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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 160 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่องศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .848 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านบุคลากร 
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับน้อย 2) ด้านอาคารและสถานท่ี โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านสื่อการเรียน
การสอน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และ 
5) ด้านกลุ่มเพื่อน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อม, ภาษาอังกฤษ, นักศึกษาภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the environmental issues affecting English 

students’ learning of Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University. The instrument used 
for data collection was questionnaires which content concerning the asking of environmental issues 
and problems affecting English students’ learning of Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas 
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* Corresponding email: kaptanhandriw@gmail.com 



 

 

PO
ST

ER
  6

34
 

PO
ST

ER
  6

34
 

University. The value of reliability was .848.  The data was analysis by percentage, �̅� (mean)  and 
S.D. (standard deviation). 

The research results showed that the environmental issues affecting English students’ 
learning of Faculty of Liberal Arts, Princess of Naradhiwas University were at medium level. When 
considering in each individual aspect, they were found 1)  Officer aspects were at low level 2) 
Building and classroom aspects were at medium level 3) Instruction media aspects were at medium 
level 4) Student activity aspects were at medium level and 5) Social group of friends aspects were 
at medium level. 
Keyword: Environment, the English language, English student 
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1. บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย “การศึกษา” หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถกล่าวได้ว่า
การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสั งคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม 
กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเปน็มนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรมทางปัญญาและความงดงาม
ทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ 

จิตพิสุทธ์ิ  จันตะคุต (2553) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นภาษาที่อาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษา
ของตนเองแน่นอนว่าประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นย่อมทราบดีว่า หากจะเรียนรู้ภาษาให้
เข้าใจ สามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ดีจะมีโอกาสในการจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการงานและหน้าที่ จากข้อความข้างต้นที่กล่าวถึง
ความสำคัญของสภาพแวดล้อม ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ต้องรองรับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะจำนวนมาก ทำให้
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้ จะได้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นราธิวาสราชนครินทร ์
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิดและงานวิจัยคณะผู้วิจัยนำมาเป็นกรอบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แนวคิดเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีแนวคิด ทฤษฎีดังนี้  

ทฤษฎีเฉพาะที่ 1 มหาวิทยาลัยจะมีสภาพแวดล้อมท่ีดีก็ต่อเมื่อนักศึกษาที่เป็นมวลสมาชิกในมหาวิทยาลัย
มีความรู้สึกพึงพอใจ มีศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ทฤษฎีเฉพาะที ่ 2 บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ ่งที ่เอื ้ออำนวยให้นักศึกษาประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู้ 

ทฤษฎีเฉพาะที่ 3 สภาพแวดล้อมท่ีดี จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งใน
ด้านวิชาการ สันทนาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

ทฤษฎีเฉพาะที่ 4 สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ดีจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่ดี 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องเคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ทฤษฎีเฉพาะที่ 5 อาคารสถานที่ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งด้านกายภาพที่จะช่วยผลักดันในการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล มหาวิทยาลัยจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีได้นั้น จะต้องมีอาคารสถานที่ดี ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ อีกท้ังมีเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 

โดยคณะผู้วิจัยนำแนวคิดและผลวิจัยดังกล่าวมาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษาได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านสังคมกลุ่มเพื่อนและด้านบุคลากร โดยแต่
ละด้านมีความสำคัญต่อการจัดเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์ ภาคเรยีนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 267 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคำนวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ 
ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) คำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 160 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด
เคลื่อนที่ ±5% 

4.2 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
ช้ันปีท่ี 1 - 4 จำนวน 160 คน  

ขอบเขตด้านพื้นที่ พื ้นที่/สถานที่ทำการศึกษาวิจัย คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ศึกษาวิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
จนถึงเดือนเมษายน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่องนี้มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย คือ สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เท่าน้ัน 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
สภาพแวดล้อม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม

นักศึกษา และด้านกลุ่มเพื่อน 
4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยได้
ประมวลแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับชั้นปีและรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านอาคารและสถานท่ี ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษาและด้านกลุ่มเพื่อน  
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โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนของคำตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 

5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน กำหนดไว้ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 
4.51 - 5.00 หมายความอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายความอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายความอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายความอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายความอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย ได้เสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาและ
ความถูกต้อง โดยทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1) นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบทดสอบ 
2) คำนวณหาค่าความสอดคล้องวัตถุประสงค์กับคำถาม ( IOC: Index of Item 

Object Congruency) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปในการตรวจสอบ โดยให้เกณฑ์ในการตรวจ
พิจารณาข้อคำถาม ดังนี้ 

คะแนน +1 ถ้าแน่ใจข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
คะแนน -1 ถ้าแน่ใจข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

จากนั้นนำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ หาค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องยิ่งข้ึน ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปและปรับปรุงในข้อท่ีได้รับคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ 

3) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะมาทดลองกับนักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื ่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื ่อมั่น
ของครอนบาค (Cronbarch, 1970) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.848 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5.1 สถานภาพ 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน มีดังนี ้

1) เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 140 คน (ร้อยละ 87.5) เป็นเพศ
ชายจำนวน 20 คน (ร้อยละ 12.5) ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ท่ีส่วนใหญ่นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย 
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2) อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 - 22 ปี จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.3 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 17 - 19 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ ช่วงอายุ 23 - 25 ปี จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามลำดับ 

3) ระดับชั้นปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนมากที่สุดคือ 50 คน (ร้อยละ 31.3) 
รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 46 คน (ร้อยละ 28.8) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน (ร้อยละ 21.9) 
และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำนวน 29 คน (ร้อยละ 18.1) ตามลำดับ 

4) รายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเรยีนรายวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง 1 - 5 รายวิชา จำนวน 42 คน (ร้อยละ 26.3) รองลงมา คือ 26 - 30 รายวิชา จำนวน 36 
คน (ร้อยละ 22.5) และ 16 - 22 รายวิชา จำนวน 28 คน (ร้อยละ 17.5) 

4.5.2 การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สง่ผลต่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์

ข้อ ประเด็นคำถาม �̅� S.D. ระดบั 

ด้านบุคลากร 2.29 .58769 น้อย 
1 อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 2.36 .819 น้อย 

2 อาจารย์ผู้สอนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.37 .742 น้อย 

3 อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ในการสอน
ได้ในระดับดี 

2.14 .696 น้อย 

ด้านอาคารและสถานที่ 2.60 .54484 ปานกลาง 

1 บริเวณภายในห้องเรียนมีความสะอาด 2.51 .793 ปานกลาง 
2 การจัดบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน 2.72 .745 ปานกลาง 

3 การบริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา 2.75 .832 ปานกลาง 
4 การบริการห้องสมุดและห้องศูนย์ภาษาภายในอาคาร 2.38 .845 น้อย 

5 ห้องเรียนอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานพร้อมจัดการเรียนการสอน 2.66 .808 ปานกลาง 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 3.09 .69456 ปานกลาง 
1 การบร ิการห้องโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนของ

นักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2.82 .861 ปานกลาง 

2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 

3.11 .901 ปานกลาง 

3 ทรัพยากรในห้องสมุดและห้องศูนย์ภาษาภายในอาคารมี
เพียงพอต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

2.75 .839 ปานกลาง 
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ข้อ ประเด็นคำถาม �̅� S.D. ระดบั 

4 อ ินเทอร ์ เน ็ตเพ ื ่อการศ ึกษาค ้นคว ้าหาความร ู ้ภายใน 
คณะศิลปศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 

3.69 1.046 มาก 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 2.76 .66451 ปานกลาง 

1 มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษภายในคณะศลิป
ศาสตร์ให้แก่นักศึกษา 

2.75 .801 ปานกลาง 

2 ก ิจกรรมต ่ าง ๆ ของคณะเอ ื ้ ออำนวยต ่อการพ ัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

2.78 .758 ปานกลาง 

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 2.74 .803 ปานกลาง 

ด้านกลุ่มเพ่ือน 3.46 .80317 ปานกลาง 

1 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาภายใน
คณะศิลปศาสตร์ 

3.28 .898 ปานกลาง 

2 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขา 3.79 1.059 มาก 
3 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมกับเพื่อน เช่น กิจกรรม

ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
3.31 .926 ปานกลาง 

4 มีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานกับกลุ่มเพื่อน 3.44 .923 ปานกลาง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี  

1) ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.29, S.D. = .58769) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.37, S.D. = .742) รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน

การสอน อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.36, S.D. = .819) และอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ในการ

สอนได้ในระดับน้อย (�̅�=2.14, S.D. = .696)  

2) ด้านอาคารและสถานท่ี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.60, S.D. = 

.54484) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
2.75, S.D. = .832) รองลงมาคือ การจัดบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅� = 2.72, S.D. = .745) และห้องเรียนอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานพร้อมจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅� = 2.66, S.D. = .808)  

3) ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.09, S.D. 
= .69456) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภายในคณะศิลปศาสตร์ 

มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.69, S.D. = 1.046) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
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ใช้ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.11, S.D. = .901) และการบริการห้องโสตทัศนูปกรณเ์พียงพอ

ต่อจำนวนของนักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =2.82, S.D. = .861)  

4X ด้านกิจกรรมนักศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.76, S.D. = 
.69456) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ อยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 2.78, S.D. = .758) รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษภายในคณะ

ศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� =2.75, S.D. = .801) และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะให้

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.74, S.D. = .803) 

5) ด้านกลุ่มเพื่อน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.46, S.D. = .80317) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขา อยู่ในระดับมาก 

(�̅�=3.79, S.D. =1.059) รองลงมาคือ มีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานกับกลุ่มเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.44, S.D. = .923) และมีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมกับเพื่อน เช่น กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 3.31, S.D. = .926) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) ผลการวิจัยพบว่าระดับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายโดยละเอียดดังนี้ 
1.1) ด้านบุคลากร อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนนั้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องด้วยอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ จะต้องรับหน้าที่ในการสอนรายวิชาทั่วไปให้กับนักศึกษาต่างคณะภายใน
มหาวิทยาลัย จึงทำให้จำนวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชานั้นมีจำนวนมาก และส่งผลต่อการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับสมาน  รังสิโยกฤษฎ (2558) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็น
ขั้นตอนท่ีสำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงาน กล่าวคือ เมื่อบุคลากรไดผ่านการคัดเลือกแล้วไม่จำเป็น เสมอไป
ว่าบุคลากรนั้น จะเหมาะสมและทำงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถและทักษะในการทำงานตลอดจนให้บุคลากรไดปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อใหผ้ลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2) ด้านอาคารและสถานท่ี สภาพแวดล้อมในคณะศิลปศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะที่เปิดใหม่ ซึ่งยังไม่มีบัณฑิต ทำให้
บริบทต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู ้ภายในอาคารเรียนมีผลต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อีกทั้งคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่เปิดสอนรายวิชาทั่วไปให้แก่นักศึกษาต่างคณะภายใน
มหาวิทยาลัย ทำให้จำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องสมุด และการใช้บริการใน
ส่วนอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์นั ้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น
สภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที ่สำคัญและมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม โดยเฉพาะในเรื ่อง
เกี่ยวกับอาคารเรียน สถานที่ บริเวณ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนทุกชนิด ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของผู้เรียนหรือเกิดการเรียนรู้ของ ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมดี ย่อมมีผลต่อขวัญและกำลังใจในการประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการทำงานของทุกคนใน สถานศึกษา ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับพิมพ์พัน  เตชะคุปต์ (2560) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมจัดว่า
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้  
อันจะทำให้ผู้เรียนมีการศึกษาที่ดี และจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนการสอนภายในคณะศิลปศาสตร์นั ้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีสื่อการเรียนการสอนน้อยไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเสื่อมสภาพ
ตามการใช้งาน และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภายในคณะศิลปศาสตร์ยังมีความขัดข้องในการใช้
งาน อันเนื่องมาจากสาเหตุมีนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์นั้นมีจำนวนมาก ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ใช้
อินเตอร์เน็ตภายในคณะมีมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาท่ีจะเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของคณะศิลปศาสตร์ 
อีกทั้งคณะศิลปศาสตร์นั้นไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทำให้บรรยากาศใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และยังเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่อาจารย์
ผู้สอนที่นอกเหนือจากการสอนและวิจัย ทำให้อาจารย์มีเวลาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนน้อยลง ซึ่งสอดคล้อง
กับ ออนสติน และ ฮันสกินส์ (Ornstein & Hunkins, 2004) ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นส่วนสนับสนุนบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียน หรือบรรยากาศในห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา สภาพแวดล้อม
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญ
และถือว่าอาจารย์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดสภาพแวดล้อมเหล่านี้นอกจากการเรียนการสอน 

1.4) ด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยและ
คณะศิลปศาสตร์จัดให้มีขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ 
ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม English Camp และกิจกรรม 
English Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี ภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยระหว่างการทำกิจกรรมส่วนใหญ่แล้ว
นักศึกษาจะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่วางไว้ จึงทำให้นักศึกษานั้นไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับจีรวัฒน์  วีรังกร (2559) กล่าวว่า เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียงแต่คนเก่งทางวิชาการเพียง
อย่างเดียวแต่ต้องการ คนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทำให้ได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมายหลาย
ประการ 

1.5) ด้านกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การจัดกิจกรรมเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองรวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเองนั้น หาก
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนท่ีให้เหมาะสมโดยใช้รูปแบบวิธีการดำเนินที่หลากหลาย เช่น การทำงานกลุ่มหรือการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษภายในคณะศิลปศาสตร์  สอดคล้องกับทรรศนีย์ วราห์คำ (2554) ที่ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกล่าวว่า กลุ่มเพื่อนเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ



 

 

PO
ST

ER
  6

42
 

PO
ST

ER
  6

42
 

ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนอกและในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน การสร้างบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง น่าเรียน 
รวมทั้งการแสดงออกทางความรู้สึกความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อาจารย์กับอาจารย์ ผู้เรียนกับผู้เรียน และ
อาจารย์กับผู้เรียนในการจัดทำกิจกรรมเป็นทีม เป็นกลุ่ม และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรม 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือข้อเสนอแนะในการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้  

1.1) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรวางแผนและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 

1.2) ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนา ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารและสถานท่ี ให้มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
ห้องสมุดควรเพิ่มปริมาณหนังสือ ตำราเรียน วารสาร สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็วเพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ เพือ่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.3) ด้านบุคลากร ควรส ่งเสร ิมการจัดการเร ียนการสอนในการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนทั้งรายวิชาของคณะและในชีวิตประจำวัน 

1.4) ด้านอาคารและสถานที่ ควรมีบริการที่เอื้ออำนวยความสะดวกในคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเป็นการบริการด้านความพร้อมของห้องเรียนแก่บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับความสะดวกด้านต่างอันจะส่งผลต่อให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษาดียิ่งข้ึน 

1.5) ด้านสื่อการเรียนการสอนควรจัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เน้น
กระบวนการคิดและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

1.6) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และมีการประเมิน
ติดตามผลด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังบุคลิกภาพท่ีดี 

1.7) ด้านกลุ่มเพื่อน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็น
กลุ่มมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อได้รับมอบหมายการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำกิจกรรม 
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2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1) ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์ที ่มีบร ิบท

ใกล้เคียง เช่น ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ เพื่อเป็นสารสนเทศในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

2.2) ควรศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยศึกษาด้านการบริการวิชาการของบุคลากรเพื่อให้สามารถนำไป
พัฒนา ปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง 

2.3) ควรจำแนกปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของคณะศิลป
ศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
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