
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

29

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Students’Opinions toward Learning Environment in Faculty of  
Education, Mahasarakham University

รพีพล อินสุพรรณ1, จิรัฐิติพร จำานงค์1, สุธิดา แสนวัง1, พีรดลย์ อ่อนสี1, ประสาท เนืองเฉลิม2

Rapeepol Insupan1, Jiratthitiporn Jamnong1, Suthida Saenvang1,  
Peeradon Onsee1, Prasart Nuangchalerm2

บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรูข้องนสิติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต 8 สาขาได้แก่จิตวิทยา 20 คน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 39 คน การศึกษาปฐมวัย 36 
คน ภาษาอังกฤษ 21 คน ภาษาไทย 42 คน และเทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ 32 คน รวมทั้งหมด 
240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านกลุ่มเพื่อน 
อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้, นิสิค คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

This study aimed to explore opinions of students under Faculty of education,  
Mahasarakham University towards learning environments. The questionnaires were completed 
by 240 students from 8 difference majors of study including; 20 of Psychology, 20 of Sports 
science,30 of Mathematics,39 of General sciences, 36 of Early childhood education, 21 of 
English, 42 of Thai, and 32 of Educational technology and computer education. Data were 
collected through a questionnaire on opining toward learning environments Percentage, 
mean, and standard deviation were employed for statistical analysis. all of The results revealed 
that aspects in learning environment in duding physical facilities, learning managements,  
administration, and peer relationships were at high level.

Keywords: learning environment, students under Faculty of Education, Mahasarakham 
University
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บทนำา

การจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เปน็สว่น
หนึง่ของการพัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องประเทศซึง่
ถือเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และสถาบัน
อดุมศึกษาตา่งๆ ทีจ่ะตอ้งทำาหนา้ทีพ่ฒันาทรัพยากร
บคุคลของชาตใิหม้คีวามรู้ความสามารถและทกัษะที่
จำาเปน็การประกอบอาชีพ ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษา
จึงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนานิสิตผู้เรียนให้
เปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพทีจ่ะออกไปประกอบอาชพี
เป็นกลไกหรือกำาลังสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาติในอนาคต (สุริทอง  
ศรีสะอาด, 2544) ซ่ึงสภาพแวดล้อมในสถาน
ศกึษาเปน็ปจัจัยหนึง่ทีม่สีว่นชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาไดเ้ปน็อยา่งมากไมว่า่จะ
เป็นในส่วนของด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ 
ด้านการจัดการบริหารของสถานศึกษา และด้าน
กลุม่เพือ่นทีอ่ยู่ในสถานศกึษาเดยีวกนั ซึง่มอีทิธพิล
ตอ่พฤตกิรรมและการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้
เรยีนและกอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พราะสภาพแวดลอ้ม
ทุกอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้
เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจในการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่การงานของ
ทุกคนในสถานศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้เกิดผลสำาเร็จทางการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ (มาริสา 
ธรรมมะ, 2545)ดงัน้ันเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
สูงสุดควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป็นสภาวะ
แวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัผูเ้รยีน ทัง้ทีเ่ปน็รปูธรรมและ
นามธรรม ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ 
และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นัน่คอื การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ อาคารสถาน
ที่ เท่านั้นแต่สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 
ดา้นดงันี ้สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่สภาพ
แวดล้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการการ

บรหิาร และสภาพแวดลอ้มดา้นกลุม่เพือ่น ซึง่ทกุๆ
ดา้นล้วนแต่มผีลกระทบต่อการเรยีนรู้ต่อผูเ้รียนทัง้
นัน้ไมว่า่จะสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ ์มโนภาพในตนเอง 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540) หรือจะเป็นแรงจูงใจ
เองก็ตาม (นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง และ อำาภาศรี 
พอ่คา้, 2550) ดงันัน้หน้าทีท่ีส่ำาคญัหนา้ทีห่นึง่ของ
สถานศึกษาคอืการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะแก่การเรียนรู้นั่นเอง

การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ จำาเป็นที่จะต้องคำานึงถึงองค์ประกอบท่ี
สำาคัญดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีสิ่งชี้วัด
ถงึลกัษณะสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีดี่ ไดแ้ก ่การ
ถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก การจะ
จัดและสร้างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรน้ัน
เป็นเรื่องของแต่ละสถานศึกษาที่ต่างก็มีสภาพ
ของปัญหาหรือความต้องการจำาเป็นที่แตกต่างกัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิดและดุลยพินิจของบุคคล
ภายในสถานศกึษานัน้ๆ ทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ 
แตค่วรอยูภ่ายใตห้ลักการของ “การรว่มคดิ รว่มทำา” 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วมความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ สิ่ง
แวดล้อมทางวิชาการท่ีส่งเสริมใหเ้กดิบรรยากาศท่ีดี
ไดแ้ก ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีต่รงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของ 
ผูเ้รยีนแตล่ะบคุคล ใหผู้เ้รยีนเปน็ศนูยก์ลางของการ
เรียนการสอนแล้วดำาเนินกิจกรรมด้วยความเป็น
กันเอง ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมการเรียน
เป็นกลุ่ม ช่วยกันคิดช่วยกันทำาระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะทำาให้ทุกคนมีความสุข 
มีความม่ันใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
สิ่งแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ สามารถ
สังเกตได้จากการดำาเนินงานอย่างมีระบบ สถาน
ศึกษาควรตระหนักและสร้างเสริมให้เกิดข้ึน และ
สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนเป็นสภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากการจัดสภาพ
แวดลอ้มทางการเรยีนรูก้ลุม่เพือ่นใหเ้หมาะ จึงตอ้ง
ใส่ใจองค์ประกอบเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย ความ
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สนใจในการเรยีน พฤตกิรรมการเรยีน และลกัษณะ
สว่นตวัของเพือ่นรว่มช้ันเรยีน (วัลลภา เทพหัสดนิ 
ณ อยุธยา, 2533)

มหาวทิยาลยัมีหนา้ทีใ่นการรบัผดิชอบใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มหาลัยจึง
จำาเป็นต้องสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้
วจิยัจงึไดส้นใจทีศ่กึษาความคดิเหน็ของนสิติคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ และนำาเสนอเป็นข้อสนเทศแก่คณะ
ศกึษาศาสตร์ในการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนการ
สอนอย่างเหมาะสมต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุม่ตวัอยา่ง ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่
นสิติคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่กำาลังศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี จำานวน 240 คน จาก 8 
สาขาวิชา ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากสาขา
วิชาจิตวิทยา 20 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 
คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 39 
คน การศึกษาปฐมวัย 36 คน ภาษาอังกฤษ 21 
คน ภาษาไทย 42 คน และเทคโนโลยีศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 32 คน รวมทั้งหมด 240 คนโดยมี
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจำาแนก
ตามชั้นปีดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจำาแนกตามชั้นปี

ชั้นปี จำ�นวน ร้อยละ

ชั้นปีที่ 1 24 10.00

ชั้นปีที่ 2 81 33.75

ชั้นปีที่ 3 102 42.50

ชั้นปีที่ 4 33 13.75

ชั้นปีที่ 5 0 0

รวม 240 100

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 240 คน จำาแนกเป็นชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 
10.00 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 33.75 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 
42.50 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 13.75 

เครื่องมือ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลูคอื 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนสิติตอ่สภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัทีผ่า่นการประเมนิ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

นำาแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ส่งไปที่ฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อทำาการแจกแบบสอบถามไปยัง
นิสิตแตล่ะสาขาวชิาเพือ่ตอบแบบสอบถามภายใน
สองสัปดาห์ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมเพื่อ
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามมาทำาการวิเคราะห์ 
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เพือ่อธบิายลกัษณะความเปน็ไปไดข้องขอ้มลู โดย
ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์มาหาค่า
สถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป แบบสอบถาม
เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู ้คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามประกอบดว้ย ดา้น
อาคารสถานที่ ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และ
ด้านกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยการหาค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อให้การแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้อง
กับความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงกำาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียตามหลักเกณฑ์ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ

3.51 - 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปาน
กลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถงึ อยูใ่นระดับนอ้ยทีส่ดุ

ผลการวิจัย

การศกึษาความคดิเหน็ตอ่สภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่านิสิตมีความคิด
เห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับมาก 

ต�ร�งที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 4 ดา้น โดยรวมและรายดา้น คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

สภ�พแวดล้อมท�งก�รเรียน ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

1 ด้านอาคารสถานที่ 3.86 0.84 มาก

2 ด้านวิชาการ 4.01 0.79 มาก

3 ด้านการบริหาร 3.97 0.74 มาก

4 ด้านกลุ่มเพื่อน 4.18 0.64 มาก

โดยรวม 4.01 0.75 ม�ก

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู ้4 ด้าน โดยรวม คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทัง้ 
4 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ไดแ้ก ่ดา้นกลุม่เพือ่น ดา้นวชิาการ ดา้นการบรหิาร 
และด้านอาคารสถานทีต่ามลำาดบั เมือ่วิเคราะหเ์ปน็
รายด้านของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ต�ร�งที่ 3 สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู ้โดยรวมและรายขอ้ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ด้านอาคารสถานที่

สภ�พแวดล้อมท�งก�รเรียนด้�นอ�ค�รสถ�นที่ ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจำานวนนิสิต 4.12 0.68 มาก

ห้องเรียนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ 3.90 0.70 มาก

ห้องเรียนมีแสงสว่างที่เหมาะสม 4.11 0.79 มาก

ห้องน้ำามีจำานวนเพียงพอต่อจำานวนนิสิต 3.95 0.84 มาก

มีสถานที่เล่นกีฬาที่เพียงพอต่อจำานวนนิสิต 3.20 1.14 ปานกลาง

ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้าหาข้อมูล 3.89 0.89 มาก

รวม 3.86 0.84 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่โดยรวม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีง
ลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 3 อันดบัแรก ไดแ้ก ่

หอ้งเรยีนมขีนาดเหมาะสมกบัจำานวนนิสติหอ้งเรยีน
มีแสงสว่างที่เหมาะสมและห้องน้ำามีจำานวนเพียง
พอตอ่จำานวนนิสติตามลำาดบั สำาหรบัความคดิเหน็
ตอ่สถานทีเ่ลน่กฬีาทีเ่พยีงพอตอ่จำานวนนสิติอยูใ่น
ระดับปานกลาง

ต�ร�งที่ 4 สภาพแวดล้อมทางการเรยีนรู ้ด้านวชิาการ โดยรวมและรายข้อ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกอย่างเต็มที่ 4.16 0.72 มาก

นิสิตเลือกกิจกรรมการเรียนได้ตามความสามารถและความ
ต้องการของตนเอง

3.87 0.76 มาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่าง
หลากหลาย

4.00 0.79 มาก

นิสิตมีโอกาสไปเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย 3.79 0.98 มาก

นิสิตได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง 4.12 0.80 มาก

อาจารย์สนับสนุนให้ผู้เรียนอยากค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 4.18 0.73 มาก

ห้องเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

3.97 0.76 มาก

รวม 4.01 0.79 ม�ก
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จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ด้านวิชาการ โดยรวม คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่

เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่อาจารย์
สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนอยากคน้ควา้หาความรูอ้ยูเ่สมอ
อาจารย์เปดิโอกาสให้นิสิตไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ที่
และนสิติไดเ้รยีนรูโ้ดยการฝกึปฏบิตังิานจรงิตามลำาดบั

ต�ร�งท่ี 5 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านการบริหาร โดยรวมและรายข้อ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือคณะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จำานวนมาก

3.98 0.71 มาก

การบริหารงานบังคับบัญชามีความเป็นกันเอง 3.79 0.82 มาก

บุคลากรมีความเป็นกันเอง มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 4.12 0.75 มาก

การปฏิบัติงานของคณะมีความสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้อง 3.84 0.81 มาก

การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมขององค์กรตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.94 0.67 มาก

ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ และมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทำางาน

4.14 0.69 มาก

รวม 3.97 0.74 ม�ก

จากตารางที ่5 พบวา่ สภาพแวดล้อมทางการ
เรยีนรู ้ดา้นการบรหิาร โดยรวม คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้
พบว่าอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลำาดบัคา่เฉลีย่จาก
มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความ

น่าเชื่อถือ และมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทำางานบคุลากรมคีวามเปน็กนัเอง มนี้ำาใจเอือ้เฟือ้
ซึง่กนัและกนัและกจิกรรมทีท่างมหาวทิยาลัยหรอื
คณะมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเปน็จำานวนมาก ตามลำาดบั

ต�ร�งท่ี 6 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านกลุ่มเพื่อน โดยรวมและรายข้อ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

นิสิตมีส่วนร่วมในการทำางานเป็นกลุ่มระหว่างนิสิตกับนิสิต 4.22 0.67 มาก

นิสิตคอยช่วยเหลือการให้ข้อมูลเพื่อน 4.08 0.61 มาก

นิสิตมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเพื่อน 4.27 0.62 มาก

นิสิตมีความผูกพันต่อรุ่นและเพื่อนในสถาบันเดียวกัน 4.19 0.66 มาก

นิสิตเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้ตนเองเสมอ 4.10 0.62 มาก

นิสิตช่วยสนับสนุนการเรียนการหาความรู้ร่วมกันกับเพื่อนอยู่เสมอ 4.15 0.63 มาก

นิสิตมีความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนานเมื่อได้รวมกลุ่มกันกับเพื่อน 4.27 0.67 มาก

รวม 4.18 0.64 ม�ก
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จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนรู ้ดา้นกลุม่เพือ่น โดยรวม คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นิสิต
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเพื่อนนิสิตมีความรู้สึก
อบอุ่นและสนุกสนานเมื่อได้รวมกลุ่มกันกับเพ่ือน
และนสิิตมีส่วนรว่มในการทำางานเปน็กลุม่ระหวา่ง
นิสิตกับนิสิตตามลำาดับ

สรุปและอภิปรายผล

ความคิดเห็นของนิสิตต่อสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนรู ้โดยรวมทัง้ 4 ดา้น และรายดา้นของ
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคามอยูใ่น
ระดับมาก แตเ่ม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเปน็รายดา้นพบ
วา่ ดา้นอาคารและสถานทีม่คีะแนนเฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานทีเ่ลน่กฬีาสว่นดา้นวชิาการ
มคีะแนนอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียจากมาก
ทีส่ดุไดแ้กอ่าจารยส์นบัสนนุใหผู้เ้รยีนอยากคน้ควา้
หาความรูอ้ยูเ่สมอ ดา้นบรหิารมคีะแนนอยูใ่นระดบั
มากโดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่จากมากทีสุ่ดไดแ้กผู่บ้รหิาร
มีความน่าเชื่อถือและมีความรู้และประสบการณ์
ในการทำางาน และด้านกลุ่มเพื่อนมีคะแนนอยู่ใน
ระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดได้แก่
นสิิตมมีนุษยสั์มพันธท่ี์ดตีอ่กลุม่เพ่ือนสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ Nuangchalerm & Dostál (2017) 
ที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เป็นปัจจัย
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นได้รับการ
พฒันาอยา่งต่อเนือ่ง เนือ่งจากสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เป็นสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนและสัมพันธ์กับผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน(นันทพัทธ์ โนนศรีเมืองและ 
อำาภาศรี พ่อค้า, 2558) สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนทั้ง4 ด้าน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอ้มทางวชิาการ สภาพแวดลอ้มดา้นการ
การบรหิาร และสภาพแวดลอ้มด้านกลุม่เพือ่น การ
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนรู้ จำาเป็น
ที่จะต้องคำานึงถึงองค์ประกอบที่สำาคัญดังนี้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีสิ่งชี้วัดถึงลักษณะสิ่ง
แวดลอ้มทางกายภาพทีด่ ีการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนแล้วดำาเนิน
กิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน สิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะทำาให้ทุกคนมีความสุขมี
ความมั่นใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองการ
จัดสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพวิชาการและการ
บริหารการจะต้องจัดการให้เอ้ือซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สถานศึกษาควรตระหนักและสร้างเสริมให้เกิดขึ้น 
(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2533)

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการของคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มเติม 
เช่น บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน 
และบุคคลภายนอกคณะ 
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