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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการส ารวจความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน  นักเรียน 
(นักศึกษาในอนาคต) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการก าหนดแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565  
 ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ได้แก่   
  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปัจจุบันทังในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 270 คน โดยภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าดัชนี 
PNImodified  เท่ากับ 0.37 ซึ่งมากกว่า 0.35 ถือว่ามีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการ
พัฒนา และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (0.46) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (0.39) และ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
(0.36) ตามล าดับ และท้ังสามด้านดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา พบว่า นักศึกษาปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้จักมหาวิทยาลัยจากค าแนะน าจากรุ่น
พ่ีที่ศึกษาอยู่ ญาติพ่ีน้อง ครูแนะแนว รวมทั้งการรู้จักผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดย
ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ค่าเทอม) การเดินทางที่สะดวกสบาย ท าเลที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหรือภูมิล าเนาของตน 
หลักสูตรสามารถตอบสนองการท างานในอนาคต และความคาดหวังในคุณภาพและการเอาใจใส่ลูก
ศิษย์ของตัวอาจารย์  

2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(นักศึกษาในอนาคต) จากโรงเรียนที่มีแนวโน้มทางสถิติในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในล าดับแรกๆ จากปีการศึกษา 2563 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 469 คน 
ผลการส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ (62.90%) ส่วนใหญ่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากที่สุด ในจ านวนที่เท่ากัน (คณะละ 31.13%) รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (22.81%) ส่วนใหญ่รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ผ่านครูแนะแนวของโรงเรียน 
(53.94%) นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ (48.61%) 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ รองลงมา ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น
บรรยากาศดี สวยงาม และ มีทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือทุนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย  
ตามล าดับ 

นักเรียนมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา และ
ด้านการพัฒนานักศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านอาจารย์ และ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน  พบว่า ปัจจัยที่นักเรียนให้
ความส าคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณภาพและชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอน ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีความสนใจ/ความต้องการในการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน/ภูมิล าเนา 
การเดินทางสะดวก และค่าเทอมที่ไม่แพง (ผู้ปกครองสามารถจ่ายได้) เป็นต้น ส าหรับความต้องการ
และความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา พบว่า นักเรียน
ต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาที่สามารถท าให้ตนเองมีงานท าในอนาคต และมีทักษะ และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วเป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพหรือศาสตร์ที่ตนเรียน รวมถึงต้องการมีเครือข่ายเพ่ือต่อ
ยอดการท างานในอนาคตได้ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนต้องการให้มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 3 แนวทาง ได้แก่ การออกไปเรียนรู้ข้างนอกห้องเรียน การเชิญวิทยากรผู้มี
ความรู้และประสบการณ์มาสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
ส าหรับด้านอาจารย์ผู้สอน นักเรียนคาดหวังว่า ผู้สอนจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง และ
เป็นที่ยอมรับ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก นักเรียนมีความคาดหวังให้
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ Computer และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกที่ทันสมัย มีสัญญาณ Wifi ที่ทั่วถึง มีพ้ืนที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องสมุดนั่งอ่านหนังสือ 
ลานกิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อน ห้องปฎิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการ 

3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 150 คน พบว่า ปัจจัยในการเลือก/แนะน า 
มหาวิทยาลัยให้กับบุตรหลานเพ่ือเข้าศึกษาต่อที่ผู้ปกครองเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ “มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ”รองลงมา ได้แก่ “ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งและมี
การคมนาคมที่สะดวก” และ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น บรรยากาศดี สวยงาม” ตามล าดับ 

ผู้ปกครองมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชา และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 
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4. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
           การส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 301 คน โดยส่วนใหญ่มีความสะดวกในการอบรมสัมฤทธิบัตรในช่วงวัน
เสาร์ – อาทิตย์มากที่สุด รูปแบบการอบรมสัมฤทธิบัตรที่ต้องการมากที่สุดคือ การอบรมปฏิบัติการที่
เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ช่องทางประชาสัมพันธ์การอบรมสัมฤทธิบัตรได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว
ที่สุด ได้แก่ Facebook ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจต่อการอบรมสัมฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (72.76%) โดยมีความคิดเห็นว่า ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับ
หลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร/1 หลักสูตร (เรียนประมาณ 3 - 4 เดือน) ควรอยู่ในระหว่าง 1,000 – 1,200 
บาท มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะเข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในหลักสูตรที่สนใจมากที่สุด (52.49%) หลักสูตร/ประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิด
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 3 ล าดับแรก ได้แก่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล (22.39%) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน (18.91%) และ การออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบ
ดีไซน์ต่าง ๆ (10.45%) ตามล าดับ  
            5. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความคาดหวัง
ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 1) ตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
   หน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาทักษะเรื่องการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การพัฒนา Soft Skill เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดเชิงเหตุผล การจัดการและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างคุณลักษณะให้นักศึกษาเป็นคนดี 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  อาจารย์มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี และสร้างทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเฉพาะสาขาที่เป็นจุดเด่นหรือด้านที่มีความช านาญ มากกว่าการเปิด
สาขาวิชาในจ านวนมากแต่ไม่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับตัว โดยการสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น การ
เชิญหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด การเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงมาเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียนจากหนังสือหรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 

 2) ตัวแทนภาครฐัที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยควรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มากยิ่งขึ้น  อาจารย์ควร

สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักศึกษามากกว่าทักษะการจ าแต่ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
จริง การออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและทักษะที่จ าเป็นจะต้องมีการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะบัณฑิตที่ต้องการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ ควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก การจัดการเรียนการสอนมีการ
เชิญผู้ปฏิบัติจริงมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่นักศึกษาในภาคการปฏิบัติ  การ
เรียนการสอนควรเน้นการสอนทั้ง Hard skill และ Soft Skill ให้กบันักศึกษา 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่  1 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาการวางแผนและการปรับโครงสร้างองค์กรในทุกมิติ  ได้ถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564  และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านงบประมาณและการเงิน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบและพร้อมให้ข้อวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ ขอสั่งการ แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ในปีงบประมาณถัดไป 

 

มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแนวทางการด าเนินงานในปีผ่านมา ศึกษาผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เป้าสงค์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ นโยบายแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล กระทรวง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง
ต่อภาระกิจของมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ  มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร 
ผู้บริหาร ร่วมกันก าหนดเป้าหมายขององค์กรระยะ 5 ปี และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)  พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด  เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต 

 

ดังนั้นเพ่ือให้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
2565 – 2569  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของ
ประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเสียในทุกมิติ 
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วัตถุประสงค ์  
 

1. เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)  
 

ขอบขำยของงำน 
  

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ขอบเขตและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
 2. เก็บข้อมูล และส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4. รายงานผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  

 1.ท าให้ทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 2.สามารถน าข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และก าหนด
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
 3. มหาวิทยาลัยน าข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  
 
นิยำมศัพท์ 

 

          กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็นสอดคล้องกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมโดย
ครอบคุลมเนื้อหาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 2) ด้านการจัดการเรียน
การสอน 3) ด้านอาจารย์ 4) ด้านสิ่งสนับสนุน 5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 6) ด้านการพัฒนา
นักศึกษา 
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นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในปีการศึกษา 2563 

ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563   

บุคลำกร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้เป็นนายจ้าง หัวหน้างาน หรือตัวแทนองค์กร /หน่วยงาน ที่ได้มี
โอกาสร่วมงาน/ว่าจ้างบัณฑิตในฐานะลูกจ้าง/พนักงาน หรือสมาชิกในองค์กร และมีส่วนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

ชุมชน หมายถึง ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หรือ รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองนักศึกษา นักเรียน หรือบุคคลอื่น ๆ  
 
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
ตำรำงท่ี 1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มเป้ำหมำย/ประเภทกลุม่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นัก
ศึก

ษำ
 

ภำ
คร

ัฐ 

ภำ
คเ

อก
ชน

 

ปร
ะช

ำช
น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ชุม
ชน

 

ศิษ
ย์เ

ก่ำ
 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

นัก
เรีย

น 

บุค
คล

ำก
ร 

1.ด้านจัดการเรียนการสอน  - - -      - 
  
หมำยเหตุ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - ผู้ไม่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ตอนที่ 1  แนวคิด ทฤษฎทีี่ใช้ในการส ารวจ 
 

1.1 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ด้านจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
1.1.1 ระบบจัดการศึกษา การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกัน ได้กับการศึกษาภาคปกต ิ

 
1.1.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การโอนย้ายคณะ ก ารเปลี่ยนหลักสูตร การ

พ้นและการขอคืน สภาพนักศึกษา 
1. นักศึกษาสามารถเปลี่ยนประเภทนักศึกษา (ใช้แบบ มรว.03) และเปลี่ยนหลักสูตร 

(ใช้แบบ มรว.05)  
2. การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน

หลักสูตร จะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย กว่า 2.00 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคย
ได้รับอนุมัติให้ ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย  

3. นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนได้
ตาม ระเบียบการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

3.1 สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 
(ใช้แบบ มรว.01)  

3.2 สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/
หรือเลือกเสรี (ใช้แบบ มรว.02)  

3.3 ต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาแรก ที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  

3.4 นักศึกษามีสิทธิ์การขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียง
ครั้งเดียว 4. นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษาเมื่อ  

4.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
4.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก (ใช้แบบ มรว.10)  
4.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
4.4 ได้รับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2  
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4.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปี
การศึกษาปกติ ที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปี
การศึกษาปกติท่ี 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
    4.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด  

5. นักศึกษาเมื่อพ้นสภาพการศึกษาแล้วสามารถขอคืนสภาพนักศึกษาได้  ยกเว้น 
กระท า ผิดทางวินัย หรือผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์การวัดและประเมินผล (ใช้แบบ มรว.09) 

 
1.1.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนของแต่ละ

รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ โดยมี การวัดผลและประเมินผลดังนี้  
1. การวัดผลการเรียน ให้มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและ

หรือมีการวัดผล ระหว่างภาคการศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผล
ของแต่ละหลักสูตร  

2. การประเมินผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 
ระดับ และ มีค่าระดับ ดังนี้ 
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ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนนั้น ครูจะต้องมี
องค์ความรู้ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการอสนได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว กระบวนการที่ครูน ามาใช้ยังขึ้นอยู่กับแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนที่ครูยึดเป็นหลัก ซึ่งท าให้ครูแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการสอนและเป็น
สิ่งที่ก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย Bruner ดังที่ (อ้างถึงใน Leach & Moon, 
1999 : 5-6 ) ได้ให้ทัศนะว่า "ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนจะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้ครูได้ปฏิบัติต่อ
ผู้เรียน การที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุผลตามที่หลักสูตรมุ่งหวังนั้น มีองค์ประกอบหลักคือ ครูจะต้องมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ชั้นเรียน หากครูไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้
เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและบังเกิดผลเสียตอ
ผู้เรียนในที่สุด" 

ดังนั้น ครูจึงต้องท าหน้าที่ได้หลายบทบาทในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(facilitator) ผู้จัดการ (manager) และเป็นแม้กระทั่งวาทยกร (conductor) ผู้ซึ่งจะต้องรู้ทัน มีความ
ฉับไว และต้องเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนลีลาการสอนของตนให้สอดคล้องต่อลีลาของ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอนจึงควรที่จะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งความรู้ที่จ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนของครูดังนี้ 
 

1) ความรู้ในเนื้อหา (content knowledge) เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
ครูควรมีความสามารถและทักษะในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
สอน หากครูมีความเชี่ยวชาญจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว และท าให้เกิดการยอมรับนับถือ ยกย่องจาก
ผู้เรียนอีกด้วย 

2) ความรู้ เกี่ยวกับวิชาครูโดยทั่วไป (general pedagogical knowledge) เป็น
ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการโดยทั่วไปของการจัดการชั้นเรียน หรือการจัดการใด ในการด าเนินการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 

3) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (curriculum knowledge) เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมาย หลักการเนื้อหา วัสดุหลักสูตร (curriculum materials) ที่น ามาใช้ในการสอน 

4) ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน (knowledge of learners) เป็นความรู้ความเข้าใจที่จะ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน แรงจูงใจใน
การเรียนรู้ มโนทัศน์เดิม มโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ของผู้เรียน 

5) ความรู้เกี่ยวกับบริบทของการศึกษา (knowledge of educational contexts) 
เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลวัตรของกลุ่มในชั้นเรียนไปจนถึงการบริหารการเงินและ
ลักษณะของชุมชน 
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6) ความรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการศึกษา (knowledge of educational 
aims) เป็นความรู้ที่รวมถึงประวัติและปรัชญารากฐาน ซึ่งจะช่วยให้ครูวางเป้าหมายของตนเองใน
ทัศนะท่ีกว้าง 

7) ความรู้ เ กี่ ยวกับศาสตร์การสอนในเนื้ อหาวิ ชา  ( pedagogical content 
knowledge) เป็นความรู้เฉพาะในการสอนเนื้อหาวิชา ความรู้นี้จ าเป็นต่อครูในการวางแผนการสอน 
ครู จะต้อง เป็นผู้ รอบรู้ ใน เทคนิคของการ เรี ยนการสอน ( mastery of the techniques of 
instruction) จะต้องจัดเตรียมบทเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียนแต่ละครั้ง ทั้งนี้
แผนการสอนของครูจะต้องมีความยืดหยุ่นพอเพียงและปรับให้เข้ากับความสนใจและความช านาญ
พิเศษของผู้เรียน นอกจากนี้ ควรจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถของผู้เรียน 
เน้นย้ าในสิ่งที่ส าคัญ สาธิตด้วยความช านาญและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะและทัศนคติของผู้เรียน (Elbaz. 1984 : 101-129; Shulman. 1987 อ้างถึงใน 
Gudmundsdottir, 1991; Grossman. 1990 : 2-10; Miller and Rose. 1975 : 2-7.) 

8) ความรู้ในศาสตร์การสอนในเนื้อหาวิชา (pedagogical content knowledge) 
 
นอกเหนือไปจากความรู้ในเนื้อหา (content knowledge) ซึ่งหมายถึงความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษของครูแล้ว สิ่งที่ครูควรตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้
ในศาสตร์ของการสอนงประกอบด้วย 

 
แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอน (approach of teaching) เช่น ส าหรับการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษนั้น นักภาษาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดไว้โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น Stephen 
Krashen ได้เสนอแนวคิดการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (natural approach) ซึ่งให้
ความส าคัญกับปัจจัยป้อนที่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจได้ (comprehensible input) เช่นการใช้
ของจริงหรือสิ่งของที่แทนของจริง เช่น ภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ภาษาได้เร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากในการเรียนการสอนภาษาคือ แนวคิด
ทฤษฎีการเยนการสอนภาษาแบบสื่อสาร (communicative approach) ซึ่งให้ความส าคัญกับการสื่อ
ความหมาย เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน 

 
วิธีการสอน (methods of teaching) เมื่อผู้สอนได้พิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนว่าเน้นอะไรเป็นหลักแล้ว ขั้นต่อไปคือการเลือกวิธีการสอนซึ่ง เป็นล าดับขั้นตอนที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีนั้นๆ เช่น เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครูจึง
ควรเลือกวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกัน 

 
เทคนิคการสอน (teaching techniques) ในวิธีการสอนแต่ละวิธีการย่อมมีล าดับขั้นตอน

ของการสอน และในแต่ละขั้นตอนการสอนนั้น สิ่งที่ผู้สอนควรให้ความสนใจและน าไปปฏิบัติคือ 
เทคนิคที่จะท าให้สิ่งที่ครูก าลังน าเสนอนั้นมีความน่าสนใจ น่าติดตาม ซึงจะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
เรียนการสอน 
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) 
 
      ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งใช้
เพ่ือก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความ
แตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) จากนั้นมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความแตกต่างนั้น 
แล้วเลือกความต้องการจ าเป็นจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาองค์กร มีผู้ให้ความหมาย
ของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ ดังนี้ 
 Kaufman และ English (1979: 8) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ 
ดังนี้ 
  1) การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการหาความต้องการที่เป็น
ผลสุดท้ายหรือผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้ 
  2) การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการสังเกต ทดลองเพ่ือ
ต้องการหาผลผลิตมาเทียบกับเกณฑ์แสดงให้เห็นการพัฒนาการ 
  3) การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการในการหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  4) การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลที่ได้กับผลที่ต้องการแล้วน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อน
น าไปปฏิบัติ 
 Witkin (1984 อ้างถึงใน ฉัตรชนก สายสุวรรณ, 2548: 32) ให้ความหมายของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นว่า คือ กระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินการและการจัดสรรพยากร 
 Witkin และ Altschuld (1995: 4) ให้ความหมายว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็น
กระบวนการการวิเคราะห์อย่างเป็นแบบแผนทางการเพ่ือให้เห็นถึงความต้องการจ าเป็นและเลือก
ความต้องการจ าเป็นนี้มาวางแผนเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542 : 14) กล่าวสรุปว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็น
กระบวนการการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน (What is) กับสภาพที่ควรจะเป็น 
(What should be) ที่มีระบบเพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดยเป็นการระบุความต้องการ
จ าเป็นและการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543: 9) ได้สรุปว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นขององค์กรหรือกลุ่มสังคมเพ่ือน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการใดๆ 
เป็นการประเมินก่อนเริ่มท าแผนหรือโครงการ 
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 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 นักศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้คล้ายคลึงกันดังนี้ คือ 
 Witkin and Altschuld (1995:10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นว่า เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งปรับปรุงแผนการด าเนินการของการให้บริการโครงสร้างของ
องค์การ หรือเป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นการ
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับพิจารณาว่าจะจัดสรร เงิน บุคคล สิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากรอ่ืนๆ  
ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดได้อย่างไร Suarez (1991 อ้างถึงใน คมศร วงษ์รักษา , 2540: 21) ได้กล่าวว่า 
จุดมุ่งหมายที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็นมี 4 ประการ คือ 
 1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน ซึ่งจะส่งผลในการจ าแนกเป้าหมาย การตัดสินใจถึง
ขอบเขตเป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจวิเคราะห์หรือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือหาจุดอ่อนของสิ่งที่ศึกษา 
อันจะท าให้การวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับการประเมินหลายๆ รูปแบบ 
 4. เพ่ือน าไปใช้ในการรับรองสถาบันการศึกษา เช่น การประเมินผลผลิตในเรื่องของนักศึกษา  
ผลการประเมินชนิดนี้น าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ 
และยังใช้จ าแนกขอบเขตวิชา หรือสถานที่ตั้ง ซึ่งสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษามีน้อย 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542: 14) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
คือความพยายามให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสร้างเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าให้การพัฒนากิจกรรม
หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2550: 29-30) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นมีประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นเครื่องมือบริหารที่มีประสิทธิภาพท าให้
สามารถก าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรการ
ด าเนินงานที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์การด าเนินงานมาอย่างแท้จริง 
 2. ผลที่ได้จากการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพบริบทที่
เกิดขึ้นของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญที่น าไปสู่การวางแผน การก าหนดแนวทางการ
พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดข้ึน 
 3. การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
 สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 หลักการของการจัดการล าดับความส าคัญ 
 การจัดล าดับความส าคัญจะต้องพิจารณาทั้งด้านความเที่ยง และความตรง และต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดล าดับที่ได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ประกอบด้วย 
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    1. ขนาดของความแตกต่างของสภาพในปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ 
    2. องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุสนับสนุน หรืออุปสรรคต่อความต้องการจ าเป็น 
    3. ระดับความยาก ง่ายในการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
    4. การประเมินความเสี่ยง 
    5. ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับระบบ 
    6. ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น คุณค่าของชุมชนท้องถิ่น 
และของชาติ รวมทั้งการคาดหวังของสาธารณะ (Witkin and Altschuld, 1995) 
 

 วิธีวัดความต้องการจ าเป็น 
 การวัดความต้อการจ าเป็นมักจะท าเป็น 2 แบบคือ แบบที่หนึ่งท าการวัด 2 ส่วน คือ ระดับ
ของสภาพที่พึงประสงค์กับระดับของสภาพที่เกิดขึ้นจริงโดยให้บุคคลที่ถูกวัด (เจ้าของความต้องการ
จ าเป็น) แสดงความรู้สึกต่อระดับของสภาพตามข้อความต่าง ๆ ทั้ง 2 ส่วน แล้วน าทั้งสองส่วนนี้มาหา
ผลต่างของสภาพดังกล่าว ส่วนแบบที่สองนั้นจะท าการวัดเพียงส่วนเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องแยกวัด 2 
ส่วนเหมือนวิธีแรก ซึ่งวัดโดยการให้ผู้ตอบที่เป็นเจ้าของความต้องการจ าเป็นระบุปัญหาที่เกิ ดขึ้น 
อาจจะใช้วิธีการถามตรงๆ ว่า "หน่วยงานหรือองค์กรท่านมีปัญหาในเรื่องใด" หรือ "ท่านมีความ
ต้องการให้แก้ไขปัญหาในเรื่องใด" (สุวิมล ว่องวาณิช , 2542) ซึ่งค าตอบที่ได้คือความต้องการจ าเป็น 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งวัด เพ่ือเชื่อมโยงมโนทัศน์ของสิ่งนั้นให้เป็นข้อมูล หลักฐาน ที่
เป็นรูปธรรมส่วนการที่จะมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าควรวัดสิ่งใดนั้นจะต้องพิจารณาว่าควรใช้เครื่องมือ
อะไร รูปแบบค าถามชนิดใดจึงจะสอดคล้องกับคุณลักษณะที่มุ่งวัดและเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2542) ในการวัดและประเมินตัวบ่งชี้นั้น ได้เสนอแนะไว้ว่าการเลือกวิธีการวัดใด ๆ ควร
เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไข (สุวิมล ว่องวาณิช, 2542) ดังนี้ 
 1) การใช้ทดสอบกับตัวบ่งชี้ที่เป็นความรู้และความเข้าใจ 
 2) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยากับตัวบ่งชี้ที่เป็นนามธรรมหรือคุณลักษณะภายในที่มองไม่เห็น 
 3) การใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมกับตัวบ่งชี้ที่มีพฤติกรรมให้สามารถสังเกตเห็นได้ 
 4) การส ารวจด้วยแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์กับตัวบ่งชี้ที่สะท้อนความรู้สึกหรือความ
คิดเห็น 
 5) การใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏ 
 

 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ ดังนี้ 
 Kaufman และ English (1979: 69-71) จัดแยกประเภทของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไว้ 2 ประเภท ตามขอบข่ายของการประเมิน คือ การประเมินความต้องการจ าเป็นภายนอก 
(External Needs Assessment) และการประเมินความต้องการจ าเป็นภายใน (Internal Needs 
Assessment) เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นดังกล่าว ได้แก่ 
ขอบข่ายการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น นั่นคือ การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นภายในเป็นการวิเคราะห์ตีความต้องการจ าเป็นเพ่ือศึกษา จัดล าดับคัดเลือกความ
ต้องการจ าเป็นภายในขอบเขตขององค์กร ในขณะที่การประเมินความต้องการจ าเป็นภายนอก เป็น
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การประเมินความต้องการจ าเป็นที่มุ่งหวังจะให้ได้ความต้องการจ าเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตต่อองค์กรและต่อสังคมโดยส่วนรวม 
 Witkin และ Altschuld (1995: 10) จัดแยกประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น
ตามระดับความต้องการ 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายส าหรับการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 (ปฐมภูมิ) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับบริการ เช่น นักเรียน 
ลูกค้า คนไข้ผู้ให้ข้อมูล ผู้แลกเปลี่ยน ผู้ที่มีศักยภาพเป็นลูกค้า 
 ระดับที่ 2 (ทุติยภูมิ) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ให้บริการและผู้วางนโยบาย 
เช่น ครู ผู้ปกครอง พนักงานที่อยู่ในสังคม ผู้ให้การดูแลรักษา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพ 
พนักงานในโรงแรม พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ 
 ระดับท่ี 3 (ตติยภูมิ) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรหรือการแก้ไข
ปัญหา เช่น อาคาร อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เครื่องมือ พัสดุ เทคโนโลยี โปรแกรม ขนาดห้องเรียน 
กระบวนการผ่าตัด ระบบการน าข้อมูลมาใช้ การขนส่ง เงินเดือนและผลประโยชน์ ระบบการจัดส่ง
โปรแกรม การจัดแบ่งเวลา สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542: 14) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ
ลักษณะที่ใช้ในการจัดประเภท ดังนี้ 
  1) ระดับความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นขององค์กร (Organizatinal 
Needs) ความต้องการจ าเป็นของบุคลากร (Personal Needs) ความต้องการจ าเป็นกลุ่ม (Group 
Needs) 
  2) สาระเนื้อหาของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร (Staff Development Needs) ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (Development 
Needs) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Needs) 
  3)ระดับความลึกซึ้งของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้ 
(Felt Needs หรือ Perceived Needs ) ความต้องการจ าเป็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Needs) 
  4) สิ่งที่ถูกประเมิน เช่น ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัย ( Input Needs) ความ
ต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการ (Process Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านการแก้ปัญหา (Solution Needs) 
  5) ช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน (Present หรือ 
Current Needs) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (Future Needs) 
  6) ธรรมชาติของข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative Needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณ (Quatitative Needs) 
  7) เจ้าของความต้องการจ าเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ความต้องการจ าเป็น
ปฐมภูมิ (Primary Needs) ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ (Service Receivers) ในทาง
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นความต้องการจ าเป็นของผู้ให้บริการ (Service Providers) เช่น ความต้องการ
จ าเป็นของผู้บริหาร 
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 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 การประเมินความต้องการจ าเป็นท าได้หลายแบบ หลายวิธีแตกต่างกันตามประเภทของ การ
ประเมินความต้องการจ าเป็น และจุดมุ่งหมายของความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดขึ้น Witkin (1984 
อ้างถึงใน ฉัตรชนก สายสุวรรณ, 2548: 35) กล่าวว่า ไม่มีวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นวิธีใด
เพียงวิธีเดียวเป็นวิธีที่ดีที่สุด นักประเมินความต้องการจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของตน 
และอาจใช้วิธีต่างๆ หลายวิธีผสมผสานกันได้ เนื่องจากความหลากหลายของวิธีการการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น และสรุปวิธีการต่างๆ เป็นหมวดหมู่ สร้างเป็นกรอบความคิดและเรียกกรอบความคิด
ในการวางแผนการด าเนินการ การก าหนดยุทธวิธีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นทั้งหมดทุกขั้นตอนว่า รูปแบบหรือโมเดล (Model) และจัด
ประเภทของโมเดลการประเมินความต้องการจ าเป็นแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. โมเดลการตัดสินใจ (Decision Making Model) โมเดลกลุ่มนี้ประกอบด้วยโมเดลย่อย
หลายแบบ แต่ละแบบใช้การวิเคราะห์อรรถประโยชน์พหุมิติในการประเมินความต้องการจ าเป็น
โมเดลที่ส าคัญ ได้แก่ โมเดลการตัดสินใจในการบริการบุคคลและโมเดลการตัดสินใจทางการศึกษา 
 2. โมเดลการตลาด (Maketing Model) โมเดลในกลุ่มนี้เป็นโมเดลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นที่ใช้กันมากในกลุ่มธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสินค้าและ
การบริการจากประชากรผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย 
 3. โมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) โมเดลความแตกต่างมีหลักการในการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น จากการพิจารณาค่าความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เป็นอยู่กับสภาวะใน
อุดมคติที่ควรจะเป็น โมเดลในกลุ่มนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในวงการศึกษา 
 
 

 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการประเมินความต้องการจ าเป็น การ
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมีความส าคัญ และเป็นส่วนที่ท าให้การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ การจัดล าดับความส าคัญจะช่วยให้ ผู้ประเมินความต้องการจ า เป็น
ทราบถึงความต้องการจ าเป็นหรือปัญหาที่แท้จริงที่ควรได้รับการแก้ไขอย่าง เร่งด่วนก่อนปัญหาอื่น ซึ่ง
มีวิธีที่ใช้จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นนั้นมีหลายวิธีด้วยกันผู้ประเมินจะต้อง
เลือกใช้และด าเนินการด้วยระมัดระวังภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่จ ากัด (Bosin, 1992 อ้างถึง
ใน ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย, 2540) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดย
ใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ซึ่งสูตรนี้ นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่อง
วาณิช ได้ปรับปรุงจากวิธี Modified Priority Needs Index (PNI) โดยการหาค่าผลต่างระหว่าง
สภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) ด้วยค่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) โดยใช้
หลักการก าหนดความต้องจ าเป็นจากระดับของสภาพที่เป็นจริง เพ่ือให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2550: 279) ซึ่งสูตรในการค านวณมีดังนี้ 
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วิธี  PNIModified   มีข้อดีคือ ค านวณง่าย ให้ข้อสรุปที่ดี และเมื่อถ่วงน้ าหนักจะท าให้ได้
ความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ ข้อตกลงเบื้องต้นเป็น Interval Scaleที่ไม่ค่อย
เหมาะสม และเป็นการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวังผลต่าง
ที่มีค่าเท่ากันในระดับต่ ากับระดับสูงยากในการจัดเรียงล าดับ (คมศร วงษ์รักษา, 2540) 

 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดระดับค่า PNImodified ที่มีค่ามากกว่า 0.35 ว่าเป็นรายการที่มีระดับความ

ต้องการจ าเป็นในระดับที่มีความวิกฤตสูง จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากระดับของ
สภาพที่เป็นอยู่มีระยะห่างจากระดับที่ควรจะเป็นคิดเป็นร้อยละ 35 (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) 

 
 
 

PNIModified   = (I-D)/D 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรส ำรวจ 

 
 การส ารวจและวิเคราะห์ความคาหวังของผู้มีส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีวิธีด าเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วิธีกำรข้ันตอนในกำรส ำรวจ และวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3.1 วิธีการข้ันตอนในการส ารวจ และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
1. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ตำรำงท่ี 3.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

กลุ่มเป้ำหมำย/ประเภทกลุม่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นัก
ศึก

ษำ
 

ภำ
คร

ัฐ 

ภำ
คเ

อก
ชน

 

ปร
ะช

ำช
น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ชุม
ชน

 

ศิษ
ย์เ

ก่ำ
 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

นัก
เรีย

น 

บุค
คล

ำก
ร 

1.ด้านจัดการเรียนการสอน  - - -      - 
  
หมำยเหตุ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลยั 

การก าหนดเครื่องมือ วิธีการและส ารวจข้อมูล 

วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จัดท าเล่มสรปุผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
รายงานผล 
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กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัย  
 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จากหมวดโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยประชุมร่วมกันก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการวิจัย  
  1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ  
  1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านผู้ประกอบการ 
  1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านบริหารจัดการ  
 

ส าหรับการด าเนินในรายงานการส ารวจนี้ จะรับผิดชอบด าเนินการในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น  

 
 

2. วิธีกำรส ำรวจข้อมูล 
 

กลุ่มเป้ำหมำย/ 
วิธีกำรส ำรวจ 

แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์   หมำยเหตุ 

1.ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน   ส่วนที่รับผิดชอบ 

2.ด้านวิจัย  -   

3.ด้านบริการวิชาการ -   

4.ด้านผู้ประกอบการ   -  

5.ด้านบริหารจัดการ  -  

 
        2.1 ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 1) นักศึกษา จ านนวน 280 คน ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี และ ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 270 คน และนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 10 คน 
 

ล ำดับ คณะ จ ำนวน (คน) 
1 ครุศาสตร ์ 30 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 
4 วิทยาการจัดการ 30 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 
6 เทคโนโลยีการเกษตร 30 



16 
 

ล ำดับ คณะ จ ำนวน (คน) 
7 สาธารณสุขศาสตร ์ 30 
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 30 
9 บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/เอก) 30 

 รวม           270  
  

2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เคยมีข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีใน 10 ล าดับแรก ให้ข้อมูลในฐานะนักศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ฯ โดยอ้างอิงสถิติข้อมูลปี 2562  จ านวน 300 คน  
 3) ผู้ปกครองนักศึกษา จ านวน 150 คน 
 4) ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ส าหรับตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการ/ความคาดหวัง
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน 300 คน 
 5) ตัวแทนนักศึกษา (คณะกรรมการนักศึกษา) เพ่ือให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 5 คน 
 6) ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือให้ข้อมูล    
สัมภาษ์เชิงลึก จ านวน 5 คน 
 7) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกกชน 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ด้านการจัดการเรียนการสอน) มี 6 ชุด 
ประกอบด้วย 
 

ล ำดับที ่ เคร่ืองมือ ลักษณะ กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูล 
1 แบบสอบถามความต้องการ

และความคาดหวั งของ
นั ก ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ  

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (dual 
response item format)  คื อ  ส ภ าพ
ปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง  โดย
ครอบคลุมเนื้อหา 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา  
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
3) ด้านอาจารย์  
4) ด้านสิ่งสนับสนุน  
5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ  
6) ด้านการพัฒนานักศึกษา  

นักศึกษาปัจจุบัน ปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 
จ านวน 270 คน 

2 แบบสอบถามความต้องการ
และความคาดหวังของ
นักเรียนเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอนของ

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ
ค่า  5 ระดับ แบบตอบสนองเดี่ ยว 
( single response item format) 
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 (นักศึกษาในอนาคต) 
จ านวน 300 คน 
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ล ำดับที ่ เคร่ืองมือ ลักษณะ กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณฯ์ 

การสอน โดยครอบคลุมเนื้อหา 6 ด้าน 
ได้แก่  

1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา  
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
3) ด้านอาจารย์  
4) ด้านสิ่งสนับสนุน  
5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ  
6) ด้านการพัฒนานักศึกษา 

3 แบบสอบถามความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณฯ์ 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ
ค่า  5 ระดับ แบบตอบสนองเดี่ ยว 
( single response item format) 
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยครอบคลุมเนื้อหา 6 ด้าน 
ได้แก่  

1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา  
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
3) ด้านอาจารย์  
4) ด้านสิ่งสนับสนุน  
5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ  
6) ด้านการพัฒนานักศึกษา 

ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
จ านวน 150 คน 

4  แบบส ารวจความต้องการ
ในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

เป็นข้อค าถามแบบส ารวจรายการ 
(check list) และแบบบเติมค า 

บุคคลทั่วไป จ านวน 300 
คน 

5 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ส ภ า พ
ปัจจุบันและความคาดหวัง
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ  

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปดิ 

ตัวแทนคณะกรรมการ
นักศึกษา 5 คน 

6 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ส ภ า พ
ปัจจุบันและความคาดหวัง
ของนักเรียน ม.6 เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ฯ 

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
ส า ธิ ต ฯ  ม ร ภ . ว ไ ล ย
อลงกรณ์ฯ จ านวน 5 คน 

7 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ส ภ า พ
ปัจจุบันและความคาดหวัง
ของของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด 

ตัวแทนผู้ ใ ช้บัณฑิตจาก
หน่ วย งานภาครั ฐและ
เอกชน 
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ล ำดับที ่ เคร่ืองมือ ลักษณะ กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูล 
การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ด้านการจัดการเรียนการสอน) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ท าสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด ได้แก่  

  1.1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ จ านวน 270 คน 

  1.2) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (นักศึกษาในอนาคต จ านวน 300 คน) 

  1.3) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักศึกษา 
จ านวน 150 คน 

  1.4) แบบส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตามวันเวลาที่วางแผนไว้ โดย
ทีมงานคณะท างานด้านการจัดการเรียนการสอน กับกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปจ านวน 300 คน 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับตัวแทนนักศึกษาที่เป็น
คณะกรรมการนักศึกษา จ านวน 5 ราย สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวน 5 ราย และสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 
 หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณคะแนนและกำรประเมินผล 
 คณะท างานใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้  
 1)  ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมชุดที่ใช้ส ำหรับนักศึกษำ ผู้วิจัยได้ใช้แนว
ทางการประเมินความต้องการจ าเป็นในวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ แบบสอบถาม 
และน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์และน าเสนอ ข้อมูล ดังนี้  
  1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง ความถี่ และ
หาค่าร้อยละ น าเสนอผลการข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง  
  1.2) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริง และความคาดหวังของนักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วิเคราะห์โดยการหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นตาม สภาพที่เป็นจริง และ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง ด้วยสถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
  เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง และ 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนตามวิธี
ของเบสท์ (Best, 1984: 179-184) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
    
  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับมากที่สุด 
     มีความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับมาก 
     มีความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง 
     มีความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับน้อย 
     มีความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     มีความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  1.3) การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการค านวณหาดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น (Priority Need Index: PNI) โดยใช้สูตรค านวณด้วยเทคนิค Modified 
Priority Need Index (PNI modified) ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่อง
วาณิช, 2550: 279) ดังนี้ 

PNI modified = (I – D) / D 
I (Important)   หมายถึง สภาพจริงที่เป็นอยู่ 
D (Degree of success) หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็น 

แล้วน ามาจัดล าดับความต้องการจ าเป็นโดยเรียงดัชนีจากมากไปหาน้อย และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
  1.4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จัดหมวดหมู่ในประเด็นต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการบรรยาย 
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 2) ส ำหรับแบบสอบถำมชุดที่ใช้สอบถำมนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ผู้วิจัยได้มี
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
ความถี่ และค่าร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและบรรยายเป็นความเรียง 
  2.2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา เกี่ยวกับความต้องการ/
ความคาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้ง
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง กราฟิกต่าง ๆ และบรรยายด้วยความเรียง 
 3) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย 
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ส่วนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ด้านการจัดการเรียนการสอน) คณะผู้ส ารวจได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ตอนที่ 5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาปัจจุบันทังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 270 คน มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 



22 

 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ การศึกษา และสังกัดคณะ 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 
และ กระจายตามคณะต่าง ๆ ในจ านวนที่เท่ากัน คือ คณะละ 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
         ชาย 60 22.22 
         หญิง 210 77.78 
         รวม 270 100.00 
การศึกษาสูงสุด   
         ปริญญาตร ี 240 88.89 
         บัณฑิตศึกษา 30 11.11 
         รวม 270 100.00 
สังกัดคณะ   

ครุศาสตร ์ 30 11.11 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 11.11 
วิทยาการจัดการ 30 11.11 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 30 11.11 
เทคโนโลยีการเกษตร 30 11.11 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 11.11 
สาธารณสุขศาสตร ์ 30 11.11 
วิทยาลัยนวัตกรรมการการจัดการ 30 11.11 
บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบณัฑิตศึกษา) 30 11.11 
รวม 270 100.00 



23 

 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน 

รูปแบบการ
เรียนรู้ 

ค าอธิบาย จ านวน ร้อยละ 

พ่ึงตนเอง
(Independent) 

 
 

ชอบคิด และสามารถกระท าเรื่องราวต่าง ๆ ไดด้้วยตนเอง 
แต่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงและจะเรียนรูเ้ฉพาะเนื้อหาที่คิดว่า
ส าคัญ 

92 34.07 

แบบหลบหน ี
(Avoidant) 

 

ไม่สนใจ เนื้อหาวิชา ไม่ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน และไมส่นใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียน 5 1.85 

แบบร่วมมือ 
(Collaborative) 

ชอบการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกลุ่มเพื่อน ชอบ
ท างานร่วมกันและมีความเห็นว่า ห้องเรียนเป็นสถานท่ี
เหมาะสมที่จะพบปะสังสรรค์ทางสังคม เช่นเดียวกับการ
เรียนรูเ้นื้อหาวิชา 

96 35.56 

แบบพ่ึงผู้อื่น
(Dependent) 

ชอบเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ถูกก าหนดให้เรียนเท่านั้น โดยมี
ความรูส้ึกว่าครผูู้สอนและเพื่อน ๆ คือ แหล่งของความรู้ที่
จะสนับสนุนช่วยเหลือตนเองได ้

26 9.63 

แบบแข่งขนั 
(Competitive) 

 

ชอบเรียนรู้ด้วยการพยายาม กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าคน
อื่น ๆ ในช้ันเรียน เพื่อหวังรางวัลและคิดว่าตนจะต้องเป็น
ผู้ชนะเสมอ 

13 4.81 

แบบมีส่วน 
ร่วม 

(Participant) 
 

ชอบที่จะเรียนรูเ้นื้อหาวิชาและชอบท่ีจะเข้าช้ันเรียน โดยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนในช้ันเรียนให้มาก
ที่สุด และมีส่วนร่วมน้อยมากในกิจกรรมนอกหลักสตูร 38 14.07 

 รวม 270 100.00 
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ภาพที่ 4.1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 

 จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) มากที่สุด จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมา รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง (Independent) จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.07 และรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participant) จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.07 ตามล าดับ  
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้วยดัชนี PNImodified โดยภาพรวม 

ข้อรายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น M S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

M S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 3.39 0.76 ปานกลาง 4.52 0.48 มากที่สุด 0.33 5 
ด้านการจดัการเรียนการสอน 3.35 0.75 ปานกลาง 4.53 0.47 มากที่สุด 0.35 4 
ด้านอาจารย ์ 3.47 0.88 ปานกลาง 4.61 0.46 มากที่สุด 0.33 5 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.15 0.91 ปานกลาง 4.60 0.52 มากที่สุด 0.46* 1 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.33 0.94 ปานกลาง 4.62 0.52 มากที่สุด 0.39* 2 
ด้านการพัฒนานักศึกษา 3.36 0.89 ปานกลาง 4.58 0.52 มากที่สุด 0.36* 3 
เฉลี่ยโดยภาพรวม 3.33 0.76 ปานกลาง 4.57 0.43 มากที่สุด 0.37*  
หมายเหต ุ PINmodified  > 0.35 หมายถงึ มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข  

 

  จากตารางที่ 4.3 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.33, S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นราย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ 
ด้านอาจารย์ (M=3.47, S.D.=0.88) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (M=3.39, S.D.=0.76) และด้านการพัฒนานักศึกษา (M=3.36, S.D.=0.89) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (M=3.15, S.D.=0.91) 
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  ส่วนสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.57, S.D.=0.43) และเมื่อพิจารณาเป็นราย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (M=4.62, S.D.=0.52) รองลงมา ได้แก่ ด้านอาจารย์ (M=4.61, S.D.=0.46) และ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(M=4.60, S.D.=0.52) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (M=4.52, S.D.=0.48) 

  เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพ่ือแสดงถึงความส าคัญของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการ
ส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.37 ซ่ึงมากกว่า 0.35 ถือว่ามีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพัฒนา 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดัชนี  PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.46 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (0.46) ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก (0.39) และ ด้านการพัฒนานักศึกษา (0.36) ตามล าดับ และท้ังสามด้านดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการจัดล าดับความต้องการจ าเป็นด้วยดัชนี PNImodified 
 

ข้อรายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น M S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

M S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 
1. หลักสูตรที่เข้าศึกษามเีนื้อหาวิชาเหมาะสมและทันสมัย 3.33 0.87 ปานกลาง 4.50 0.63 มากที่สุด 0.35 3 
2. หลักสูตรมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของนักศึกษา 3.37 0.88 ปานกลาง 4.51 0.61 มากที่สุด 0.34 4 
3. โครงสร้างหลักสตูรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.42 0.99 ปานกลาง 4.47 0.64 มาก 0.31 5 
4. หลักสูตรมีรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย 3.07 1.14 ปานกลาง 4.52 0.61 มากที่สุด 0.47 1 
5. รายวิชาในหลักสตูรมีความทันสมัยและน่าสนใจ 3.24 0.98 ปานกลาง 4.51 0.66 มากที่สุด 0.39 2 
6. รายวชิาในหลักสตูรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกดิทักษะและน าไปใช้ในชีวิตจริงได ้ 3.51 1.03 มาก 4.59 0.58 มากที่สุด 0.30 6 
7. หลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑติ 3.41 0.96 ปานกลาง 4.47 0.63 มาก 0.31 5 
8. หลักสูตรมีแผนกลยุทธ์จะช่วยให้นักศึกษาจบไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 3.48 1.05 ปานกลาง 4.52 0.63 มากที่สุด 0.30 6 
9. หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรูไ้ปต่อยอดเพื่อพัฒนางานในอาชีพ 3.73 1.03 มาก 4.60 0.59 มากที่สุด 0.23 7 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.39 0.76 ปานกลาง 4.52 0.48 มากที่สุด 0.33  
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ข้อรายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น M S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

M S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ความเหมาะสมของวิธีการจดัการเรยีนการสอน 3.25 0.89 ปานกลาง 4.46 0.69 มาก 0.37 3 
2. การเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3.29 0.92 ปานกลาง 4.50 0.68 มากที่สุด 0.37 3 
3. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ 3.41 1.06 ปานกลาง 4.55 0.62 มากที่สุด 0.33 7 
4. ความสอดคล้องระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ 3.33 0.94 ปานกลาง 4.54 0.62 มากที่สุด 0.36 4 
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้อยากเรยีนรู้ 3.27 1.00 ปานกลาง 4.56 0.59 มากที่สุด 0.40 1 
6. คุณค่าของช้ินงาน/ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างสร้างสรรค ์ 3.36 0.95 ปานกลาง 4.51 0.60 มากที่สุด 0.34 6 
7. การส่งเสริมให้เกดิความคดิวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค ์ 3.44 0.88 ปานกลาง 4.53 0.62 มากที่สุด 0.32 8 
8. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 3.35 1.00 ปานกลาง 4.58 0.62 มากที่สุด 0.37 3 
9. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหเ้กิดผลติภาพหรือช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ 3.44 0.88 ปานกลาง 4.53 0.66 มากที่สุด 0.32 9 
10. มีความอสิระในการจัดตารางเรียนเองภายใตโ้ครงสร้างรายวิชาที่ก าหนด 3.24 1.07 ปานกลาง 4.51 0.67 มากที่สุด 0.39 2 
11. ผูส้อนเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 3.37 1.00 ปานกลาง 4.53 0.63 มากที่สุด 0.35 5 
12. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและโปร่งใส 3.46 1.00 ปานกลาง 4.57 0.65 มากที่สุด 0.32 8 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.35 0.75 ปานกลาง 4.53 0.47 มากที่สุด 0.35  
ด้านอาจารย์ 
1. เป็นผู้มีชื่อเสยีงหรือเป็นท่ียอมรบัในวงวิชาการ        3.36 0.98 ปานกลาง 4.54 0.64 มากที่สุด 0.35 2 
2. มีคุณวุฒิตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 3.55 1.07 มาก 4.55 0.60 มากที่สุด 0.28 6 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าทางวชิาการได้ด ี 3.51 1.06 มาก 4.63 0.59 มากที่สุด 0.32 4 
4. มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 3.46 1.00 ปานกลาง 4.65 0.55 มากที่สุด 0.34 3 
5. มีเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยตุิธรรม 3.49 1.03 ปานกลาง 4.65 0.56 มากที่สุด 0.33 5 
6. สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ใหก้ับนักศึกษาได้เข้าใจ 3.41 1.07 ปานกลาง 4.62 0.58 มากที่สุด 0.36 1 
7. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม 3.43 1.07 ปานกลาง 4.61 0.58 มากที่สุด 0.35 2 
8. มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย ์ 3.53 1.09 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 0.32 4 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.47 0.88 ปานกลาง 4.61 0.46 มากที่สุด 0.33  
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ข้อรายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น M S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

M S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
1. ห้องเรียนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.20 1.16 ปานกลาง 4.57 0.66 มากที่สุด 0.43 4 
2. มีสถานท่ีท างานนอกเวลาเรียนส าหรับนักศึกษาทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 3.10 1.12 ปานกลาง 4.56 0.62 มากที่สุด 0.47 3 
3. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มคีวามทันสมัย และเพียงพอต่อการท างาน 3.11 1.06 ปานกลาง 4.61 0.63 มากที่สุด 0.48 2 
4. หนังสือ/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดที่เพียงพอ และทันสมัย 3.11 1.19 ปานกลาง 4.58 0.66 มากที่สุด 0.47 3 
5. มีสื่อการสอน/เทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบการเรียนทีค่วามทันสมัย 3.20 1.15 ปานกลาง 4.59 0.61 มากที่สุด 0.43 5 
6. มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษา 3.24 1.20 ปานกลาง 4.61 0.62 มากที่สุด 0.42 6 
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยายกาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย 3.35 1.05 ปานกลาง 4.60 0.62 มากที่สุด 0.37 7 
8. มี Wifi ครอบคลุมพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 2.91 1.24 ปานกลาง 4.66 0.62 มากที่สุด 0.60 1 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.15 0.91 ปานกลาง 4.60 0.52 มากที่สุด 0.46  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา 3.34 1.09 ปานกลาง 4.59 0.63 มากที่สุด 0.38 3 
2. มีการจัดหาหอพักให้แก่นักศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 3.33 1.06 ปานกลาง 4.61 0.60 มากที่สุด 0.39 2 
3. มีการส่งเสริมด้านกฬีาและสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย 3.33 1.06 ปานกลาง 4.63 0.64 มากที่สุด 0.39 2 
4. สถานท่ีติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย 3.26 1.07 ปานกลาง 4.60 0.62 มากที่สุด 0.41 1 
5. มีข่าวสารประชาสมัพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย 3.32 1.15 ปานกลาง 4.55 0.75 มากท่ีสุด 0.37 4 
6. Website มหาวิทยาลัยและคณะมีข้อมูลที่นักศึกษาต้องการและเข้าถึงง่าย 3.36 1.12 ปานกลาง 4.64 0.60 มากที่สุด 0.38 3 
7. มีร้านค้า/โรงอาหาร/รา้นสะดวกซื้อ ให้บริการอย่างเพียงพอ 3.37 1.20 ปานกลาง 4.66 0.62 มากที่สุด 0.38 3 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.33 0.94 ปานกลาง 4.62 0.52 มากที่สุด 0.39  
ด้านการพัฒนานักศึกษา 
1. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 3.23 1.05 ปานกลาง 4.56 0.63 มากที่สุด 0.41 2 
2. มีการพัฒนาด้านคณุธรรมจรยิธรรม เช่น ค่ายธรรมมะ ค่ายคุณธรรม เป็นต้น 3.46 1.07 ปานกลาง 4.58 0.67 มากทีส่ดุ 0.32 6 
3. มีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 3.37 1.08 ปานกลาง 4.56 0.64 มากที่สุด 0.35 4 
4. มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 3.17 1.10 ปานกลาง 4.56 0.64 มากที่สุด 0.44 1 
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ข้อรายการ 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง 

PNImodified 
ล าดับความ

ต้องการ
จ าเป็น M S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

M S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5. มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศกรรมทางสังคม (ช่วยเหลือ/ท าประโยชน์ให้สังคม) 3.39 1.12 ปานกลาง 4.56 0.74 มากที่สุด 0.35 4 
6. มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 3.48 1.12 ปานกลาง 4.65 0.53 มากที่สุด 0.34 5 
7. มีการส่งเสริมกจิกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม งบสนับสนุน
กิจกรรม เป็นต้น 

3.29 1.10 ปานกลาง 4.60 0.61 มากที่สุด 0.40 3 

8. มีการส่งเสริมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3.50 1.12 มาก 4.57 0.67 มากที่สุด 0.31 7 
เฉลี่ยรวมรายด้าน 3.36 0.89 ปานกลาง 4.58 0.52 มากที่สุด 0.36  

ภาพรวม 3.33 0.76 ปานกลาง 4.57 0.43 มากที่สุด 0.37  
 

หมายเหต ุ PINmodified  > 0.35 หมายถงึ มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนต้องการได้รับการแก้ไขในล าดับแรกๆ  
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จากตารางที่  4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมือ่พิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1) ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา  
สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (M=3.39, S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีเพียง 2 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
“หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนางานในอาชีพ ” (M=3.73, 
S.D.=1.03) รองลงมา ได้แก่ “รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและน าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้” (M=3.51, S.D.=1.03) และ “หลักสูตรมีแผนกลยุทธ์จะช่วยให้นักศึกษาจบได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด” (M=3.48, S.D.=1.05) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “หลักสูตรมีรายวิชาเลือก
เสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย” (M=3.07, S.D.=1.14) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (M=4.52, S.D.=0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนางานในอาชีพ” (M=4.60, S.D.=0.59) รองลงมาได้แก่ “รายวิชาใน
หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและน า ไปใช้ในชีวิตจริงได้” (M=4.59, S.D.=0.58) และ 
“หลักสูตรมีรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย” (M=4.52, S.D.=0.61) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม” 
(M=4.47, S.D.=0.64) 

     เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพ่ือแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.33 ซึ่งถือว่าเป็น
ความต้องการจ าเป็นในระดับไม่มากนัก หรือไม่เป็นปัญหาในขั้นวิกฤติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ดัชนี  PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.47 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
“หลักสูตรมีรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย” (0.47) “รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
และน่าสนใจ”  (0.39) และ “หลักสูตรที่เข้าศึกษามีเนื้อหาวิชาเหมาะสมและทันสมัย” (0.35) 
ตามล าดับ และท้ังสามข้อดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 
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2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถมัภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M=3.35, S.D.=0.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
และโปร่งใส” (M=3.46, S.D.=1.00) รองลงมา ได้แก่ “รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้” (M=3.51, S.D.=1.03) และ “การส่งเสริมให้เกิดความคิดวิเคราะห์
และความคิดสร้างสรรค์” (M=3.44, S.D.=0.88) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “มีความ
อิสระในการจัดตารางเรียนเองภายใต้โครงสร้างรายวิชาที่ก าหนด” (M=3.24, S.D.=1.07) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M=4.53, S.D.=0.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ” (M=4.58, S.D.=0.62) รองลงมาได้แก่ “การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ
โปร่งใส” (M=4.57, S.D.=0.65) และ “การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้อยากเรียนรู้” 
(M=4.56, S.D.=0.59) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “ความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
เรียนการสอน” (M=4.46, S.D.=0.69) 

        เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพ่ือแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.35 ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการ
จ าเป็นในระดับไม่มากนัก หรือไม่เป็นปัญหาในขั้นวิกฤติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ดัชนี  
PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.40 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ “การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้อยากเรียนรู้” (0.40) “. มีความอิสระในการจัดตารางเรียนเอง
ภายใต้โครงสร้างรายวิชาที่ก าหนด”  (0.39) และ “การเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน” (0.37) ตามล าดับ และท้ังสามข้อดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 

   3) ด้านอาจารย์ 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านอาจารย์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=
3.47, S.D.=0.88) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มีคุณวุฒิตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน” (M=
3.55, S.D.=1.07) รองลงมา ได้แก่ “มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์” 
(M=3.53, S.D.=1.09) และ “สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการได้ดี” (M=3.51, S.D.=1.06) 
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ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ” (M=3.36, 
S.D.=0.98) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านอาจารย์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(M=4.61, S.D.=0.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็น
อาจารย์” (M=4.66, S.D.=0.56) รองลงมา ได้แก่ “มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอน” (M=4.65, S.D.=0.55) และ “มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและยุติธรรม” (M=4.65, S.D.=0.56) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “เป็น
ผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ” (M=4.54, S.D.=0.64) 

          เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพ่ือแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านอาจารย์ มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.33 ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นใน
ระดับไม่มากนัก หรือไม่เป็นปัญหาในขั้นวิกฤติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ดัชนี  PNImodified 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.36 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ “สามารถถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ” (0.36) เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ”  (0.35) และ 
“มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม” (0.35) ตามล าดับ โดยเป็นความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะล าดับแรก 

  4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M=3.15, S.D.=0.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยาย
กาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย” (M=3.35, S.D.=1.05) รองลงมา ได้แก่ “มีทุนเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษา” (M=3.24, S.D.=1.20) และ “มีสื่อการสอน/เทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบการ
เรียนที่ความทันสมัย” (M=3.20, S.D.=1.15) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “มี Wifi 
ครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย” (M=2.91, S.D.=1.24) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M=4.60, S.D.=0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มี Wifi ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย” (M=4.66, S.D.=0.62) รองลงมา ได้แก่ “ทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา” 
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(M=4.61, S.D.=0.62) และ “ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มีความทันสมัย และเพียงพอต่อ
การท างาน” (M=4.61, S.D.=0.63) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “ห้องเรียนมีสภาพและ
ขนาดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน” (M=4.57, S.D.=0.66) 

เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพื่อแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.46 ซึ่งถือว่าเป็นความ
ต้องการจ าเป็นในระดับเร่งด่วน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ดัชนี  PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.37 – 0.60 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่  “มี Wifi ครอบคลุม พ้ืนที่ ของ
มหาวิทยาลัย” (0.60) “ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มีความทันสมัย และเพียงพอต่อการ
ท างาน” (0.47) และ “หนังสือ/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดที่เพียงพอ และทันสมัย” 
(0.47) ตามล าดับ โดยทุกรายการถือเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 

  5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M=3.33, S.D.=0.94) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มีร้านค้า/โรงอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ 
ให้บริการอย่างเพียงพอ” (M=3.37, S.D.=1.20) รองลงมา ได้แก่ “Website มหาวิทยาลัยและคณะมี
ข้อมูลที่ นั กศึกษาต้องการและเข้าถึ งง่าย ” (M=3.36 , S.D.=1.12) และ “มีสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา” (M=3.34, S.D.=1.09) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
“สถานที่ติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย” (M=3.26, S.D.=1.07) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M=4.62, S.D.=0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มีร้านค้า/โรงอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ 
ให้บริการอย่างเพียงพอ” (M=4.66, S.D.=0.62) รองลงมา ได้แก่ “Website มหาวิทยาลัยและคณะมี
ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการและเข้าถึงง่าย” (M=4.64, S.D.=0.60) และ “มีการส่งเสริมด้านกีฬาและ
สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย” (M=4.63, S.D.=0.64) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “มี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย” (M=4.55, S.D.=0.75) 

เมื่อพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพื่อแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.39 ซึ่งถือว่าเป็นความ
ต้องการจ าเป็นในระดับเร่งด่วน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ดัชนี  PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.37- 0.41 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ “มีสถานที่ติดต่อประสานงานมีความ
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สะดวกสบาย” (0.41) “มีการส่งเสริมด้านกีฬาและสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย” (0.39) และ “มีการ
จัดหาหอพักให้แก่นักศึกษาเพียงพอกับความต้องการ” (0.39) ตามล าดับ โดยทุกรายการถือเป็นความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 

 6) ด้านการพัฒนานักศึกษา 

สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (M=3.36, S.D.=0.89) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “มีการส่งเสริมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
(M=3.50, S.D.=1.12) รองลงมา ได้แก่ “มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ” (M=3.48, S.D.=1.12) และ 
“มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายธรรมมะ ค่ายคุณธรรม เป็นต้น ” (M=3.46, 
S.D.=1.07) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา” (M=3.17, S.D.=1.10) 

สภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (M=4.58, S.D.=0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ “การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ” (M=4.65, 
S.D.=0.53) รองลงมา ได้แก่ “มีการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม งบ
สนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น” (M=4.60, S.D.=0.61)  และ “มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
ค่ายธรรมมะ ค่ายคุณธรรม เป็นต้น” (M=4.58, S.D.=0.67) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
“มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย” (M=4.55, S.D.=0.75) 

เมือ่พิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เพื่อแสดงถึงความส าคัญ
ของสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงด้วยดัชนี PNImodified ซึ่งจากการส ารวจ พบว่า โดยภาพรวมการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการพัฒนานักศึกษา มีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.36 ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการ
จ าเป็นในระดับเร่งด่วน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ดัชนี  PNImodified มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31- 
0.44 โดยความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ “มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา” (0.44) “. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ” (0.41) และ “มีการส่งเสริม
กิจกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม งบสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น ” (0.40) 
ตามล าดับ โดยทุกรายการถือเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปด้วยกราฟิกดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

 

ภาพที่ 4.3 ดัชนี PNImodified แสดงล าดับความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์รู้จัก
มหาวิทยาลัยจากค าแนะน าจากรุ่นพ่ีที่ศึกษาอยู่ ญาติพ่ีน้อง ครูแนะแนว รวมทั้งการรู้จักผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่า
เทอม) การเดินทางที่สะดวกสบาย ท าเลที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหรือภูมิล าเนาของตน หลักสูตร
สามารถตอบสนองการท างานในอนาคต และความคาดหวังในคุณภาพและการเอาใจใส่ลูกศิษย์ของตัว
อาจารย์ ทั้งนี้เมื่อจ าแนกสภาพปัญหา ความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษา สามารถอธิบายตาม
ประเด็นต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพของนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

สภาพในปัจจุบัน สภาพที่ต้องการ/คาดหวัง 

- หลักสูตรยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคมภายนอก 

- ชื่อหลักสูตรไม่น่าสนใจ ไม่เป็นที่ดึงดูดผู้เรียน 

- หลักสูตรไม่มีการเตรียมการรองรับการมีงาน
ท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
 
 

- อยากให้หลักสูตรได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต 

- ภายหลังเรียนจบจะได้เป็นผู้มีทักษะความรู้
เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา และมีงานรองรับ 

- ปรับชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจ โดยศึกษาความ
ต้องการของหน่วยงานที่รองรับการมีงานท าของ
บัณฑิต และความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบัน 

- หลักสูตรควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการมี
งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา เช่น การท า 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

สภาพในปัจจุบัน สภาพที่ตอ้งการ/คาดหวัง 

- ผู้สอนยังคงเน้นที่การบรรยายมากกว่าการ
ปฏิบัติ  
- สื่อการสอนมีจ ากัดและไม่ทันสมัย ขาดการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ส่วนใหญ่
เป็นการใช้สไลด์ประกอบการบรรยายที่มี
ตัวหนังสือมากเกินไป  
- การเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการสร้าง

- ผู้สอนมีการปรับวิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
มากกว่าการบรรยาย ไม่ควรใช้สไลด์สอน หรือ
บรรยายในห้องเรียนอย่างเดียว 

- ต้องการการฝึกทักษะในวิชาชีพที่เรียนให้
เชี่ยวชาญ 

- การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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ทักษะการปฏิบัติให้กับนักศึกษาน้อย โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่เป็นวิชาชีพ 

ด้านอาจารย ์

สภาพในปัจจุบัน 

- อาจารย์มีความเป็นกันเองใส่ใจนักศึกษา  
- อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานค่อนข้างมาก 

- บางสาขาวิชาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น อาจารย์ชาวต่างชาติ 
- อาจารย์บางส่วนไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอนท าให้นักศึกษาไม่ได้รับความรู้
เต็มที่ 
- อาจารย์ยังไม่มีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนให้เข้ากับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

สภาพที่ต้องการ/คาดหวัง 
- อาจารย์มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 
โดยเฉพาะด้านความรู้ใหม่ๆท่ีทันสมัย และ
เทคโนโลยีช่วยสอน  
- อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่วิชา
ที่สอน 

- มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ทักษะ ความรู้ ทีส่ามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นได้   
 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก 

สภาพในปัจจุบัน 

- ระบบ Wifi ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร สัญญาณ
ไม่แรง และไม่ทั่วถึงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอาคารเรียนทั้งอาคารเรียนรวมและ
อาคารเรียนของคณะ 
- ห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลองของแต่ละ
สาขาวิชายังมีไม่เพียงพอ  
- อุปกรณ์ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีจ านวน
จ ากัด ไม่มีความทันสมัย และบางส่วนมีสภาพ
ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 

- พ้ืนที่ส าหรับการท างานนอกเวลาเรียนมีจ ากัด  
- ไฟส่องสว่างช่วงเวลากลางคืนมีน้อยเกินไป 
และขาดการอ านวยความสะดวกเรื่องห้องน้ า
ของนักศึกษาในช่วงเวลากลางคืน 

- รถรางขนส่งในมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงต่อความ
ต้องการ และไม่ทั่วถึง รวมทั้งคนขับรถรางมี
มารยาทไม่เหมาะสม 

- พ้ืนที่จอดรถของนักศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ 

- ทางเดินเท้ามีการช ารุด สภาพไม่พร้อมต่อการ
ใช้งาน 

- เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้ให้บริการนักศึกษายัง
ขาด service mind 

สภาพที่ต้องการ/คาดหวัง 
- ระบบ wifi ที่เสถียร แรง และทั่วถึงทั้ง
มหาวิทยาลัย 
- ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติที่มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา มี
ความทันสมัย และสภาพพร้อมต่อการใช้งาน  
- พ้ืนทีส่ าหรับการแสดงผลงานหรือการท า
กิจกรรมของนักศึกษา  
- รถรางที่เพียงพอในการส่งนักศึกษาในจุดต่าง 
ๆ และการปรับปรุงมารยาทของคนขับรถ 

- ไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงการ
เปิดให้ใช้ห้องน้ าในเวลากลางคืน 

- พ้ืนที่อ่านหนังสือ พ้ืนที่เรียนรู้ไม่จ ากัดเวลา ที่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

- การปรับปรุงทางเท้าให้สามารถใช้งานได้   
- การปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์
ส าหรับนักศึกษา  
- การปรับปรุงการให้บริการนักศึกษาของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (นักศึกษาในอนาคต) จากโรงเรียนที่มีแนวโน้มทางสถิติการการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในล าดับแรกๆ ในปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 469 คน มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ จังหวัดที่ตั้งของ
สถานศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

  

  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 296 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.10 โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.50 โดยส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01– 3.50 มากที่สุด จ านวน 145 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 30.92 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
         ชาย 173 39.60 
         หญิง 296 63.10 
         รวม 469 100.00 
จังหวัดที่ต้ังของสถานศึกษา   
         ปทุมธาน ี 204 43.50 

อ่างทอง 63 13.43 
พระนครศรีอยุธยา 58 12.37 
สระแก้ว 52 11.09 
สระบรุ ี 37 7.89 
ปราจีนบุร ี 40 8.53 
อื่นๆ  15 3.20 

         รวม 469 100.00 
ผลการเรียนสะสม (GPA)   

ต่ ากว่า 2.50    66 14.07 
2.51 – 3.00 144 30.70 
3.01 – 3.50  145 30.92 
3.51 – 4.00  114 24.31 
รวม 469 100.00 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละความสนใจของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย   
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 98 20.90 
ไม่แน่ใจ 295 62.90 
ไม่สนใจ 76 16.20 
รวม 469 100.00 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่แน่ในว่าจะสมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 
รองลงมา มีความสนใจ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และไม่สนใจ จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.20  

 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะ 
 
คณะที่นักศึกษาสนใจจะเข้าศกึษาต่อ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ครุศาสตร ์ 146 31.13 1 
        มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    146 31.13 1 

วิทยาการจัดการ  70 14.93 5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 107 22.81 2 
เทคโนโลยีการเกษตร   58 12.37 6 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 89 18.98 3 
สาธารณสุขศาสตร ์ 86 18.34 4 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 50 10.66 7 
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ภาพที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของคณะที่นักศึกษาสนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 จากตารางที่  4.8 และภาพที่  4.4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในคณะครุศาสตร์ และ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ในจ านวนที่เท่ากัน คือ คณะละ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.13  รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 
ส่วนคณะที่นักเรียนสนใจจะเข้าศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 10.66 
 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของช่องทางในการรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

ช่องทางในการรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 147 31.34 3 
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ     236 50.32 2 
โทรทัศน ์ 34   7.25 7 
แผ่นพับ/เอกสารประชาสมัพันธ์ 36   7.68 6 
จากการแนะน าของรุ่นพี่ /เพื่อน 131 27.93 4 
ค าแนะน าของผู้ปกครอง 52 11.09 5 
ครูแนะแนวของโรงเรียน 253 53.94 1 
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ภาพที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของช่องทางในการรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
 

จากตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านครูแนะแนวของโรงเรียนมากที่สุด จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.94 รองลงมา ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32 
และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 ตามล าดับ ส่วนช่องทางที่รับรู้น้อย
ที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 

 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของการทราบที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การทราบที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่ทราบ 202 43.07 
ทราบ 267 56.93 
รวม 469 100.00 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทราบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่ามีที่ตั้งอยู่ต าแหน่งใด จ านวน 267 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
56.93 และอีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งยังไม่ทราบ จ านวน 202 คิดเป็นร้อยละ 43.07 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 227 48.40 
ไม่แน่ใจ 228 48.61 
ไม่ใช่ 14  2.99 
รวม 469 100.00 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ 
จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61 และรับรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 และมีเพียง 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
2.99 ที่มีการรับรู้ว่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมีชื่อเสียงในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ตารางท่ี 4.12 จ านวนและร้อยละของความสนใจที่จะอบรมโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 

หากมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร นักเรียนสนใจ
หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 362 77.19 
ไม่สนใจ 107 22.81 
รวม 469 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิด
หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร นักเรียนส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรม จ านวน 362 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 77.19  
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2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของ
นักเรียน 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน 

ปัจจัยในการเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับที ่

1 ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.30 0.80 ปานกลาง 6 
2 มีหลักสูตรทีต่อบโจทย์ความต้องการ 3.51 0.94 มาก 1 
3 เป็นมหาวิทยาลัยที่รม่รื่นบรรยากาศดี สวยงาม 3.43 0.84 ปานกลาง 2 
4 ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งและมีการคมนาคมที่

สะดวก 
3.40 0.84 ปานกลาง 4 

5 มีบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมก าลังศกึษาอยู่ เช่น 
ดารา youtuber เป็นต้น 

2.80 0.94 ปานกลาง 10 

6 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านหรือทีพ่ัก 3.10 1.00 ปานกลาง 8 
7 เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด

แนะน า 
2.92 0.98 ปานกลาง 9 

8 เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเล่าเรียนถูกเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ  

3.22 0.90 ปานกลาง 7 

9 มีทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือทุนในลักษณะอื่น ๆ ที่
หลากหลาย 

3.42 0.88 ปานกลาง 3 

10 มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่มคีณุภาพ 3.33 0.88 ปานกลาง 5 
 

 จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของ
นักเรียน พบว่า ปัจจัยที่นักเรียนเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ “มีหลักสูตรที่ตอบ
โจทย์ความต้องการ” (M=3.51, S.D.=0.80) รองลงมา ได้แก่ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นบรรยากาศดี 
สวยงาม” (M=3.43, S.D.=0.84) และ “มีทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือทุนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่
หลากหลาย” (M=3.42, S.D.=0.88) ตามล าดับ 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม (n=469) 

 
การจัดการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย  
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 
1 ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 3.71 0.80 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.66 0.79 มาก 
3 ด้านอาจารย์ 3.69 0.80 มาก 
4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.64 0.86 มาก 
5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.62 0.84 มาก 
6 ด้านการพัฒนานักศึกษา 3.71 0.79 มาก 

 เฉลี่ยโดยภาพรวม 3.67 0.74 มาก 

 

 

ภาพที่  4.6 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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จากตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.6 นักเรียนมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M=3.67, S.D.=0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (M=3.71, S.D.=0.80) และ
ด้านการพัฒนานักศึกษา (M=3.71, 0.79) รองลงมาได้แก่ ด้านอาจารย์ (M=3.69, S.D.=0.80) และ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (M=3.66, S.D.=0.79) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (n=469) 

 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ช่ือหลักสูตรต้องมีความทันสมัย  3.52 0.90 มาก 
2. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ 3.67 0.87 มาก 
3. หลักสูตรมีรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย 3.72 0.91 มาก 
4. รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ 

3.79 0.92 มาก 

5. หลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต 3.72 0.92 มาก 
6. หลักสูตรมีแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาจบได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3.70 0.89 มาก 

7. หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
งานในอาชีพ 

3.80 0.94 มาก 

8. หลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏี 3.73 0.91 มาก 
9. หลักสูตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

3.71 0.80 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52 0.90 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.52, S.D.=0.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ ใน
ระดับมาก โดย “หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนางานในอาชีพ” 
(M=3.80, S.D.=0.94) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้” (M=3.79, S.D.=0.92) และ “หลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
มากกว่าทฤษฏี” (M=3.73, S.D.=0.91) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน (n=469) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน 3.60 0.86 มาก 
2. การเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3.69 0.91 มาก 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3.68 0.88 มาก 
4. ความสอดคล้องระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3.65 0.88 มาก 
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 3.70 0.93 มาก 
6. คุณค่าของช้ินงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

3.58 0.86 มาก 

7. การส่งเสริมให้เกิดความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 3.71 0.91 มาก 
8. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.69 0.90 มาก 
9. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพหรือช้ินงานที่ เป็น
ประโยชน์ 

3.61 0.84 มาก 

10. มีความอิสระในการจัดตารางเรียนเองภายใต้โครงสร้างรายวิชาที่
ก าหนด 

3.63 0.89 มาก 

11. ผู้สอนเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 3.65 0.87 มาก 
12. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและโปร่งใส 3.72 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.66 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 4.16 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.66, S.D.=0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ ใน
ระดับมาก โดย “การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและโปร่งใส” (M=3.72, S.D.=0.91) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “การส่งเสริมให้เกิดความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์” 
(M=3.71, S.D.=0.91) และ “การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้อยากเรียนรู้” 
(M=3.70, S.D.=0.93) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านอาจารย์ (n=469) 

ด้านอาจารย ์
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ        3.38 0.83 มาก 
2. มีคุณวุฒิตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 3.67 0.88 มาก 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการได้ดี 3.75 0.93 มาก 
4. มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเช่ือมโยงกับการเรยีนการสอน 3.73 0.90 มาก 
5. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยุติธรรม 

3.73 0.88 มาก 

6. สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ 3.76 0.92 มาก 
7. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม 3.71 0.90 มาก 
8. มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ 3.80 0.93 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.80 มาก 
 

จากตารางที่ 4.17 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M=3.69, S.D.=0.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย “มี
ความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์” (M=3.80, S.D.=0.93) มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ “สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ” (M=3.76, S.D.=0.92) 
และ “สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการได้ดี” (M=3.75, S.D.=0.93) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (n=469) 

 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ห้องเรียนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.57 0.94 มาก 
2. มีสถานที่ท างานนอกเวลาเรียนส าหรับนักศึกษาที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.60 0.92 มาก 

3. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มีความทันสมัย และเพียงพอ
ต่อการท างาน 

3.65 0.94 มาก 
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ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

4. หนังสือ/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดที่เพียงพอ และ
ทันสมัย 

3.64 0.92 มาก 

5. มสีื่อการสอน/เทคโนโลยี ท่ีใช้ประกอบการเรียนทีค่วามทันสมัย 3.67 0.93 มาก 
6. มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.64 0.94 มาก 
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยายกาศโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

3.66 0.94 มาก 

8. มี Wifi ครอบคลุมพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 3.68 0.97 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.64 0.86 มาก 

 
จากตารางที่ 4.18 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.64, S.D.=0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มี Wifi ครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย” (M=3.68, S.D.=0.97) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ “มีสื่อการสอน/เทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบการเรียนที่ความทันสมัย” (M=3.67, 
S.D.=0.93) และ “สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยายกาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย” 
(M=3.66, S.D.=0.94) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (n=469) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา 3.60 0.89 มาก 
2. มีการจัดหาหอพักให้แก่นักศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 3.57 0.87 มาก 
3. มีการส่งเสริมด้านกีฬาและสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย 3.60 0.91 มาก 
4. สถานท่ีติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย 3.63 0.93 มาก 
5. มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ทันสมัย 

3.64 0.94 มาก 

6. Website มหาวิทยาลัยและคณะมีข้อมูลที่นักศึกษาต้องการและ
เข้าถึงง่าย 

3.62 0.92 มาก 

7. มีร้านค้า/โรงอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ ให้บริการอย่างเพียงพอ 3.67 0.93 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.62 0.84 มาก 
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จากตารางที่ 4.19 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.62, S.D.=0.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มีร้านค้า/โรงอาหาร/ร้านสะดวกซ้ือ ให้บริการอย่างเพียงพอ” (M=3.67, S.D.=0.93) 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ทันสมัย” (M=3.64, S.D.=0.94) และ “สถานที่ติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย” (M=3.63, 
S.D.=0.93) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา (n=469) 

 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 3.70 0.87 มาก 
2. มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายธรรมมะ ค่าย
คุณธรรม เป็นต้น 

3.52 0.94 มาก 

3. มีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 3.75 0.91 มาก 
4. มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 3.74 0.90 มาก 
5. มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศกรรมทางสังคม (ช่วยเหลือ/ท า
ประโยชน์ให้สังคม) 

3.71 0.87 มาก 

6. มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 3.78 0.91 มาก 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม 
งบสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น 

3.76 0.88 มาก 

8. มีการส่งเสริมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3.70 0.91  
รวมเฉลี่ย 3.71 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 4.20 ความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านการพัฒนานักศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.71, S.D.=0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มีมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ” (M=3.78, S.D.=0.91) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ “มีการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม งบสนับสนุนกิจกรรม 
เป็นต้น” (M=3.76, S.D.=0.88) และ “มีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา” 
(M=3.75, S.D.=0.91) ตามล าดับ 
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2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน
เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
ได้สะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 ด้านปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณภาพและชื่อเสียงของ
อาจารย์ผู้สอน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีความสนใจ/ความต้องการในการประกอบ
อาชีพ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน/ภูมิล าเนา การเดินทางสะดวก และค่าเทอมที่ไม่แพง (ผู้ปกครองสามารถ
จ่ายได)้ เป็นต้น 
 ส าหรับความต้องการและความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาที่สามารถท าให้ตนเองมีงาน
ท าในอนาคต และมีทักษะ และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพหรือศาสตร์ที่
ตนเรียน รวมถึงต้องการมีเครือข่ายเพ่ือต่อยอดการท างานในอนาคตได้ ด้านรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน นักเรียนต้องการให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 แนวทาง ได้แก่ การออกไปเรียนรู้
ข้างนอกห้องเรียน การเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการ
เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง ส าหรับด้านอาจารย์ผู้สอน นักเรียนคาดหวังว่า ผู้สอนจะเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวก นักเรียนมีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
Computer  Ipad ที่ทันสมัย มีสัญญาณ Wifi ที่ทั่วถึง มีพ้ืนที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องสมุดนั่ง
อ่านหนังสือ ลานกิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อน ห้องปฎิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นอกจากนี้ข้อเสนอแนะที่นักเรียนเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ การส่งเสริมการพัฒนาชื่อเสียงของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
การพัฒนาชื่อเสียงของอาจารย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักต่อสังคมภายนอกมากข้ึน 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.21 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพของผู้ปกครอง 

 

           
             จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.33 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
28.67 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 
และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33  
 
 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
         ชาย 37 24.67 
         หญิง 113 75.33 
         รวม 150 100.00 
อาย ุ   
         ต่ ากว่า 20 ปี     2 1.33 
         21 – 30 ปี           40 26.67 

31 - 40 ปี 43 28.67 
41 – 50 ปี 37 24.67 
51 ปีขึ้นไป 28 18.67 

         รวม 150 100.00 
การศึกษาสูงสุด   

ประถมศึกษา  15 10.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น      7 4.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 10.00 
อนุปริญญา/ปวส. 6 4.00 
ปริญญาตรี                73 48.67 
สูงกว่าปริญญาตร ี 34 22.67 
รวม 150 100.00 

อาชีพ   
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 62 41.33 
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 18 12.00 
พนักงาน / ลูกจา้ง 48 32.00 
เกษตรกร 16 10.67 
อ่ืน ๆ  6 4.00 
รวม 150 100.00 
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            3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือก/แนะน า มหาวิทยาลัย
ให้กับบุตรหลานเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
   
ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือก/แนะน า 

มหาวิทยาลัยให้กับบุตรหลานเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ปัจจัยในการเลือก/แนะน า มหาวิทยาลัยให้กับบุตร
หลานเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความส าคัญ 

ล าดับที ่

1 ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.61 0.95 มาก 4 
2 มีหลักสูตรทีต่อบโจทย์ความต้องการ 3.98 0.93 มาก 1 
3 เป็นมหาวิทยาลัยที่รม่รื่นบรรยากาศดี สวยงาม 3.75 1.00 มาก 3 
4 ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งและมีการคมนาคมที่

สะดวก 
3.87 0.99 มาก 2 

5 มีบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมก าลังศกึษาอยู่ เช่น 
ดารา youtuber เป็นต้น 

2.61 1.18 ปานกลาง 10 

6 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านหรือทีพ่ัก 3.37 1.12 ปานกลาง 8 
7 เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด

แนะน า 
3.35 1.04 ปานกลาง 9 

8 เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเล่าเรียนถูกเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ  

3.59 1.04 มาก 6 

9 มีทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือทุนในลักษณะอื่น ๆ ที่
หลากหลาย 

3.59 1.07 มาก 6 

10 มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่มคีณุภาพ 3.61 1.14 มาก 4 
 
 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือก/แนะน า มหาวิทยาลัยให้กับบุตรหลาน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อ พบว่า ปัจจัยที่ผู้ปกครองเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ “มี
หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ” (M=3.98, S.D.=0.93) รองลงมา ได้แก่ “ความเหมาะสมของ
ท าเลที่ตั้งและมีการคมนาคมที่สะดวก” (M=3.87, S.D.=0.99) และ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น 
บรรยากาศดี สวยงาม” (M=3.75, S.D.=1.00) ตามล าดับ 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตารางที่ 4.23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม (n=150) 

 
การจัดการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย  
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 
1 ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 4.17 0.65 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.16 0.66 มาก 
3 ด้านอาจารย์ 4.26 0.63 มาก 
4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.05 0.74 มาก 
5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.93 0.79 มาก 
6 ด้านการพัฒนานักศึกษา 4.11 0.64 มาก 

 เฉลี่ยโดยภาพรวม 4.11 0.59 มาก 

 

 

ภาพที่ 4.7 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.7 ผู้ปกครองมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M=4.11, S.D.=0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ (M=4.26, S.D.=0.63) รองลงมาได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (M=4.17, S.D.=0.65) และ ด้านการจัดการเรียนการสอน (M=4.16, 
S.D.=0.66) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครอง

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา (n=150) 

 

ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ช่ือหลักสูตรต้องมีความทันสมัย  3.80 0.78 มาก 
2. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ 4.10 0.75 มาก 
3. หลักสูตรมีรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกอย่างหลากหลาย 3.95 0.88 มาก 
4. รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ 

4.26 0.77 มาก 

5. หลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต 4.31 0.80 มาก 
6. หลักสูตรมีแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาจบได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.25 0.75 มาก 

7. หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
งานในอาชีพ 

4.37 0.73 มาก 

8. หลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏี 4.23 0.80 มาก 
9. หลักสูตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

4.24 0.78 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.17 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 4.24 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.17, S.D.=0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “หลังจากส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนางานในอาชีพ” 
(M=4.37, S.D.=0.73) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “หลักสูตรได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต” (M=4.31, S.D.=0.80) และ “รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้” (M=4.26, S.D.=0.77) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.25  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน (n=150) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน 4.08 0.75 มาก 
2. การเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.18 0.75 มาก 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 4.27 0.71 มาก 
4. ความสอดคล้องระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.22 0.77 มาก 
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ 4.20 0.76 มาก 
6. คุณค่าของช้ินงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

4.12 0.83 มาก 

7. การส่งเสริมให้เกิดความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 4.18 0.77 มาก 
8. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.21 0.77 มาก 
9. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพหรือช้ินงานที่ เป็ น
ประโยชน์ 

4.13 0.76 มาก 

10. มีความอิสระในการจัดตารางเรียนเองภายใต้โครงสร้างรายวิชาที่
ก าหนด 

4.05 0.79 มาก 

11. ผู้สอนเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 4.14 0.80 มาก 
12. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและโปร่งใส 4.24 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 4.25 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.16, S.D.=0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ” (M=4.27, 
S.D.=0.71) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและโปร่งใส” 
(M=4.24, S.D.=0.81) และ “ความสอดคล้องระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” (M=4.22, 
S.D.=0.77) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านอาจารย์ (n=150) 

 

ด้านอาจารย ์
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ        3.81 0.86 มาก 
2. มีคุณวุฒิตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 4.36 0.76 มาก 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการได้ดี 4.33 0.75 มาก 
4. มีการติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับการเรยีนการสอน 4.35 0.75 มาก 
5. มีเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยุติธรรม 

4.33 0.74 มาก 

6. สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ 4.39 0.73 มาก 
7. มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม 4.23 0.78 มาก 
8. มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ 4.31 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.26 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (M=4.26, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย      
“สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ” (M=4.39, S.D.=0.73) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ “มีคุณวุฒิตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่สอน” (M=4.36, S.D.=0.76) และ “มีการ
ติดตามความรู้ใหม่ ๆ และน ามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน” (M=4.35, S.D.=0.75) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.27  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของ

ผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (n=150) 

 

ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. ห้องเรียนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.01 0.84 มาก 
2. มีสถานที่ท างานนอกเวลาเรียนส าหรับนักศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ 3.95 0.85 มาก 
3. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มีความทันสมัย และเพียงพอต่อ
การท างาน 

4.11 0.94 มาก 
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ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

4. หนังสือ/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดที่เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.16 0.84 มาก 

5. มสีื่อการสอน/เทคโนโลยี ท่ีใช้ประกอบการเรียนทีค่วามทันสมัย 4.15 0.82 มาก 
6. มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.95 0.89 มาก 
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยายกาศโดยรวมของมหาวิทยาลัย 4.07 0.76 มาก 
8. มี Wifi ครอบคลุมพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 4.00 0.94 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.05 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.27 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.05, S.D.=0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มีหนังสือ/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดที่ เพียงพอ และทันสมัย” 
(M=4.16, S.D.=0.84) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “มีสื่อการสอน/เทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบการ
เรียนที่ความทันสมัย” (M=4.15, S.D.=0.82) และ “ห้องปฏิบัติการ/เครื่องคอมพิวเตอร์/มีความ
ทันสมัย และเพียงพอต่อการท างาน” (M=4.11, S.D.=0.94) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.28  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปก

คองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (n=150) 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา 3.81 0.91 มาก 
2. มีการจัดหาหอพักให้แก่นักศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 3.80 0.99 มาก 
3. มีการส่งเสริมด้านกีฬาและสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย 3.85 0.97 มาก 
4. สถานท่ีติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย 3.98 0.87 มาก 
5. มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ทันสมัย 

4.06 0.84 มาก 

6. Website มหาวิทยาลัยและคณะมีข้อมูลที่นักศึกษาต้องการและ
เข้าถึงง่าย 

4.05 0.81 มาก 

7. มีร้านค้า/โรงอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ ให้บริการอย่างเพียงพอ 3.97 0.90 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.93 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 4.28 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.93, S.D.=0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย” (M=4.06, 
S.D.=0.84) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ “Website มหาวิทยาลัยและคณะมีข้อมูลที่นักศึกษา
ต้องการและเขา้ถึงง่าย (M=4.05, S.D.=0.81) และ “สถานที่ติดต่อประสานงานมีความสะดวกสบาย” 
(M=3.98, S.D.=0.87) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.29  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ด้านการพัฒนานักศึกษา (n=150) 

 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  

(M) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ/

ความ
คาดหวัง 

1. มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 4.09 0.77 มาก 
2. มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายธรรมมะ ค่าย
คุณธรรม เป็นต้น 

4.16 0.79 มาก 

3. มีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 4.13 0.75 มาก 
4. มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 4.04 0.83 มาก 
5. มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศกรรมทางสังคม (ช่วยเหลือ/ท า
ประโยชน์ให้สังคม) 

4.10 0.84 มาก 

6. มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 4.24 0.74 มาก 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การก่อตั้งชมรม ห้องชมรม 
งบสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น 

4.03 0.80 มาก 

8. มีการส่งเสริมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.08 0.75  
รวมเฉลี่ย 4.11 0.64 มาก 

 

จากตารางที่ 4.29 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.11, S.D.=0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดย “มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ” (M=4.24, S.D.=0.74) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
ได้แก่ “มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายธรรมมะ ค่ายคุณธรรม เป็นต้น” (M=4.16, 
S.D.=0.89) และ “การพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา” (M=4.13, S.D.=0.75) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธบิัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า มี
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 301 คน โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.30 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 

 ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 65 21.59 
 หญิง 236 78.41 
 รวม 301 100.00 
อาย ุ    
 ต่ ากว่า 20 ปี 114 37.87 
 21 – 30 ปี 156 51.83 
 31 – 40 ปี 24 7.97 
 41 – 50 ปี 6 2.00 
 51 ปีขึ้นไป 1 0.33 
 รวม 301 100.00 
การศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  25 8.31 
 อนุปริญญา/ปวส. 11 3.65 
 ปริญญาตรี                253 84.05 
 สูงกว่าปริญญาตรี 12 3.99 
 รวม 301 100.00 
อาชีพ    
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19   6.31 
 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 4   1.33 
 พนักงาน / ลูกจ้าง 44 14.62 
 นักเรียน/นักศึกษา 231 76.74 
 อื่น ๆ  3 1.00 
 รวม 301 100.00 
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 ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 นักศึกษาปัจจบุันระดับปริญญาตรี 226 75.08 
 นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 39 12.96 
 ศิษย์เก่า 13 4.32 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย   6 2.00 
 บุคคลทั่วไป (ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง)      17 5.64 
 รวม 301 100.00 
 
             จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.41 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 84.05 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 76.74 และส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 226 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 75.08  
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการอบรมหลักสูตรสมัฤทธบิัตร 
 

ตารางที่ 4.31  จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สะดวกในการอบรมสัมฤทธิบัตร 
 

ช่วงวันที่สะดวกอบรม จ านวน ร้อยละ 
วันจันทร์ – ศุกร์ 92 30.56 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 209 69.44 

รวม 301 100.00 
 

 
ภาพที่ 4.8  ช่วงเวลาที่สะดวกในการอบรมสัมฤทธิบัตร 
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 จากตารางที่ 4.31 และ ภาพที่ 4.8 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสะดวกในการ
อบรมสัมฤทธิบัตรในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์มากที่สุด จ านวน 209 คน (69.44%) รองลงมา คือ ช่วง 
วันจันทร์ – ศุกร์ จ านวน 92 คน (30.56%) 
 
 
ตารางท่ี 4.32  จ านวนและร้อยละความต้องการของรูปแบบการอบรมสัมฤทธิบัตร 
 

รูปแบบการอบรม จ านวน ร้อยละ 
อบรมเน้นการฟังบรรยาย    40 13.29 
อบรมเชิงบรรยายและฝึกปฏบิัต ิ    88 29.24 
อบรมเชิงปฏิบัติการเนน้การปฏบิัติเป็นหลัก 93 30.90 
อบรมออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ    40 13.29 
อบรมออนไลน์สลับมาเจอกับวิทยากร (ผสมผสาน) 40 13.29 
รวม 301 100.00 
 

 
 
ภาพที่ 4.9  รูปแบบการอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมากที่สุด 
 
 จากตารางที่  4.32 และภาพที่  4.9 พบว่า รูปแบบการอบรมสัมฤทธิบัตรที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการมากที่สุดคือ การอบรมปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก จ านวน 93 คน 
(30.93%) รองลงมา คือ การอบรมแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ จ านวน 88 คน (29.24%) ส่วนความ
ต้องการรูปแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ อบรมเน้นการฟังบรรยาย อบรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ  และ
อบรมออนไลน์สลับมาเจอกับวิทยากร (ผสมผสาน) มีความต้องการในจ านวนที่เท่ากันคือรูปแบบละ 
40 คน (13.29%) 
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ตารางที่ 4.33  จ านวนและร้อยละ ของช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วที่สุด ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 

Website   30 9.97 
Line 22 7.31 
Facebook 238 79.07 
Instagram 1 0.33 
Twitter   2 0.66 
ช่อง YouTube 8 2.66 
รวม 301 100.00 

 
ภาพที่ 4.10 ช่องทางประชาสัมพันธ์การอบรมสัมฤทธิบัตรได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.33 และภาพที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมฤทธิบัตรได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วที่สุด  ได้แก่ Facebook จ านวน 
238 คน (79.07%) รองลงมา ได้แก่ Website จ านวน 30 (9.97%) และ Line จ านวน 22 คน 
(7.31%) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.34  จ านวน และร้อยละ ความสนใจที่มีต่อการอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

 
ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 219 72.76 
ไม่สนใจ   82 27.24 

รวม 301 100.00 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 ความสนใจที่มีต่อการอบรมสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
 จากตารางที่ 4.34 และ ภาพที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจต่อการ
อบรมสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 219 คน 
(72.76%) และไม่สนใจ จ านวน 82 คน (27.24%) 
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ตารางที่ 4.35 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร/1 หลักสูตร (เรียนประมาณ 3 - 4    
เดือน) ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 

1,000 – 1,200 บาท 221  73.42 
1,500 – 1,800 บาท     65  21.59 
2,000 – 2,300 บาท   15    4.99 

รวม 301 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร/1 หลักสูตร ตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางที่  4.35 และภาพที่  4.12 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร/1 หลักสูตร (เรียนประมาณ 3 - 4 เดือน) ควรอยู่ใน
ระหว่าง 1,000 – 1,200 บาท มากที่สุด จ านวน 221 คน (73.42%) รองลงมา คือ 1,500 – 1,800 
บาท จ านวน 65 คน (21.59%)  
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ตารางที่ 4.36  จ านวนและร้อยละของจุดประสงค์หลักในการเลือกเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จุดประสงค์ในการเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตสู่หลักสตูรปกติที่ก าลังเรยีนอยู ่ 112 37.21 3 
เพื่อรองรับการเทียบโอนในอนาคตในกรณีที่เข้าเรียนปริญญาตรี 81 26.91 5 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรที่สนใจ 158 52.49 1 
เพื่อประโยชน์ในหน้าท่ีการงานท่ีรบัผิดชอบ 89 29.57 4 
เพื่อต้องการวุฒิบัตรและประวัตดิา้นการศึกษาท่ีมีความนา่เชื่อถือ
ให้กับตัวเอง 

114 37.87 2 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.13  จุดประสงค์หลักในการเลือกเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรตามความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 
 จากตารางที่ 4.36 และ ภาพที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
หลักในการที่จะเข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรที่สนใจ
มากที่สุด จ านวน 158 คน (52.49%) รองลงมา คือ เพ่ือต้องการวุฒิบัตรและประวัติด้านการศึกษาที่มี
ความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง 114 คน (37.87%) และเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตสู่หลักสูตรปกติที่ก าลัง
เรียนอยู่ จ านวน 112 (37.21%) ตามล าดับ 
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 4.3 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยควรเปิดตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลในส ่วนนี ้ ได ้มาจากแบบสอบถามปลายเป ิด โดยให ้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเสนอประเด็น หัวข้อ เรื ่อง หรือระบุชื ่อหลักสูตรที ่มีความสนใจและต้องการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิด จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 301 
คน พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็น จ านวน 201 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.37 ความถี่ของแนวโน้มหลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่มหาวิทยาลัยควรเปิดตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ล าดับที ่ ประเด็น/หัวข้อ/เร่ือง/หลักสูตรที่ต้องการให้เปิด ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล 45 22.39 
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 38 18.91 
3 การออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบดีไซน์ต่าง ๆ 21 10.45 
4 การตลาดออนไลน์/ธุรกิจออนไลน์/การเป็น

ผู้ประกอบการ/การสร้างอาชีพเสริม 
18 8.96 

5 การท าอาหาร/เครื่องดื่ม/การท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม 

16 7.96 

6 การพัฒนาบุคลิกภาพ/ การพัฒนาตนเอง 15 7.46 
7 การเรียนการสอน เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม ส าหรับการ

สอน/เทคนิคการสอน 
15 7.46 

8 ภาษาต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฯลฯ 11 5.47 
9 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 5 2.49 
10 การปฐมพยาบาล/สาธารณสุข/สุขภาพอนามัย 4 1.99 
11 นวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ 4 1.99 

   12 แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ/การสร้างมนุษยสัมพันธ์/
จิตวิทยาสังคม 

4 1.99 

   13 วิธีวิทยาการวิจัย/สถิติส าหรับการวิจัย 3 1.49 
14 ดนตรี 2 1.00 
 รวม 201 100.00 

 
            จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.39 รองลงมา เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 18.91 และ การออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบดีไซน์
ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.45 ตามล าดับ  
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            ตอนที่ 5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
ตารางที่ 4.38 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตในการจัดการ   

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

ตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวัง 

- การจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษา เน้นสร้างให้นักศึกษาใช้
ความจ ามากกว่าการพัฒนาทักษะในการลงมือ
ปฏิบัติ และองค์ความรู้ที่ใช้สอนยังไม่มีความ
ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน 
เช่น ทักษะด้านภาษา  
- นักศึกษายังมี Soft Skill ส าหรับการท างาน
ในยุคปัจจุบันไม่เพียงพอ 
 

 

- หน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ทั กษะเรื่องการเป็ นผู้ ป ระกอบการให้ กับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ  
- หน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา Soft 

Skill เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดเชิง
เหตุผล การจัดการและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล  

- หน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้าง
คุณลักษณะให้นักศึกษาเป็นคนดี  มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

- อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยี และสร้างทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ให้นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
- มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเฉพาะสาขาที่เป็น
จุดเด่นหรือด้านที่มีความช านาญ มากกว่าการ
เปิดสาขาวิชาในจ านวนมากแต่ไม่มีคุณภาพ 

- มหาวิทยาลัยควรปรับตัว โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ให้มากขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ เช่น  

o การเชิญหน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมวิพากษ์หลักสูตร
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดให้มากท่ีสุด  

o การเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงมา
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ตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวัง 

เป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจได้
ง่ายกว่าการเรียนจากหนังสือหรือทฤษฎีเพียง
อย่างเดียว 

 

 

ตารางที่ 4.39 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของตัวแทนภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
ตัวแทนภาคร ัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 

สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวัง 
- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
สถาบันการศึกษา ส่ วนมาก เน้ นสร้ างให้
นั กศึ กษ าใช้ ค วามจ ามากกว่ า  การท าให้
นักศึกษาเกิดจากเข้าใจ เพราะเมื่อถึงเวลาที่
บัณฑิตต้องน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจะไม่
สามารถปฏิบัติ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้   
- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
สถาบันการศึกษา ยังขาดการสอนเกี่ยวกับ
ทักษะพ้ืนฐานที่จะต้องมีในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น หรือแม้กระทั่งทักษะการใช้อุปกรณ์
ส านักงาน 
- การออกแบบหลักสูตรยังขาดการส ารวจความ
ต้องการของตลาด และผู้ใช้บัณฑิต ท าให้บาง
รายวิชาที่มีความจ าเป็นขาดหายไป รวมถึงการ
เรี ย น ก า รส อน  ยั ง เน้ น ให้ บุ ค ล าก รขอ ง
มหาวิทยาลัยที่เป็นสายวิชาการ และไม่ได้เป็นผู้
ปฏิบัติจริงเป็นผู้สอนหลัก ท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์น้อย และไม่มีโอกาสได้เข้าถึง
สถานการณ์หรือความรู้จากการปฏิบัติจริง 
-  บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยายังไม่มี
การปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ที่ทั้งเรื่องของ
องค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้า เทคโนโลยีที่มีการ

- มหาวิทยาลัยควรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มากยิ่งขึ้น 
- อาจารย์ควรสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ให้กับนักศึกษามากกว่าทักษะการจ าแต่ไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 
- การออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงเนื้อหา
สาระและทักษะที่จ าเป็นจะต้องมีการน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะบัณฑิตท่ี
ต้องการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ ควรมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่
จ าเป็นต้องใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก  
- การจัดการเรียนการสอนมีการเชิญผู้ปฏิบัติ
จริงมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิม
ความรู้แก่นักศึกษาในภาคการปฏิบัติ 
- การเรียนการสอนควรเน้นการสอนทั้ง Hard 
skill และ Soft Skill ให้กับนักศึกษา 
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ตัวแทนภาคร ัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวัง 

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งตัวผู้เรียนที่เริ่มมี
ค วามคิ ด เป็ น ขอ งตั ว เอ ง  ยึ ด ตั ว เอ งเป็ น
ศูนย์กลางมากขึ้น กล้าแสดงออก ท าให้บางครั้ง
เกิดความไม่เข้าใจกัน เพราะผู้สอนและผู้เรียน
อยู่ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน 
- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีวินัย มีมารยาทที่ดี มีความ
อดทนต่อการท างาน 
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ส่วนที่ 5  
สรุปผลการส ารวจ 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการส ารวจความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน  นักเรียน 
(นักศึกษาในอนาคต) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการก าหนดแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565  
 ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ได้แก่   
  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาปัจจุบันทังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 270 คน มีผลการส ารวจ
ดังนี้  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) มากที่สุด กล่าวคือ ชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มเพ่ือน ชอบท างานร่วมกัน 
 โดยภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าดัชนี PNImodified  เท่ากับ 0.37 ซึ่งมากกว่า 
0.35 ถือว่ามีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพัฒนา และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียวล าดับความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (0.46) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (0.39) และ ด้านการพัฒนานักศึกษา (0.36) ตามล าดับ และทั้งสามด้านดังกล่าวถือว่า
เป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้จักมหาวิทยาลัยจากค าแนะน าจากรุ่นพี่ท่ี
ศึกษาอยู่ ญาติพ่ีน้อง ครูแนะแนว รวมทั้งการรู้จักผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่
ท าให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) การเดินทางท่ีสะดวกสบาย ท าเลที่ตั้งอยู่ไม่
ห่างจากบ้านหรือภูมิล าเนาของตน หลักสูตรสามารถตอบสนองการท างานในอนาคต และความ
คาดหวังในคุณภาพและการเอาใจใส่ลูกศิษย์ของตัวอาจารย์  
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2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (นักศึกษาในอนาคต) จากโรงเรียนที่มีแนวโน้มทางสถิติการการสมัคร
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในล าดับแรกๆ ในปี
การศึกษา 2563 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 469 คน ผลการส ารวจ พบว่า 
ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ในว่าจะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ านวน 295 คน (62.90%) นักเรียนส่วนใหญ่สนใจจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาก
ที่สุด ในจ านวนที่เท่ากัน คือ คณะละ 146 คน (31.13%)  รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 107 คน (22.81%) ส่วนใหญ่รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ผ่านครูแนะแนวของโรงเรียนมากที่สุด จ านวน 253 คน (53.94%) นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมีชื่อเสียง ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ จ านวน 228 คน (48.61%) 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ รองลงมา ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น
บรรยากาศดี สวยงาม และ มีทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือทุนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย  
ตามล าดับ 

นักเรียนมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชา และด้านการพัฒนานักศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านอาจารย์ และ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการ
และความคาดหวังของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า  ด้านปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ คุณภาพและชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่มีความสนใจ/
ความต้องการในการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน/ภูมิล าเนา การเดินทางสะดวก และค่าเทอมที่ไม่แพง 
(ผู้ปกครองสามารถจ่ายได้) เป็นต้น 
 ส าหรับความต้องการและความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาที่สามารถท าให้ตนเองมีงาน
ท าในอนาคต และมีทักษะ และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพหรือศาสตร์ที่
ตนเรียน รวมถึงต้องการมีเครือข่ายเพ่ือต่อยอดการท างานในอนาคตได้ ด้านรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน นักเรียนต้องการให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 แนวทาง ได้แก่ การออกไปเรียนรู้
ข้างนอกห้องเรียน การเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการ
เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง ส าหรับด้านอาจารย์ผู้สอน นักเรียนคาดหวังว่า ผู้สอนจะเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และอ านวยความ
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สะดวก นักเรียนมีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเรื่องสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ ได้แก่ 
Computer Ipad ที่ทันสมัย มีสัญญาณ Wifi ที่ทั่วถึง มีพ้ืนที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องสมุดนั่งอ่าน
หนังสือ ลานกิจกรรม พ้ืนที่พักผ่อน ห้องปฎิบัติการ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นอกจากนี้ข้อเสนอแนะที่นักเรียนเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ การส่งเสริมการพัฒนาชื่อเสียงของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
การพัฒนาชื่อเสียงของอาจารย์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักต่อสังคมภายนอกมากข้ึน 
 

3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 150 คน  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือก/แนะน า มหาวิทยาลัยให้กับบุตรหลานเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
พบว่า ปัจจัยที่ผู้ปกครองเห็นว่ามีความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ “มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์
ความต้องการ”รองลงมา ได้แก่ “ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งและมีการคมนาคมที่สะดวก” และ 
“เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น บรรยากาศดี สวยงาม” ตามล าดับ 

ผู้ปกครองมีความต้องการ/ความคาดหวังในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ รองลงมา ได้แก่ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 

 
4. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
           การส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 301 คน โดยส่วนใหญ่มีความสะดวกในการ
อบรมสัมฤทธิบัตรในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์มากที่สุด รูปแบบการอบรมสัมฤทธิบัตรที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการมากที่สุด  คือ การอบรมปฏิบัติการที่ เน้นการปฏิบัติ เป็นหลัก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ช่องทางประชาสัมพันธ์การอบรมสัมฤทธิบัตรได้อย่างแพร่หลายและ
รวดเร็วที่สุด ได้แก่ Facebook ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจต่อการอบรมสัมฤทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (72.76%) มีความคิดเห็นว่า ค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร/1 หลักสูตร (เรียนประมาณ 3 - 4 เดือน) ควรอยู่ในระหว่าง 
1,000 – 1,200 บาท มากที่สุด มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะเข้าอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรที่สนใจมากที่สุด (52.49%) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี ดิจิทัล มากที่สุด (22.39%) รองลงมา เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
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ชีวิตประจ าวัน (18.91%) และ การออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบดีไซน์ต่าง ๆ (10.45%) 
ตามล าดับ  
 
            5. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความคาดหวัง
ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 1) ตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
   หน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาทักษะเรื่องการเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การพัฒนา Soft Skill เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดเชิงเหตุผล การจัดการและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างคุณลักษณะให้นักศึกษาเป็นคนดี 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  อาจารย์มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี และสร้างทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเฉพาะสาขาที่เป็นจุดเด่นหรือด้านที่มีความช านาญ มากกว่าการเปิด
สาขาวิชาในจ านวนมากแต่ไม่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับตัว โดยการสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น การ
เชิญหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากที่สุด การเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงมาเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียนจากหนังสือหรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียว 

 2) ตัวแทนภาครฐัที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยควรเน้นการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มากยิ่งขึ้น  อาจารย์ควร

สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักศึกษามากกว่าทักษะการจ าแต่ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
จริง การออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและทักษะที่จ าเป็นจะต้องมีการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะบัณฑิตที่ต้องการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ ควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก การจัดการเรียนการสอนมีการ
เชิญผู้ปฏิบัติจริงมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่นักศึกษาในภาคการปฏิบัติ  การ
เรียนการสอนควรเน้นการสอนทั้ง Hard skill และ Soft Skill ให้กับนักศึกษา 

 
 
 


