
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

สุดารัตน์  ด ารงค์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มิถุนายน 2555 
 



 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ์ 
ของ 

สุดารัตน์  ด ารงค์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มิถุนายน 2555 
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ของ 

สุดารัตน์  ด ารงค์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

มิถุนายน 2555 
 



 

สุดารัตน์  ด ารงค์ศรี.  (2555). การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม:  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  
วัฒนาณรงค์, อาจารย์ ดร.สุวพร  ตั้งสมวรพงษ์. 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร  
ด้านอาจารย์  ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาที่ก าลัง
ศึกษา  อาชีพ  สาขาวิชาที่เรียน และกลุ่มห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนิสิตที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 1,001 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรา ยด้าน พบว่า 
ด้านอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 5. นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of the study were  1) to investigate the opinions of students on 
learning and teaching management of Thaksin University Management for Development 
College in 5 aspects : curriculum, lecturer , teaching and learning procedure, measurement 
and evaluation, and supporting function and  2) to compare the opinions of students on  
learning and teaching management of Thaksin University Management for Development 
College in overall and each aspect classified by education degree level, occupation, major 
field of study and classroom group. The sample consisted of 1,001 students who registered 
in the second semester of the academic year 2011. The instrument was a five rating scale 
questionnaire with the reliability of .98. Statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, a t-test, One-Way ANOVA, and Scheffe’s method.  
 The findings were as follow: 
 1. The students rated learning and teaching management of Thaksin University 
Management for Development College in overall at a high level. When each aspect was 
considered, it was found that curriculum, teaching and learning procedure, measurement 
and evaluation, and supporting function were rated at a high level, except the aspect of 
lecturer was rated at the highest level. 
 2. There was a significant difference between the opinions of the students with 
different education degree level in overall  and each aspect at the level of .05. 
 3. There was a significant difference among the opinions of the students with 
different occupation in overall and most aspects at the level of .05 , except the aspects of 
curriculum, lecturer and teaching and learning procedure.  

4. There was a significant difference of the opinions of the students with different 
major field of study in overall and most aspects at the level of .05, except the aspects of 
curriculum and teaching and learning procedure. 
 5. There was a significant difference among the opinions of the students with 
different classroom group in overall  and each aspect at the level of .05. 
 

 

 

 



 

ประกาศคุณูประการ 
 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก                      
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  อาจารย์           
ดร.สวุพร  ตั้งสมวรพงษ์  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า  เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท างานวิจัยน้ีทุกขั้นตอน  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้               
ณ ที่น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลคูและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  
ณ พัทลุง กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปล่า  ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข  อาจารย์ ดร .จารุวรรณ  สกุลคู  
และอาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการอุดมศึกษา  ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และพี่ๆ เพื่อนๆ 
ที่ไม่สามารถกล่าวนามในที่น้ีได้ทั้งหมด  ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในด้านต่างๆ และเป็น
ก าลังใจให้เสมอมา 
 ขอขอบคุณนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกห้องเรียน 
ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  
 

 สุดท้ายนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับ บิดา มารดา ที่ให้การอบรมสั่ง
สอนสนับสนุนในการศึกษา และเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยท าปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  คุณค่าของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
อาจารย์ และบุคคลที่เคารพรักทุกท่าน 
 

       สุดารัตน์  ด ารงค์ศรี 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ ท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
การศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2550-2554 โดยก าหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ ท้ังทุนทาง
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมไทยจึงให้ความส าคัญ
ล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน เนือ่งจากคนเป็นท้ังเป้าหมายสุดท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการ  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ท้ังจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะ
ความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมท้ังด้านคุณธรรมและความรู้ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศลีธรรมและคณุธรรม ท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลักความพอประมาณ ในการด าเนินชีวิต  อย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน ขยันหม่ันเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันตัวท่ีดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิข้ึน 
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นและสังคม 
ท่ีสงบสันติสุข ขณะเดียวกันก็เป็นพลังในการขับเคลือ่น การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  
มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐาน 
การด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน น าไปสู่สังคมอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อให้เป็นไป
ตามพันธกิจในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทันแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในระยะ 
5 ปี ในช่วงเป็นพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนใน 3 มิติ คือ การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวยั 
เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง และสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ มุ่งเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะท่ีดี ควบคู่กับ 
การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม 
กระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.  2550-2554).  2549: 47-52) 
 การจัดการศึกษาในระดับสูงจึงมีส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการผลิตบุคลากรและสร้างองคค์วามรู้
เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและย่ังยืนสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากลได้ 
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จากการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาในระยะยาว 
15 ปี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2551-2565 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศกึษาในการสร้างความรู้ และนวตักรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ท้ังนี้การ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับบุคลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องจากทุก 
ภาคส่วน และต้องพัฒนาในหลายมิติ เช่น คุณภาพผู้สอน คุณภาพผู้เรียน สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การศึกษาวิจัย ตลอดจนระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) จึงมีนโยบายให้ ปี 2552 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ 
 การอุดมศึกษาไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย โดยการผนึกก าลัง ระดมทรัพยากร 
และบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตลอดปี 2552 และ 2) กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นท่ียอมรับจาก 
ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน  
(ปอมท; และคนอื่นๆ.  2552: 9) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้จัดการศึกษาในท่ีตั้งเป็นหลัก
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน สถาบัน 
อุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งก็ได้ตามเงื่อนไขในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ .ศ.  2552  
 และในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจ 
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มีการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงและ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 9 แห่ง 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 7 แห่ง ซึ่งมีผู้ทรง 
คุณวุฒิจ านวน 20 คน ร่วมโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นรายละเอียดดังนี้ (ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.  2554: 
ออนไลน์)  
 1. การจัดการศึกษาโดยมีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงและ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ในเชิงคุณภาพโดยมี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศ คือ 
  1.1  ด้านหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้แจ้งให้ 
กกอ. และหลกัสูตรส่วนมากเป็นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนท่ีมีงานท าแล้วและตอ้งการ
เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงข้ึน ดังนั้นกลุ่มผู้เรียนส่วนมากเป็นบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นของรัฐ
และเอกชน เชน่ อบต.  หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่เพิ่มคุณวุฒทิาง
การศึกษาให้สูงข้ึน เน้นการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ และใช้เวลาท้ังวัน ซึ่งเป็น
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ข้อจ ากัดท่ีท าให้ผู้เรียนขาดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและไม่ได้รับความรู้เท่าท่ีควร ขาดการทบทวน
บทเรียน และอาจารย์ไม่มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือสิ่งสนับสนุนให้กับผู้เรียนได้เต็มท่ี ในขณะท่ี 
การจัดท าการสอบของมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งมีกลไกการออกข้อสอบโดยมีคณะกรรมการออก
ข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบมีมาตรฐาน แต่ส่วนมากศูนย์ฯ ยังไม่มีกลไกท่ีจะสร้างมาตรฐานการวัดและ
ประเมินผลท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ 
  1.2  ด้านอาจารย์ ส่วนมากมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท อาจารย์ผู้สอนในศูนย์นอกสถาน
ท่ีตั้งยังไม่มีการท าวิจัยเท่าท่ีควร มีเพียงการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ีสอนเท่านั้น และการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คนควรเป็นคนละชุด
กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในท่ีตั้ง แต่ส่วนมากยังเป็นอาจารย์ชุดเดียวกันกับในสถานท่ีตั้ง จากการ
ตรวจสอบพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิไม่ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
  1.3  ด้านอาคารสถานท่ี สถาบันการอุดมศึกษาท้ัง 9 แห่ง มีความร่วมมือในการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งในเชิงพื้นท่ี แบ่งเป็น การจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเดียวกันกับในท่ีตั้งโดย
ต่างอ าเภอ หรือจัดการศึกษาในพื้นท่ีต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค และการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
ใกล้เคียงกันในระยะทางใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง พบว่านักศึกษาจะสามารถใช้ทรัพยากรและ
ท ากิจกรรมร่วมกับในสถานท่ีตั้งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพแต่อาจมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
รวมท้ังด้านวิชาการของศูนย์นอกสถานท่ีตั้งอาจจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นมาตรฐานเดียวกับในสถานท่ีตั้ง 
  1.4  ด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา ศูนย์นอกท่ีตั้งส่วนมากใช้สิ่งสนับสนนุการศึกษายังไม่
เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
ซึ่งศูนย์การศึกษายังจัดสิ่งสนับสนุนหนังสือ/ต าราเรียนในห้องสมุดและระบบ Learning เพื่อการ
ทบทวนของนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลายังไม่เพียงพอ 
  1.5  ด้านการบริการการศึกษา ส่วนมากยังมีระบบการบริการให้ค าปรึกษาและระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์แกน่ักศึกษาไม่เพียงพอ เช่น ระบบการรายงานผลการเรียน การลงทะเบียน 
เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาในการเพิ่มกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและบริการอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นระบบมากข้ึน 
  1.6  ด้านนักศึกษา ส่วนมากเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีงานท าอยู่แล้วและมีความตั้งใจต้องการ
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและปรับเปลี่ยนหน้าท่ีการงานของตนเองให้สูงข้ึน นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาบางส่วนท่ียังไม่มีงานท าและมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยเปรียบเทียบความ 
สามารถของตนเองกับนักศึกษาอยู่ในท่ีตั้งและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
  1.7  ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งบางส่วนมีการประสานและท างาน
ร่วมกับสถาบันในท่ีตั้งน้อยมาก โดยผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์มีท้ังท่ีมาจากในสถานท่ีตั้งและ
จัดหามาท าหน้าท่ีบริหารจัดการร่วมท้ังประสานงานวิชาการของหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับศูนย์
ท้ังหมด ท้ังนี้บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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จากการตรวจเย่ียมการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังกล่าวได้พบข้อดข้ีอเสีย 
หลายประการโดยจะเร่งน ามาปรับปรุงพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารระดับ
นโยบายให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน  
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท้ังในตัวสถาบันบุคลากรและ
ผู้รับบริการคือประชาชนท่ัวไป ในส่วนแรกคือสถาบันจะต้องปรับเปลี่ยนภาระหน้าท่ีใหม่ให้เข้าใจว่า
เป็นหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นแหล่งความรู้และวิชาการท่ีลึกซึ้งและกว้างขวางกว่า
แหล่งความรู้อื่น จ าเป็นจะต้องเผยแพรค่วามรู้ให้แก่กลุ่มคนต่างๆ อย่างกว้างขวางมากข้ึน จึงต้องมี
การปรับจุดมุ่งหมายปรับระบบการศึกษาและปรับองค์กรการบริหารด้วยพร้อมกันไปจึงจะสมบูรณ์
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้จบมัธยม กลุ่มจบปริญญาตรี กลุ่มก าลังท างานและ
กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ในส่วนของผู้เรียนก็จะต้องมีวธิีการเรียนท่ีเป็นลักษณะการเรียนด้วย
ตัวเองมากข้ึน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  2546: 23-24) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ เปน็สถาบันทางการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดย
มีชื่อขณะก่อตั้งเริ่มแรกว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ต่อมาได้รับการยกฐานะและเปลี่ยนชื่อมาเป็น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.  2517 ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตไป
ยังจังหวัดพัทลุง ชื่อวิทยาเขตเดิมท่ีระบุเฉพาะจังหวัดสงขลาไม่เหมาะสมกับสถานภาพการขยายงาน 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.  2535 เม่ือ
ภาระงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้เพิ่มมากข้ึน สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้มีมติให้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2539  วิทยาเขตสงขลาเปิด 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม  5 คณะ ได้แก่  
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  จากการขยายงานดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดของ
อาคารสถานท่ีและบุคลากร ท าให้มหาวิทยาลัยทักษิณเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ อันจะเป็นการขยายโอกาสไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศและสร้างมาตรฐานของ 
การจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ และเป็นการลดต้นทุนการเดินทางของนิสิต สนองตอบความต้องการ
ของนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ในปี 2548 มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลาย
มหาวิทยาลัย และในปี 2549 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (Thaksin University Management for Development College) มีชื่อย่อว่า U-MDC จากนั้น
ได้มีการวางกรอบขยายงานตามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้เชิงทฤษฎี มีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ ในการให้บริการด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรม 
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และการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์กร สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านการจัดการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ตามปรัชญาท่ีว่า วิทยาลัยแห่ง
การคิดนอกกรอบ กล้าเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และบูรณาการน าไปสู่การจัดการเพื่อการพัฒนา 
(วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2551: 22-23).  ปัจจุบันวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและ
ปริญญาเอก รวม 4 สาขาวิชา ส าหรับการจัดเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งได้เปิดการเรียนการสอน
รวม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  ตามภูมิภาคแบ่งเป็น 18 ห้องเรียนนอกสถานท่ีตั้ง ได้แก่ 
ห้องเรียนสมุทรปราการ ห้องเรียนอู่ตะเภา ห้องเรียนชลบุรี ห้องเรียนระยอง ห้องเรียนลพบุรี 
ห้องเรียนนครปฐม ห้องเรียนนครราชสีมา ห้องเรียนนครพนม ห้องเรียนอุบลราชธานี ห้องเรียน
หนองคาย ห้องเรียนศรีษะเกษ ห้องเรียนเชียงใหม่ ห้องเรียนพิษณุโลก ห้องเรียนก าแพงเพชร 
ห้องเรียนภูเก็ต ห้องเรียนนครศรีธรรมราช ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี และห้องเรียนนราธิวาส มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551-2553 จ านวน 2,553 คน (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2554: ออนไลน)์ 
 จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโท ตามศูนย์การศึกษาต่างๆ ซึ่งให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านหลักสูตร พบว่า ในบางรายวิชามีเนื้อหามากเกินไปไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลา 
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรก าหนด และหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชายังมี
จ านวนบุคคลท่ัวไปให้ความสนใจมาเรียนน้อย (ครองพงศ์ วชัรานันท์; บัณฑิต ช านาญกลาง; ยุทธนา 
ตาดต่าย; สังวรณ์ สุนทรวาร.ี  2554: สัมภาษณ์) 
 2. ด้านอาจารย์ พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลในพื้นท่ี จึงยากต่อการติดต่อ
ท าให้ไม่สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการได้อย่างเต็มท่ี วิทยาลัย
ควรจัดอาจารย์ประจ าห้องเรียนและบางรายวิชาท่ีต้องการเน้นความส าคัญของเนื้อหาวิชาควรเลือก
ผู้สอนท่ีเป็นบุคคลในพื้นท่ี (ครองพงศ์ วชัรานันท์; บัณฑิต ช านาญกลาง; ยุทธนา ตาดต่าย; สังวรณ์ 
สุนทรวารี; อิศรา สุวรรณศร.  2554: สัมภาษณ์) 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ควรเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ตามความเหมาะสมของจ านวนนิสิต (สังวรณ์ สุนทรวารี; อิศรา 
สุวรรณศร.  2554: สัมภาษณ์) 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า บางรายวิชาการแจ้งผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ท าให้นิสิตทราบผลการเรียนล่าช้า
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ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเรียนในวิชาถัดไป  ควรมีการแจ้งผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ 
พร้อมกับการให้แบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบเก่าและเฉลยเพิ่มเติม เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจใน
บทเรียน ฝึกฝนจนเกิดความช านาญสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้  (บัณฑิต  
ช านาญกลาง; ยุทธนา ตาดต่าย; สังวรณ์ สุนทรวาร;ี และอศิรา สุวรรณศร.  2554: สัมภาษณ์) 
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน พบว่า อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร์อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เพียงพอกับความต้องการ และเกิดการช ารุด
เสียหายจนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที ควรมีการจัดมุมเป็นห้องสมุด โดยเพิ่มจ านวนหนังสือ 
ต าราเรียน วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเจ้าหน้าท่ีบริหารงานส าหรับ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาการและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสือ่การเรียน
การสอน (ครองพงศ์ วชัรานันท์; บัณฑิต ช านาญกลาง; ยุทธนา ตาดต่าย; สังวรณ์ สุนทรวารี; และ 
อิศรา สุวรรณศร.  2554: สัมภาษณ์) 
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพ
ของนิสิตต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาท่ี
ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาท่ีเรียน และกลุ่มห้องเรียน 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้า
หน่วยงาน  และบุคลากรสายวิชาการ จะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในขององค์กร ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,032 คน 
 

   ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
    1.1 ระดับปริญญาท่ีก าลังศึกษา แบ่งเป็น 
   1.1.1 ปริญญาตรี   
   1.1.2 ปริญญาโท 
  1.2  อาชีพ แบ่งเป็น 
   1.2.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
   1.2.2 รับจ้างท่ัวไป/พนักงานบริษัทเอกชน 
   1.2.3 ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 
   1.2.4 ยังไม่ประกอบอาชีพ 
   1.2.5 อื่นๆ  
  1.3  สาขาวิชาท่ีเรียน แบ่งเป็น 
   1.3.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
   1.3.2 สาขาวิชาการจัดการ 
   1.3.3 สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
  1.4  กลุ่มห้องเรียน แบ่งเป็น 
   1.4.1 ภาคเหนือ  
   1.4.2 ภาคกลาง  
   1.4.3 ภาคตะวันออก  
   1.4.4 ภาคอีสาน  
   1.4.5 ภาคใต้  
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน 5 ด้าน คือ 
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  2.1  ด้านหลักสูตร 
  2.2  ด้านอาจารย์ 
  2.3  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
  2.4  ด้านการวัดและประเมินผล 
  2.5  ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของแตล่ะบุคคลในอันท่ีจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ โคลาซา 
(Kolasa. 1969: 46; อ้างอิงจาก ชุมพล  วงค์ค าจันทร์. 2552: 6) ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง การรับรู้
ของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 2. การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยั
ทักษิณ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนอกเขตพื้นท่ีตั้งของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านการวัดและประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุน ดังนี้ 
  2.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร การจัดรายวิชา จ านวนรายวิชา การจัดเนื้อหารายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิตท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพโดยตรง  
การจัดล าดับรายวิชาก่อน – หลัง การล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา และการจัด
เนื้อหารายวิชาท่ีมีความทันสมัยเหมาะสมตามสภาพสังคมปัจจุบัน 
  2.2 ด้านอาจารย์ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเหมาะสมในแต่ละรายวิชาและระดับการสอน  
การสอนด้วยความทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอน การชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาก่อนท าการสอน  
ความช านาญในการใช้สื่อและอุปกรณก์ารสอน การรับฟังความคิดเห็น การตอบค าถาม และ
ข้อเสนอแนะจากนิสิต รวมท้ังการเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
และสามารถแนะน าแหล่งความรู้ทางวิชาการแก่นิสิตได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา การชีแ้จง
แผนการเรียน แผนการสอน การเตรียมการสอน การแบ่งเนื้อหาการสอน การใช้เทคนิคและวิธกีาร
สอนอย่างเหมาะสมกับระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีเรียนของนิสิต การจัดวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตรงในการถ่ายทอดความรู้เสริมแก่นิสิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หลักการ 
ความเป็นเหตุเป็นผลสามารถแก้ไขปัญหาเม่ืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมท้ังในและนอกห้องเรียน 
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  2.4 ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้วิธีการวัด 
และประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของนิสิตอย่างเหมาะสม การก าหนดเกณฑ์ใน 
การประเมินผล การชี้แจงวิธีการวดัและประเมินผล ลักษณะของข้อสอบท่ีใช้เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเนื้อหารายวิชา มีข้ันตอนการจัดการสอบและการแจ้งผลการสอบตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด การวัดและประเมินผลมีความเป็นธรรมโปร่งใส และเปิดโอกาสให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวัดและประเมินผล 
  2.5 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
และสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาคารสถานท่ีตั้งและห้องเรียนมี
บรรยากาศท่ีดี มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนิสิต ท าให้เกิดสมาธิ ทักษะและกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  ส าหรับวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ได้แก ่โต๊ะ เก้าอี้ ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร์อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งาน  เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชามากย่ิงข้ึน 
 3. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หมายถึง วิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในสถานท่ีตั้งและนอกสถานท่ีตั้ง โดยในท่ีตั้งประกอบด้วย ศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ  
ซิโนบริต ศูนย์การศึกษาสงขลา และศูนย์การศึกษาพัทลุง ส่วนนอกสถานท่ีตั้งประกอบด้วย ห้องเรียน
สมุทรปราการ ห้องเรียนอู่ตะเภา ห้องเรียนชลบุรี ห้องเรียนระยอง ห้องเรียนลพบุรี ห้องเรียนนครปฐม 
ห้องเรียนนครราชสีมา ห้องเรียนนครพนม ห้องเรียนอุบลราชธานี ห้องเรียนหนองคาย ห้องเรียน
ศรีษะเกษ ห้องเรียนเชียงใหม่ ห้องเรียนพิษณุโลก ห้องเรียนก าแพงเพชร ห้องเรียนภูเก็ต ห้องเรียน
นครศรีธรรมราช ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี และห้องเรียนนราธิวาส  
 4. กลุ่มห้องเรียน หมายถึง ห้องเรียนนอกสถานท่ีตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้วิจัยได้แบ่งห้องเรียนตามภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ 
กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่มห้องเรียนภาคตะวนัออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียน
ภาคใต้ ดังนี้ 
  4.1  กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ ได้แก่ ห้องเรียนเชียงใหม่ และห้องเรียนก าแพงเพชร  
  4.2  กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง ได้แก่ ห้องเรียนสมุทรปราการ ห้องเรียนนครปฐม 
ห้องเรียนลพบุรี และห้องเรียนพิษณุโลก 
  4.3  กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก ได้แก่ ห้องเรียนอู่ตะเภา ห้องเรียนระยอง และ
ห้องเรียนชลบุรี 
  4.4  กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน ได้แก่ ห้องเรียนราชสีมา ห้องเรียนนครพนม ห้องเรียน
อุบลราชธานี ห้องเรียนหนองคาย และห้องเรียนศรีสะเกษ 
  4.5  กลุ่มห้องเรียนภาคใต้ ได้แก่ ห้องเรียนภูเก็ต ห้องเรียนนครศรีธรรมราช 
ห้องเรียน สุราษฎร์ธานี และห้องเรียนนราธิวาส 
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 5.  นิสิต หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  

สมมุติฐานในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. นิสิตท่ีศึกษาในระดับปริญญาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 2. นิสิตท่ีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 3.  นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 4. นิสิตท่ีศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน  

 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้น าเสนอตามล าดับสาระ ดังนี้  
 1. แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 2. แนวคิด/หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 3. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษา  
 เพื่อให้การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
 นอกสถานท่ีตั้ง หมายความว่า สถานท่ีจัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่ง
มิใช่เป็นท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในส่วนงานที่สภาสถาบันก าหนด  
โดยอาจจะจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งด้วยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือวิธีการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกลท้ังหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามท่ีสภาสถาบันก าหนด ท้ังนี้การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในท่ีตั้งเป็นหลักเว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น 
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา.  2552:17-18). 
  1. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมท่ีได้เปิดสอนในท่ีตั้งแล้ว 
  2. ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
  4. จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในท่ีตั้ง  
 5. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดกิาร
นักศึกษาและบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในท่ีตั้ง 
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  6. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีความปลอดภัยและมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ 
  7. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
 อธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งต่อสภาสถาบัน พร้อมท้ังเสนอเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 ก. โครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการและ
ระยะเวลาจัดการศึกษา พร้อมท้ังท่ีตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
 ข. เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดการเรียนการสอนหรือ
หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการเช่าท่ีดิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ท่ีดินหรือ
อาคารสถานท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน ก. 
 เม่ือสภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้อธิการบดีแจ้งตอ่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบภายใน 30 วัน ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งได้ภายใน 180 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะใดให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไข ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
แล้วเสนอผลการด าเนินการนั้นต่อสภาสถาบันและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบและให้
สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งก่อนวันท่ีประกาศกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับตามแนวปฏิบัติข้างต้นและแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแตว่ันท่ีประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับเพื่อเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป  (ราชกิจานุเบกษา.  2552: 17-18) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา มีท้ังกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2551 , ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งในขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยรัฐ     จ านวน    12 แห่ง   
  จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 8 แห่ง     137 ศูนย์ 
 2. มหาวิทยาลัยในก ากับ    จ านวน     7 แห่ง   
  จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 4 แห่ง      18 ศูนย์ 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ    จ านวน   24 แห่ง   
  จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 20 แห่ง    112 ศูนย์ 
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 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   จ านวน     6 แห่ง  
    จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  3 แห่ง     11 ศูนย์ 
 5. มหาวิทยาลัยเอกชน    จ านวน   36 แห่ง  
  จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 34 แห่ง    71 ศูนย์ 
 รวมสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 69 แห่ง 349 ศูนย์ ซึ่งการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษานับว่าเป็นเรื่องท่ีต้องส่งเสริมหากสถาบันการศึกษาได้
ด าเนินการตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  นิสิตจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา (ชินวรณ์  บณุยเกียรติ.  2554: ออนไลน)์   
  
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2552 ไว้ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: 1-3) 
 1. สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร
ในสถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีจัดตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนการเปิด
ด าเนินการและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีจะจัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรในสถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีจัดตั้ง จะต้องมีสถานท่ีตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานท่ีตั้งหลักตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 3. ในกรณีท่ีเป็นการเช่าสถานท่ีและอาคารเพื่อด าเนินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
จะต้องไม่เป็นการเช่าช่วงโดยเป็นการด าเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันต้องระบุก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดให้ชัดเจน 
  กรณีท่ีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้สถานท่ีและอาคารในการจัดการศึกษา
สถาบันต้องได้รับความยินยอมให้ใช้สถานท่ีและอาคารจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจของ
หน่วยงานนั้นๆ 
 4.  สถานท่ีและอาคารท่ีใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษาอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาใสถานท่ีตั้ง เช่น ห้องเรียน ห้องท างานของ
อาจารย์สถานท่ีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ห้องสมุด จ านวนหนังสือในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชา 
(กรณีบัณฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 
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 5. สถาบันต้องจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นๆ ท่ีมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานท่ีตั้ง 
และต้องแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการเหล่านั้นด้วย 
 6. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมท่ีได้เปิดสอนใน
สถานท่ีตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว   
 7. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชดุหนึ่งท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับในสถานท่ีตั้ง
โดยมีคุณวุฒิและคณุสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 8. กรณีท่ีสถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานท่ีตั้งได้ 
 9. ข้อมูลและหลักฐานท่ีสถาบัน จะต้องเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 
  9.1 โครงการการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งระบุ เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ 
ในการใช้สถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีตั้งตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในก ากับ ระยะเวลาท่ีจะเปิดสอนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรท่ีเปิดสอน หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตร) จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา 
  9.2  ส าเนาสัญญาเช่าและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่า หรือส าเนาหนังสือยินยอม
เกี่ยวกับการใช้สถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีตั้ง ในกรณีท่ีเป็นสถานท่ีหรืออาคารเช่าหรือ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้สถานท่ีและอาคาร 
  9.3  ข้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ท่ีระบุรายละเอียดของพื้นท่ีของการใช้
ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ข้อมูลแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
  9.4  ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจัดท าการเรียน
การสอนในสถานท่ีตั้งและนอกสถานท่ีตั้งท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 
  9.5  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพการ
จัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นท่ีมีมาตรฐาน 
  9.6  ข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันจัดส่งข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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 10. ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบัน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และสถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะเผยแพร่ข้อมูลการเปิดด าเนินการหลักสูตรนอกสถานท่ีตั้งของสถาบันเพื่อให้สาธารณะ
ได้รับทราบ 
 11. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง สถาบันต้องรายงาน
ให้สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแตว่ันท่ีสภา
สถาบันรับทราบ 
 12. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  
 13. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือท่ีก าหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด  
 สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษามีความส าคัญต่อสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีรูปแบบและทิศทางในการด าเนินงานอย่างมีระบบระดับสากล 
 

แนวคิด/หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี  (2546: 4-5) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนการสอน คือ 
องค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนท่ีได้รับการจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543ข: 10) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนการสอน คือ 
กระบวนการด าเนินการด้านการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดผลท่ีเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร ผู้สอน วิธกีารเรียนการสอน การประเมินผล 
อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขอื่นๆ  
 เอลลิส , จอห์น และเคนเน็ท (Ellis, John; & Kenneth.  1991: 101) กล่าวถึงการจัดการ
เรียนการสอนไว้ว่า หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้จัด
กระท าในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลท่ีตั้งเป้าหมายไว้แก่ผู้เรียน 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
หลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ฯลฯ ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้ สนองตอบความต้องการผู้เรียน 
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 ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนโดยมี
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นจุดหมายปลายทาง และมีเนื้อหาเป็นสื่อท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
รวมท้ังปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งประกอบด้วยผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อในการเรียนรู้ท่ีจะช่วยในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บังเกิดผล (นาราวดี ศิริโรจน์.  2543: 32; อ้างอิงจาก Saylor; & Alexander. 
1973: 98-102) การด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นศิลปะท่ียากและเป็นศาสตร์ท่ีลึกซึ้ง 
เพราะต้องใช้เทคนิคหลายประการ จะต้องมีความรู้ในวิชาการ ความรู้ในตัวผู้สอน กระบวนการสอน
อุปกรณ์และสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้มากท่ีสุด
และสามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้  (สงวน สุทธิเลศิอรุณ.  ม.ป.ป.: 55)  การจัดการ
เรียนการสอนเป็นงานส าคัญและเป็นงานหลักของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากทุกสถาบันการศึกษามี
จุดมุ่งหมายให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนนั้น ตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาระยะยาว ท่ีระบุไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เป็นไปเพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีต้องให้
ความส าคัญล าดับสูงสุด ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ควรมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาสาระ พัฒนา
ทักษะ กระบวนการคิด เตรียมการเพื่อเผชิญสถานการณ์ รวมถึงการประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกัน 
และแก้ปัญหา เน้นการศึกษาตลอดชวีิต สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ หลัก 4 ประการ ของยูเนสโก คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้
เพื่ออยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2543: 155,176) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวไว้ชดัเจนว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2544: 10-13) นอกจากนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 4-5) 
ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1. การสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดศาสตร์สาขาใดในระดับอุดมศึกษา ท าให้เกิดการ
วิจัยค้นคว้า สืบทอดความรู้ออกไปอย่างกว้างขวางมากข้ึน ผิดกับศาสตร์บางสาขาท่ีไม่มีการเรียนการ
สอน อาจท าให้ความรู้นั้นลบเลือนไปจากสังคม จนอาจไม่มีผู้ใดทราบเรื่องนั้นต่อไป การให้มีการเรียน
การสอนจึงเป็นการพัฒนาศาสตร์ให้มีความลึกซึ้งและเป็นท่ียอมรับมากข้ึน 
 2. การสร้างบัณฑิต การเรียนการสอนจะแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะบทบาทของการสอน
คือ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การสอนจึงมีความส าคัญต่อการสร้างบัณฑิตในสองลักษณะคือ สร้างผู้ท่ีมี
ความรอบรู้ทางวิชาชีพและวิชาการ ท าให้เข้าใจศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน
อนาคต นอกจากสร้างคนให้เป็นผู้รู้แล้ว การสอนก็ยังท าให้คนมีความคิดและพฤติกรรมท่ีถูกต้อง
ยอมรับได้ในสังคม โดยเฉพาะผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาย่อมเป็นท่ีพึ่งของครอบครัวท่ี
พึ่งของสังคมและประเทศชาติ เนือ่งจากได้รับความรู้และการอบรมมาเพียงพอท่ีบุคคลนั้นจะสามารถ
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ด ารงชีวิตท่ีมีคุณค่ามีอาชีพท่ีสุจริตและท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้น้อยการ
พัฒนาวิชาชีพชั้นสูง การสอนระดับอุดมศกึษาท าให้วิชาชีพได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับสากลเนื่องจาก
การสอนในระดับนี้จ าเป็นต้องได้ผู้ท่ีมีความรู้สูงมาช่วยกันถ่ายทอดศาสตร์ แต่ละปีจึงมีการพัฒนา
บุคคลเข้าสู่วงการวิชาชพีเพิ่มข้ึน ท าให้บุคคลเหล่านั้นมีส่วนธ ารง เผยแพร่ พิทักษ์วิชาชีพได้อย่างเต็ม
ความสามารถ การสร้างสังคมท่ีดี เชื่อกันว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งท่ีจะผลิตคนดีคนเก่งออกไปสู่
สังคม ดังนั้นการสอนท่ีมุ่งให้ท้ังความรู้และคุณธรรมแก่ผู้เรียน คือ การสร้างสังคมท่ีดีเพิ่มข้ึนโดยท่ี
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปจะช่วยเป็นผู้ชี้น าสังคม ท าตัวเป็นตัวอย่างและท าให้สังคมได้พัฒนา
ไปสู่มาตรฐานชีวิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 

 แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิรูปท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหลักการศึกษาไว้ และใช้หลักการ
ดังกล่าวเป็นตัวก าหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการศึกษา หลักส าคัญในการจัดการศึกษา 
(ตามมาตรา 8) ก าหนดไว้3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชวีิต การมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นักคดิและนักการศึกษาไทยหลายท่านได้เสนอหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2544: 5) 
 นอกจากนี้ ประเวศ  วะสี  (2537: 10) ได้กล่าวไว้ว่า โลกแห่งความเป็นจริงเป็นโลกแห่งการ
เชื่อมโยงเป็นองค์รวม การจัดการเรียนรู้ควรจะไปให้ถึง 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับท่ีเกิดความรู้ 
 2. ระดับท่ีเกิดปัญญา 
 3. ระดับท่ีเกิดจิตส านึก 
 และในทัศนะของ สิปปนนท์ เกตุทัต (2543: 2) กล่าวว่า ชีวิตจะมีความสุขได้ ชีวิตต้อง
เรียนรู้ คือ เรียนรู้เรื่องความจริง เรียนรู้เรื่องความเป็นธรรม และเรียนรู้เรื่องทางสังคมศาสตร์ ซึง่ต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชวีิต ในขณะท่ีวงการศึกษาไทยรับแนวคิดและแนวทางต่างๆ จาก
ต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่และใช้ในประเทศไทยนั้น ได้มีนักคิด นักการศึกษาไทยจ านวนหนึ่ง
พยายามค้นคิดและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนการสอนข้ึนจากความรู้
ความคิดและประสบการณ์ของตน หรือประยุกต์จากทฤษฎีและหลักการท้ังของไทยและต่างประเทศท่ี
ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2548: 130) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใดจะกลายเป็นรูปแบบได้นั้นก็จะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นระบบเสียก่อน ซึ่งในการ
จัดระบบจะต้องค านึงถึงทฤษฎีและหลักการรวมท้ังสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากลและมีผู้นิยมน าไปใช้ในการเรียนการสอนโดยท่ัวไป
สามารถจัดกลุ่มได้ 5 หมวด ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี.  2548: 7) 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหา
สาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด 
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 2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) เป็นรูปแบบ
ท่ีมุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็น
เรื่องท่ียากแก่การพัฒนา หรือปลูกฝัง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีได้จ าเป็นต้องอาศัยหลักการและ
วิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain)  
เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออก
ต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ท่ีแตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ (process skills) 
ทักษะกระบวนการเป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา อาทิ การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสวน การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น หรือ อาจเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น
กระบวนการท างานร่วมกัน ปัจจุบันการศึกษาให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาก เพราะถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด ารงชีวิต 
 5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (integration) เป็นรูปแบบท่ีพยายาม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการท้ังทางด้านเนื้อหาสาระ
และวิธกีาร รูปแบบในลักษณะนี้ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความสอดคล้องกับหลกั
ทฤษฎีทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน หรือการพัฒนาเป็นองค์รวม 
 

 แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ส าหรับแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  
2544: 106-108) 
 1. แต่ละสถาบันต้องก าหนดเป้าหมายและภารกิจท่ีชัดเจนตามความพร้อมและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละสถาบัน ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนต้อง
แสวงหาวิธีการจัดการศึกษาและยุทธศาสตร์ท่ีจะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากท่ีสุด 
 2. การพัฒนาหลักสูตร ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสูตร นอกจากมุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่างสมดุล 
ท้ังความรู้ ความสามารถและความดีงามแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการ
ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
 3. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยไม่จ ากัดวัน เวลา สถานท่ี เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยนอกจากจะ
จัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนารูปแบบให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายข้ึนอาทิ การจัด
ร่วมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทต่างๆ 
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 4. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมต้องยึดผู้เรียนเป็นหลัก โดยต้องเน้น
ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์หรือผู้สอนควรท าหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้าง
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ 
 6. ให้มีการก าหนดมาตรฐานหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การรับรองหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาแต่ละประเภทท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับอุดมศึกษาแต่ละระดับ 
 7. ให้ความส าคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
 8. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การร่วมกิจกรรม
ควบคู่กับการทดสอบตามความเหมาะสม น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมและการบริหารจัดการท้ังเพื่อพัฒนาคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
 นอกจากนี้ตามสาระพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ด้านเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด เตรียมการเพื่อเผชิญสถานการณ์รวมถึง
การประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา เน้นการศึกษาตลอดชีวิต สอดคลอ้งกับหลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้หลัก 4 ประการ คือ (อัจฉรา วัฒนาณรงค์.  2550: 
160; อ้างอิงจาก ยูเนสโก.  1997: 121) 
 1. การเรียนเพื่อรู้ เป็นการผสมผสานความรู้ท่ัวไปท่ีกว้างขวางเพียงพอเข้ากับโอกาสท่ีจะ
ศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง การเรียนเพื่อรู้หมายรวมถึงการฝึกฝนในวิธีเรียนรู้เพื่อจะได้  ตัก
ตวงประโยชน์จากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต เพื่อมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาทักษะเพื่อประกอบ
อาชีพและการติดต่อสัมพันธ์ผู้อื่น การจัดการเรียนเพื่อรู้มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ท้ังในสาขาวิชาและเข้าใจ
ในสิ่งรอบตัวเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา 
 2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง จุดประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบนี้ไม่เพียงเพื่อให้เกิด 
ความช านาญทางด้านวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ และปฏิบัติเป็นหมู่คณะ เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคมและในการ
ประกอบอาชีพส าหรับการเรียนรู้ในระบบ เป็นการเรียนในภาคทฤษฎีสลับกับการฝึกปฏิบัติงาน  
ผลท่ีได้จากการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงก่อให้ผู้เรียนเกิดปฏิภาณไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด 
คล่องแคล่วดุลยพินิจ และสามารถควบคุมการท างานเป็นหมู่คณะได้ 
 3. การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน เป็นการให้โอกาสผู้เรียนเข้าใจผู้อื่น และสร้างความตระหนักว่า
มนุษย์เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ด าเนินโครงการร่วมกันและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
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โดยชี้ให้เห็นว่า ความหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกัน และสันติภาพนัน้ล้ าค่าและคู่ควรแก่การ 
หวงแหน 
 4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อจะได้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนได้ดีข้ึน ด าเนินงาน
ต่างๆ โดยอิสรเสรีย่ิงข้ึน มีดุลยพินิจและรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน การจัดการศึกษาต้องไม่ละเลย
ศักยภาพในด้านหนึ่งด้านใดเป็นอันขาด ซึ่งได้แก่ ความจ า การใช้เหตุผล ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 
สมรรถนะทางร่างกาย และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 
 สรุปได้ว่า แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองใน
ปัจจุบัน ดังนั้นรูปแบบการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงต้องมีความหลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเน้นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และสร้างบัณฑิตให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์  
มีความใฝ่รู้ ให้ความส าคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการปรับปรุงระบบวัดผล
และประเมินผล 
 
 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 ด้านหลักสูตร  ได้มีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
 ทิศนา แขมมณี  (2535: 1)  กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึงโปรแกรมการศึกษาใดๆ ท่ีได้
ก าหนดโครงสร้างการเรียน ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ พร้อมท้ังค าแนะน าเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนของแต่ละรายวิชานั้นด้วย ส่วนปทีป เมธาคุณวุฒิ(2532: 1) ได้อธิบายว่า
หลักสูตร คือ แผนการเรียนซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิธีการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ซึ่งหมายถึงการพิจารณาคัดเลือก จัดรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ ตลอดจนการ
ประเมินผล นอกจากนี้ สงัด อุทรานันท์ (2532: 8-16) ได้ให้ค านิยามค าว่า หลักสูตรไว้ 8 แนวทาง
ด้วยกัน คือ รายวิชาหรือเนื้อหาสาระท่ีใช้งาน มวลประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อกลางหรือวิถีทางท่ีจะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ข้อผูกพันระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สิ่งท่ีสังคมคาดหมายหรือมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้รับ 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และสิง่แวดล้อมทางการเรียน รวมไปถึงกิจกรรมท้ัง
นอกห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 กู๊ด (นาราวดี ศิริโรจน์.  2543: 16; อ้างอิงจาก Good.  1973: 157) ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตรไว้ดังนี ้
 ความหมายท่ี 1 หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาท่ีจัดไว้เป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาให้จบชั้นหรือ
ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
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 ความหมายท่ี 2 หลักสูตร คือ แผนโดยท่ัวไปท้ังหมดของเนื้อหาหรือสิ่งท่ีจะสอนท่ี
สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพ เพื่อให้จบชั้นหรือได้รับประกาศนียบัตร 
 ความหมายท่ี 3 หลักสูตร คือ ประสบการณ์การศึกษาภายใต้การแนะแนวของสถาบัน 
การศึกษาท่ีออกแบบให้การฝึกหัดและประสบการณ์สูงสุดท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถออกไป
ด ารงชีวิตในสังคมได้ 
 สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติท่ีจัดกระท าให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับมวล
ประสบการณ์ท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตในสังคมได้ หลักสูตรประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร ระบบการศึกษา และรายวิชา ท่ีสอดคลอ้งกับสังคมแตล่ะยุคสมัย 
 

 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู้เป้าหมายของการศึกษาท่ี
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาวางไว้ ท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายตลอดจน
เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
ความส าคัญดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี ้ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์.  2535: 38-39) 
 1. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชีแ้นวทางปฏิบัติงาน เพราะหลักสูตรจะก าหนด
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 
 2. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน 
การศึกษาระดับต่าง ๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษาได้ 
 3. หลักสูตรเป็นแผนด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ท่ีจะอ านวยความสะดวกและ
ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย 
 4. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 5. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
ได้ผลนอกจากนี้  
 สรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรจะก าหนด
แผนการด าเนินการ แผนปฏิบัติการ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และแนวทางท่ีจะท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ 
 ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษา เสนอแนะลักษณะของหลักสูตรท่ี
ดีไว้ดังต่อไปนี้ 
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 ชาญชัย ศรีไสยาพร (2537: 17-19)  เสนอแนะไว้ดงันี ้
 1. สื่อความหมายและสะดวกท่ีจะน าไปใช้ โดยค านึงถึงผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตร
ส าหรับหลักสูตรท่ีดีนั้นเม่ือผู้บริหารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรได้ศึกษา จะสามารถท า
ความเข้าใจและเห็นแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงมีองค์ประกอบต่างๆครบ
สมบูรณ์ มีสื่อการเรียน เอกสารหลักสูตรชนิดต่างๆ พร้อมและพอเพียงส าหรับผู้เรียน ผู้สอนและ
ผู้บริหาร ท่ีจะศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 2. มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นต้น 
 3. มีความยืดหยุ่นในด้านต่าง ๆ เช่น 
  3.1 มีความยืดหยุ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนโครงสร้าง
ของหลักสูตร นอกจากจะมีวชิาบังคับแลว้ ยังต้องมีวิชาเลอืกตามความสนใจ ความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
  3.2 ยืดหยุ่นตามสภาพท้องถิ่นของผู้เรียนท่ีแตกต่างกันไป เช่น สภาพปัญหาสภาพการ
ด ารงชีวิต และสภาพการประกอบอาชีพ 
  3.3 ยืดหยุ่นตามสถานภาพของสถาบัน ให้สถาบันท่ัวไปสามารถใช้หลักสูตรให้สัมฤทธิ์
ได้  
 4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิต การศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากหลักสูตรควรสมบูรณ์ตามองค์สามของการศึกษา คือ ด้านความรู้ความคิด ด้านความเชื่อ
ความรู้สึกนึกคิด และด้านทักษะในการปฏิบัติ ผู้เรียนจึงมีความสามารถท่ีจะคิดเป็นท าเป็น และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 5. หลักสูตรท่ีดีมีความคล่องตัวพอสมควร สามารถท่ีจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ต่าง ได้เป็นอย่างดี 
 6. หลักสูตรท่ีดีควรเป็นเครื่องมือท่ีชว่ยให้การศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
 7. หลักสูตรท่ีดีควรจะเป็นหลักสูตรท่ีบุคคลทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสร้างหรือปรับปรุง
หลักสูตร มีส่วนรับรู้เรื่องการใช้หลักสูตร มิใช่ปล่อยให้นักวชิาการรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 8. หลักสูตรท่ีดีจะต้องมีการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ และเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง
ตั้งอยู่บนรากฐานท่ีเชื่อถือได้ 
 9. หลักสูตรท่ีดีควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสามารถเป็น
รายบุคคล 
 10. หลักสูตรท่ีดีควรมีการประเมินผลหลักสูตรท่ีเหมาะสมและต้องมีการประเมินอย่างมี
ระบบ ต่อเนื่องกัน เม่ือประเมินผลหลักสูตรแลว้ควรน าเอาข้อบกพร่องมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 ส าหรับหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาหรือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ (เสริมศรี ไชยศร; สุรพล บัวพิมพ์; และสุนทรี คนเท่ียง.  2543: 57-58) 
 1. หลักสูตรท่ีดี ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์ท่ีมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้
บัณฑิตสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสังคมยุคใหม่ 
โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้บทบาทของวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการพัฒนาสังคม 
 2. หลักสูตรท่ีดีต้องมุ่งเตรียมความพร้อมทางสติปัญญา ความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนเป็น
ผู้บริโภคท่ีฉลาด รู้คุณค่าของความคิด วิชาการและสรรพสิ่ง โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความลึกซึ้ง
ทางปัญญา และรู้จักใช้ความคิดข้ันสูง 
 3. หลักสูตรท่ีดีต้องให้ความส าคัญกับทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในสังคมข้อมูล
ข่าวสาร เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาท่ีเป็นสากล ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการท างาน 
 4. หลักสูตรท่ีดีต้องส่งเสริมการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มวิชาแกนบังคับท่ัวไปหรือการศึกษาท่ัวไป ควรมีรายวิชาหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในเรื่องนี้กับผู้เรียน 
 5. หลักสูตรท่ีดีควรมุ่งพัฒนาความเป็นสากล เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
ประเทศในเชิงวิชาการ เนื้อหาและประสบการณ์ รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องทันสมัย
รวมถึงการให้ความส าคัญในเรื่องความสามารถใช้ภาษาสากลในการเรียนการสอน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ วัฒนธรรม ความคิดระหว่างผู้เรียนต่างวัฒนธรรม อันจะท าให้เกิดการสร้าง
ชุมชนหรือเครือข่ายการเรียนการสอนระดับท่ีกว้างข้ึนด้วย เรื่องราวข่าวสารส าคัญทางวิชาการและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมควรได้รับการเอาใจใส่ทันท่วงที 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรท่ีดี คือ หลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นคน
ให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านสติปัญญา ด้านทักษะชีวิต ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องมีความทันสมัย มุ่งพัฒนาความเป็น
สากลและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอหลักเกณฑ์ในการ
เลือกเนื้อหาวิชา ไว้ดังนี ้
 ธ ารง บัวศรี  (2542: 222)  กล่าวว่า เนื้อหาในหลักสูตรนั้นต้องเป็นข้อมูลความรู้หรือสาระ 
ซึ่งได้ถูกเลือกสรรจากวิชาต่าง ๆ น ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การเลือกเนื้อหาท่ีจะน ามาไว้ในหลักสูตรจึง
มีหลักเกณฑ์ดังนี ้
 1.  มีประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 2. สอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
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 3. มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. เชื่อถือได้และเป็นแก่นสารของความรู้ในวิชานั้น ๆ 
 5. สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม 
 6. ครอบคลุมความรู้ในหลายๆ ด้าน 
 ส าหรับหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริม
การจัดหลักสูตรการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้(เสริมศรี ไชยศร; สุรพล บวัพิมพ;์ และสนุทรี 
คนเท่ียง.  2543: 59) 
 1. การจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวชิาหรือโปรแกรมควรต้องมี
ลักษณะยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ เนื้อหาและกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
กาลเวลา และบริบทของสังคม ท้ังนี้เพื่อฝึกพฤติกรรมประชาธิปไตย ความเป็นผู้ทันเหตุการณ์ทันสมัย 
การรู้จักตัดสินใจ และการค้นพบตนเอง 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาความรู้
กับชีวิตจริง ดว้ยวิธีการเรียนท่ีเน้นประสบการณ์ตรง กระบวนการคิด และการมีส่วนรว่มเพื่อการ
เรียนรู้แบบลึกและกว้าง รวมท้ังเพื่อส่งเสริมความสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 3. การจัดการเรียนการสอนควรใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท้ังในด้านสติปัญญา ความสนใจ ความถนัด เป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่า หลักในการเลือกเนื้อหาวิชา เป็นหลักในการจัดเนือ้หาวิชา จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีสอนท่ีหลากหลาย ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความ
ถนัดและความสนใจ ท้ังนี้อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมภายในบริบทสังคม 
 

 การปฏิรูปหลักสูตร 
 ครูบ้านนอก (2552: ออนไลน์) ได้ระบุถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-
2561) มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ  
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  
 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
หลักการและกรอบแนวคดิ เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมท้ังเสนอกลไกท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณา
ระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาระบบอื่น ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น 
จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ เป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
ตลอดชวีิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
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สาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถก้าวทันโลก  
 
 ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้ มีศีลธรรม 
คุณธรรม ค่านิยม จิตส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวทันโลก เป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถท างานมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมเสมอภาค 
 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมี
คุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักมาเป็นครูอย่าง
ต่อเนื่อง มีสภาพวิชาชพีท่ีเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต  
 4. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษา และ อปท. รวมท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชน และทุกภาคสว่น มีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ มีการน าระบบและวิธีการ
บริหาร จัดการแนวใหม่ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ 
 สรุปได้ว่า แนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร คือ แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพ มีความทันสมัย โดยปฏิรูปหลักสูตรให้เป็นแบบบูรณาการ มีความหลากหลาย เน้นการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพและเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดา้นหลักสูตร 
 ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ดังนี้ 
 วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านหลักสูตร อาจารย์และนิสิต  มี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเสนอแนะว่า ควรมีการบูรณาการรายวิชาในแต่
ละกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ต่อเนื่องและประยุกต์กับการท างานในอนาคตของผู้เรียน ส่วน ปรีชา 
หม่ันคง (2547:52-60) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านหลักสูตร นิสิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่า ควรท าการศึกษาโดยประเมินหลักสูตรและ
ติดตามผลนิสิตบัณฑิตศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
การสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษามุ่งสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อทราบ
ข้อบกพร่อง จุดอ่อนของหลักสูตรและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
ตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย และ อรทัย บุญช่วย (2542: 98) ศึกษาเรื่อง การบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ด้านหลักสูตรบางสาขาวิชาควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการ จัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อจะได้พัฒนาตนเอง สอดคล้องกับงานอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 ด้านอาจารย์ ได้มีผู้ให้ความหมายของอาจารย์ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
 ผู้สอน ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนจะท าหน้าท่ีในการก าหนดแผนการสอน รวมท้ังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดบรรยาย
การเรียนการสอน และจัดประสบการณ์ร่วมกับผู้เรียนโดยอาศัยสื่อการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน
และเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ได้ให้
ความหมายว่า ผู้สอน หมายถึง ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.  2544: 4)  และ มาตรา 4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายของค าว่า ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลกัทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ (ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 2) 
 ถาวร สารวิทย์ (2529: 89-90) กล่าวว่า ผู้สอน หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญและเป็น
องค์ประกอบสำคัญท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นจะต้องปรับปรุงบุคลิกภาพ 
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ รวมท้ังมีเทคนิคท่ีจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการสนใจท่ี
จะเรียนรู้  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 78) กล่าวว่า ผู้สอนเม่ือจะท าการสอนในระดับใดก็ตาม สิ่งจ าเป็น
พื้นฐานส าหรับผู้สอนจะต้องมีคือ พื้นฐานทางความรู้ด้านวิชาการดี มีความสามารถเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพท่ีจะท าการสอน และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีการสอน  
สรุปได้ว่า อาจารย์ หมายถึง ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สั่งสอน เป็นผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการ
เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังยังเป็นผู้ท่ีควรแก่การเคารพของศิษย์ 
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 ความส าคัญของอาจารย ์
 อาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผล เป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการโดยรอบด้านข้ึนในตัวผู้เรียน 
อาจารย์ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีความรู้เรื่องเทคนิคการสอนและ
ระเบียบวิธีท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและความทรงจ าได้ดี เข้าใจด้านจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้
และจิตวิทยาสังคมส าหรับผู้เรียน นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยสอดคลอ้งกับสังคมนั้น (ภิญโญ สาธร.  2519: 178) นอกจากนี้ 
อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541: 53) กล่าวไว้ว่า อาจารย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างผลผลิตท่ีมี
คุณภาพตรงตามเป้าหมาย คุณภาพหมายรวมถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมท้ังการอุทิศตนต่อภาระรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ด้วย ดังท่ีวัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 13) กล่าวว่า ผู้สอนมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการถ่ายทอดความคิด 
วิทยาการ และกระบวนการให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนย่อมจะเป็นผู้ท่ีท าให้การเรียนการสอนเกิดผล 
ดีได้ โดยผู้สอนควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้
 1. บุคลิกภาพของผู้สอน หมายรวมถึง การพูด เสียงท่ีพูด ความกระจ่างในการพูด ส าเนียง
ท่ีพูด หน้าตา กิริยาท่าทางและการแสดงออกต่าง ๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทัศนคติต่อวิชาชพี 
คุณธรรมจริยธรรม ความอดทน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเสียสละและความขยันหม่ันเพียร 
 2. ความรู้ของผู้สอน ผู้เรียนย่อมคาดหวังไว้สูงว่า ผู้สอนจะมีความพร้อมทางด้าน 
วิชาการ สามารถจะให้ข้อมูล สอน อธิบายหลักเกณฑ์ ทฤษฎี และข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ 
กระจ่างชัด ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และมี 
ความพร้อมท่ีจะสอน 
 3. วิธีการสอน การสอนท่ีดีนั้น รวมถึงท่ีผู้สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการแตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสม และน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ความคิด
ตามความมุ่งหมายของผู้สอน นอกจากนี้ก็ควรมีความเข้าใจ ใส่ใจต่อผู้เรียนตลอดจนความรักศรัทธา
ในวิชาชีพอาจารย์อีกด้วย 
 
 หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย ์
 การท่ีอาจารย์จะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มศักดิ์ศรี และเต็มความภาคภูมิได้นั้นจะต้องมีหลัก
ยึดเพื่อน าตนไปสู่สิ่งท่ีสูงสุด หรือเป็นอุดมคติของอาชีพ คือ การมีอุดมการณ์ ซึ่ง วลัลภา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา (2543ก: 2-5) ได้ก าหนดหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกขณะท่ีประกอบภารกิจ 5 ประการคือ 
 1. เต็มรู้ คือมีความรู้บริบูรณ์ ท้ังความรู้ด้านวิชาการและวิชาชพี ความรู้เรื่องโลก และ
ความรู้เรื่องธรรมะ 
 2. เต็มใจ คือความมีใจเป็นครู รักอาชีพและรักศิษย์ 
 3. เต็มเวลา คือความรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอนอย่างเต็มท่ี 
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 4. เต็มคน คือการพัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี
งามในการแสดงออกท้ังในและนอกห้องเรียน 
 5. เต็มพลัง คือ การทุ่มพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอน 
 นอกจากนี้ คิลโก (พนม หวัดสว่าง.  2542: 20; อ้างอิงจาก Kilgo.  1970: 251) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ ดังนี้ 
 1. ใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องพยายามรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และพยายามท าให้ผู้เรียนในห้องเรียนได้รู้จักกันด้วย 
 2. มีการวางแผนการสอนร่วมกับผู้อื่น 
 3. รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และชว่ยเหลือผู้เรียนได้ โดยจัดการเรียนการสอนท่ี
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียน 
 4. ท าให้สิ่งท่ีเป็นไปได้จริง ๆ เช่น การให้งาน การสอน ต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านเวลา 
ขนาดของชั้นเรียน ความสามารถท่ีแตกต่างกัน ภูมิหลังและอุปกรณ์การสอน 
 5. มีความสุขกับการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลพลอยได้ให้ผู้เรียนมีความสบายใจและ
ความสุข 
 6. สอนทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน ไปพร้อมๆ กับเนื้อหาวิชา 
 7. สนใจวิชาท่ีสอน 
 8. ค านึงถึงการแสดงสีหน้า ท่าทางและน้ าเสียงในการสอน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ความ
สบายใจและอบอุ่นของผู้เรียน 
 9. เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสอน และพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีเรียน (Learn how 
to learn) 
 10. ผู้สอนจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
 นอกจากนี้ การเป็นอาจารย์ท่ีดีและมีคุณภาพยังต้องเป็นผู้ท่ีมีความเป็นนักวิชาการซึ่ง
คุณสมบัติของความเป็นนักวิชาการมีดังนี้คือ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2543ก: 5) 
 1. ความใฝ่รู้ มีความปรารถนาอยากรู้ความหมายของสิ่งต่างๆ ท้ังท่ีเกิดรอบๆ ตัวและ
ปรากฏอยู่ในต ารา 
 2. ฉันทะ หมายถึง ความชอบความพอใจท่ีมีต่อสิ่งท่ีเลือกท า เลือกวิชาท่ีตัวเองถนัดซึง่จัด
ว่าเป็นอาชีพของตนเอง 
 3. ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรูปของการ
เขียนบทความทางวิชาการ เขียนหนังสือ และต ารา 
 4. ความกล้าหาญ หมายถึง กล้าท่ีจะแสดงความคิดตามท่ีตัวเองเข้าว่าถูกต้องโดยผ่านทาง
สื่อต่างๆ เช่น การบรรยาย การเขียนบทความทางวิชาการ การเรียบเรียบต ารา หรือหนังสือ 
 5. จรรยาบรรณ หมายถึง ความไม่จงใจท่ีจะบิดเบือนตรรกศาสตร์ของความคิดเพียงเพื่อ
ค้นคว้าความคิดอื่นท่ีตนไม่เห็นด้วย 
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มิเคลิช (ทัศนีย์ ตรีธาร.  2544: 21; อ้างอิงจาก Michalish.  1979: 18-19) ได้กล่าวว่าผู้สอนท่ีท าการ
สอนท้ังในด้านการศึกษาและวิชาชีพจะต้องมีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
 1.  รู้จุดมุ่งหมายของการสอนท่ีชัดเจน 
 2.  รู้ความต้องการ ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนท้ังในลักษณะเป็นกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล 
 3.  รู้จักสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังในลักษณะเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล 
 4.  รู้จักชุมชน 
 5.  รู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย 
 6.  รู้เทคนิคการสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 7.  รู้หลักการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอน 
 8. รู้การประเมินผลศึกษาและเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
 สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ควรมีหลักในการท างานเพื่อท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีได้ตั้งไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสอน มีการวางแผนการสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงมีความรอบรู้ท้ังวิชาการ วิชาชีพ สังคม โลกปัจจุบัน มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีความสุขในงานท่ีท า รักในอาชีพ 
 
 บทบาทของอาจารย์ผู้สอน 
 สุวิทย์ มูลค า; และ อรทัย มูลค า (2544: 140-143) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้สอนท่ีส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. เป็นผู้จัดการ (Manager of the learning environment) ผู้สอนต้องด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยการจัดและการวางแผน
เพื่อให้เกิดสิ่งท่ีต้องการ 
 2. เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator of individual development) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียน
แต่ละคนเรียนรู้ตามท่ีผู้เรียนต้องการ ผู้สอนจึงต้องรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและปรับวธิีเรยีน วิธี
สอนให้หลากหลาย 
 3. เป็นสื่อกลาง (Mediator of human relations) ผู้สอนมีหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท้ัง
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับกลุ่มผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ให้
การยอมรับและความอบอุ่นแก่ผู้เรียน 
 นอกจากนี้ วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 59-60) ได้กล่าวว่า ก่อนการสอนผู้สอน
ต้องวิเคราะห์ความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทัศนคติต่ออาชีพ ผู้สอนรู้สกึมีความภูมิใจในความเป็นอาจารย์หรือไม่ รู้สึกมีความสุขและ
สนุกท่ีจะสอนมากน้อยเพียงใด ผู้สอนมีความเต็มใจท่ีจะรับบทบาทภาระการสอนหรือไม่ ผู้สอนควรได้
พิจารณาตนเองจากข้อค าถามหลาย ๆ ประเด็น เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความรักการสอน ผู้สอนยังเห็นว่า
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อาชีพสอนเป็นอาชีพท่ีก่อให้เกิดความสุขทางใจ มีความปิติและเต็มใจท่ีจะสอนลูกศิษย์ มีความสุขท่ีจะ
ค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนหาวิธีการท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
 2. ความรู้ ผู้สอนมีความรู้ในสาระของวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตร (Curriculum) มากน้อย
เพียงใด ความรู้ท่ีผู้สอนมีอยู่ในระดับสูงกว่าหรือน้อยกว่าความรู้ท่ีก าหนดในลักษณะรายวิชา (Course 
Description) ผู้สอนควรเลือกสรร เสาะหาความรู้ เพื่อให้เหมาะกับหลักสูตรและระดับของผู้เรียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับวิชาชีพอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ต้องอ่านค้นคว้าและเข้าประชุมวิชาการในศาสตร์ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
 3. ศาสตร์การสอน ผู้สอนท่ีมีความรู้ด้านสาระวิชา เป็นจ านวนมากท่ีไม่อาจเป็นผู้สอนท่ีดีได้ 
เนื่องจากขาดความรู้ด้านศาสตร์การสอน ดังนั้น ผู้สอนต้องถามตนเองว่าผู้สอนทราบวิธีการสอน
หลายๆ แบบหรือไม่ การสอนบรรยายจะใช้ได้เม่ือใด การสอนสัมมนามีจุดมุ่งหมายอย่างไร จะได้ใช้ใน
กรณีใด การสอนแบบโครงการ แบบปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไร และเม่ือใดจะใช้การระดมสมองหรือ
การประชุมกลุ่มย่อย ศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีผู้ประมวลไว้ ซึ่งผู้สอนควรได้พิจารณาว่าสามารถหรือ
พร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร การรู้ศาสตร์การสอนย่อมท าให้ผู้สอนรู้วิธีการวางแผนการ
สอน วิธีการด าเนินการสอน การเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าสนใจ การเรียนเรียงสาระตามล าดับอย่างดี 
การมีอุปกรณ์ประกอบท่ีชัดเจน สวยงาม ตลอดจนการประเมินผลอย่างถูกต้อง 
 4. บุคลิกภาพ ผู้สอนท่ีมีบุคลกิภาพดี เช่น หน้าตามีความสุข อิ่มเอม ย้ิมแย้มแจ่มใส 
อารมณ์ดี สุขภาพจิตดี ย่อมชวนให้นิสิตนักศึกษา เกิดความประทับใจ ต้องการเรียนด้วยและถ้าเป็นผู้
ท่ีพูดได้คล่องแคล่ว เสียงดัง ฟังชดั พูดชดัถ้อยชัดค าแล้วย่ิงท าให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาเลื่อมใส สนใจ
ติดตามฟังเรื่องท่ีอาจารย์สอนได้มากกว่า การนั่งฟังอาจารย์พูดเบาๆ ไม่ชัดเจน ไม่ได้ยิน ท าให้เกิด
การเบื่อง่าย ผู้สอนจึงควรปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับการมีอาชีพเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องพิถีพิถันกับเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องแต่งกาย น้ าเสียงและท่าทางเนื่องจาก
ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่เบื้องหน้าของคนเป็นจ านวนมาก แม้ว่าอาจารย์จะไม่จ าเป็นต้องหล่อหรือสวยเหมือน
ดาราโทรทัศน์ แต่ควรอยู่ในระดับรองๆ เพราะเป็นอาชีพท่ีต้องปรากฏกาย โดยเฉพาะต่อหน้ากลุ่มชน
ท่ีเป็นเยาวชนจ านวนไม่น้อยซึ่งชอบความดูดี สง่างามเช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543: 12) ได้กล่าวว่า ในการเรียนการสอนทุกระดับผู้เรียน
ต้องการผู้สอนท่ีมีความรู้ดี มีประสบการณ์ มีวิธีสอนดี เป็นกันเองและเข้าใจผู้เรียน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ควรชีแ้นะให้เห็นถึงความเหมาะสม ความถูกต้องและวิจัยในการเรียนด้วยพร้อมกันไปการให้ข้อติชม
อย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา เต็มไปด้วยความหวังดี จะช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ดีข้ึน 
 
 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทและภาระหน้าท่ีของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จากการท่ีเคย
สอนอย่างเดียวจ าเป็นจะต้องมีส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ท าหน้าท่ีใหม่ๆ ได้อย่างมีคุณค่ามี
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ประสิทธิภาพและมีความหมายต่อการอุดมศึกษา ต่อสังคมและบุคคลต่อไป แนวทางการพัฒนาท่ี
จ าเป็นส าหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาส าหรับปัจจุบันและอนาคตสามารถแยกออกได้ ดังนี้
(ไพฑูรย์  สินลารัตน์.  2543: 10) 
 1.  การเปลี่ยนบทบาทมาเน้นท่ีการสร้างองค์ความรู้ 
 2.  การพัฒนาการสอนโดยเน้นกระบวนการสอนเชิงสร้างสรรค์(Innovative Styles) 
 3.  การเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.  การดูแลศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ
 5.  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 6. การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ท้ัง 6 ประการนี้ถือได้ว่าเป็นความจ าเป็นท่ีคณาจารย์จะได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอ การพัฒนาคณาจารย์จึงครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังกล่าว
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ แมคแนนและแมคเคย์ช ิ(ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง.  2543: 1; อ้างอิงจาก 
Magnan.  1989 and McKwachie.  1978) ได้เสนอบทบาทท่ีนอกเหนือจากการสอนท่ัวไปเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญ (The Expert) การเป็นผู้สอนในชั้นเรียน เนื่องจากประสบการณแ์ละความรู้ท่ี
เฉลียวฉลาดไม่ได้หมายความว่าผู้สอนมีความรอบรู้ไปหมดทุกอย่างถ้าผู้เรียนถามค าถามในสิ่งท่ี
ผู้สอนตอบไม่ได้ ผู้สอนต้องกลับไปค้นคว้าหรือแนะน าแหล่งคน้คว้าเพื่อให้ผู้เรียนหาค าตอบได้  
 2. ผู้มีอ านาจอย่างเป็นทางการ (The Formal Authority) ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน และตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด 
 3. ผู้แทนสังคม (The Socializing Agent) บทบาทของผู้สอนจะมีมากกว่าการเป็นผู้สอน
เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นตัวแทนของคุณค่า ข้อเท็จจริง มาตรฐาน กระบวนการ กิจกรรม และความ
สนใจในสาขาวิชาผู้สอนด้วย 
 4. ผู้อ านวยความสะดวก (The Facilitator) ผู้สอนควรช่วยเหลือผู้เรียน โดยการชีแ้นะ 
แหล่งวิทยาการต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีการพัฒนา
ตนเอง 
 5. ผู้เป็นแบบอย่าง (The Role Model) ผู้สอนจะต้องแสดงภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสมเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ควรแสดงบุคลิกลักษณะและความม่ันใจในตัวเองออกมาในระหว่างการสอน 
 6. ผู้เป็นมนุษย์ (The Person) พึงระลึกอยู่เสมอว่าตวัเองเป็นมนุษย์ท้ังในและนอกห้องเรียน 
ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อม่ันและกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างแท้จริง
ออกมา 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดา้นอาจารย์ผู้สอน 
 ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ กาดเซลา  
(พนม หวัดสว่าง.  2542: 19; อ้างอิงจาก Gadzella.1974: 9) ได้วิจัยเรื่องอาจารย์ในอุดมคติของ
นักศึกษาในวิทยาลัยรัฐวอชิงตันตะวันตก (Western Washington State College) โดยใช้
แบบสอบถาม ถามนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 300 คน ผลการวิจัยพบว่าลักษณะท่ีส าคญัท่ีสุด
ของอาจารย์ในอุดมคติของนักศึกษาตามล าดับความส าคัญ 5 ด้าน ได้แก ่
 1. มีความสนใจและกระตือรือร้นในวชิาท่ีสอน 
 2. สามารถท่ีจะอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดแจ้งในสภาพท่ีผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 
 3. มีความรู้ดีท้ังเนื้อหาวิชาและเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
 4. วัดผลด้วยความรอบคอบและยุติธรรมในการให้เกรด 
 5. วางแผนการสอน ก าหนดหัวข้อการเรียนอย่างมีระบบ ตลอดจนมีรายชื่อหนังสือ 
ประกอบการเรียน 
 ส าหรับลักษณะอาจารย์ท่ีนักศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญน้อยท่ีสุด คือ การท่ีอาจารย์เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมหรือโครงการต่าง ๆ และท าการวิจัย แต่งต ารา หรือเขียนบทความ
นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: 33) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ตามทัศนะของนิสิตแพทย์ พบว่าอาจารย์เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญย่ิงในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นผู้ให้การสนับสนุน แนะแนว กระตุ้น และเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการและวชิาชีพได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ ชวีภัทร ธรรมเกษร.  (2552: 116) ได้ศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
พบว่านักศึกษามีทัศนะต่อการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน จึงควรน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์แจ้งให้อาจารย์รับทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีศักยภาพย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ สพุรรณี เพชระ.  (2552: 98-99) ได้
ศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้านผู้สอนว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ด้านผู้สอนมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอน อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาวิชา และสอดคลอ้งกับลกัษณะของผู้เรียน ควรน าผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมสัมมนา หรือการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีให้แก่ผู้สอน เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้สอนและเพื่อให้ผู้สอนน าความรู้และ
ประสบการณ์ด้านนั้นๆ มาถ่ายทอดแก่ผู้เรียนต่อไป 
 สรุปได้ว่า อาจารย์ คือผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนท้ังใน
เรื่องการสอน การเอื้ออ านวยความสะดวก การให้ค าปรึกษา สนับสนุน ชี้แนะแนวทาง และเป็น
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แม่แบบท่ีดีหากผู้สอนมีคุณภาพ ท้ังในความรู้ วิธีการสอน และด้านบุคลิกภาพ ย่อมจะท าให้การเรียน
การสอนด าเนินไปได้ด้วยดีและส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตท่ีดีด้วยเช่นเดียวกัน 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้มีผู้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนการสอนใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี ้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ชีวภัทร  ธรรมเกษร.  2552: 33; อ้างอิงจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  2551)  ให้ความหมายว่ากระบวนการเรียนการสอน 
หมายถึง กระบวนการท่ีอาจารย์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะตลอดจนความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง  
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2554: ออนไลน)์ ให้ความหมายว่า กระบวนการเรียนการสอน 
หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอนหรือการใช้วิธีการต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วยการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการน าผลการประเมิน
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ทิศนา แขมมณี (2552: 383) กล่าวว่า วิธีการสอนเป็นกระบวนการ หรือข้ันตอนในการ
ด าเนินการสอน วิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งก็คือข้ันตอนในการด าเนินการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบและ
ข้ันตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือแกน่ส าคัญของวิธีสอนแตล่ะวิธี เพื่อชว่ยให้สามารถใช้วิธีได้
อย่างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของวิธีนั้นๆ โดยวิธีสอนมีให้เลือกหลากหลายผู้สอนควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุ่งหมาย เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
แล้วยังชว่ยให้บทเรียนมีความน่าสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเพิ่มข้ึนด้วย และการ์ดเนอร์ (Gardner.  
1985: 7-8; อ้างอิงจาก ศิลป์ชัย เทศนา.  2554: ออนไลน)์ ได้กล่าวถึงผู้สอนและวิธีการสอนของผู้สอน
ว่ามีบทบาทส าคัญขณะอยู่ในห้องเรียน ท่ีจะก่อให้เกิดเจตคติต่างๆ ในตัวผู้เรียนหากผู้สอนมีทักษะ 
การสอนภาษาท่ีเก่งและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเรียน ตลอดจนมีวิธีการสอนท่ีดึงดูดใจ  
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนได้  
 นอกจากนี้อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2551: 49) สรุปว่า วิธีสอน คือ วิธีการท่ีผู้สอนใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจนคติ ซึ่งจะสังเกตได้  
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแลว้ การเรียนการสอนแต่ละ
ครั้งจึงต้องมีหลักในการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม คือ เลือกตามลักษณะเนื้อหาวิชา เลือกตาม
ความสามารถของผู้สอน เลือกตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ เลือกโดยพิจารณาหลักการของการเรียนรู้ส าหรับ
ธรรมชาติของเนื้อหาและแต่ละวิชานั้นจะมีเนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเลือกเทคนิควิธีสอน
ท่ีเหมาะสมจึงต้องมีการพิจารณา 
 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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 ความส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนอย่างมาก เนื่องจากความท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้รูปแบบการเรียน
การสอนเปลี่ยนไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และต้องบูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมและการ
ด ารงชีวิตในสังคม โดยได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการคือ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนจดัเนื้อหา
สาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ” พันธ์ศักดิ ์พลสารัมย์; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
และ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง (2543: 1-2) นอกจากนี้ นาราวดี ศิริโรจน ์ (2543: 8) และอรทัย  
บุญช่วย (2542: 24) ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกันว่า การเรียนการสอนเป็นการจัดด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดตารางสอน การจัดแผนการ
สอน การจัดชั้นเรียน การจัดอาจารย์เข้าสอน การจัดบริการอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนมีความส าคัญ คือ ท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี
เพราะมีทิศทางในการสอน โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  วิธีสอน 
เทคนิคการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล จึงท าการเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
 
 หลักกระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรค านึงถึงหลักการดังนี ้(อาภรณ์  ใจเท่ียง.  2546:  
73-76) 
 1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลักสูตรฉบับปัจจุบันมีความ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย สามารถค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่เรียน และรักการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีคิด วิธีการท าวิธีการ
แก้ปัญหา และสอนอย่างมีล าดับข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดคุณลกัษณะตามท่ีหลักสูตรมุ่งหวัง 
 2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจดุประสงค์การสอน กล่าวคือ ผู้สอนต้องพิจารณาว่า
จุดประสงค์การสอนในครั้งนั้นมุ่งเน้นพฤตกิรรมด้านใด 
 3. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
 4. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิชา 
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 5. จัดกิจกรรมให้มีล าดับข้ันตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
ไม่สับสน และสามารถโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ีเรียนได้ 
 6. จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ โดยใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสม 
 7. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
 8.  จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการท่ีท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน 
 9. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายให้เหมาะกับสถานการณ์ 
 10. จัดกิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ สนุกสนาน และเป็นกันเอง 
 11. จัดกิจกรรมแลว้ต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้ง เพื่อคน้หาข้อดีข้อบกพร่อง 
แล้วน าผลไปปรับปรุงแก้ไขส าหรับใช้ในครั้งต่อไป 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2554: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง หลักการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ ให้กับผู้เรียนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 ไว้ดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จะต้องจัด
ให้มีองค์ประกอบการเรียนรู้ครบท้ัง 3 ส่วน ได้แก1่) การรับรู้ คือ การแสวงหาและการรับข้อมูล
ข้อความจากประสบการณ์สัมผัสต่างๆ 2) การบูรณาการความรู้ เป็นการน าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ใหม่มาคิด มาท าความเข้าใจ และการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้เดิม เพื่อขยายหรือสร้างความรู้
และ 3) การประยุกต์ใช้ คือ การน าความรู้มาใช้การแก้ปัญหาหรือท างานในชีวิตประจ าวัน 
สรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรค านึงถึง ความสอดคล้องของหลักสูตร ลกัษณะ
เนื้อหาวิชา จุดประสงค์การสอน รวมไปถึง วัย ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยมีล าดับ
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเรียนและใช้สื่อ เทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังมีการวัดผลการใช้กิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก้ไขส าหรับใช้ในครั้งต่อไป 
 
 แนวโน้มของการเรียนการสอน  
 ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าและวจิัยน าเสนอรูปแบบของการเรียนรู้การสอนท่ีปรับเปลี่ยนเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน ดังจะเห็นได้ว่าหลายประเทศหันมาสนใจในเรื่องของการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดย วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 23-25) มีหลักการคือ 
 1.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) คือ การให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของการ
ท่ีจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาศกัยภาพไปตลอดชวีิต เนื่องจากศาสตร์ทุก
สาขามีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดย้ัง ทุกประเทศมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตลอดเวลา เนื่องจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ก้าวไปไกล และมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยี ก็จะท าให้องค์กรนั้นไม่สามารถพัฒนาได้ทันสมัย มีผลต่อประเทศชาติด้วย เนื่องจาก
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ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมการเรียนรู้ ถ้าคนในสังคมเข้าใจปรัชญาและหลักการของเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แต่ละฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะสนับสนุนให้คนในองค์กรได้มีการพัฒนาการอบรมตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการผลิตหรือด้านต่างๆ มีผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่าง
ย่ิง คนในองค์กรจ าเป็นต้องรับรู้เพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 2.  การเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) คือ การท่ีศาสตร์ทุกสาขาได้เอื้อสู่ผู้เรียนทุก
ระดับทุกชนชั้น ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาสู่สถาบันเพื่อรับการศึกษา แต่สามารถศึกษาเรียนรู้อยู่กับ
บ้านหรือท่ีท างานโดยผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเอกสาร ต ารา โทรทัศน์ วีดิทัศน์ หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเคยเรียนแต่ดั้งเดิมท่ี
ต้องมาเรียนยังสถานท่ีท่ีจัดการศึกษาให้ แต่ในอนาคตการเรียนรู้ทางไกล จะมีบทบาทมากข้ึน
เนื่องจากความพร้อมทางเทคโนโลยี และความต้องการของผู้เรียนมีระดับกว้างขวางข้ึนผู้เรียนอาจจะ
เรียนในสถานท่ีหนึ่งผู้สอนสอนอยู่ในอีกแห่งหนึ่ง แต่สามารถมองเห็นกันผ่านจอภาพและสามารถ
อภิปรายโต้ตอบกันได้ เม่ือมีค าถามหรือมีกิจกรรมอภิปราย 
 3. การเรียนเพื่อให้รู้ว่าเรียนอย่างไร (Learning how to learn) ผู้สอนจะต้องชีแ้นะให้ผู้เรียน 
เรียนรู้วิธีการ ท่ีจะได้ความรู้มาด้วยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed learning) และรู้
กระบวนการท่ีจะแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเม่ือผู้เรียนรู้วิธีการแลว้ก็จะสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่รอบๆ ตัวของผู้เรียน จึงจ าเป็นท่ีจะแนะแนวทาง
ผู้เรียนว่า ควรจะมีวิธีแสวงหาความรู้ และรับความรู้มาได้อย่างไร 
 4. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered learning) คือ การเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการเรียน เลือกรูปแบบของการเรียน “เรียนเชิงรกุ” หา
ความรู้ด้วยตนเองจากเอกสาร เพื่อน แหล่งความรู้ สิ่งแวดล้อมโดยมีอาจารย์เป็นผู้ชีแนะ ในการเรียน
นั้นผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมีหลักวิชา
รองรับ ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ เรียบเรียง ประมวล และรายงานข้อค้นพบได้ โดยท่ีผู้สอน
มีส่วนร่วมในการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ ให้แหล่งข้อมูลเสนอแนะวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้เรยีน 
แก้ไขข้อเข้าใจผิด ติดตาม และประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบหลากหลาย ท้ังการให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองให้กลุ่มประเมินร่วมกัน การประเมินจากผลงานและการประเมินจากข้อทดสอบ 
 5. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology-based instruction) 
ปัจจุบันอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากท้ังอุปกรณ์ท่ีเป็น
เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ แผ่นซดีีรอม เครื่องเปิดภาพและเสียง
จากแผ่น เครื่องท่ีน าภาพวีดีทัศน์หรือสไลดล์งในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียน
เห็นภาพชัดเจน เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนข้ึน เพราะสามารถได้ยิน เห็นภาพ ภาพก็เคลื่อนไหวได้ เม่ือดู
ไม่ทันก็สามารถย้อนภาพไปศึกษาใหม่ได้ หรือท าส าเนาจากแบบเรียนนั้นได้ 
 ผู้สอนจะต้องพิจารณาระบบการสอน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ สาระการสอน สภาพนิสิต 
ดังนั้นการเลือกวิธีการสอน จึงข้ึนอยู่กับการวางแผนการสอนของผู้สอนว่ามีวัตถุประสงคอ์ย่างไร การ
เลือกวิธกีารสอนนั้น ในแตล่ะบทเรียน หรือชั่วโมงสอนชัว่โมงหนึ่งอาจใช้วิธีการสอนหลายๆ แบบก็ได้ 
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ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อหาสาระท่ีจะสอน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 19-21) แบง่วิธีการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ปาฐกถา คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ สาระข้อมูลจากหัวข้อท่ีก าหนดให้
อย่างพิถีพิถัน มีระบบในการเรียบเรียงสาระท่ีน ามาพูด ลักษณะการพูดเป็นพิธีการและเป็นการเสนอ
ความรู้หลักจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ 
 2. บรรยาย คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ในหัวข้อท่ีก าหนดโดยมีวิธีการพูดท่ีเป็น
กันเองมากกว่าการปาฐกถา ผู้พูดอาจใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดหรืออาจใช้วิธีการสอนอื่น ๆ
ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได้ อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้การบรรยายเป็นหลัก 
เนื่องจากสามารถคลุมเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามหลักสูตรได้อย่างเต็มท่ี 
 3. การอภิปรายอนุกรม คือ การจัดผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ให้หัวข้อท่ี
เรียงล าดับกัน ประกอบด้วย 4-5 คน พูดเรียงล าดับหัวข้อ  
 4. การอภิปรายเป็นคณะ คือ การจัดให้วิทยากรพูดในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟัง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
 5. การสอนโดยใช้โทรทัศน์ ใช้ในการสอนท่ีมีนิสิตนักศึกษาจ านวนมากเพื่อประหยัดเวลา 
ในการสอน ผู้สอนอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยาย หรือการสาธิตประกอบการบรรยายลงเทปโทรทัศน์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาไปพร้อม ๆกัน 
 6. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนอาจน าเสนอสาระของรายวิชาผ่านทางคอมพิวเตอร ์
มีภาพเคลื่อนไหวท่ีมีสีสันสวยงาม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจสาระของการสอนมากข้ึน 
 7. การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึก การค้นคว้า 
การคิด การเขียน การสเนอความคิดการรับฟัง และการท างานร่วมกัน เป็นการเรียนแบบศึกษา
ค้นคว้าอภิปราย และน าเสนอรายงาน 
 8. การสัมมนา คือ การท่ีผู้สอนและผู้เรียนได้วางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน โดยก าหนด
หัวข้อท่ีจะศึกษาร่วมจากการท่ีผู้สอนจะให้ข้อมูลความคิด ทฤษฎีพื้นฐานซึ่งจะจัดในรูปของวิทยากรมา
แสดงปาฐกถาหรือบรรยาย จากนั้นเป็นการค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายกลุ่มย่อย ตลอดจนเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า 
 9. การศึกษาเฉพาะกรณีหรือโครงการ เป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นิสิตนักศึกษาในกลุ่ม
ย่อยได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อหาข้อมูลมาตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ไขปัญหา 
 10. การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนย่ิงข้ึน การสอนภาคปฏิบัติจ าเป็นต้อง
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผลมากย่ิงข้ึน 
 11. การสาธิต การศึกษาหลายกรณีจ าเป็นต้องสาธิตให้นิสิตนักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง เช่น 
สาธิตการขาย 
 12. การสอนเป็นรายบุคคล เป็นการสอนท่ีเน้นการพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคนเปน็หลัก 



 38 

 13. การสอนแบบโปรแกรม เป็นการจัดบทเรียนส าเร็จรูปซึ่งอาจจะอยู่ในรูปต าราแบบเรียน 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ การสอนแบบนี้ผู้สอนต้องเตรียมบทเรียนส าเร็จรูปไว้ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
 14. การฝึกประสบการณ์ตรง การสอนโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงมีความจ าเป็นอย่าง
ย่ิงโดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพ วิธีการสอนแบบนี้จึงต้องเป็นการนิเทศชีแ้นะ 
 สรุปได้ว่า การสอนมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้ไม่มีวิธีการสอนแบบใดดีท่ีสุด จึงเป็นหน้าท่ี
ของผู้สอนท่ีจะผสมผสานวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนือ้หาวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด จึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 ลักษณะวิธีการสอนท่ีดี 
 บวร เทศารินทร์ (2554: ออนไลน)์ ได้กล่าวถึงการสอนท่ีดีควรมีลกัษณะดังนี ้
 1.  มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนด้วยการกระท า การได้ลงมือท าจริงให้ประสบการณ์ท่ีมี
ความหมาย 
 2. มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 3.  มีการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เรียนด้วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรมต่างๆ 
 4. มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี 
 5. มีการใช้สื่อการสอน จ าพวกโสตทัศนวัสด ุเพื่อเร้าความสนใจ ช่วยผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
ได้ง่ายข้ึน 
 6. มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเร้าความสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและดู
ผลการปฏิบัติของตนเอง 
 7. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ ด้วยการซักถาม หรือให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ 
 8. มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีดีมี
ประโยชน์ไม่เลียนแบบใคร 
 9. มีการใช้การชักจูง ในระหว่างเรียน เช่น รางวัล การชมเชย คะแนนแข่งขัน เครื่องเชิดชู
เกียรติ การลงโทษ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยัน หม่ันเพียรในการเรียน 
 10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมี
การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยกย่องความคิดเห็นท่ีดี ผู้เรยีนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้สอน 
 11. มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอนเสมอ 
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 12. มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ 
เพื่อให้แน่ใจว่าการสอนของผู้สอนตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
 นอกจากนี้วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 72) กล่าวถึง วธิีการสอนท่ีดี ต้องรวมถึง
การท่ีผู้สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้ผู้เรียน โดยวิธีการแตกต่างกันออกไปอย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความคิด ตามความมุ่งหมายของผู้สอน นอกจากนี้ก็
ควรมีความเข้าใจต่อผู้เรียน ตลอดจนความศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์อีกด้วย 
 สรุปได้ว่า วิธีการสอนท่ีดี ควรมีลกัษณะท่ีผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ คิด
เป็น ท าเป็น อย่างริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้สอนควรใช้สื่อการสอนและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้มากน้อยเพียงใด 
 
 แนวทางการพัฒนาการสอนระดับอุดมศึกษา  
 ส าหรับการพัฒนาการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้สอนจะต้องพิจารณาระบบการ
สอน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ สาระการสอน สภาพผู้เรียน ดังนั้นการเลือกวิธีการสอนจงึข้ึนอยู่กับ
การวางแผนการสอนของผู้สอน ว่ามีวัตถุประสงคอ์ย่างไร วิธีการสอนนั้นในบทเรียนหนึ่งหรือชั่วโมง
สอนชั่วโมงหนึ่ง อาจใช้วิธีการสอนหลาย ๆ แบบก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเนื้อหาสาระท่ีจะสอน ผู้สอนควร
ตั้งค าถามตนเองเสียก่อนว่า (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  2544: 72) 
 1. สอนท าไม ผู้สอนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ของการสอนว่าจะสอนไปท าไม ให้ผู้เรียนได้
อะไรบ้าง เช่น ต้องการให้มีทักษะในการขายของในห้างสรรพสินค้าได้ เม่ือทราบวัตถุประสงค์ ผู้สอนก็
จ าเป็นจะต้องจัดประสบการณ์การเรียน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ้าจะให้ความรู้เป็น
พื้นฐาน ผู้สอนต้องวางแผนให้ผู้เรียนได้เรียนทฤษฎีเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความคิดตามท่ีก าหนดไว้ 
การสอนจึงต้องจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระดังกล่าว 
 2. สอนใคร ผู้สอนควรรู้จกัผู้เรียนว่ามีพื้นฐานอย่างไร อุปนิสัยใจคอ ธรรมชาติของผู้เรียน 
เพื่อพยายามจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนเป็นวัยรุ่นนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้
นาน ก็จะต้องจัดบรรยากาศของการเรียนให้มีการเคลื่อนไหวกันได้บ้าง จัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม 
แข่งขันตอบปัญหา เล่นเกมส์ ท าแบบฝึกหัด อ่านบทเรียนส าเร็จรูป หรือสรุปเขียน 
 3. สอนอะไร ผู้สอนจะต้องทราบว่าเนื้อหาสาระท่ีจะสอนนั้นครอบคลุมหัวข้อใดบ้างกับ
หลักสูตรท่ีวางไว้หรือไม่ และผู้เรียนควรได้รับความรู้ความคิด หรือทักษะใด จากบทเรียนนั้นๆ ผู้สอน
จะต้องพยายามศึกษาเนื้อหาสาระของรายวิชา พยายามจัดล าดับของสาระการสอนให้น่าสนใจไม่ยาก
เกินไป ไม่ง่ายเกินไป ได้ประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน 
 4. สอนอย่างไร การเตรียมวิธีการสอนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก จ าเป็นต้องจัดเนื้อหา
สาระให้สอดคล้องกับรายวิชานั้น ๆ ในบางกรณีจะต้องสอนแบบบรรยาย เช่น การให้ความรู้หลักหรือ
ทฤษฎีส าคัญ ๆ แต่เนื้อหาสาระบางอย่างต้องใช้วิธีการฝึกความคิด และการตัดสินใจ ซึ่งน่าจะได้ใช้
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การอภิปรายหรือการเรียนกลุ่มย่อยมากกว่าวิธีอื่น การเลือกวิธีการสอนนั้นหมายรวมไปถึงการกะ
เวลาให้สอดคล้องกับบทเรียน ตลอดจนการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีเหมาะสม 
ชัดเจนและน่าสนใจอีกด้วย 
 5. สอนแลว้ได้อะไร การเตรียมแผนท่ีจะประเมินผลการสอนไปแล้ว ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือพัฒนาความรู้ ความคิด ทัศนคติ หรือทักษะตามท่ีอาจารย์สอนหรือไม่วิธีการวัดผลอาจ
มีหลายวิธีผู้สอนจึงควรเตรียมแผนท่ีจะคิดวิธีการประเมินผลไวล้่วงหน้านอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2537: 70) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสอนว่าในการพัฒนารูปแบบการสอนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ จุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน การเลือกใช้วิธีสอนวิธีการวัดและประเมินผล 
สรุปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาการสอนระดับอุดมศึกษา ผู้สอนจะต้องพิจารณาระบบการสอน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ สาระการสอน สภาพผู้เรียน แล้วจงึเลือกวิธีการสอน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการวาง
แผนการสอน และวัตถุประสงค์ของการสอน ซึ่งก็เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพนั้นๆ 
 
 แนวคิดในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 แนวคิดในการในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้ (พันธ์ศักดิ์
พลสารัมย์; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา; และ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง.  2543: 92) 
 1. การเรียนการสอนท่ีลดการบรรยายเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 2. มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา และระดับของผู้เรียน
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีท่ีเน้นการเรียนแบบมุ่งให้เกิดความคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ และ
ทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการกลั่นกรองหรือย่อย ข้อความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้  
 3. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน ได้แก่ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต การจัดการ
สอนกึ่งมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 
 4. จัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่ผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 นอกจากนี้ วชิัย วงษ์ใหญ่ (2543: 24) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้สอน
น าไปพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 2. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และมิติสัมพันธ์ 
 3.  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านเหตุผลคณิตศาสตร์ 
 4. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา 
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 5. กิจกรรมศูนย์วิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
 6. กิจกรรมการวัดและประเมินผลท่ีเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 

 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอน ควรเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ลดการ
บรรยาย มีวิธีการสอนและใช้สื่อท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ควรเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์และมิติสัมพันธ์ ด้านเหตุผลคณิตศาสตร์ ด้านภาษา พร้อมท้ังมีการ
วัดและประเมินผลท่ีเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดา้นกระบวนการเรียนการสอน  
 ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้  
ธวัลรัตน์ พลเจริญ (2546: 90)  ศึกษาเรื่อง ทัศนะของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบว่า ด้านการเรียนการสอน นิสิตมี
ทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผู้สอนให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีการผสมผสานสาระความรู้ในแต่ละรายวิชา ให้การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะท้ังของตนเองและผู้อื่น รวมถึงสอนความรู้ด้านจิตพิสัย 
ในเรื่องของการปลูกฝังด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สามารถน าความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เห็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมนอกจากนี้
พนม หวัดสว่าง (2542: 64) ได้ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะท่ีจ าเป็นต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมตลอดเวลาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนนุให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถน าเสนอความรู้ท้ังวิเคราะห์และวิจารณ์ สว่น วิน ุทองพวง 
(2542: 107-114) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพฯตามทัศนะของอาจารย์และ
นักศึกษาใน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการเรียน การสอน ด้านการให้บริการนักศึกษา ด้าน
สังคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจัดกจิกรรมนักศึกษา และด้านอาคารสถานท่ี ผลการศึกษาพบว่า ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การท าแผนการเรียนการสอน 
เพื่อสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมให้นักศกึษาได้
มีโอกาสร่วมประเมินการสอนของอาจารย์ 
 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย วธิีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ
ประสบการณ์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้เกดิ
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ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามความมุ่งหมาย พร้อมท้ังบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้มีผู้ให้ความหมายของการวัดและประเมินผลในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 
 มีนักวิชาการหลายท่าน ได้อธิบายความหมายของค าว่าการวัดผลและการประเมินผลไว้ 
ดังนี้สมนึก ภัททิยธนี (2541: 1) ให้ความหมายของ การวัดผล ว่าหมายถึง กระบวนการหาปริมาณ
หรือจ านวนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ อย่างใดอย่างหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดจะออกมาเป็น
ตัวเลข หรือสัญลักษณ์หรือข้อมูล การประเมินผล หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆท่ีได้จาก
การวัดผลโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน ไพศาล หวังพานิช (2535: 4) ได้
กล่าวว่า การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติว่า ได้ผลตรงตามเป้าหมาย
เพียงใด การวัดผลการศึกษาท าหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบผลการเรียนการสอนว่าผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ได้ผลระดับใด ผู้เรียนมีความสามารถชนิดใดบ้าง
และมีสิ่งใดท่ีบกพร่องต้องแก้ไข และน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการการติดตามผล การตัดสิน หรือ
วินิจฉัยสิ่งต่างๆ ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งผลท่ีได้จะออกมาเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ หรือข้อมูล 
 
 ความส าคัญของการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลเป็นสิง่ส าคัญในการเรียนการสอน เพราะเป็นตัวชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
จุดอ่อน จุดแข็งของการเรียนการสอน การวัดและประเมินท่ีดีเปรียบเสมือนค าติชมในเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ให้กับผู้สอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มองเห็นร่วมกันว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นอย่างไร (อุทุมพร
(ทองอุไทย) จามรมาน.  2531: 1) ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐจะต้องด าเนินการปฏิรูป
หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ให้บังเกิดผลตามสาระส าคัญของ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในสังคม
นานาชาติมีมากข้ึน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
กระบวนการส าคัญประการหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตบัณฑิต คือการสร้างกระบวนทัศน์
ของการวัดและการประเมิน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์;
จริยา หาสิตพานิชกุล; และ อาภรณ์ บางเจริญพรพงค.์  2543: 6) 
 สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน เพราะเป็นตัวบ่ง
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง จุดด้อย จุดเด่นของการเรียนการสอน ซึ่งกเ็สมือนกระจกท่ีสะท้อนเงาออกมาตาม
ความเป็นจริง และน าสิ่งสะท้อนท่ีได้มาพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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 หลักการวัดผลและประเมินผล 
 ไพศาล หวังพานิช (2535: 11-15) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ท่ีถือเป็นหลักการของการวัดและ
ประเมินผล ดังนี ้
 1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการวัดแตล่ะครั้งต้องม่ันใจว่าสามารถวัดสิ่งท่ีต้องการจะวัด
ได้อย่างแท้จริง 
 2. ใช้เครื่องมือท่ีดี ในการวัดแต่ละครั้งย่อมข้ึนอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้เป็นอย่าง
มาก ถ้าเครื่องมือมีคุณภาพดี ผลการวัดย่อมดีเชื่อถอืได้ ถ้าเครื่องมือไม่ดี ไม่แน่นอน ผลการวดัก็ย่อม
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนตาชั่งท่ีไม่ดี ย่อมบอกน้ าหนักไม่ตรง เป็นต้น 
 3. มีความยุติธรรม ในการวัดผลการศึกษา การท่ีจะน าผลการวัดมาเปรียบเทียบกันในกลุ่ม
หรือจะน าไปเทียบกับมาตรฐานอย่างอื่น เพื่อจะตัดสินระดับสูงต่ าของความสามารถในการเรียนของ
ผู้เรียนและจะต้องเป็นผลการวัดท่ีได้จากการวัดท่ียุติธรรมกับทุกคน 
 4. แปลผลได้ถูกต้อง ผลการวัดท่ีได้ในแต่ละครั้งเพื่อน าผลท่ีได้ดังกล่าวไปใช้อธิบายหรือ
เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะกระท าได้ถูกต้องเพียงใดย่อมข้ึนกับ
หลักเกณฑ์ท่ีใช้และความสมเหตุสมผลว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยท่ัวไปแล้วมักจะมีการแปลผล 
การสอบอยู่ 2 ลักษณะ คือ แปลโดยเปรียบเทียบผลการวัดภายในกลุ่มของผู้เรียนกับเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานท่ีมีอยู่ การแปลผลในลักษณะใดก็ตาม จ าเป็นต้องค านึงถึงเสมอว่าคะแนนหรือผลการวัดท่ี
ได้นั้นใช้แทนคุณลักษณะใดของผู้เรียน ผลการวดันั้นมีความละเอียดเพียงใด เป็นผลการวัดท่ีมีอยู่ใน
ระดับใด มีหน่วยเท่ากันหรือไม่ ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดมีมากน้อยเพียงใด 
 5. ใช้ผลการวัดได้คุ้มค่า การวัดผลท่ีดีมิได้มีความมุ่งหมายแต่เพียงการตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียนว่ามีคุณภาพเป็นเช่นไร ได้หรือตกเท่านั้น ควรจะมุ่งหวังท่ีจะค้นหาความเด่น
หรือด้อยของผู้เรียน เพื่อจะได้พัฒนาหรือปรับปรุงความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้ดีข้ึนดังนั้นใน
การวัดผลแตล่ะครั้งควรจะได้น าผลท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าของการลงทุนและสอดคลอ้งกับ
ความมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการวัดผล 
 สอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี  (2541: 16-17) ได้กล่าวถึงหลักการวดัและประเมินผลดังนี ้
 1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน กล่าวคือ การวดัผลจะเป็นสิ่ง
ตรวจสอบผลจาการสอนของผู้สอนว่า ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมาก
น้อยเพียงใด 
 2.  เลือกใช้เครื่องมือท่ีดีและเหมาะสม ผู้สอนควรเลอืกใช้เครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพดี เพื่อ
ให้ผลการวัดถูกต้องแม่นย าและเชื่อถอืได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ต้องพยายามใช้เครื่องมือวัดหลายๆ 
อย่าง เพื่อช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
 3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เม่ือจะใช้เครื่องมือชนิดใด ต้อง
ระวังความบกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของผู้สอน และต้องมีความสนใจหรือฝึกทักษะในการ
วัดอยู่เสมอ 
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 4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เม่ือได้ผลการวัดออกมาแล้ว 
 5. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของการวัดคือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของ
ผู้เรียน นั่นคือ ต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น-ด้อย ในเรื่องใด และหาทางปรับปรุงแก้ไข
แต่ละคนให้ดีข้ึน พร้อมท้ังหาวิธีปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 สรุปได้ว่า หลักในการวัดผลและประเมินผล ควรวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน เลือกใช้เครื่องมือท่ีดี มีคุณภาพ มีความยุติธรรม สามารถแปลผลประเมินผลได้
อย่างถูกต้อง และใช้ผลการวดัให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายท่ีแท้จริงของ
การวัดผล 
 
 ระบบการวัดผลและประเมินผล 
 สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2536: 487-488) ได้แบ่งระบบการวัดและประเมินผล ดังนี ้
 1. ระบบอิงเกณฑ์ เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับว่าบุคคลมี
ความสามารถหรือคุณลักษณะท่ีต้องการแล้วพัฒนาบุคคลให้ถึงซึ่งเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว ถ้าเม่ือใด
การพัฒนาบุคคลท าได้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็เป็นท่ียอมรับได้ว่าบุคคลนั้นๆ มีความสามารถหรือมี
คุณลักษณะตามท่ีต้องการแล้ว สิ่งท่ีน ามาเป็นเกณฑ์ก าหนดนั้นมีได้หลายอย่าง แต่ในกรณีของการ
วัดผลสัมฤทธิ์มักจะเน้นเกณฑ์ท่ีเป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยจะก าหนดลงไปว่าผู้เรียน
จะต้องมีความสามารถหรือคุณลักษณะใดบ้าง จึงจะยอมรับได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ การ
ก าหนดจุดหลักในการพัฒนาความสามารถหรือคุณลักษณะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการเรียน
การสอน เพราะจะท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าจะพัฒนาบุคคลไปสู่จุดใดและสักเท่าไรจึงจะพอ บุคคลท่ีถูก
พัฒนาจะได้พยายามไปให้ถึงเกณฑ์ก าหนดดังกล่าวเป็นการแข่งขันกับตัวเองท่ีจะต้องไปให้ถึงเกณฑ์
ท่ีก าหนด สรุปได้ว่า ระบบอิงเกณฑ์มุ่งวัดและประเมินผู้เรียนว่ามีความสามารถตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีก าหนด 
 2. ระบบอิงกลุ่ม เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการเปรียบเทียบความสามารถหรือคุณลักษณะของ
บุคคลโดยอาศัยกลุ่มอ้างอิงเป็นหลัก ความส าเร็จของบุคคลในระบบนี้ข้ึนอยู่กับว่า ความสามารถหรือ
คุณลักษณะท่ีต้องการนั้น ๆ เขามีอยู่เหนือผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน ถ้าเหนือกว่าผู้อื่นมากก็ถือได้วา่มี
ความส าเร็จในระดับสูงแต่ถ้าเหนือกว่าผู้อื่นไม่มากก็ถือได้ว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จจะเห็นได้ว่าถ้าใน
กรณีของการวัดผลสัมฤทธิ์แล้ว สภาพหรือลักษณะของกลุ่มเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของบุคคล
ตามเป้าหมายของหลักสูตร กล่าวสรุปได้ว่า ระบบอิงกลุ่มเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของ
ผู้เรียนว่าเด่นหรือด้อยกว่าผู้อื่นในกลุ่มเพียงใด 
 ส าหรับเทคนิคการวัดและประเมินในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การสอบ การเสนอ
รายงาน การบันทึกการร่วมกิจกรรม การบันทึกประเมินตนเองในการปฏิบัติและฝึกวิชาชีพ และการ
น าเสนอเพื่อการสร้างองค์ความรู้ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์; จริยา หาสิตพานิชกุล; และ อาภรณ์ บาง
เจริญพรพงค์.  2543: 58) 
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 สรุปได้ว่า ระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษามี2 ระบบ คือ ระบบอิงเกณฑ์ท่ีมุ่ง
เนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และ ระบบอิงกลุ่ม ท่ีเชื่อว่าบุคคลมีความ
แตกต่างกันจึงยึดถือคนสว่นใหญ่หรือกลุ่มใหญ่ในการเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากคะแนนของแต่ละ
คนกับคะแนนของคนอื่นภายในกลุ่ม 
 
 แนวคิดในการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 
 จรูญ ชูลาภ (2554: ออนไลน์) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปการวัดผลและ
ประเมินผล ว่า ควรเน้นการก าหนดมาตรฐานการประเมินโดยผู้สอนท้ังระบบ ถ้ามีหลักสูตรดีผู้สอนดี 
วิธีสอนดีก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาต้องดีเพราะผู้สอนรู้แล้วอาจไม่น าไปสู่การปฏิบัติ จึงต้องมี
การวัดผลและประเมินผล การประเมินภายในสถาบันการศึกษา ก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะสะท้อนให้เห็นการ
จัดการศึกษาว่ามีคุณภาพหรือไม่และการประเมินภายนอกจากคนหรือองค์กรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันการศึกษา ก็เป็นอีกระบบหนึ่งท่ีจะยืนยันถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 นอกจากนี้ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์; จริยา หาสิตพานิชกุล; และ อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ 
(2543: 67-78) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
 1.  การปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จ าเป็นจะต้องพิจารณาโดยองค์รวม
ตั้งแต่เป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทยในการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย
การจัดหลักสูตรให้สนองตอบต่อเป้าหมายของหลักสูตร ขณะเดียวกันในการจัดกระบวนการเรยีนการ
สอนก็ต้องค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตร เป้าหมายของการจัดการศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และ
ท่ีส าคัญ คือ ในการวางแผนการสอนจะต้องวางแผนการวัดและการประเมินผู้เรียนควบคู่ไปด้วยในทุก
กิจกรรม โดยมีลักษณะเป็นการบูรณาการการวัดและการประเมินเข้าไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 2. การพัฒนาในเรื่องของการวัดและการประเมิน ไม่สามารถแยกด าเนินการโดยล าพัง
จ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและใน
บางครั้งยังสามารถใช้การประเมินเป็นตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการสอนและรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านหลักสูตร 
 3. การวัดและการประเมินผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนแล้ว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อมาตรฐานการศึกษา การก าหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพเชิงเทคนิค เพื่อสามารถน าไปใช้ในการประเมินเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนระหว่าง
การศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4. ระบบการวัดและการประเมินผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ      
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1) ด้านผู้สอน 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านผู้บริหาร 4) ด้านสังคมและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 5) ด้านนโยบาย
และการจัดการในระดับชาติ และ 6) ด้านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล ควรพิจารณาองค์รวมตั้งแต่เป้าหมาย
การจัดการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียน โดยมีการวัดและประเมินเข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการสอนและการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ส าหรับระบบการวัดและประเมินผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาของไทย
ต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) ด้านผู้สอน 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านผู้บริหาร 
4) ด้านสังคมและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 5) ด้านนโยบายและการจัดการในระดับชาติ และ6) ด้านการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดา้นการวัดผลและประเมินผล 
 พนม  หวัดสว่าง  (2542: 65)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ต่อหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
ด้านการวัดและประเมินผลว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะ
ว่า ควรมีการวัดผลท่ีชัดเจนไม่ล าเอียง ให้ความส าคัญต่อการวัดผลภาคปฏิบัติและด้านปฏิบัติอย่าง
ยุติธรรม ส่วนอรทัย บุญช่วย (2542: 102) ท าการวิจัยเรื่องการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ การบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้านการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับ  ปานกลาง ซึ่งได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหงควรปรับปรุงและส ารวจความต้องการของอาจารย์ในการจัด
อบรมเรื่องการวัดและประเมินผล ควรประกาศผลการสอบก่อนการลงทะเบียนให้ตรงเวลาท่ีก าหนด  
นอกจากนี้ รสริน สุทองหล่อ (2543: 105) ท าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษา
ทางไกลของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบว่า นักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และได้สรุป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามว่าควรเพิ่มเวลาท่ีใช้ในการสอบปลายภาคให้มากข้ึน ควร
ปรับปรุงวิธีการประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าให้มีความเหมาะสมและชัดเจน 
ส าหรับพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา; และทิพยรัตน์ สีเพชรเหลอืง.  (2543: 
57-58) ได้สรุปรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี ในด้านการ
ประเมินควรมีหลากหลายวิธี ดังนี้ 
 1. การประเมินโดยกลุ่ม กลุ่มสามารถท่ีจะประเมินความร่วมมือในกลุ่มความรับผิดชอบใน
งานท่ีมอบหมาย การช่วยท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ สามารถมองเห็นชัดเจนและประเมินได้ว่าผู้ใดควร
ได้รับคะแนนของการมีส่วนในกลุ่มมากน้อยเพียงใด ผู้สอนอาจท าแบบประเมินให้ผู้เรียนประเมินตาม
หัวข้อต่างๆ และให้ผู้เรียนประเมินกันเอง 
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 2. การประเมินโดยผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีการฝึกให้รู้จักการประเมินตนเองว่า ได้
ใช้ความพยายามในการมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 3. ประเมินโดยผู้สอน ผู้สอนอาจจะประเมินท้ังกระบวนการเรียนของผู้เรียน โดยดูจากการ
อภิปรายซักถาม ให้ข้อความรู้ ซึ่งอาจจะประเมินเป็นรายบุคคลได้ 
 สรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญท่ีสถาบันการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอน ให้รู้จักหลักการและวิธีการวัดและประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัด
และประเมินผลอย่างถ่องแท้ พร้อมท่ีจะส่งเสริมด้านเด่น และเติมเต็มในส่วนท่ียังบกพร่องของผูเ้รียน
และน าผลการปรับปรุงท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 ด้านปัจจัยเก้ือหนุน ได้มีผู้ให้ความหมายของปัจจัยเกื้อหนุนในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง สิ่งท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Astin.  1968: 50-51) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (2554: ออนไลน)์ ให้ความหมายไว้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึงสถานท่ีรวบรวม
สื่อ เครื่องมือ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยได้จัดระบบการบริหารเพื่ออ านวยความ
สะดวก ในการสืบค้น และฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง สิ่งท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เช่น อาคารสถานท่ี 
ห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 
 
 ความส าคัญของปัจจัยเก้ือหนุน 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน มีห้องสมุดต ารา หนังสือ 
วารสาร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการสืบค้น และ
เสาะแสวงหาความรู้ท้ังภายในและภายนอกประเทศมีบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ของนักศึกษา  (อัจฉรา วัฒนาณรงค์.  2545: 9)  นอกจากนี้ปรัชญา เวสารัชช์ (2545: 14) 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาในระบบยังต้องอาศัยชั้นเรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียนและบรรยากาศแวดล้อมท่ีใช้ในการจัดการศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัด
การศึกษาโดยใช้สื่อก็ตาม สอดคล้องกับ พันธศ์ักดิ์ พลสารัมย์; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา; และ 
ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง (2543: 111) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมท่ีจะ
เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ และหน่วยงานท่ีพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสอน ศนูย์ผลิตสือ่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น การจัดการด้านสภาพแวดลอ้มท่ีดีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน
และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองสรุปได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุนมี
ความส าคัญต่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องสมุด 
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ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 ปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
 อาคารสถานท่ี 
 ไลลา เบ็ญฮาวัน (2554: ออนไลน)์ ให้ความหมายของอาคารสถานท่ีไว้ดังนี้ อาคารสถานท่ี
หมายถึง อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์อินเตอร์เน็ต ห้องทะเบียน ห้องธุรการ  ห้องพยาบาล 
โรงอาหาร ห้องสุขา ท่ีจอดรถ สถานท่ีเล่นกีฬา และบริเวณพืน้ท่ีภายในสถานศึกษาสอดคล้องกบั 
ประดิษฐ์ คุณรัตน์ (2539: 1-2) ท่ีให้ความหมายว่า อาคารสถานท่ี หมายถึง สิ่งก่อสร้างภายใน
สถานศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมอื่น รวมท้ังใช้กระท าอย่างอื่นนอกเหนือจาก
การเรียนการสอน แบ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบ และ กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 197) ให้
ความหมายว่า  การรู้จักจัดหา รู้จักใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการควบคุมดูแลรักษา  
การให้บริการแก่ชุมชนและการรู้จักส่งเสริมท านุบ ารุงอาคารสถานท่ีให้อยู่คงสภาพดี และสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 สรุปได้ว่า อาคารสถานท่ี หมายถึง สิ่งก่อสร้างภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งใช้ในการเรียน
การสอนและการจัดกจิกรรม รวมถึงกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน ประกอบดว้ย อาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
 คุณลักษณะของอาคารเรียนท่ีดี  
 วรรณภา อิทธิไมย์ยะ (2537: 12-15) ได้สรุปคุณลักษณะของอาคารสถานท่ี ดังนี้ 
 1.  อาคารเรียน ควรเป็นอาคารถาวรใช้งานได้หลายงาน ถูกสุขลักษณะ จ านวนและขนาด
ของอาคารเรียนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา รวมท้ังอาคารประกอบ เช่น หอประชุม โรงอาหาร โรง
พลศึกษา โดยยึดหลักการต่อไปนี้ 
  1.1  ด้านประโยชน์ใช้สอย ให้เกิดผลดีกับการเรียนการสอน ความปลอดภัย สงบสุข 
ร่มเย็นส าหรับนักศึกษาเป็นส าคัญ 
  1.2  สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลายอย่าง เกี่ยวกับอาคารหรือตัวอาคาร ควรดัดแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมได้ง่าย โดยไม่ต้องท าลายให้ยุ่งยาก 
  1.3  บรรยากาศเหมือนบ้าน สี เพดาน ผ้าม่าน ผนังห้อง พื้นห้อง โต๊ะ เก้าอี้ ชวน  ให้น่า
อยู่และสะดวกในการใช้ 
  1.4  ทนทานต่อการใช้งานท้ังท่ีถูกวิธีและไม่ถูกวิธี มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อการ ใช้
งานเพราะนักศึกษาอาจจะไม่รู้จักใช้และรักษาให้ถูกวิธี  
 2. ห้องเรียน ควรอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ มีอุปกรณ์ครบครันและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มีแสงสว่างพอเหมาะ ขนาดห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อ
สะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 3. อาคารประกอบและห้องพิเศษ เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์  
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ห้องประชุม ห้องอุปกรณ์การสอน จะต้องมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 4. บริเวณสถานศึกษา ควรค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ตกแต่งบริเวณให้สวยงาม 
ร่มรื่นเหมาะในการจัดกิจกรรมและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา 
 5. สภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดลอ้มจะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการด้านร่างกาย 
จิตใจ และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษาเนื่องจากมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 6. การตกแต่งสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณสถานศึกษา ข้ึนอยู่กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องซึ่ง
จะต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการตกแต่งบริเวณ ตอ้งมีการวางแผนท าโครงการไว้ล่วงหน้างานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรู้จักใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมท้ังการควบคุม 
ดูแลรักษา การให้บริการชุมชน การรู้จักส่งเสริมทะนุบ ารุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ให้คงสภาพดีและสนอง
ความต้องการได้อย่างเพียงพอ โดยมีขอบข่ายของงานอาคารสถานท่ีดังนี้   
   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.  (2554:ออนไลน์) ได้สรุปคณุลักษณะของอาคารสถานท่ี 
ดังนี้  
 1. วางแผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ 
 2. ให้บริการการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯและผู้มาใช้บริการ 
 3. บริหารและควบคุมระบบอาคารสถานท่ีต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
 4. ให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบอาคารสถานท่ีและงานสาธารณูปโภคต่างๆ  
 5. บริหารจัดการต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากรและนักศึกษาด้วยการ
วางแผนสภาพแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย 
 และ สิรินดา วรรธนะวิภาค (2541: 42) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับอาคารสถานท่ี ซึ่งมีลักษณะเด่นๆ อยู่ 8 ประการ คือ 
 1. ท่ีนั่ง ของนักเรียนห่างพอเหมาะสมท่ีจะอ่านอักษรบนกระดานได้ 
 2.  ห้องเรียนมีแสงสว่างและการระบายอากาศ 
 3.  มีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้นักเรียนใช้ค้นคว้า 
 4.  ขนาดโต๊ะ เก้าอี้ พอเหมาะกับตัวนักเรียน 
 5.  ท่ีนั่ง ในห้องเรียนมีครบจ านวนนักเรียน 
 6.  สภาพอากาศในห้องเรียนไม่ร้อนอบอ้าว 
 7.  สภาพห้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ร้อนอบอ้าว 
 8.  มีบริการถ่ายเอกสารและการพิมพ์ 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะอาคารเรียนท่ีดี ควรค านึงถึง ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความ
ประหยัด ความสวยงาม และประสิทธิภาพ ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
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 ห้องสมุด 
 ห้องสมุด เป็นศูนย์วิชาการและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการ
สอน การวิจัย การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ เช่น ต ารา วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่นใน
สาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ ฟลิ์มสตริป แถบบันทึกเสียง
เทปบันทึกภาพโปสเตอร์ ภาพผนึก ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช แผนท่ี สไลด์(คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา.  2543: 78-81) นอกจากนี้รุ่งฤดี อภวิัฒนศร (2550: 9) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
ห้องสมุด คือ แหล่งรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ท้ังท่ีเป็นวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เลือก
จัดหาเข้ามาอย่างทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ มีการจัดการท่ีเป็นระบบ
โดยบรรณารักษ์วิชาชีพ และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ซึ่งมีความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อ
จัดบริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและเข้าถึงสารนิเทศอย่างรวดเร็ว โดยการน า
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
ในการท างานของห้องสมุดท่ัวโลก 
 ความส าคัญของห้องสมุด 
 รุ่งฤดี อภิวัฒนศร (2550: 10) กล่าวถึงความส าคัญของห้องสมุดไว้ดังนี ้
 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการรูปแบบต่าง ๆ จัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็น
สถานท่ีให้การศึกษา ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการได้ทุกสาขาวิชา เลือกศึกษาจาก
นักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งคนใดก็ได้ พึงพอใจศึกษาจากสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
หลากหลายประเภทเท่าท่ีต้องการ จัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีให้โอกาสผู้ใช้ในการเลือกหาความรู้
อย่างแท้จริง 
 2. ห้องสมุดเป็นแหล่งท่ีทุกคนเลือกศึกษาค้นคว้าได้โดยอิสระ อาจเป็นการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อให้เข้าใจดีย่ิงข้ึนในสาขาท่ีตนก าลังศึกษาอยู่หรือเลือกศึกษาวิชาอื่นๆ ซึ่งตนสนใจ นอกเหนอืจาก
สาขาวิชาท่ีเรียนตลอดจนอ่านข่าวสารความรู้ต่างๆ ในชีวิต 
 3. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการเพื่อการศึกษา มีบริการช่วยค้นคว้าและเสนอแนะการอ่านช่วย
ให้ผู้เรียนขยายขอบเขตการศึกษาของตนให้กว้างขวางออกไปได้มากข้ึน จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านให้แก่ผู้ใช้ 
 4. ห้องสมุดเป็นสถานท่ีท่ีผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาจเลือกอ่าน
วรรณกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลิน ให้ความจรรโลงใจ ให้ความสนุกสนานเบิกบาน 
 5.  ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารนิเทศให้สม่ าเสมอ จึงช่วยให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโลก 
 6. ห้องสมุดทุกแห่งมีระบบการจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริการเป็นท่ีพึงพอใจ
ของ ผู้มาใช้บริการ ระบบการจัดการประการหนึ่ง คือ มีกฎมีระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการ
ของห้องสมุดร่วมกัน เป็นการฝึกฝนผู้ใช้ให้รู้จักใช้สาธารณประโยชน์ด้วยความระมัดระวังเรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดี  
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 สุพัตรา คูหากาญจน์ (2542: 50) ได้กล่าวว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมและรวบรวมความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษา องค์ประกอบของห้องสมุดท่ีมีคุณภาพมีดังนี้ 
 1.  มีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีบรรจุอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และวิธกีารอื่นๆ ท่ีครบตรงตามหลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นอย่างน้อย 
 2. การมีเนื้อหาสาระทางวิชาการครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่างๆ อย่าง
พร้อมมูล พร้อมท่ีจะน ามาศึกษาได้ 
 3. มีความทันสมัย และสามารถสนองตอบความต้องการในการค้นคว้าของผู้ใช้ห้องสมุดได้ 
 4. มีระบบการสืบค้น และบริหารท่ีเอื้อต่อผู้ใช้ 
 5. มีระบบของการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ห้องสมุดอยู่เป็น
ประจ า 
 นอกจากนี้บุญช่วย จินดาประพันธ์ (2536: 68) ได้สรุปวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องสมุดไว้ 
5 ประการคือ 
 1.  เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งวิทยาการให้ผู้สนใจศึกษา 
 2.  เพื่อความรู้ เพื่อสนองตอบความใคร่รู้ของมนุษย์ 
 3.  เพื่อการค้นคว้าให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงข้ึน 
 4.  เพื่อความจรรโลงใจ 
 5.  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานท่ีสร้างความเพลิดเพลินใจ 
 สุพัตรา คูหากาญจน์ (2542: 50) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเบนช์มาร์กกิงกับแผนก
วิชาวิทยาศาสตร์การสอน สถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีนานยาง พบว่า 
ห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ ควรมีหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย
บรรจุอยู่ในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะน ามา
ศึกษาได้ โดยหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลชว่ยอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการสามารถสนองตอบ
ความต้องการในการค้นคว้าของผู้ใช้ห้องสมุด โดยมีระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้ห้องสมุดอยู่เป็นประจ าด้วย 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2554: ออนไลน)์ ได้เสนอองค์ประกอบของห้องสมุดท่ีดี ดังนี ้
 1.  มีการจัดสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละชุมชนเช่น หนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ eBook eJournal Online Databases 
 3.  มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีท าให้การบริการฐานข้อมูลและ
การสืบค้นสะดวก เช่น มีซอฟตแ์วร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล ใน
ลักษณะ Digital Library และ Virtual Library 
 4.  มีบริการสารนิเทศท่ีช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
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 5.  มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดท่ีมีความรู้ ความเต็มใจในการบริการการเข้าถึง
แหล่งความรู ้
 6.  มีผู้ใช้บริการท่ีสนับสนุนการบริการความรู้สู่สังคม มีการเชื่อมโยงบริการทางสังคมเข้าหา
แหล่งความรู้ในห้องสมุด และบริการของห้องสมุดเอื้อประโยชน์ต่อสังคม 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของห้องสมุดท่ีดี ควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีครบตาม
หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นอย่างน้อยและครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างพร้อม
มูล มีเทคโนโลยีท่ีให้บริการระบบการสืบค้นและบริการท่ีสะดวกเอื้ออ านวยต่อผู้ใช้บริการ ส่วนสถานท่ี
และบรรยากาศก็เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน 
 
 สื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัตถุ สิ่งของ ภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนตัวบคุคล
วิธีการ สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนบังเกิดผลดีสื่อ
การสอนมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป เช่น อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การศึกษา เทคโนโลยีการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า สื่อการสอนมากกว่า 
เพราะมีความหมายกว้างขวาง มิใช่หมายถึงเพียงสิ่งของท่ีใช้ประกอบการสอนแต่หมายถึงทุกอย่างไม่
ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม หากน ามาประกอบการเรียนการสอนแล้วเกดิความเข้าใจง่าย 
รวดเร็ว ชดัเจนข้ึนเรียกว่า สื่อการสอนท้ังสิ้น (กิติมา ปรีดีดิลก.  2532: 68) นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์(2535: 244) ให้ความหมายของ สื่อการเรียนการสอน หมายถึงสิ่งท่ีน าความรู้ไปสู่ผู้เรียน 
อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ คือ สื่อประเภทสตทัศนูปกรณ์ หมายรวมถึง วัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา 
 จุดมุ่งหมายของการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอนควรมีจุดมุ่งหมาย
ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  2535: 250) 
 1.  สร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิดและได้ประสบการณ์ตรง  มากข้ึน 
 2.  สร้างความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
 3.  ให้นักศึกษาสามารถจ าสิ่งท่ีเรียนได้ในระยะยาว 
 4.  น าสิ่งท่ีเป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากข้ึน 
 5.  สร้างพื้นฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา 
 6.  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจบทเรียนและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 7.  เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 8.  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ทบทวนสรุป และท าให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน 
 9.  เสริมสร้างกิจกรรมท่ีแปลกออกไป และให้ นศ.มีส่วนร่วมในบทเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ 
 10. ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้เร็วข้ึน 
 ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนท่ีดี (จิตตชา นิลด า.  2542: 22-23) ได้เสนอดังนี ้
 1.  ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับท่ีได้ลงทุนจัดหา 
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 2.  ความประหยัด 
 3.  มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม น่าสนใจ ดูแล้วเข้าใจง่าย 
 4.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายบทเรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
 5.  ตรงกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.  เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และความต้องการของผู้เรียน 
 7.  คงทนถาวร ใช้ได้หลายๆ ครั้ง 
 ดังนั้น ผู้สอนควรรู้จักเลอืกอุปกรณ์ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับบทเรียน อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ภาพยนตร์ โทรทัศน์วงจรปิด วีดิ
ทัศน์ คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน การน าเสนอทางคอมพิวเตอร ์เป็นต้น (วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา.2544: 13) สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนมี
คุณภาพย่ิงข้ึน มีความครบถ้วนของเนื้อหา ควรมีระบบในการถ่ายทอดท่ีดี จะช่วยการรับรู้ของ
นักศึกษาได้ดี  (ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง.  2543: 19) 
 สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนท่ีดี ควรจะสอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรียน ท้ังยังเร้าหรือดึงความสนใจของ
ผู้เรียนได้ และสิ่งส าคัญคือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดา้นปัจจัยเก้ือหนุน 
 ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
ในรายงานการวิจัยเอกสาร เรื่องระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
กล่าวไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีห้องสมุดต ารา หนังสือ วารสารท้ัง
ภาษาไทย และต่างประเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการสืบค้นและเสาะแสวงหาความรู้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศมีอาณาบริเวณและ 
บรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนิสิตนักศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย.  
2543: 8)  
 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก; และ สุวัฒน์ วัฒนวงศ ์
(2540: 75-82) ได้ท าการศึกษารายงานการวิจัยเรื่องความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรในด้านการบริการของมหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตความต้องการบริการ
จากหอสมุดกลางในระดับสูงสุดคือ ต้องการสื่อและสิ่งพิมพ์ท่ีทันสมัย การจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองควรมีไว้ในห้องสมุดรวมท้ังปรับระบบห้องสมุดให้ทันสมัย ดังท่ี นารี  
รมย์นุกูล (2547: 42-43) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด 
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การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า ห้องสมุดมีความส าคัญส าหรับ
นักศึกษามากเพราะเป็นแหล่งวิชาการท่ีอาจารย์และนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองห้องสมุดท่ีดีนั้นควรมีหนังสือหลากชนิดท่ีเหมาะสมกับรายวิชาและความสนใจของ
นักศึกษา สภาพห้องสะอาด ปลอดโปร่ง และสะดวกสบายท่ีจะเข้าไปศึกษาค้นคว้า จะเห็นได้ว่าปัจจัย
เกื้อหนุนด้านห้องสมุดเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ช่วยให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเกิดองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้การเรียน
การสอนมีคุณภาพย่ิงข้ึน ส่วน ณัฐพล พุ่มชุมพล (2546: 77) ได้ท าการศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่า 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน นิสิตมีทัศนะว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
เพราะจ านวนของสื่อและหนังสอืส าหรับค้นคว้ายังไม่เพียงพอและไม่มีความทันสมัย สื่อและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอนประจ าในห้องบรรยายยังขาดแคลน ห้องเรียนบางห้องสื่อและอปุกรณ์
ต่างๆ ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ และ นาราวดี ศิริโรจน์ (2543: 103) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป์ พบว่า การบริหารวิชาการ
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมต่ ากว่าเกณฑ์ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน มีจ านวนไม่เพียงพอกับอาจารย์และ
นักศึกษา เช่น เครื่องเทปบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเกิดการช ารุด
เสียหายโดยไม่มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้ดีข้ึน  
 สรุปได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุนเป็นสิ่งท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกด้านวิชาการ ท้ังอาคารสถานท่ี
ห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ได้รับประสบการณ์จริง และสามารถน าความรู้ ทักษะ ความช านาญ ไปใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีพและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดย
มีชื่อขณะก่อตั้งเริ่มแรกว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ต่อมาได้รับการยกฐานะและเปลี่ยนชื่อมาเป็น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.  2517 ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตไป
ยังจังหวัดพัทลุง ชื่อวิทยาเขตเดิมท่ีระบุเฉพาะจังหวัดสงขลาไม่เหมาะสมกับสถานภาพการขยายงาน 
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.  2535 เม่ือ
ภาระงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้เพิ่มมากข้ึน สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้มีมติให้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2539  วิทยาเขตสงขลาเปิดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม 5 คณะ ได้แก่ คณะ
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ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2554: ออนไลน)์ 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา 
 ปณิธานของมหาวิทยาลัย ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เป็นนักวิชาการและนักวชิาชีพท่ีมีจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการสร้างงาน สื่อสารและ
วิจารณ์ ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยทักษิณเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและ
สังคมให้มุ่งเน้นการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยการบูรณาการภูมปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากล กับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคม
ท่ีดี 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มี
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งแสวงหา
และพัฒนาองคค์วามรู้ด้วยการวิจัยจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการ
ร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริหารวิชาการท่ีหลากหลาย รวมท   งท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ 
 ประวัติวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยาลัยท่ีมีแนวคิดการจัด
การศึกษาในรูปแบบใหม่ ขยายโอกาสไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศ แก้ปัญหาการขาด
แคลนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นการลดต้นทุนการเดินทางของนิสิต สนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ท าให้ในปี 2548 มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลาย
มหาวิทยาลัย และในปี 2549 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (Thaksin University Management for Development College) มีชื่อย่อว่า U-MDC จากนั้น
ได้มีการวางกรอบขยายงานตามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้เชิงทฤษฎี มีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ในการให้บริการด้าน
วิชาการ ด้านการฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของทุก
องค์กร สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ ตามปรัชญาท่ีว่า “วิทยาลัยแห่งการคิดนอกกรอบ กล้าเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และ
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บูรณาการน าไปสู่การจัดการเพื่อการพัฒนา”  (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.  2551: 22-23).  ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 4 สาขาวิชา ส าหรับการจัดเรียน
การสอนนอกสถานท่ีตั้งได้เปิดการเรียนการสอนรวม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551-2553 จ านวน 2,553 คน (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2554: ออนไลน)์ 
 
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานวิชาชีพ สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ของตนเองได้อย่าง ดีเลิศ ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น าและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีภูมิปัญญาทางความคิด และทัศนคติในการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และวิทยาการณ์
ใหม่ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  
 พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(Thaksin University Management for Development College) มีชื่อย่อว่า U-MDC จากนั้นได้มีการ
วางกรอบขยายงานตามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ปรัชญาการศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาทักษิณ 
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ.  2551 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2551 มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชพี ด าเนินการสอน การวจิัย การให้บริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
วิทยาลัยด าเนินยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีมีล าดับข้ันตอนการคัดเลือกนิสิตอย่างเป็น
ระบบ พัฒนาระบบงานด้านทะเบียนให้เป็นคลังข้อมูลท่ีทันสมัย ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษา 
แนะน าแหล่งความรู้ทางวิชาการแบบครบวงจร (One Stop Service)  และจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อบริการสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และบุคคลท่ัวไปท่ีให้
ความสนใจพร้อมติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนด้วยการจัดอาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียน
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การสอน ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.  2554: ออนไลน)์ 
 วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและ
เป็นท่ียอมรับขององค์กรโดยท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 พันธกิจ เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ  โดยการน าของคณะกรรมการอ านวยการ และสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีข้ันตอนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยความสุจริต 
โปร่งใส สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ .  2554: ออนไลน)์ 
 การจัดการเรียนการสอน ส าหรับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีการจัดการเรียนการสอนตามคุณภาพการศึกษาดังนี้ (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  2554: ออนไลน)์  
 
 ด้านหลักสูตร 
 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทการบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังในระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม 4 สาขาวิชา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่  
 1.  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 2.  สาขาวิชาการจัดการ  
 3.  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  
 
 ด้านอาจารย์  
 อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีความแม่นย าใน
หลักสูตรและเนือ้หารายวิชาท่ีสอน ท้ังยังมีการจัดวิทยากรท่ีเป็นนักบริหารด้านการเงินการคลัง 
นักการจัดการ นักการเมืองและข้าราชการ สลับหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง
จากงานวิชาชีพ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
 การเรียนการสอนมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการเรียนการสอนใช้ระบบทวิภาคและ
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษาได้ มีจ านวนชั่วโมงเรียนและการสอบ
เท่ากับชั่วโมงเรียนและการสอบในภาคเรียนปกติ มีเกณฑ์การก าหนดหน่วยกิต ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 2. ชุดวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาปฏิบัติหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต ่ 30 
ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ หรือตั้งแต ่45 ถึง 
90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่ง ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
 ด้านการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลนสิิต ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจตาม
สาขาวิชาท่ีเรียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองและหนว่ยงานได้ โดยผู้สอนจะท าการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
 
      ระดับขั้น     ความหมาย      ค่าระดับขั้น 
    A   ดีเย่ียม ( Excellent)  4.0 
    B+   ดีมาก ( Very Good)  3.5 
    B   ด ี(Good)   3.0 
    C+   ดีพอใช ้( Fairly Good)  2.5 
    C   พอใช้ (Fair)   2.0 
    D+   อ่อน (Poor)   1.5 
    D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
    E   ตก (Fail)   0.0 
 
 ด้านปัจจัยเก้ือหนุน  
 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมต่อการศึกษาของนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หนังสือ ต ารา ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีทันสมัย ส าหรับแหล่งวิชาการมี
บริการหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย ภูมิภาค ตามโครงการ PULINET (ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค) สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทาง อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อทางไกล 
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 สรุปได้ว่าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณด าเนินการจัดการศึกษา
โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา มีอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีการก าหนดกรอบจ านวนการรับนิสิต เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ยังตระหนักถึง
ความส าคัญของเครือข่ายพันธมิตรตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แบบครบวงจร โดยจัดให้มี ต ารา เอกสารวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และ
สารสนเทศด้านการศึกษา ฯลฯ อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต  
 มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษา ท้ังด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัย
เกื้อหนุน โดยการด าเนินการในแต่ละด้านนั้นเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ท่ีมุ่ง
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพตามสาขาวิชาท่ีเรียน สามารถพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้
ประสบความส าเร็จตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า การจัดการเรียนการสอนมี
ความส าคัญมากในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร โดยสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญกับแนวทางการจัด
การศึกษา ท่ีประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมี  
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม และรู้จักการสร้าง
องค์ความรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป  
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตท่ีก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุ่มห้องเรียน
ภาคกลาง กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียนภาคใต้  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 
2554 จ านวน 2,032 คน 
 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตท่ีก าลังศกึษาอยู่ในวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุม่
ห้องเรียนภาคกลาง กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียน
ภาคใต้ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537: 105-106) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ของประชากร ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 976 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
Sampling) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางห้องเรียนเนื่องจากมีจ านวนน้อยเพื่อความเหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่างจึงใช้จ านวนนิสิตท้ังหมดของห้องเรียนนั้นหรือห้องเรียนละ 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวม
เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 1,001 คน ดังปรากฏในตาราง 1-5  
 
ตาราง 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ 
 

กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ จ านวน (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องเรียนเชียงใหม่ 134 64 
ห้องเรียนก าแพงเพชร 69 33 

รวม 203 97 
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ตาราง 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง 
 

กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง จ านวน (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องเรียนสมุทรปราการ 115 54 
ห้องเรียนลพบุรี 106 50 
ห้องเรียนพิษณุโลก 19 19 
ห้องเรียนนครปฐม 66 31 

รวม 306 154 

 
ตาราง 3 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียนภาคตะวนัออก 
 

กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก จ านวน (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องเรียนอู่ตะเภา – ห้องเรียนชลบุรี 141 68 
ห้องเรียนระยอง 259 124 

รวม 400 192 

 
ตาราง 4 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน 
 

กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน จ านวน (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องเรียนนครราชสีมา 25 25 
ห้องเรียนนครพนม 221 105 
ห้องเรียนอุบลราชธานี 52 30 
ห้องเรียนหนองคาย 6 6 
ห้องเรียนศรีสะเกษ 91 43 

รวม 395 209 

 
ตาราง 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียนภาคใต ้
 

กลุ่มห้องเรียนภาค จ านวน (คน) กลุ่มตัวอย่าง 
ห้องเรียนภูเก็ต 305 146 
ห้องเรียนนครศรีธรรมราช 125 60 
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 96 46 
ห้องเรียนนราธิวาส 202 95 

รวม 728 349 
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วจิัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเอกสาร
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามให้สมบูรณ์
ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษา 
 2.  น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน มีจ านวนค าถาม 62 ข้อ ได้แก่ ด้านหลักสูตร 10 ข้อ ด้านอาจารย์  14 ข้อ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน 14 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผล 11 ข้อ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 13 ข้อ 
 3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษาและข้อความให้ถูกต้องชัดเจน 
 4.  น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน 
(ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และความชัดเจนของภาษาให้
ถูกต้องเหมาะสมย่ิงข้ึน  
 5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ 
 6.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ
(Discrimination Power) โดยใช้การทดสอบที (t-test) โดยใช้ร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25 
ของกลุ่มต่ า เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าทีตั้งแต่ 1.761 ข้ึนไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลปรากฏว่า
แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ทุกข้อ จ านวน 62 ข้อ  (Ferguson.  1981: 180) 
(ภาคผนวก ง) 
 7.  วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach.1984:61) ซึ่งแบบสอบถามท้ัง
ฉบับมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .98 (ภาคผนวก ง.) 
 8.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจขอความเห็นชอบ 
 9.  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
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 ลักษณะของเครื่องมือ 
 ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionaire) เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับ
ปริญญาท่ีก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาท่ีเรียนและกลุ่มห้องเรียน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์  ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี ้
   5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมาก 
   3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อย 
   1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
   เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยก าหนดดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์.  
2530: 9) 
   4.21 - 5.00  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
       ในระดับมากท่ีสุด 
   3.41 - 4.20  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
       ในระดับมาก 
   2.61 - 3.40  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
       ในระดับปานกลาง 
   1.81 - 2.60  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
       ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.80  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
       ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ในตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต 
 2. ขอความร่วมมือจากนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยแจก
และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3. น าแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดย
แบบสอบถามท่ีแจกมีจ านวน 1,001 ฉบับ แบบสอบถามท่ีได้รับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 
1,001 ฉบับ คิดเป็นเป็นร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การจัดกระท าข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรอิสระท่ีศึกษาโดยหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน
ท้ัง 5 ด้าน ท าการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จ าแนกตามตัวแปรระดับปริญญาท่ีก าลังการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที        
(t-test) ส่วนตัวแปรอาชีพ สาขาวิชาท่ีเรียนและกลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé Method) (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2549: 101) 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด โดยน าค าตอบท่ีได้มาจัดกลุ่มและแจกแจง
ความถี่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 ค่าความถี่ 
  1.2 ค่าร้อยละ 
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  1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (Ferguson.  1981: 201) 
  1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson.  1981: 68) 
 2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามโดยใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson.   
1981: 180) 
  2.2  หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach.  1984: 16) 
 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson.  1981: 178) 
  3.2  สมมติฐานการวิจัยข้อ 2, 3 และ 4 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) (Ferguson.  1981: 240) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท า 
การทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé Method) 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อให้ 
การแปลความหมายของข้อมูลเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 x  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
 SS  แทน ผลบวกของค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df  แทน ระดับชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 
 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับ
ปริญญาท่ีก าลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปร อาชีพ สาขาวิชาท่ีเรียน 
และกลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 
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 ตอนท่ี 4 การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ 
จ านวน (คน) 
n = 1,001 

ร้อยละ 

ระดับปริญญาท่ีก าลังศึกษา   
  ระดับปริญญาตรี 727 72.6 
  ระดับปริญญาโท 274 27.4 

รวม 1001 100.0 
อาชีพ   
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 480 47.9 
  รับจ้างท่ัวไป/พนักงานบริษัทเอกชน 277 27.7 
  ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 158 15.8 
  ยังไม่ประกอบอาชีพ 46 4.6 
  อื่นๆ  40 4.0 

รวม 1001 100.0 
สาขาวิชาท่ีเรียน   
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 41 4.1 
  สาขาวิชาการจัดการ 798 79.7 
  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 162 16.2 

รวม 1001 100.0 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ 
จ านวน (คน) 
n = 1,001 

ร้อยละ 

กลุ่มห้องเรียน   
  กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ 97 9.7 
  กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง 154 15.4 
  กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก 192 19.2 
  กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน 209 20.9 
  กลุ่มห้องเรียนภาคใต้ 349 34.8 

รวม 1001 100.0 
 
 จากตาราง 6 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 727 คน 
(ร้อยละ 72.6) และนิสิตระดับปริญญาโท จ านวน 274 คน (รอ้ยละ 27.4) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐ จ านวน 480 คน (รอ้ยละ 
47.9) รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปหรือพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 277 คน (รอ้ยละ 
27.7) ประกอบอาชีพค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจ จ านวน 158 คน (ร้อยละ 15.8) ยังไม่ประกอบอาชีพ 
จ านวน 46 คน (รอ้ยละ 4.6) และประกอบอาชีพอื่นๆ จ านวน 40 คน (รอ้ยละ 4.0) เม่ือจ าแนกตาม
สาขาวิชา พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาเอกการจัดการ จ านวน 798 คน (ร้อยละ 79.7) 
รองลงมาคือ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ านวน 162 คน (ร้อยละ 
16.2) และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 41 คน (ร้อยละ 4.1) และเม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
ห้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ จ านวน 349 คน (ร้อยละ 34.8) รองลงมา
คือ กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน จ านวน 209 คน (ร้อยละ 20.9) กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก จ านวน 
192 คน (ร้อยละ 19.2) กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง จ านวน 154 คน (ร้อยละ 15.4) และกลุ่มห้องเรียน
ภาคเหนือ จ านวน 97 คน (ร้อยละ 9.7) 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดัง
แสดงในตาราง 7-16 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัด 
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและ  ใน
แต่ละด้าน 

 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
1. ด้านหลักสูตร 4.13 0.53 มาก 
2. ด้านอาจารย์ 4.26 0.53 มากท่ีสุด 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.96 0.67 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.05 0.63 มาก 
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 3.81 0.95 มาก 

รวม 4.04 0.58 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสม
ในระดับมาก 
 

ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ  การ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 
เป็นรายข้อ  

 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  

เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านหลักสูตร 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
1. สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.00 0.78 มาก 
2. สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 4.27 0.73 มากท่ีสุด 
3. การจัดจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรมีความ

เหมาะสม 
4.12 0.73 มาก 

4. การจัดรายวิชา จ านวนรายวิชา และระยะเวลาใน
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.04 0.86 มาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ด้านหลักสูตร 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
5. เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความ

ต้องการของนิสิต 
4.16 0.73 มาก 

6. เนื้อหารายวิชาส่งเสริมให้นิสิตวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ 

4.20 0.70 มาก 

7. เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพได
โดยตรง 

4.28 0.68 มากท่ีสุด 

8. การจัดรายวิชาและเนื้อหารายวิชามีการเรียงล าดับ
จากง่ายไปยาก 

3.95 0.87 มาก 

9. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยเหมาะสมตามสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

4.17 0.71 มาก 

10. มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคณุธรรมและ 
จริยธรรมแต่ละรายวิชา 

4.14 0.76 มาก 

รวม 4.13 0.53 มาก 
 
 จากตาราง 8 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 2 และข้อ 7 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้ออื่นๆ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ  การ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ด้านอาจารย์ 
เป็นรายข้อ  

 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  เพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ด้านอาจารย์ 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

x S.D. 
11. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 
4.38 0.65 มากท่ีสุด 

12. มีความรู้และประสบการณ์ทันสมัย ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

4.31 0.70 มากท่ีสุด 

13. ชีแ้จงวัตถุประสงคแ์ละรายละเอียดต่างๆ  ใน
รายวิชาท่ีสอน 

4.22 0.71 มากท่ีสุด 

14. มีความทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอน  4.29 0.74 มากท่ีสุด 
15. ด าเนินการสอนครอบคลุมเนื้อหารายวิชาท่ีก าหนด   4.23 0.68 มากท่ีสุด 
16. มีเทคนิคการสอนท่ีดี   4.25 0.77 มากท่ีสุด 
17. เปิดโอกาสให้นิสิตซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชา

ท่ีสอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากนิสิต  

4.34 0.69 มากท่ีสุด 

18. เป็นบุคคลในพื้นท่ี สามารถจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบ
เพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาท่ีสอนได้ทุกเวลา
ท่ีนิสิตต้องการ 

4.03 0.90 มาก 

19. ใช้สื่อและอุปกรณ์ในการสอนท่ีทันสมัย 4.14 0.73 มาก 
20. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิต

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
4.20 0.74 มาก 

21. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งความรู้ทางวิชาการแก่
นิสิต 

4.21 0.71 มากท่ีสุด 

22. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา 

4.34 0.69 มากท่ีสุด 

23. มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.32 0.74 มากท่ีสุด 

24. มีทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 4.33 0.72 มากท่ีสุด 
รวม 4.26 0.53 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 9 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านอาจารย์ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วน
ข้ออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 
ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ       

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน เป็นรายข้อ  

 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  

เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
25. มีการชี้แจงแผนการเรียน แผนการสอน ในแตล่ะ

รายวิชา 
4.08 0.77 มาก 

26. มีการเรียบเรียงและแบ่งเนื้อหาของรายวิชาท่ีสอน
อย่างชัดเจน พร้อมท้ังบอกแหล่งท่ีมาและวธิีการ
สืบค้นข้อมูล  

4.10 0.72 มาก 

27. มีการใช้สื่อประกอบกับการเรียนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

4.05 0.77 มาก 

28. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 

4.09 0.76 มาก 

29. มีการใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ ส่งเสริมให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้ 

4.14 0.73 มาก 

30. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ตามหลัก
ทฤษฎี 

4.16 0.72 มาก 

31. กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของ
นิสิต 

4.21 0.67 มากท่ีสุด 

32. กระบวนการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
สนองความแตกต่างของนิสิต 

4.08 0.77 มาก 

33. มีการจัดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เสริม
เพื่อให้นิสิตได้รับความหลากหลายของรายวิชา 

4.01 0.79 มาก 
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
34. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อให้

นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องท่ี
ศึกษา 

3.82 1.05 มาก 

35. มีการฝึกอบรมเพื่อให้นิสิตได้เห็นสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 

3.80 1.07 มาก 

36. มีการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างศูนย์การศึกษา 
เพื่อให้นิสิตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3.91 0.97 มาก 

37. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับจ านวน
นิสิต 

3.53 1.26 มาก 

38. มีห้องปฏิบัติการทางภาษา เพียงพอกับจ านวน
นิสิต 

3.53 1.26 มาก 

รวม 3.96 0.67 มาก 

 
 จากตาราง 10 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการเรียนการสอน โดยรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 31 มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนข้ออื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก  
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ การ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัด
และประเมินผล เป็นรายข้อ  

 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  

เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านการวัดและประเมินผล 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
39. มีการชี้แจงให้นิสิตทราบถึงเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 
4.14 0.75 มาก 

40. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา 

4.11 0.77 มาก 

41. การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

4.10 0.78 มาก 

42. ข้อสอบท่ีใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุม
เนื้อหาในแต่ละรายวิชา  

4.14 0.73 มาก 

43. โจทย์และจ านวนข้อสอบเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ใน
การท าข้อสอบ 

4.16 0.72 มาก 

44. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบ
เหมาะสมตามลักษณะวิชาและระดับปริญญา 

4.12 0.72 มาก 

45. ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
นิสิต 

3.98 0.79 มาก 

46. มีการแจ้งผลการสอบโดยระบบออนไลน์และ
รายงานผลการศึกษาประจ าภาค ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.76 1.11 มาก 

47. มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจนโปร่งใส 
นิสิตสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

4.00 0.95 มาก 

48. มีการน าผลการประเมินความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
นิสิตอย่างต่อเนื่อง 

4.01 0.85 มาก 

49. มีการน าผลการประเมินความรู้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.03 0.81 มาก 

รวม 4.05 0.63 มาก 



 
 

 

75 

 จากตาราง 11 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก เช่นกัน 
 
ตาราง 12 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ       

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ        
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน เป็นรายข้อ  

 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  

เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
50. การจัดสภาพห้องเรียนในแต่ละรายวิชามีความ

เหมาะสม 
3.94 1.02 มาก 

51. จ านวนห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนิสิต 4.03 0.99 มาก 
52. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวน

นิสิต 
4.03 1.05 มาก 

53. สถานท่ีตั้งมีการสัญจรสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ
กับจ านวนนิสิต 

3.97 1.04 มาก 

54. สถานท่ีตั้งมีพื้นท่ีในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
เพียงพอกับนิสิต 

4.00 1.03 มาก 

55. สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เนื้อหารายวิชา 

4.01 0.89 มาก 

56. มีบุคลากรผู้เชียวชาญส าหรับให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนประจ า
ห้องปฏิบัติการ 

3.99 1.02 มาก 

57. ห้องสมุดมีหนังสือต ารา วารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของนิสิต 

3.64 1.18 มาก 

58. ห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ครอบคลุมสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

3.60 1.22 มาก 

59. มีห้องปฏิบัติการทางภาษาท่ีทันสมัยเพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิต 

3.51 1.25 มาก 

60. มีเครื่องคอมพวิเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

3.48 1.30 มาก 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ  
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

นิสิต 
n = 1,001 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม x S.D. 
61. สื่อและอุปกรณก์ารเรียนการสอนมีความทันสมัย

และอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.71 1.19 มาก 

62. บรรยากาศภายในห้องสมุดส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลของนิสิต 

3.60 1.29 มาก 

รวม 3.81 0.95 มาก 
 
 จากตาราง 12 แสดงว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก เช่นกัน 
 
ตาราง 13 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อ       

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับปริญญาท่ีก าลังศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับปริญญาตรี 
(n = 727) 

ระดับปริญญาโท 
(n = 274) 

 
x S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1. ด้านหลักสูตร 4.10 0.54 มาก 4.22 0.48 มากท่ีสุด 
2. ด้านอาจารย์ 4.23 0.55 มากท่ีสุด 4.32 0.48 มากท่ีสุด 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.94 0.71 มาก 4.03 0.53 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.01 0.67 มาก 4.15 0.51 มาก 
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 3.76 1.01 มาก 3.94 0.76 มาก 

รวม 4.01 0.62 มาก 4.13 0.47 มาก 
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 จากตาราง 13 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเว้นด้าน
อาจารย์ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
 นิสิตระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร และด้านอาจารย์ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 14 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ 
     พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ 
 

การจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาชีพ 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ / 

พนักงานของรัฐ 
(n = 480) 

รับจ้างทั่วไป / พนักงาน
บริษัทเอกชน 
(n = 277) 

ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 
 

(n = 158) 

ยังไม่ประกอบอาชีพ 
 

(n = 46) 

อื่น ๆ 
 

(n = 40) 
 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
1. ด้านหลักสูตร 4.15 0.53 มาก 4.10 0.52 มาก 4.13 0.52 มาก 4.30 0.54 มากที่สุด 3.97 0.51 มาก 
2. ด้านอาจารย์ 4.26 0.55 มากที่สุด 4.24 0.50 มากที่สุด 4.25 0.53 มากที่สุด 4.34 0.53 มากที่สุด 4.16 0.58 มาก 
3. ด้านกระบวนการเรียน
การสอน 

3.99 0.59 มาก 3.99 0.69 มาก 3.85 0.78 มาก 4.14 0.74 มาก 3.72 0.66 มาก 

4. ด้านการวัดและ 
ประเมินผล 

4.09 0.60 มาก 4.04 0.66 มาก 3.95 0.67 มาก 4.26 0.61 มากที่สุด 3.77 0.61 มาก 

5. ด้านปัจจัยเกือ้หนุน 3.95 0.78 มาก 3.88 0.88 มาก 3.36 1.28 ปาน
กลาง 

4.18 0.78 มาก 3.04 1.01 ปาน
กลาง 

รวม 4.09 0.53 มาก 4.05 0.59 มาก 3.90 0.68 มาก 4.24 0.62 มากที่สุด 3.72 0.58 มาก 
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 จากตาราง 14 แสดงว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพ รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของ
รัฐ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
 นิสิตท่ีประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความ
เหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
 นิสิตท่ีประกอบอาชีพค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ด้านปัจจัยเกื้อหนุน
เหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
 นิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านปัจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมใน
ระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 นิสิตท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมใน
ระดับมาก 
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ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ 
     พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สาขาวิชาท่ีเรียน 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ

และกระบวนการยุติธรรม 
(n = 41) (n = 798) (n = 162) 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
1. ด้านหลักสูตร 4.30 0.66 มากท่ีสุด 4.12 0.52 มาก 4.14 0.54 มาก 
2. ด้านอาจารย์ 4.51 0.44 มากท่ีสุด 4.24 0.52 มากท่ีสุด 4.25 0.58 มากท่ีสุด 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.07 0.58 มาก 3.94 0.69 มาก 4.03 0.57 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.30 0.55 มากท่ีสุด 4.02 0.64 มาก 4.15 0.57 มาก 
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 3.79 0.61 มาก 3.75 1.01 มาก 4.12 0.58 มาก 

รวม 4.19 0.47 มาก 4.01 0.60 มาก 4.14 0.48 มาก 
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 จากตาราง 15 แสดงว่านิสิตท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่า
ความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอนและ
ด้านปัจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการจัดการ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสม
ในระดับมาก 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในสาขาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่า
ความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์เหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ 
     พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มห้องเรียน 

กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ 
(n = 97) 

กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง 
(n = 154) 

กลุ่มห้องเรียนภาค
ตะวันออก 
(n = 192) 

กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน 
(n = 209) 

กลุ่มห้องเรียนภาคใต้ 
(n = 349) 

 
 x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
 x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
 x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
 x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 

 
x S.D. 

ระดับ 
ความ 

เหมาะสม 
1. ด้านหลักสูตร 4.22 0.58 มากที่สุด 4.27 0.58 มากที่สุด 3.90 0.54 มาก 4.39 0.25 มากที่สุด 4.02 0.52 มาก 
2. ด้านอาจารย์ 4.36 0.58 มากที่สุด 4.34 0.64 มากที่สุด 4.14 0.52 มาก 4.48 0.27 มากที่สุด 4.12 0.53 มาก 
3. ด้านกระบวนการเรียน    
    การสอน 

3.91 0.55 มาก 4.13 0.73 มาก 3.64 0.65 มาก 4.43 0.33 มากที่สุด 3.81 0.66 มาก 

4. ด้านการวัดและ  
   ประเมินผล 

4.09 0.55 มาก 4.24 0.68 มากที่สุด 3.80 0.65 มาก 4.40 0.33 มากที่สุด 3.89 0.64 มาก 

5. ด้านปัจจัยเกือ้หนุน 3.97 0.63 มาก 4.25 0.76 มากที่สุด 3.47 0.81 มาก 4.48 0.30 มากที่สุด 3.35 1.08 มาก 
รวม 4.10 0.44 มาก 4.24 0.63 มากที่สุด 3.79 0.55 มาก 4.44 0.24 มากที่สุด 3.83 0.60 มาก 
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 จากตาราง 16 แสดงว่านิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความ
เหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและด้านอาจารย์เหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมาก 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับมาก ส่วน
ด้านอื่นๆ เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 
นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่าความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน 
 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนก
ตามระดับปริญญาท่ีก าลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปร อาชีพ 
สาขาวิชาท่ีเรียน และกลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-
Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดังแสดงในตาราง 17 - 33 
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามระดับ
ปริญญาท่ีก าลังศึกษา 

 
การจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา 

ระดับปริญญาตรี
(n = 727) 

ระดับปริญญาโท 
(n = 274) t p 

มหาวิทยาลัยทักษิณ   x S.D.   x S.D. 
1. ด้านหลักสูตร 4.10 0.54 4.22 0.48 3.52 .001 
2. ด้านอาจารย์ 4.23 0.55 4.32 0.48 2.35 .019 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.94 0.71 4.03 0.53 2.26 .024 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.01 0.67 4.15 0.51 3.43 .001 
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 3.76 1.01 3.94 0.76 3.00 .003 

รวม 4.01 0.62 4.13 0.47 3.33 .001 

 
 จากตาราง 17 แสดงว่านิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและ
ในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย    
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามอาชีพ 

 
การจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. ด้านหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

2.93 
275.68 
278.61 

0.73 
0.28 

 

2.65 
 
 

.032 
 
 

2. ด้านอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

0.84 
282.14 
282.97 

0.21 
0.28 

 

0.74 
 
 

.567 
 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

6.57 
436.90 
443.46 

1.64 
0.44 

 

3.74 
 
 

.005 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

7.54 
392.75 
400.29 

1.89 
0.39 

 

4.78 
 
 

.001 
 
 

5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

72.75 
828.11 
900.85 

18.19 
0.83 

 

21.87 
 
 

.001 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

10.09 
330.22 
340.31 

2.52 
0.33 

 

7.61 
 
 

.001 
 
 

 
 จากตาราง 18 แสดงว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านอาจารย์ท่ีไม่พบความแตกต่างกัน  
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 19 – 21 
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 ส าหรับด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอน เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่แล้ว
ไม่พบว่ามีคู่ใดแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง อาจไม่มาก
พอท่ีจะท าให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ 
 

การจัดการเรียนการสอน
โดยรวม 

 
อื่นๆ 

ค้าขาย/
เจ้าของ
ธุรกิจ 

รับจ้างทั่วไป/ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ / 

พนักงานของรัฐ 

ยังไม่
ประกอบ
อาชีพ 

 

x 3.72 3.90 4.05 4.09 4.24 
1. อื่น ๆ 3.72   * * * 

2. ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 3.90    * * 
3. รับจ้างทั่วไป / 
พนักงานบริษัทเอกชน 

4.05      

4. รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / 
พนักงานของรัฐ 

4.09      

5. ยังไม่ประกอบอาชีพ 4.24      
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 19 แสดงว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมแตกต่างกับนิสิตท่ี
ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปหรือพนักงานบริษัทเอกชน  นิสิตท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐและนิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  และนิสิตท่ีประกอบอาชีพค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมแตกต่างกับนิสิตท่ีประกอบ
อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐและนิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน  ของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล จ าแนก
ตามอาชีพ เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
อื่นๆ 

ค้าขาย/
เจ้าของ
ธุรกิจ 

รับจ้างทั่วไป/ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ / 

พนักงานของรัฐ 

ยังไม่
ประกอบ
อาชีพ 

 

x 3.77 3.95 4.04 4.09 4.26 
1. อื่น ๆ 3.77     * 

2. ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 3.95      
3. รับจ้างทั่วไป / 
พนักงานบริษัทเอกชน 

4.04      

4. รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / พนักงาน
ของรัฐ 

4.09      

5. ยังไม่ประกอบอาชีพ 4.26      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 20 แสดงว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล 
แตกต่างกับนิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน   
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จ าแนกตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

 
อื่นๆ 

ค้าขาย/
เจ้าของ
ธุรกิจ 

รับจ้างทั่วไป/ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ / 

พนักงานของรัฐ 

ยังไม่
ประกอบ
อาชีพ 

 

x 3.77 3.95 4.04 4.09 4.26 
1. อื่น ๆ 3.77   * * * 

2. ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 3.95   * * * 
3. รับจ้างทั่วไป / 
พนักงานบริษัทเอกชน 

4.04      

4. รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / พนักงาน
ของรัฐ 

4.09      

5. ยังไม่ประกอบอาชีพ 4.26      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 21 แสดงว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ และนิสิตท่ีประกอบอาชพีค้าขายหรือ
เจ้าของธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่างกับนิสิตท่ีรับจ้างท่ัวไปหรือพนักงานบริษัทเอกชน 
นิสิตท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐ และนิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย    
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา
ท่ีเรียน 

 

การจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. ด้านหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

1.24 
277.37 
278.61 

0.62 
0.28 

 

2.23 
 
 

.108 
 
 

2. ด้านอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

2.81 
280.17 
282.97 

1.40 
0.28 

 

5.00 
 
 

.007 
 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

1.57 
441.89 
443.46 

0.78 
0.44 

 

1.77 
 
 

.171 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

5.27 
395.02 
400.29 

2.63 
0.40 

 

6.65 
 
 

.001 
 
 

5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

18.44 
882.41 
900.85 

9.22 
0.88 

 

10.43 
 
 

.000 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
998 
1000 

3.11 
337.19 
340.31 

1.56 
0.34 

 

4.61 
 
 

.010 
 
 

 
 จากตาราง 22 แสดงว่านิสิตศึกษาในสาขาวิชาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียน 
การสอนท่ีไม่พบความแตกต่าง 
 เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 23 – 26  



 

 

90 

ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยรวม 

 
การจัดการ 

การบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการ

ยุติธรรม 

การปกครอง
ท้องถิ่น  

x 4.01 4.14 4.19 
การจัดการ 4.01  *  
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

4.14    

การปกครองท้องถิ่น 4.19    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาการจัดการ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมแตกต่างกับนิสิตสาขาวิชา
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ 
ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านอาจารย์ จ าแนกตามสาขาวิชาท่ี
เรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาจารย์ 

 
การจัดการ 

การบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการ

ยุติธรรม 

การปกครอง
ท้องถิ่น  

x 4.24 4.25 4.51 
การจัดการ 4.24   * 
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

4.25   * 

การปกครองท้องถิ่น 4.51    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 24 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านอาจารย์ แตกต่างกับ นิสิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 25 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล จ าแนก
ตามสาขาวิชาท่ีเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล 

 
การจัดการ 

การบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการ

ยุติธรรม 

การปกครอง
ท้องถิ่น  

x 4.02 4.15 4.30 
การจัดการ 4.02  * * 
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

4.15    

การปกครองท้องถิ่น 4.30    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 25 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาการจัดการมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน     
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล
แตกต่างกับนิสิตสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และนิสิตสาขาวิชา     
การปกครองท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จ าแนกตาม
สาขาวิชาท่ีเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

 
การจัดการ 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

การบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการ

ยุติธรรม 
 

x 3.75 3.79 4.12 
การจัดการ 3.75   * 
การปกครองท้องถิ่น 3.79    
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

4.12    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 26 แสดงว่านิสิตสาขาวิชาการจัดการ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่าง
กับนิสิตสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน  จ าแนกตามกลุ่ม
ห้องเรียน 

 
การจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ

พัฒนา 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. ด้านหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

32.03 
246.58 
278.61 

8.01 
0.25 

 

32.34 
 
 

.001 
 
 

2. ด้านอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

21.40 
261.57 
282.97 

5.35 
0.26 

 

20.37 
 
 

.001 
 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

78.48 
364.98 
443.46 

19.62 
0.37 

 

53.54 
 
 

.001 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

52.90 
347.39 
400.29 

13.22 
0.35 

 

37.91 
 
 

.001 
 
 

5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

221.13 
679.72 
900.85 

55.28 
0.68 

 

81.01 
 
 

.001 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
996 
1000 

67.58 
272.73 
340.31 

16.89 
0.27 

 

61.70 
 
 

.001 
 
 

 
 จากตาราง 27 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน   
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงในตาราง 28 – 33 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม จ าแนกตามกลุ่มห้องเรียน 
เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยรวม 

 ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาค
อีสาน  

x 3.79 3.83 4.10 4.24 4.44 
ภาคตะวันออก 3.79   * * * 
ภาคใต้ 3.83   * * * 
ภาคเหนือ 4.10     * 
ภาคกลาง 4.24     * 
ภาคอีสาน 4.44      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 28 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้    
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยรวมแตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง และนสิิต
กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมแตกต่าง
กับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตาราง 29 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร จ าแนกตามกลุ่ม
ห้องเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านหลกัสูตร 

 ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาค
อีสาน  

x 3.90 4.02 4.22 4.27 4.39 
ภาคตะวันออก 3.90   * * * 
ภาคใต้ 4.02   * * * 
ภาคเหนือ 4.22      
ภาคกลาง 4.27      
ภาคอีสาน 4.39      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 29 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้   
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้านหลักสูตร แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง และ
นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านอาจารย์ จ าแนกตามกลุ่ม
ห้องเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านอาจารย์ 

 
ภาคใต้ 

ภาค
ตะวันออก 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค
อีสาน  

x 4.12 4.14 4.34 4.36 4.48 
ภาคใต้ 4.12   * * * 
ภาคตะวันออก 4.14   * * * 
ภาคกลาง 4.34      
ภาคเหนือ 4.36      
ภาคอีสาน 4.48      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 30 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตันออก      
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้านอาจารย์ แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ และ
นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
 
ตาราง 31 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการเรียนการสอนจ าแนก
ตามกลุ่มห้องเรียน เป็นรายคู่ 

 
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านกระบวนการเรียน  การ
สอน 

 ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาค
อีสาน  

x 3.64 3.81 3.91 4.13 4.43 
ภาคตะวันออก 3.64   * * * 
ภาคใต้ 3.81    * * 
ภาคเหนือ 3.91     * 
ภาคกลาง 4.13     * 
ภาคอีสาน 4.43      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 31 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน แตกต่างกับนิสิตนิสิตกลุ่มห้องเรียนอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส าหรับ  คู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 32 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล จ าแนก
ตามกลุ่มห้องเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล 

 ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาค
อีสาน  

x 3.80 3.89 4.09 4.24 4.40 
ภาคตะวันออก 3.80   * * * 
ภาคใต้ 3.89    * * 
ภาคเหนือ 4.09     * 
ภาคกลาง 4.24      
ภาคอีสาน 4.40      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 32 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อการจัด     
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและ
ประเมินผล แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ มีความคิดเห็นต่อ     
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัด
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และประเมินผล แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลางและนสิิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกับนิสิตกลุ่ม
ห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 33 การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จ าแนกตามกลุ่ม
ห้องเรียน เป็นรายคู่ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

 
ภาคใต้ 

ภาค
ตะวันออก 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
 

x 3.35 3.47 3.97 4.25 4.48 
ภาคใต้ 3.35   * * * 
ภาคตะวันออก 3.47   * * * 
ภาคเหนือ 3.97     * 
ภาคกลาง 4.25      
ภาคอีสาน 4.48      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตาราง 33 แสดงว่านิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก   
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง
และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย  
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกับนิสิตกลุ่มห้องเรียน
อีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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 ตอนท่ี 4 การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ     
ดังแสดงในตาราง 34 
  
ตาราง 34 ค่าความถี่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนสิิตต่อการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์          
ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน            
จากแบบสอบถามปลายเปิด  

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความถี่ของ
ค าตอบ (f) 

 ด้านหลักสูตร  
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษาให้
ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีคาดเคลื่อนในภายหลัง 25 

2. ควรจัดเนือ้หารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลาเรียน เนื่องจากใน
บางรายวิชาไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลาท่ีก าหนด 20 

3. หลักสูตรท่ีสอนตรงกับความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน สามารถ
น าไปปรับใช้ในงานปัจจุบันได้ 17 

4. ควรมีการประกาศตารางการเรียนการสอนให้ชัดเจน 15 
5. ควรมีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาถัดไปก่อน 5 
6. ควรเปิดหลักสูตรการเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนิสิต 3 
7. ควรส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุจ านวนมากได้เข้าศึกษา 1 

 ด้านอาจารย ์  
1. อาจารย์มีความทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอนและนิสิต สามารถถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นได้เป็นอย่างดี  31 
2. ควรมีวิจารณญาณและจรรยาบรรณขณะเข้าท าการสอน 15 
3. อาจารย์ควรเข้าสอนตามเวลาท่ีก าหนดในตาราง เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้
เพียงพอ และสง่ผลต่อคะแนนในการสอบ 11 

4. ควรวางตัวให้เหมาะสม และรู้จักการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก  7 
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ตาราง 34 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความถี่ของ
ค าตอบ (f) 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
1. ควรมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีน่าสนใจและเหมาะสมในแต่ละรายวิชา  25 
2. มีการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ดี 17 
3. ควรจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาให้มากกว่านี้ 5 
4. ควรจัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท าให้ได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง 5 
 ด้านการวัดและประเมินผล  
1. มีการแจ้งผลการศึกษาล่าช้า ท าให้นิสิตไม่สามารถวางแผนการเรียน 
    ในรายวิชาถัดไปได้ 54 
2. ควรชีแ้จงผลการสอบในแตล่ะครั้งให้ผู้เรียนทราบ  21 
3. ควรชีแ้จงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจน 15 
4. ควรออกข้อสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและระยะเวลาสอบ 7 
 ด้านปัจจัยเก้ือหนุน  
1. ควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอกับความ 
    ต้องการของนิสิต 27 
2. ควรเพิ่มปริมาณหนังสือในห้องสมุดให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต 25 
3. ควรจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิต เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด  17 
4. มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 15 
5. สถานท่ีเรียน และท่ีจอดรถ เพียงพอกับความต้องการของนิสิต 13 
6. ควรจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 5 
 
 จากตาราง 34 แสดงว่านิสิตมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หลักสูตรท่ีสอนตรงกับ  
ความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน สามารถน าไปปรับใช้ในงานปัจจุบันได้  แต่ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ี  
คาดเคลื่อนในภายหลัง ควรจัดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลาเรียน เนื่องจากใน 
บางรายวิชาไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลาท่ีก าหนด ควรมีการประกาศตารางการเรียนการสอน
ให้ชัดเจน ควรมีการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาถัดไปก่อน  และควรส่งเสริม
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การศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุ
จ านวนมากได้เข้าศึกษา 
 ด้านอาจารย์ นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจารย์มีความทุ่มเท  
เอาใจใส่ในการสอนและนิสิต สามารถถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นได้เป็นอย่างดี  
แต่ควรมีวิจารณญาณและจรรยาบรรณขณะเข้าท าการสอน อาจารย์ควรเข้าสอนตามเวลาท่ีก าหนด
ในตาราง เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เพียงพอ และส่งผลต่อคะแนนในการสอบ และควรวางตวัให้
เหมาะสมและรู้จักการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีการใช้
สื่อการเรียนการสอนได้ดี แต่ควรมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีน่าสนใจและเหมาะสมในแต่ละรายวิชา  
ควรจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาให้มากกว่านี้  และควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี ท าให้ได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง 
 ด้านการวัดและประเมินผล นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีการแจ้งผล
การศึกษาล่าช้า ท าให้นิสิตไม่สามารถวางแผนการเรียนในรายวิชาถัดไปได้ ควรชีแ้จงผลการสอบ 
ในแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบ ควรชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจน และควรออกข้อสอบ
ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและระยะเวลาสอบ 
  ด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามีสื่อการเรียนการสอน
ท่ีทันสมัย สถานท่ีเรียน และท่ีจอดรถ เพียงพอกับความต้องการของนิสิต แต่ควรเพิ่มจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต ควรเพิ่มปริมาณหนังสือใน
ห้องสมุดให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต ควรจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิต  
เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และควรจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย  
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์  
ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญา
ท่ีก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาท่ีเรียน และกลุ่มห้องเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตท่ีก าลังศกึษาอยู่ในวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ  
กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่มห้องเรียนภาคตะวนัออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียน
ภาคใต้ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1,001 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 
และด้านปัจจัยเกื้อหนุน รวมจ านวน 62 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) และในตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ท้ังฉบับเท่ากับ .98  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 
 2. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียน 
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การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญา
ท่ีก าลังศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปร อาชพี สาขาวิชาท่ีเรียน และ
กลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 
 4. การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร 
ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนนุ 
โดยหาค่าความถี่ และน าเสนอเชิงบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. นิสิตท่ีศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นิสิตท่ีประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ท่ีไม่พบความแตกต่าง  
 4. นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอน ท่ีไม่
พบความแตกต่าง  
 5. นิสิตท่ีศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



 104 

การอภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่านด้านอาจารย์  
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี ้
  1.1  ด้านหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตรงกับ
ความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวัยท างานท่ีอยู่
ห่างไกลสถานศึกษาในท่ีตั้ง โดยบูรณาการท้ังด้านเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับ 
การพัฒนาศักยภาพตามสายงานวิชาชีพ มีการเรียงล าดับรายวิชาตามความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของนิสิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามสายงาน
วิชาชีพ มีภูมิปัญญาทางความคิดและทัศนคติในการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาองคก์รสู่เป้าหมายและความส าเร็จต่อไป ดังท่ี ธ ารง บัวศรี (2542: 
222) กล่าวว่า เนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้นต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
สอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เชื่อถือได้
และเป็นแก่นสารของความรู้ในวิชานั้นๆ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม และ
ครอบคลุมความรู้ในหลายๆด้าน เช่นเดียวกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 3) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นหลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนรวมถึงควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับวรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114) ท่ีศึกษาเรื่องการจัดการเรียน 
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อาจารย์และ
นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านหลักสูตรว่ามีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก  
  1.2  ด้านอาจารย์ นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ท าให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ มีความแม่นย า 
ในหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาท่ีสอน ท้ังยังมีการจัดวิทยากรท่ีเป็น นักบริหารด้านการเงินการคลัง 
นักการจัดการ นักการเมืองและข้าราชการ สลับหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง
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จากงานวิชาชีพ เพื่อเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นั่นคือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการสามารถพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ดังท่ี อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541: 
53) ท่ีกล่าวไว้ว่า อาจารย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย 
คุณภาพหมายรวมถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความมี  วัฒนธรรม และ 
อารยธรรม รวมท้ังการอุทิศตนต่อภาระรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ด้วย และดังท่ี อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 
(2539: 7) กล่าวว่า ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาคือบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ  
ซึ่งผลผลิตดังกล่าวจะมีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของความเป็นเลิศ
ทางการจัดการศึกษาและการด าเนินงานด้านการบริหารวิชาการ ในการจัดการศึกษาให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการควบคุมคุณภาพในการจัดด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมท้ังเพื่อให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ด้วย ผลการวิจัยนี้สอดคลอ้งกับ 
กรอุษา ศรีสุวรรณ์ (2552: 90) ท่ีศึกษาการประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตแพทย์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอาจารย์ว่ามี 
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
  1.3  ด้านกระบวนการเรียนการสอน นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสอน เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  
มีการจัดท าต ารา หรือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือคู่มือประกอบการสอนในสาขาวิชา  
มีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนและรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาท่ีนิสิตต้องศึกษาให้ทราบก่อนท า
การสอน มีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสาธิตวิธีการและข้ันตอนต่างๆ ให้กับนิสิตได้ดูเป็น
ตัวอย่าง และมีการทดสอบการปฏิบัติจริง โดยท่ีอาจารย์มีการตรวจสอบ ดูแล และคอยให้ค าแนะน า
นิสิตอย่างใกล้ชิด ท าให้นิสิตเกิดความสนใจและเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการฝึกอบรม เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้
จากสภาพการปฏิบัติงานจริง ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2552: 383) กล่าวว่า วธิีการสอนเป็นกระบวนการ 
หรือข้ันตอนในการด าเนินการสอน วิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งก็คอืข้ันตอนในการด าเนินการสอน ซึ่งมี
องค์ประกอบและข้ันตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเดน่หรือแก่นส าคัญของวิธีสอนแต่ละวิธี เพื่อช่วยให้
สามารถใช้วิธีได้อย่างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของวิธีนั้นๆ โดยวิธีสอนมีให้เลือกหลากหลายผูส้อน
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุ่งหมาย เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การเรียนการสอนแล้วยังชว่ยให้บทเรียนมีความน่าสนใจและ  จูงใจให้ผู้เรียนสนใจเพิ่มข้ึนด้วย 
เช่นเดียวกับ วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 72) ท่ีกล่าวว่า วิธีการสอนท่ีดีต้องรวมถึงการ 
ท่ีผู้สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้ผู้เรียน โดยวิธีการแตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสม
และน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความคิด ตามความมุ่งหมายของผู้สอน นอกจากนี้ก็ควรมีความ
เข้าใจต่อผู้เรียน ตลอดจนความศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์อีกด้วย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ  
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ธวัลรัตน์ พลเจริญ (2546: 90) ท่ีศึกษาเรื่อง ทัศนะของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการ
เรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  1.4  ด้านการวัดและประเมินผล นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ อาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนและวิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจนท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์มีการชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์
การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสอบ  
การน าเสนอรายงาน และการบันทึกการร่วมกิจกรรม เพราะการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดจะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุง
ในส่วนใดบ้าง และวิธีการประเมินผลในหลายรูปแบบเป็นการประเมินผลได้ครอบคลุมความสามารถ
ของนิสิต เนื่องจากนิสิตมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันไป นอกจากนีอ้าจารย์มี
การแจ้งผลการสอบเก็บคะแนนให้นิสิตทราบก่อนการสอบวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย เพื่อให้นิสิต
ได้รู้ข้อบกพร่องและมีระยะเวลาในการเตรียมตัวส าหรับการสอบครั้งสุดท้าย ดังท่ี ไพศาล หวังพานิช 
(2535: 4) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติว่า ได้ผลตรงตาม
เป้าหมายเพียงใด การวัดผลการศึกษาท าหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบผลการเรียนการสอนว่า
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ได้ผลระดับใด ผู้เรียนมีความสามารถ
ชนิดใดบ้างและมีสิ่งใดท่ีบกพร่องต้องแก้ไข เช่นเดียวกับ สมนึก ภัททิยธนี (2541: 16-17) ท่ีกล่าวว่า 
การวัดและประเมินผลต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ผู้สอนควรเลือกใช้เครื่องมือ
วัดท่ีเหมาะสมและต้องระวังความบกพร่องของเครือ่งมือประเมินผล มีการประเมินผลท่ีถูกต้อง และ
รู้จักใช้ผลการวัดให้คุ้มค่าเพราะจุดประสงค์ส าคัญของการวัดคือ เพื่อคน้และพัฒนาสมรรถภาพของ
ผู้เรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับรสริน สุทองหลอ่ (2543: 105) ท่ีวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบว่า นักศกึษามีความคิดเห็นต่อสภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  1.5  ด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเลือกสถานท่ีตั้งท่ีมีเส้นทาง
สัญจรสะดวกส าหรับจัดการเรียนการสอน มีพื้นท่ีในการพักผ่อนตามอัธยาศัยและท่ีจอดรถเพียงพอ 
ต่อความต้องการของนิสิต มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวกให้การเรียน  การสอนมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเอกสารหรือต าราเพิ่มเติมส าหรับการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย กระตุ้นให้นิสิตสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังท่ี อัจฉรา  
วัฒนาณรงค ์(2545: 9) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
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มีห้องสมุดต ารา หนังสือ วารสาร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณท่ี์
เอื้ออ านวยต่อการสืบค้น และเสาะแสวงหาความรู้ท้ังภายในและภายนอกประเทศมีบรรยากาศท่ี
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนักศึกษา สอดคล้องกับ พันธ์ศกัดิ์ พลสารัมย์;  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา; และ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลอืง (2543: 111) กล่าวว่าสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานท่ีพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ 
ศูนย์พัฒนาการสอน ศูนย์ผลิตสื่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น การจัดการด้านสภาพแวดล้อมท่ีดี
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึนและยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับนารี รมย์นุกูล (2547: 42-43)  ท่ีศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษา
เห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
อยู่ในระดับมาก 
 2. นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นิสิต
ศึกษากันคนละหลักสูตรและระดับการศึกษา การเชิญอาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความหลากหลายท้ัง
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตในแต่
ละระดับปริญญา นอกจากนี้มีการเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาในแต่ละระดับปริญญา 
เช่น หลักสูตรระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้รอบด้านตามสาขาวิชาท่ีเรียนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มอาจารย์ผู้สอนจึง
ต้องเน้นความแม่นย าของเนื้อหารายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยรูปแบบการสอนต่างๆ 
ตามสาขาวิชาท่ีเรียน มีการวัดและประเมินผลความรู้แบบตรงไปตรงมาตามเนื้อหารายวิชา ซึ่งนิสิต
ระดับปริญญาตรีจะมีความพร้อมในการท าความเข้าใจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่าย จึงมีการใช้
คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลเป็นหลกั ในขณะท่ีหลักสูตรระดับปริญญา
โท มุ่งเน้นให้นิสิตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตนเองท้ังยังพัฒนาศักยภาพให้นิสิตเป็น
นักวิชาการและนักวชิาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนจึง
ต้องเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษในแขนงหรือสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไป
ปรับใช้กับงานในปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน โดยเลือกใช้กระบวนการวิจัยในการบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่อย่างอิสระซึ่งจะต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลท้ังจากห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต มีการวัดและประเมินผลนิสิตดว้ยการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจให้
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีนิสิตเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงท าให้นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 
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การเรียนการสอนแตกต่างกัน ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2535 (38-39) กล่าวว่า หลักสูตรเป็น
แผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงาน เพราะหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาในความรู้หลายๆ ด้าน ดังท่ี สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2542: 75-81) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อชว่ยให้
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรต้องการ ดังสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
จึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ท่ีมี
คุณภาพและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้การจัดหลักสูตรและการสอน
ของอาจารย์ การน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชดิ และดังท่ี ส าเนาว์ ขจรศิลป์ 
(2543: 15) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา
นักศึกษามาก เพราะสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์คือ มีอาคารสถานท่ีมีเครื่องมือดี มีระบบงานดี 
ย่อมท าให้ 
การพัฒนานักศึกษาได้ผลดี ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับเรณู สัจจะเวทะ (2546: 78) ท่ีศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวชิา
พาณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาท่ีมีระดับความรู้เดิมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญสุดา เข็มทอง (2546: 100) 
ท่ีศึกษาเรื่องการน าความรู้จากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาสายอาชีพท่ีจบหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นท่ีมีระดับการศึกษา
เดิมต่างก้น มีการน าความรู้ไปใช้ตามท่ีคาดหวัง โดยรวมแตกต่างกัน   
 3. นิสิตท่ีประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัย
เกื้อหนุน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่านิสิตท่ีประกอบอาชีพต่างกันต่างก็มีความต้องการในการประสบความส าเร็จแตกต่างกัน
ออกไป เช่น นิสิตท่ีประกอบอาชีพแลว้เข้าศึกษาเพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษา และเพือ่พัฒนางานท่ีมีอยู่
หรือความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ด้วยเป็นงานท่ีตนเองถนัดและผ่านประสบการณ์ท างาน
มากกว่าจึงท าให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาแต่ละรายวิชาในสาขาวิชาท่ีเรียนมากกว่านิสิตท่ียัง
ไม่ประกอบอาชีพ ในขณะท่ีนิสิตท่ียังไม่ประกอบอาชีพเข้าศึกษาเพื่อหาความรู้ส าหรับการประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต ดว้ยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นิสิตมีความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน ดังท่ี โบก (Bogue.  1974: 150) กล่าวว่า นักศึกษาท่ีเข้า
สถาบันอุดมศึกษามีพื้นฐานความแตกต่างกันอย่างมากท้ังด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ครอบครัว ความ
เชื่อ บุคลกิภาพ ความกระตือรือร้น มีอดุมคติสูงและความเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความพร้อม ผลการวิจยันี้
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สอดคล้องกับ มานะ โพธิ์น้อย (2548: 74) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พบว่า ผู้เรียนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการศึกษา ด้านสื่อการสอนและด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน   
 การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้าน
กระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นิสิตท่ีประกอบอาชีพต่างกันได้ศึกษา
ในหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ ความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถเลือกน าข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ผู้สอนกลุ่ม
เดียวกันมีรูปแบบหรือวิธีถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง ด้วยการน าภาพถ่ายหรือภาพ
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตมาใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือการน านิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
โดยให้นิสิตได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างอิสระ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้สามารถแสดงออกตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง ด้วยรูปแบบและวิธีคดิอย่างเป็นข้ันตอนเป็นระบบตามความมุ่งหมายของรายวิชาและหลักสูตร 
ซึ่งในการอภิปรายสรุปอาจารย์ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ กับนิสิตด้วย ดังท่ี 
วิชัย ดิสสระ (2519: 165) กล่าวว่า ในการสอนควรใชว้ิธีสอนท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์และควรเป็น
วิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองอาจารย์ผู้สอน  เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้
ผู้เรียนได้กระท าด้วยตนเอง จนสามารถช่วยตนเองได้ และเช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2552: 383) 
กล่าวว่า วิธกีารสอนเป็นกระบวนการ หรือข้ันตอนในการด าเนินการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบและ
ข้ันตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือแกน่ส าคัญของวิธีสอนแตล่ะวิธี เพื่อชว่ยให้สามารถใช้วิธีได้
อย่างเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของวิธีนั้นๆ โดยวิธีสอนมีให้เลือกหลากหลายผู้สอนควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุ่งหมาย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับมานะ โพธิ์น้อย (2548: 74) ท่ีศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 
พบว่า ผู้เรียนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน และด้าน
วิธีการสอนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ตรีธาร (2544: 78) ท่ีศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร-
บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า นักศึกษาท่ีไม่ได้ท างานและนักศกึษา 
ท่ีท างาน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านวิธกีารสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  
 4.  นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและด้านอาจารย์ ด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นคนละกลุ่มกัน ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผลข้ึนอยู่
กับธรรมชาติของสาขาวิชา รวมท้ังความจ าเป็นในการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแตกต่างกัน  
เช่น อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ
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และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการสายงานต ารวจ รู้รอบเรื่องหลักกฎหมาย การคลี่คลายคดีและเล่ห์
เลี่ยมของผู้ร้าย มีวิธีการทดสอบเพื่อให้นิสิตรู้จักสังเกต สอบถาม วิเคราะห์พิจารณาพลิกแพลง
ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบตามหลักฐานและหลักกฎหมาย ซึ่งจะมีเอกสารหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่อนข้างยากและมีราคาแพง ในขณะท่ีอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการและ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันตามวิชาท่ีสอนแลว้ ยังมี
วิธีการทดสอบเพื่อให้นิสิตแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระสอดคล้องตามหลักทฤษฎี และเรียนรู้การ
สร้างนวัตกรรมใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถหาเอกสารหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องส าหรับศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ง่ายและมีราคาถูก ท าให้นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นด้าน
อาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่างกัน ดังท่ี มิเคลิช (1979: 18-19) 
กล่าวว่าผู้สอนท่ีท าการสอนท้ังในด้านการศึกษาและวิชาชีพจะต้องมีความรู้ในจุดมุ่งหมายของ 
การสอนท่ีชัดเจน รู้ความต้องการ ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนท้ังในลักษณะเป็นกลุ่ม และ
เป็นรายบุคคล รู้จักชุมชน รู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ความมุ่งหมาย รู้เทคนิคการสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รู้หลักการใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอน รู้การประเมินผลศึกษาและเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และดังท่ี อัจฉรา วัฒนาณรงค ์(2545: 9) ท่ีกล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมี
ปัจจัยเกื้อหนุนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ี 
ท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน มีห้องสมุด ต ารา หนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สือ่การเรียน
การสอน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการสืบค้นและเสาะแสวงหาความรู้ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ รวมท้ังควรมีบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้ของผู้เรียน 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สพุรรณี เพชระ  (2552: 95) ท่ีศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้าน
ปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่างกัน 
  การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตร และด้านกระบวนการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักสูตรมีการก าหนดจุดมุ่งหมายรายวิชาไว้อย่าง
ชัดเจน เน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในแต่ละสาขาวิชาท่ีเรียนอย่างเต็มท่ี เม่ือนิสิตได้รับความรู้
และประสบการณ์ท่ีเหมือนกัน ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ไม่แตกต่าง
กัน  นอกจากนีว้ิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไปใช้วิธีสอนไม่แตกต่างกันนกัมักจะ
เป็นการบรรยาย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการยกตัวอย่างประกอบ เป็นต้น ดังท่ี ชาญชัย    
ศรีไสยเพชร (2528: 17-19) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของสังคม มีความยืดหยุ่นตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ท้ังยังสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และดังท่ี วิชัย ดิสสระ (2535: 
103) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
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ซึ่งจ าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
แตกต่าง ของแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องอาศัยกลวิธีการเรียนการสอนหลายๆ รูปแบบอย่างเป็นระบบ  
ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคลอ้งกับนารี รมย์นุกูล 
(2547: 94) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตร
และด้านการกระบวนการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน   
 5. นิสิตกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานท่ีตั้งของกลุ่มห้องเรียนท้ังห้ามี
ความแตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนอาจมีการปรับเนื้อหารายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
จ านวนนิสิต สภาพแวดลอ้ม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเอื้อประโยชน์ต่ออาชพีและหลักการท างานของ
นิสิต เช่นกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มีท าเลท่ีตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งล้อมรอบ
ด้วยหน่วยงานราชการหรือสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสถานท่ีส าคัญต่างๆ ดังนั้นนิสิตสามารถเดินทางได้
ง่ายและสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ใช้เวลาในการเดินทางน้อยจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าเรียนให้
ทันเวลา มีสมาธิในการเรียนและด้วยมีจ านวนนิสิตโดยรวมน้อย จึงท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้การ
ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนิทสนม ให้ค าแนะน าและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด จนกระท่ังติดตาม
พฤติกรรมในการเรียนการสอนของนิสิต ส่งผลให้การวัดและประเมินผลจึงง่าย รวดเรว็ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 ในขณะท่ีห้องเรียนภาคตะวันออกและห้องเรียนภาคใต้ มีสถานท่ีตั้งอยู่นอกเมือง ล้อมรอบ
ด้วยทะเลหรือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้จะมีรถรับจ้างหรือรถประจ าทางคอยให้บริการแต่ 
ก็ไม่สะดวกเหมือนอยู่ในเมืองเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ต้องอดทนต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีอาจส่งเสียงรบกวน จนเกิดความกังกลและกลัวเข้าเรียนไม่ทันท าให้ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหารายวิชานั้นไม่อีกท้ังยังมีจ านวนนิสิตโดยรวมมากและส่วนใหญ่เป็นข้าราชการต ารวจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างท่ีมาจากท่ีท างานเดียวกัน เม่ือต้องมีประชุมหรือการระดมคนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  
จึงไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ตามปกติขาดความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชาท่ีเรียน ดังนั้นการเรียน 
การสอนจึงอาจเป็นแบบการสั่งงานแลว้มาพบอาจารย์ผู้สอนตามท่ีได้นัดหมายไว้และส่งผลต่อการวัด
และประเมินผลท่ีอาจจะออกมาได้ดีนัก ดังท่ี อดลุย์ วิริยเวชกุล (2541: 4-6) กล่าวว่า หลักสูตรเป็น
ประมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติของอาจารย์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการเรียน 
การสอน เป็นแนวทางในการสร้างเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
การศึกษา ดังท่ี สุวิทย์ มูลค า; และ อรทัย มูลค า (2544: 140-143) กล่าวว่า บทบาทผู้สอนต้อง
ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยการจัดและ 
การวางแผนเพื่อให้เกิดสิ่งท่ีต้องการ ผู้สอนจึงต้องรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและปรับวิธีเรียน  
วิธีสอนให้หลากหลาย และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท้ังระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน  
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หรือผู้เรียนกับกลุ่มผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ให้การยอมรับและความอบอุ่นแก่ผู้เรียน ดังท่ี  
ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง  (2543: 19)  กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นเครือ่งมือส าคัญท่ีจะส่งเสริม 
ให้การเรียนการสอนมีคุณภาพย่ิงข้ึน มีความครบถ้วนของเนื้อหา ควรมีระบบในการถ่ายทอดท่ีดี  
จะช่วยการรับรู้ของนักศึกษาได้ดี และดังท่ี ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (2531: 55) กล่าวว่า การพิจารณาเลือก
ท าเลท่ีตั้งสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสอดคล้องกับความต้องการ
ทางการศึกษา มีลักษณะทางกายภาพท่ีสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาท้องถิ่นและ 
ความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ วรศักดิ ์เพียรชอบ (2548: 372) กล่าววา่ 
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จ านวนและขนาดของอุปกรณ์และ
วัสดุท่ีใช้จัดหามาควรจะได้เป็นไปตามหลักการและมีจ านวนเป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนผูเ้รียน 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ชุมพล วงค์ค าจันทร์ (2552: 58-61) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2551 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและ
ในแต่ละด้านแตกต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1.  ด้านหลักสูตร จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ด้านหลักสูตร เพิ่มเติมว่าควรจัดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลาเรียน เนื่องจากใน 
บางรายวิชาไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลาท่ีก าหนด ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้าน
หลักสูตรมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน วิทยาลัยฯควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการปรับ
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยหรือการจัดท าหลักสูตรใหม่เพิ่มความหลากหลายของสาขาวิชา 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชา 
ท่ีตนสนใจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนทราบชัดเจน  
 2. ด้านอาจารย์ จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านอาจารย์ ว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน ด้านอาจารย์เพิ่มเติมว่า อาจารย์ผู้สอนควรเข้าสอนให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดในตาราง  
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ควรวางตัวให้เหมาะสมและรู้จักการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกขณะท าการสอน ดังนั้นเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนด้านอาจารย์มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน วิทยาลัยฯควรจัดการปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้สอน เพื่อฝึกอบรมให้ผู้สอนมีการพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชา และการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียนเพราะกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน มีต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานระดับสูง ผู้สอนจึงควรรู้จักการวางตัวให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและมี
ความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัด 
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มเติม ว่าควรจดัให้มีกิจกรรม
สัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาและการดูงานนอกสถานท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน วิทยาลัยฯควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและกจิกรรมสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียน 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และการมีอิสระทางความคิด สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานและการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้  ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิตด้วย 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัด 
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมว่ามีการแจ้งผล
การศึกษาล่าช้า ท าให้นิสิตไม่สามารถวางแผนการเรียนในรายวิชาถัดไปได้ ดังนั้นเพื่อให้การจัด 
การเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน วิทยาลัยฯควรก าหนด
ปฏิทินการส่งผลการศึกษาและการแจ้งผลการศึกษาให้ชัดเจน กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าควรมี
บทลงโทษส าหรับอาจารย์ผู้สอน และวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเกณฑ์การวัด
และประเมินผลในแตล่ะรายวิชา ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาควรใช้การวัดและประเมินผลให้หลากหลายวิธี เพื่อครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังนั้นจึงควรจัดอบรมให้ผู้สอนมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน 
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุนเพิ่มเติมว่าเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละปริมาณหนังสือในห้องสมุด 
ไม่เพียงพอกับความต้องการของนิสิต ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ด้านปัจจัยเกื้อหนนุ มี
ความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน วิทยาลัยฯควรเร่งให้ความส าคัญกับการจัดสภาพและขนาดของห้องเรียนให้
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มีความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต เพิ่มเครื่องคอมพวิเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตและอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ควรเพิ่มจ านวนหนังสือในห้องสมุดและพัฒนาโปรแกรมการสืบค้น
หนังสือออนไลน์ เพือ่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2. ควรมีการศึกษาติดตามผลบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 3. ควรศึกษาความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4. ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 1.  ชื่อ  รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข 
  ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
  สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 2.  ชื่อ  ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
  ต าแหน่ง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
  สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 3.  ชื่อ  ดร.จารุวรรณ สกุลค ู
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
  สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสตูร 
ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนนุ  
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความคิดเห็นของนิสิต ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน และในส่วนท้ายของ
แบบสอบถามแต่ละด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3.  ผลจากการตอบ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนิสิต ดังนั้นโปรดตอบค าถามทุกข้อตามความ
เป็นจริง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัยครั้งนี้ 
 
 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 นางสาวสุดารัตน์  ด ารงค์ศร ี

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามนี้โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ ข้อ 1-4 
 

1. ระดับปริญญาท่ีก าลังศึกษา   
   ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
2. อาชีพ คือ 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
  รับจ้างท่ัวไป/พนักงานบริษัทเอกชน 
  ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ 
  ยังไม่ประกอบอาชีพ 
  อื่นๆ โปรดระบุ .................................................... 
3. สาขาวิชาท่ีเรียน คือ 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  สาขาวิชาการจัดการ 
  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
4. กลุ่มห้องเรียน คือ 
 4.1   กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ   เชียงใหม่    ก าแพงเพชร 
 4.2  กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง   สมุทรปราการ   ลพบุรี   
         นครปฐม  พิษณุโลก   
 4.3  กลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออก    อู่ตะเภา - ชลบุรี    ระยอง  
 4.4  กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน  นครราชสีมา  นครพนม   
         อุบลราชธานี  หนองคาย   
         ศรีษะเกษ 
 4.5  กลุ่มห้องเรียนภาคใต้     ภูเก็ต    นครศรีธรรมราช    
         สุราษฎร์ธานี  นราธิวาส 
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ตอนท่ี 2 สอบถามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย   ใน
ช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 

   5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมาก 
   3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อย 
   1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
 และในส่วนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ด้านหลักสูตร  

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีท่านก าลัง
ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด 

     

1 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน      
2 สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต      
3 การจัดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรมีความ

เหมาะสม 
     

4 การจัดรายวิชา จ านวนรายวิชา และระยะเวลาในการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

     

5 เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต 

     

6 เนื้อหารายวิชาส่งเสริมให้นิสิตวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ได้ 

     

7 เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพได้
โดยตรง 
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ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8 การจัดรายวิชาและเนื้อหารายวิชามีการเรียงล าดับ

จากง่ายไปยาก 
     

9 เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยเหมาะสมตามสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

     

10 มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
แต่ละรายวิชา 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านหลักสูตร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ด้านอาจารย์  

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนในประเด็น
ต่อไปนี้ในระดับใด 

     

11 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตาม
รายวิชาท่ีสอน 

     

12 มีความรู้และประสบการณ์ทันสมัย ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

     

13 ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในรายวิชาท่ี
สอน 

     

14 มีความทุ่มเท เอาใจใส่ในการสอน       
15 ด าเนินการสอนครอบคลุมเนือ้หารายวิชาท่ีก าหนด       
16 มีเทคนิคการสอนท่ีดี        
17 เปิดโอกาสให้นิสิตซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรายวิชา ท่ี

สอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จาก
นิสิต  

     

18 เป็นบุคคลในพื้นท่ี สามารถจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อ
ขอค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาท่ีสอนได้ทุกเวลาท่ีนิสิต
ต้องการ 

     

19 ใช้สื่อและอุปกรณ์ในการสอนท่ีทันสมัย      
20 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน 
     

21 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต      
22 มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์

สถาบันอุดมศึกษา 
     

23 มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ      
24 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ      
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านอาจารย์ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................... .............................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
ในประเด็นต่อไปนี้ ในระดับใด 

     

25 มีการชี้แจงแผนการเรียน แผนการสอน ในแต่ละ
รายวิชา 

     

26 มีการเรียบเรียงและแบ่งเนื้อหาของรายวิชาท่ีสอน
อย่างชัดเจน พร้อมท้ังบอกแหล่งท่ีมาและวธิีการสืบค้น
ข้อมูล  

     

27 มีการใช้สื่อประกอบกับการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหารายวิชา 

     

28 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 

     

29 มีการใช้วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ 

     

30 กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ตามหลักทฤษฎี 

     

31 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนิสิต      
32 กระบวนการเรียนการสอนมีความหลากหลายสนอง

ความแตกต่างของนิสิต 
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ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
33 มีการจัดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เสริมเพื่อให้

นิสิตได้รับความหลากหลายของรายวิชา 
     

34 มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อให้นิสิต
มีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องท่ีศึกษา 

     

35 มีการฝึกอบรมเพื่อให้นิสิตได้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน
จริง 

     

36 มีการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างศูนย์การศึกษา เพื่อให้
นิสิตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

     

37 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพียงพอกับจ านวนนิสิต      
38 มีห้องปฏิบัติการทางภาษา เพียงพอกับจ านวนนิสิต      

 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
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ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ด้านการวัดและประเมินผล 

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ใน
ประเด็นต่อไปนี้ ในระดับใด 

     

39 มีการชี้แจงให้นิสิตทราบถึงเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

     

40 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา 

     

41 การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

     

42 ข้อสอบท่ีใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหา
ในแต่ละรายวิชา  

     

43 โจทย์และจ านวนข้อสอบเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ในการ
ท าข้อสอบ 

     

44 มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบ
เหมาะสมตามลักษณะวิชาและระดับปริญญา 

     

45 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมกับระดับความรู้ของนิสิต 

     

46 มีการแจ้งผลการสอบโดยระบบออนไลน์และรายงาน
ผลการศึกษาประจ าภาค ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

     

47 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจนโปร่งใส นิสิต
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

     

48 มีการน าผลการประเมินความรู้ไปใช้ในการพัฒนานิสิต
อย่างต่อเนื่อง 

     

49 มีการน าผลการประเมินความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านการวัดและประเมินผล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ด้านปัจจัยเก้ือหนุน 

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุน ในประเด็น
ต่อไปนี้ ในระดับใด 

     

50 การจัดสภาพห้องเรียนในแต่ละรายวิชามีความ
เหมาะสม 

     

51 จ านวนห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนิสิต      
52 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต      
53 สถานท่ีตั้งมีการสัญจรสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอกับ

จ านวนนิสิต 
     

54 สถานท่ีตั้งมีพื้นท่ีในการพักผ่อนตามอัธยาศัยเพียงพอ
กับนิสิต 

     

55 สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เนื้อหารายวิชา 

     

56 มีบุคลากรผู้เชียวชาญส าหรับให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าห้องปฏิบัติการ 

     

57 ห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของนิสิต 

     

58 ห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ครอบคลุมสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

     

59 มีห้องปฏิบัติการทางภาษาท่ีทันสมัยเพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต 
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ข้อ 
ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนของ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
60 มีเครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอ

ต่อความต้องการของนิสิต 
     

61 สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและ 
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

     

62 บรรยากาศภายในห้องสมุดส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลของนิสิต 

     

 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 
................................................................................................................... .................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 

ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
          

1.  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม 

ข้อ 
ด้าน

หลักสูตร 
ข้อ 

ด้าน
อาจารย์ 

ข้อ 
ด้านกระบวน 
การเรียน 
การสอน 

ข้อ 
ด้านการ 
วัดและ 

ประเมินผล 
ข้อ 

ด้าน
ปัจจัย 
เกื้อหนุน 

1 4.629 11 5.159 25 3.924 39 2.556 50 2.980 
2 5.488 12 3.632 26 5.814 40 4.116 51 4.452 
3 6.928 13 8.222 27 7.937 41 4.478 52 5.461 
4 4.452 14 8.000 28 6.769 42 5.768 53 5.040 
5 8.854 15 8.315 29 4.660 43 7.937 54 7.324 
6 5.657 16 8.315 30 7.638 44 5.364 55 5.461 
p 3.815 17 8.750 31 4.245 45 3.875 56 2.488 
8 4.793 18 5.229 32 5.641 46 6.305 57 8.063 
9 10.000 19 5.547 33 6.068 47 12.979 58 9.535 
10 10.000 20 8.750 34 6.859 48 10.693 59 11.065 
    21 4.026 35 5.508 49 4.951 60 14.676 
    22 8.750 36 6.242     61 4.750 
    23 8.750 37 5.789     62 5.929 
    24 8.750 38 6.110         

          
2.  ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.981 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่อผู้วิจัย 
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