระที่

จ  าเป็นของวชิาชีพ 
          

7.  เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นผูถ้่ายทอด 
ความรูค้วามสามารถทกุรายวชิา 

          

8.  มีการจดัเรยีบล าดบัเนือ้หารายวชิาชว่ยใหง้า่ยตอ่
การเรยีนรู ้ 

          

9.  จดัแผนการเรยีนตามล าดบัความยากง่ายของแต่
ละรายวชิาตรงตามชัน้ปีทีศ่กึษา 

          

10.  กระบวนการเรยีนการสอนกระตุน้ใหเ้กิดการ
แสวงหาความรูเ้พิม่เติมนอกหอ้งเรยีน 

          

ด้านกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวติแกนั่กศึกษา           
11.  สภาพแวดลอ้มภายในคณะ / มหาวิทยาลยั 

สะดวก รม่รืน่และสวยงาม 
          

12.  มีสถานท่ีที่สามารถ เป็นความภาคภมูิใจทีเ่ขา้มา
ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

          

13.  การเดินทางระหวา่งอาคารเรยีนมีความสะดวก 
และปลอดภยั สะอาด เรยีบรอ้ย 

          

14.  สถานท่ีส าหรบัออกก าลงักาย มคีวามเหมาะสม
เพียงพอ ส าหรบัการเสรมิสรา้งสขุภาพท่ีดีตอ่
สภาพแวดลอ้มปัจจบุนั 

          

15.  มีรถรบั-สง่ระหวา่งอาคารเรยีน / ระหวา่ง
มหาวิทยาลยักบัระบบขนสง่สาธารณะภายนอก 

          

16.  มีการรกัษาความปลอดภยัอยา่งทั่วถึงทกุพืน้ท่ี ท า
ใหเ้กิดความรูส้กึปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ  

          

17.  สถานท่ีจอดรถเพียงพอ และจดัแบง่พืน้ท่ีชดัเจน 
และระบบดแูลเหมาะสมกบัปัจจบุนั 

          

18.  มีหอ้งพยาบาล พรอ้มทัง้อปุกรณ ์เวชภณัฑ ์
บคุคลากรทีเ่หมาะสมเพียงพอ พรอ้มใชง้าน และ
ครอบคลมุทัง้มหาวิทยาลยั 
 

          



  87 

ข้อ รายการความตอ้งการ 
สภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
19.  มี working space ส าหรบัเป็นแหลง่คน้ควา้  

แลกเปลีย่น เรยีนรูก้บับคุคลอื่น หรอืเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองทีเ่พียงพอ ครอบคลมุตอ่จ านวนนกัศกึษา  

          

ด้านสิง่อ านวยความสะดวกที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้           
20.  มีเครือ่งมือ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการเรยีนแตล่ะรายวิชา

เพียงพอ ประสทิธิภาพเหมาะสม ทนัสมยั พรอ้ม
ใชง้าน ท าใหเ้กิดทกัษะที่เหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิงานในอนาคต 

          

21.  มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  
สญัญาเสถียร สามารถศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ
นอกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

          

22.  จดัหาสือ่หรอือปุกรณก์ารเรยีน จากผูป้ระกอบการ
ใหน้กัศกึษาสามารถซือ้หาไดใ้นราคาทีถ่กูกวา่
ทอ้งตลาด 

          

23.  จดัหาฐานขอ้มลูงานวิจยั หรอืสือ่การเรยีน 
ออนไลนใ์หน้กัศกึษาสามารถศกึษาและเขา้ถึงได้
ทกุที่ทกุเวลา และครอบคลมุทกุศาสตร ์

          

24.  การเขา้ใชง้านระบบอินเตอรข์องมหาวิทยาลยัมี
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นตวัอยา่ง
เหมาะสม  

          

25.  มีระบบคลาวนท์ีม่ีปรมิาณพืน้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
ปลอดภยัตอ่การเก็บชิน้งานจาการศกึษา  

          

26.  มีการบรกิารโปรแกรมพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
การเรยีนแตล่ะรายวิชาอยา่งเหมาะสม ทนัสมยั 

          

27.  ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อสนบัสนนุระบบการเรยีนการ
สอนใหน้กัศกึษาเกิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

          

ด้านการให้ความชว่ยเหลือและการบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

          

28.  เจา้หนา้ที่  ใหค้วามช่วยเหลอื ดว้ยถอ้ยค าสภุาพ 
เต็มใจใหบ้รกิาร มี service mind  

          

29.  เจา้หนา้ที่ใหบ้รกิาร มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี มีความ
กระตือรอืรน้ในการใหบ้รกิาร  
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ข้อ รายการความตอ้งการ 
สภาพปัจจุบนั ความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
30.  ความสะดวกและบรรยากาศของสถานท่ีส าหรบั

ติดตอ่ขอรบับรกิาร 
          

31.  ความนา่เช่ือถือในขอ้มลูทีเ่ก่ียวกบัค าตอบที่
แนะน า 

          

32.  มีช่องทางสือ่สาร และรบัฟังความคิดเห็นของ
นกัศกึษา  

          

33.  มีระบบการรบั – สง่เอกสาร ระบเุวลาชดัเจน 
รวดเรว็ทนัใจ มีล  าดบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารเป็น
ระบบ  

          

34.  นกัศกึษาไดร้บับรกิารดว้ยความเป็นธรรม อยา่ง
เทา่เทยีมกนั 

          

35.  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การใหค้  าแนะน า การ
แนะแนวอาชีพ จากเจา้หนา้ที่ และอาจารยท์ี่
ปรกึษา  

          

36.  นกัศกึษาไดร้บัค าปรกึษาหรอืแนะน าเรือ่งตาว
ตา่งๆ อยา่งครบถว้นตามที่ตอ้งการ 

          

37.  มีการประชาสมัพนัธข์า่วสารท่ีทนัสมยั เป็น
ประโยชนต์อ่นกัศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 

          

 
ตอนที่  3 ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะนักศึกษาสามารถแสดงความ เห็น เพิ่ ม เติม  
ตอ่สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิการเรียนรูท้กัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21  
 ค าชี้แจง : โปรดใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 

1. ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
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2. ข้อเสนอแนะด้านกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  
           

            
           
            
            
 

3. ข้อเสนอแนะด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
           

            
           
            
            

 
4. ข้อเสนอแนะด้านการให้ความช่วยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสาร 
           

            
           
            
            
 

5. ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ  
           

            
           
            
            

ขอขอบพระคุณในความกรุณา  
ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข  
ค าส่ังแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์  
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ภาคผนวก ค  
ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก จ 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คา่อ านาจจ าแนก ( Discrimination Power) ความคิดเห็นต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  เป็นรายขอ้   
ด้านหลักสูตร / การ
จัดการเรียนการสอน 

(ข้อที)่ 

ค่าอ านาจจ าแนก (t) ด้านกายภาพและ
ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
แก่นักศึกษา (ข้อที)่ 

ค่าอ านาจจ าแนก (t) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3.08 
3.00 
3.86 
4.65 
6.09 
6.53 
3.88 
5.43 
3.60 
4.29 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

6.00 
4.74 
9.00 
3.55 
4.04 
4.33 
3.42 
4.99 
6.74 

 

 
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกทีเ่อือ้ต่อการ

เรียนรู้ (ข้อที)่ 

ค่าอ านาจจ าแนก (t) ด้านการใหค้วาม
ช่วยเหลือและการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร (ข้อที)่ 

ค่าอ านาจจ าแนก (t) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

5.58 
4.58 
6.13 
3.42 
8.83 
6.03 
3.70 
7.22 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

5.58 
4.81 
4.88 
3.67 
3.21 
4.21 
3.90 
3.55 
4.02 
4.29 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั = 0.993 
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ภาคผนวก ฉ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence : IOC) 

 

  



  102 

ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จงของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบั
ความเป็นจรงิเก่ียวกบัตวันกัศกึษา  
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาวา่ขอ้ความเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบเหมาะสม
หรือไมอ่ย่างไร 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่  
IOC 

1 2 3 
 1. เพศ 

  1. เพศหญิง  
  2. เพศชาย 

1 1 1 3 1 

 2.  ชัน้ปีท่ีศกึษา 
  1.  ชัน้ปีท่ี 1 
  2.  ชัน้ปีท่ี 2 
  3.  ชัน้ปีท่ี 3 
  4.  ชัน้ปีท่ี 4 หรือสงูกวา่ 

1 1 1 3 1 

 3. กลุม่สาขาวิชาท่ีสงักดั 
  1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณะ

วิทยาศาสตร์, คณะเกษตรและ
ชี วภ าพ  , วิ ท ย าลั ย การแพ ทย์
ทางเลือก) 

  2. กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์, 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร,์ คณะวิทยาการ
จดัการ ) 

1 1 1 3 1 

 4. ผลการเรียนสะสม 
  1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตัง้แต่ 3.25 
ขึน้ไป 

1 0 1 2 0.67 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่  
IOC 

1 2 3 
  2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ระหว่าง 
2.51 – 3.24  
  3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 2.50  

 
ตอนที ่2 สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิการเรียนรูท้กัษะ

แหง่ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ : โปรดพิจารณาว่าขอ้ความเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่สภาพปัจจบุนั
และสภาพท่ีคาดหวังเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สอดคลอ้งกบัตวัแปรและวตัถปุระสงคท่ี์จะวดัหรือไม ่โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย ✓  
ค าชีแ้จง  โปรดอ่านแลว้พิจารณารายการความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
การเรียนรูท้กัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  โดยท าเครื่องหมาย  ✓ ในช่องทางขวามือ ท่ีตรงกบัความเป็น
จริง  ทัง้ท่ีเป็นปัจจบุนั  และท่ีท่านคาดหวงัจะใหมี้ขึน้หรือท่ีควรจะเป็น ก าหนดระดบัความตอ้งการ
เป็น  5 ระดบัดงันี ้ 

ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ที ่21 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมากท่ีสดุ  
 คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ย 
 คะแนน  1   หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัสภาพท่ีเป็นจรงิในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ระดับความคาดหวังของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 คะแนน  5 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ  
 คะแนน  4 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัความคาดหวงัในระดบันอ้ย 

คะแนน  1  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความคาดหวงัในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ข้อ สภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที ่21 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

 
 

IOC 

1 2 3 
ด้านหลกัสูตร / การจัดการเรียนการสอน     13 
38.  หลกัสตูรมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อใหม้ีความทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกบัทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการ
เปลีย่นแปลงของโลก 

1 1 1 3 1 

39.  ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเห็นในชัน้เรยีนเพื่อ
พฒันาทกัษะการจดัการปัญหา  

1 1 1 3 1 

40.  มีการพฒันา soft skill เช่นการสือ่สาร การท างานเป็นทีม ใหก้บั
ผูเ้รยีนอยา่งตอ่เนื่องที่เหมาะสมกบัการใชชี้วิตในศตวรรษที่ 21  

1 1 1 3 1 

41.  รายวชิาทีเ่รยีนสอดคลอ้งกบัทกัษะพืน้ฐาน สามารถน าไป
ประกอบอาชีพไดจ้รงิ  

1 1 0 2 0.67 

42.  รายวชิาทีเ่รยีนครอบคลมุเนือ้หาสาระท่ีจ าเป็นของวิชาชีพ 1 0 1 2 0.67 
43.  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูถ้่ายทอด ความรูค้วามสามารถใน

รายวชิา 
1 0 1 2 0.67 

44.  จดัแผนการเรยีนตามล าดบัความยากง่ายของแตล่ะรายวิชาตรง
ตามชัน้ปีที่ศกึษา 

1 1 1 3 1 

45.  กระบวนการจดัการเรยีนรูก้ระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู ้
เพิ่มเติมนอกหอ้งเรยีน 

1 0 1 2 0.67 

46.  มีหลกัสตูรช่วยเสรมิสรา้งการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  1 0 1 2 0.67 
47.  มีรายวิชาใหเ้ลอืกเรยีนตามความสนใจและความสามารถของ

ผูเ้รยีน  
1 0 1 2 0.67 

48.  มีการออกแบบระบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมทัง้การเรยีนเป็นกลุม่  
หรอืการเรยีนรายบคุคล 

1 0 1 2 0.67 
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ข้อ สภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที ่21 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

 
 

IOC 

1 2 3 

49.  มีการเสรมิสรา้งผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูจ้ากสิง่ที่ปฏิบตัิจรงิตาม
บรบิท โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

1 1 1 3 1 เพิ่ม
จาก อ.
สวุิชา 

50.  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 เพิ่ม
จาก อ.
สวุิชา 

ด้านกายภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวติแกนั่กศึกษา      
51.  สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั สง่เสรมิและเอือ้ตอ่การ

เรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน ์(online learning)  
0 1 1 0.67 0.67   

ปรบั
ขอ้ควา
ม  

52.  มีสถานท่ีที่สามารถเป็นความภาคภมูิใจใหก้บัผูเ้รยีนที่เขา้มา
ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

-1 1 -1  -1 

53.  มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิสนบัสนนุ ใหน้กัศกึษาสามารถ
พฒันาทกัษะที่เหมาะสมกบัศตวรรษที่ 21  

0 1 1 0.67 เพิ่มเติม
ตาม

ขอ้เสนอ
แนะ 

54.  การเดินทางระหวา่งอาคารเรยีนมีความสะดวก และปลอดภยั 
สะอาด เรยีบรอ้ย 

1 0 1 2 0.67 

55.  สถานท่ีส าหรบัออกก าลงักาย มคีวามเหมาะสมเพยีงพอ ส าหรบั
การเสรมิสรา้งสขุภาพท่ีดีตอ่สภาพแวดลอ้มปัจจบุนั 

0 0 1 1 0.33 

56.  การเดินทางมามหาวิทยาลยัมีระบบขนสง่สาธารณะทีม่ีความ
สะดวกและปลอดภยั 

1 0 1 2 0.67 

57.  มีการรกัษาความปลอดภยัอยา่งทั่วถึง ท าใหเ้กิดความรูส้กึ
ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ  

1 0 1 2 0.67 

58.  สถานท่ีจอดรถเพียงพอ และจดัแบง่พืน้ท่ีชดัเจน และระบบดแูล
เหมาะสมกบัปัจจบุนั 

0 0 1 1 0.33 

59.  มีหอ้งพยาบาล พรอ้มทัง้อปุกรณ ์เวชภณัฑ ์บคุคลากรที่
เหมาะสมเพียงพอ พรอ้มใชง้าน และครอบคลมุทัง้มหาวิทยาลยั 

0 0 1 1 0.33 

60.  มีพืน้ท่ีท างานส าหรบัเป็นแหลง่คน้ควา้ เรยีนรูท้ี่เพียงพอ 1 1 1 3 1 
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ข้อ สภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที ่21 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

 
 

IOC 

1 2 3 

ครอบคลมุตอ่จ านวนนกัศกึษา  
61.  มีการดแูลปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพใหพ้รอ้มใชง้าน

อยา่งสม ่าเสมอ ตอ่เนื่องและเหมาะสม 
-1 -1 -1 -1 -1 

62.  มีการก าหนดระเบียบการใชง้านของพืน้ท่ีสว่นรวมตา่ง ๆ อยา่ง
เหมาะสมและเป็นไปตามหลกัสถาปัตยกรรม 

0 1 0 1 0.33 

63.  มีการก าหนดพืน้ท่ีแหลง่เรยีนรูด้ว้ยตนเองที่เพียงพอ พรอ้มใช้
งานอยูเ่สมอ และเหมาะสมกบัความหลากหลายของผูเ้รยีน 

1 1 1 3 เพิ่มเติม
ตาม

ขอ้เสนอ
แนะ 

64.  มีการเสรมิสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถึงสือ่เทคโนโลยีเครือ่งมือ 
และแหลง่เรยีนรูท้ี่มีคณุภาพ 

1 1 1 3 เพิ่มเติม
ตาม

ขอ้เสนอ
แนะ 

65.  มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิความสามารถในการปรบัตวั
เขา้กบัสงัคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนัและอนาคต 

1 1 1 3 เพิ่มเติม
ตาม

ขอ้เสนอ
แนะ 

ด้านสิง่อ านวยความสะดวกที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้      

66.  มีเครือ่งมือ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการเรยีนแตล่ะรายวิชาเพยีงพอ 
ประสทิธิภาพเหมาะสม ทนัสมยั พรอ้มใชง้าน ท าใหเ้กิดทกัษะที่
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในอนาคต 

1 1 1 3 1 

67.  มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  สามารถศกึษาหา
ความรูเ้พิ่มเตมินอกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

1 1 1 3 1 

68.  มีฐานขอ้มลูงานวิจยั หรอืสือ่การเรยีน ออนไลนส์ามารถศกึษา
และเขา้ถงึไดท้กุที่ทกุเวลา และครอบคลมุทกุศาสตร ์

1 1 1 3 1 

69.  การเขา้ใชง้านระบบอินเตอรข์องมหาวิทยาลยัมีการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นตวัอยา่งเหมาะสม  

1 0 1 2 0.67 

70.  ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อสนบัสนนุระบบการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษา
เกิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

1 0 1 2 0.67 

71.  มีการจดัอบรมใหค้วามรูท้กัษะทีจ่  าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมือง 1 1 1 3 1 



  107 

ข้อ สภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที ่21 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

 
 

IOC 

1 2 3 

ดิจิทลั 
72.  มีความรว่มมือกบัหนว่ยงานภายนอกเพื่อรว่มพฒันา และและ

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
1 1 1 3 1 

73.  เสรมิสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงสือ่ เทคโนโลยี เครือ่งมือ หรอื
แหลง่การเรยีนรูท้ี่มีคณุภาพ 

1 0 1 2 0.67 

ด้านการให้ความชว่ยเหลือและการบริการข้อมูลข่าวสาร      
74.  เจา้หนา้ที่ มีมนษุยส์มัพนัธท์ีด่ี มคีวามกระตือรอืรน้ในการ

ใหบ้รกิาร  
1 1 1 3 1 

75.  เจา้หนา้ที่ใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยความเต็มใจ มใีจบรกิาร 1 0 1 2 0.67 
76.  ความสะดวกและบรรยากาศของสถานท่ีในการติดตอ่ขอรบั

บรกิาร 
1 1 1 3 1 

77.  ความนา่เช่ือถือของขอ้มลูที่ไดจ้ากการรบับรกิาร สามารถ
น าไปใชด้  าเนินการตอ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

1 1 1 3 1 

78.  มีช่องทางติดตอ่และสือ่สาร เพื่อรบัฟังความคดิเห็นของ
ผูร้บับรกิาร  

1 0 1 2 0.67 

79.  มีระบบการรบั – สง่เอกสารค ารอ้ง ระบกุ าหนดเวลาชดัเจน 
รวดเรว็ ถกูตอ้ง มีล  าดบัขัน้ตอนการใหบ้รกิารท่ีเป็นระบบ  

1 0 1 2 0.33  
ปรบั
ตาม

ขอ้เสนอ
แนะ
แลว้ 

80.  นกัศกึษาไดร้บับรกิารดว้ยความเป็นธรรม อยา่งเทา่เทียมกนั 1 1 1 3 1 
81.  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การใหค้  าแนะน า การแนะแนว

อาชีพ จากเจา้หนา้ที่ และอาจารยท์ี่ปรกึษา  
1 0 0 1 0.33 

82.  มีหนว่ยงานใหบ้รกิารเบ็ดเสรจ็ ณ จดุเดยีว 0 0 1 1 0.33 
83.  มีการประชาสมัพนัธข์า่วสารท่ีทนัสมยั เป็นประโยชนต์อ่

นกัศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
1 1 1 3 1 

84.  ศิษยเ์กา่และศิษยปั์จจบุนัสามารถเขา้ถึงบรกิารตา่ง ๆ เช่น การ
ขอเอกสารทางการศกึษา ไดส้ะดวก 

1 0 0 1 0.33 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สพุรรณา   พราวแดง 
วัน เดอืน ปี เกิด 11  เมษายน 2530 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสรุนิทร ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ 

สิ่งแวดลอ้ม (เกียรตนิิยมอนัดบั 2 )  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
พ.ศ. 2563 การศกึษามหาบณัฑิต    
สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	การประเมินความต้องการจำเป็น
	ความหมายและความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
	องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
	ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills)
	ตัวแปรที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
	การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดกระทำข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

