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สอนวิชา  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้ด าเนินไปน้ัน จะมีผลต่อผู้เรียนโดยตรง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจต่อกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ซึ่งในการให้ความสนใจต่อการเรียนการสอนน้ันก็จะขึ้นอยู่กับการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ให้เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนมิได้หมายถึง 
อาคารสถานที่ หรือห้องเรียนเท่าน้ัน แต่เป็นสภาพหรือสภาวะใดๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม จ าแนกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมหรือทางกายภาพ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งจัดเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว  ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 2) สภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรมหรือทางจิตภาพ หมายถึง
ระบบคุณค่าที่ยึดถือซึ่งเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคม  ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดและทัศนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นก็ตามสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียน การสอนเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนักเรียนและเกี่ยวกับผู้สอน 3) สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เป็นเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพราะการเรียนการสอนในชั้นเรียนน้ันเป็นไปในรูปแบบของกลุ่ม  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (อรพันธุ์  ประสิทธิรัตน์,2533)  
 การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อการศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ประสบการณ์ และการซึมซับเน้ือหาในบทเรียน ในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ดี ได้แก่ 
การจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอาไว้ฝึกท ากิจกรรมการเรียนการสอน มีห้องสมุดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ มี
พื้นที่สีเขียวและสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มาตรการส่งเสริมสุขอนามัย และ
ความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการจัดให้ผู้เรียนด้วย (สายฝน สุวรรณรินทร์, 2533) การจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีน้ันจ าเป็นต้องมีเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียน  
 ดังน้ันผู้วิ จัยมีความสนใจที่จะศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนของ
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ านวน 3 ด้านคือ การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหาร
จัดการ โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  



 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขา 
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ านวน 3 ด้านคือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 
   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       
ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 15 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 15 คน 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยนวัตกรรม  
  1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ในรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ 
 3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามด้านความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 
  2. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษา  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  โดยยึดตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 



  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มคีวามพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย (Mean) คะแนนผลการเรียน ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร  

   x  =  
N
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เมื่อ  x  แทน ค่าเฉลี่ย 

 x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
         N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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เมื่อ  S.D แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         X แทน คะแนนแต่ละตัว 
          N แทน จ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
          แทน ผลรวม 
4. ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
           ผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 15 คน พบว่า  
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ล าดับ ด้านท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
แปลผล 

1 
ที่ตั้งของวิทยาลัยมีความเหมาะสม การ
คมนาคมสะดวก 

4.33 .61 มาก 

2 
ที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ห่างจากสิ่งรบกวน
ภายนอก 

4.47 .64 มาก 



3 รอบบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาด 4.53 .64 มากที่สุด 

4 
วิทยาลัยมีน้ าดื่มสะอาด พอเพียงและมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี 

4.07 .64 มาก 

5 วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนมีความพอเพียง 4.00 .59 มาก 
6 ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี 3.87 .65 มาก 

7 
อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ต้ังอยู่ใน
ทิศทางที่เหมาะสม 

4.00 .51 มาก 

8 โรงอาหารมีเพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษา 3.80 .53 มาก 
 สรุปผล (รวม) 4.13 .60 มาก 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.13, SD=.60) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านรอบบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาด ในระดับมากที่สุด ที่ต้ังของวิทยาลัยอยู่ห่างจากสิ่งรบกวนภายนอก 
และที่ตั้งของวิทยาลัยมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 

ล าดับ ด้านท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
แปลผล 

1 ครูเอาใจใส่นักเรียนเท่าเทียมกัน 4.40 1.01 มาก 
2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกอย่างเต็มที่ 4.33 .82 มาก 

3 
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียน 

4.53 1.04 มากที่สุด 

4 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ 

4.47 .64 มาก 

5 ครูและนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.73 .83 มากที่สุด 

6 
มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนพอเพียง 

4.00 .45 มาก 

 สรุปผล (รวม) 4.41 .79 มาก 

  



 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่

ในระดับมาก ( x =4.41, SD=.79) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านครูและ

นักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในระดับมากที่สุด  

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 

ล าดับ ด้านท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
แปลผล 

1 
วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
วิชาการให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ 

4.00 .65 มาก 

2 
มีบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรและเป็นมิตร
ต่อกันทึกฝ่าย 

4.33 1.04 มาก 

3 วิทยาลัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง 4.47 .83 มาก 

4 
 มีการบริหารงานที่โปร่งใสในทุกขั้นตอน
สามารถชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ 

4.73 .45 มากที่สุด 

5 วิทยาลัยมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี 4.40 .91 มาก 

6 
ได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพอย่าเท่าเทียมกัน 

4.00 .53 มาก 

7 
วิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

4.07 .59 มาก 

 สรุปผล (รวม) 4.28 .71 มาก 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.28, SD=.71) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านการ
บริหารจัดการ ด้านวิทยาลัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมากที่สุด วิทยาลัยมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง และ มีบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรและเป็นมิตรต่อกันทึกฝ่าย อยู่ในระดับมาก 
  
5. อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จากการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ านวน 3 ด้านคือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการ และการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ นักศึกษา



มีความเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ท าให้พบว่า การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน เป็นที่พึงพอใจต่อผู้เรียน 
  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผลการวิจัยโดยรวมจะอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า ยังไม่อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ฉะน้ันใน
การวิจัยในคร้ังต่อไป ควรมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านอื่นเข้าไปเสริมด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนในทางที่ดี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความอยากรู้ อยากเรียน และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
  



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่มีมีความเห็นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ    ชาย    หญิง 

 อายุ ……………………….   ป ี

ตอนที่ 2 ความพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  

 

 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

ด้านท่ี 1 : ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
1. ที่ตั้งของวิทยาลัยมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวก      
2. ที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ห่างจากสิ่งรบกวนภายนอก      
3. รอบบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาด       
4. วิทยาลัยมีน้ าดื่มสะอาด พอเพียงและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี      
5. วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนมีความพอเพียง      
6. ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี      
7. อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ต้ังอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม      
8. โรงอาหารมีเพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษา      
ด้านท่ี 2 : ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
9. ครูเอาใจใส่นักเรียนเท่าเทียมกัน      
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกอย่างเต็มที่      
11. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน      
12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ 

     

13. ครูและนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      
14. มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนพอเพียง      
 



 
 

ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

ด้านท่ี 3 : ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
15. วิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการให้นักเรียน
นักศึกษาได้รับรู้ 

     

16. มีบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรและเป็นมิตรต่อกันทึกฝ่าย       
17. วิทยาลัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง      
18. มีการบริหารงานที่โปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจได้ 

     

19. วิทยาลัยมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี      
20. ได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่าเท่าเทียมกัน      
21. วิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


