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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาที่ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียน 
และกลุ่มห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1,001 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอน 
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 5. นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 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, and 2) to compare the opinions of students on learning and 
teaching management of Thaksin University Management for Development College 
according to level of education, occupation, major subject, 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 questionnaire with the 
reliability of 0.98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-Way ANOVA, and Scheffe’s method.  
 The results were as follows: 
 1. The students rated learning and teaching management of Thaksin 
University management for Development College in overall aspects at a high level. 
Considering each aspect, it was found that the aspect of lecturer was rated at the 
highest level, while other aspects were rated at a high level. 
 2. The students with different level of education had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 3. The students with different occupation had different opinions on learning 
and teaching management of Thaksin University management for Development College 
in overall aspect at the significant level of .05, except the aspects of curriculum, 
lecturer, and teaching and learning procedure. 
 4. The students with different major subject had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall aspect at the significant level of .05, except the aspects of 
curriculum, and teaching and learning procedure. 
 5. The students with different classroom group had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอน  การจัดการเพ่ือการพัฒนา   
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ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาในระดับสูงจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรและสร้างองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับ
สากลได้ จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาใน
ระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้  
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์  รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  
และในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง  มีการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จ านวน 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 7 แห่ง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 20 คน ร่วม
โครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน  อุดมศึกษา มีประเด็น
รายละเอียดดังนี้ (ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2554)   
 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จาก
การที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ตามศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้   
 1. ด้านหลักสูตร พบว่า ในบางรายวิชามีเนื้อหามากเกินไปไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลา 
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด และหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชายังมี
จ านวนบุคคลทั่วไปให้ความสนใจมาเรียนน้อย (ครองพงศ์  วัชรานันท์; บัณฑิต  ช านาญกลาง; ยุทธนา  
ตาดต่าย; สังวรณ์  สุนทรวารี, 2554) 
 2. ด้านอาจารย์  พบว่า  อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลในพ้ืนที่  จึงยากต่อการ
ติดต่อท าให้ไม่สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่  
วิทยาลัยควรจัดอาจารย์ประจ าห้องเรียนและบางรายวิชาที่ต้องการเน้นความส าคัญของเนื้อหาวิชา
ควรเลือกผู้สอนที่เป็นบุคคลในพื้นที่ (ครองพงศ์  วัชรานันท์ และคนอื่นๆ, 2554) 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ควรเพ่ิมจ านวนห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างห้องเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ตามความเหมาะสมของจ านวนนิสิต (ครองพงศ์  วัชรานันท์ 
และคนอื่นๆ, 2554) 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า บางรายวิชาการแจ้งผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ท าให้นิสิตทราบผลการเรียนล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเรียนในวิชาถัดไป ควรมีการแจ้งผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ  
พร้อมกับการให้แบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบเก่าและเฉลยเพ่ิมเติม เพ่ือให้นิสิตเกิดความเข้าใจใน
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บทเรียน  ฝึกฝนจนเกิดความช านาญสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (ครองพงศ์  วัชรานันท์ 
และคนอื่นๆ, 2554) 
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน พบว่า อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา  
วารสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เพียงพอกับความต้องการ  และเกิดการช ารุด
เสียหายจนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที  ควรมีการจัดมุมเป็นห้องสมุด โดยเพ่ิมจ านวนหนังสือ  
ต าราเรียน วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเจ้าหน้าที่บริหารงานส าหรับ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาการและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน (ครองพงศ์  วัชรานันท์ และคนอื่นๆ, 2554) 
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย                
การจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาคุณภาพของนิสิตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญา อาชีพ สาขาวิชา กลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและ         
ในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาที่
ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียน และกลุ่มห้องเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ได้แก่ นิสิ ตที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่ม
ห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,032 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่ม
ห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของศิริชัย  กาญจนวาสี (2537) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 976 คน จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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ตามระดับชั้น (Stratified Random Sampling) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางห้องเรียนเนื่องจากมีจ านวน
น้อยเพ่ือความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้จ านวนประชากรทั้งหมดหรือห้องเรียนละ 30 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 1,001 คน   
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน 
     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ระดับ
ปริญญาที่ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียนและกลุ่มห้องเรียน 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน   
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 5 ระดับ 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา น ามาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน มีจ านวนค าถาม 62 ข้อ  
  4.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษาและข้อความให้ถูกต้องชัดเจน 
  4.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และความชัดเจนของภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งได้ค่า 
IOC เท่ากับ 0.90   
  4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ 
  4.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ
(Discrimination Power) โดยใช้การทดสอบที (t-test) โดยใช้ร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25 
ของกลุ่มต่ า เลือกข้อค าถามที่มีค่าทีตั้งแต่ 1.761 ขึ้นไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย (Ferguson, 
1981) ได้ทั้งหมด 62 ข้อ  
  4.6 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1990) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98   
   4.7 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจขอความเห็นชอบ 
  4.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสามิตร ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต 
  5.2 ขอความร่วมมือจากนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยแจก
และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
  5.3 น าแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
โดยแบบสอบถามที่แจกมีจ านวน 1,001 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 
1,001 ฉบับ คิดเป็นเป็นร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล   
 6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านทั้ง  5 ด้าน ท าการวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน    
การสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ าแนกตามตัวแปรระดับ
ปริญญาที่ก าลังการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปรอาชีพ  สาขาวิชาที่
เรียนและกลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe Method) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2549) 
  6.4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด  โดยน าค าตอบที่ได้มาจัดกลุ่มและแจกแจง
ความถี่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    7.1 สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Ferguson, 1981) 
    7.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามโดยใช้
การทดสอบที (t-test)/(Ferguson, 1981) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) 
    7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
     7.3.1 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) 
     7.3.2 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่ม  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  (Ferguson, 1981) ใน
กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe Method) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเ พ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และนิสิตที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ
เจ้าของธุรกิจกับนิสิตที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐ และนิสิตที่ยังไม่
ประกอบอาชีพ ส่วนด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่ไม่พบความ
แตกต่าง    
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตสาขาวิชาการจัดการกับนิสิตสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม ส่วนด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่พบความแตกต่าง   
 5. นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้กับ
นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่านด้านอาจารย์ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้ 
  1.1 ด้านหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้ว่าวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการ
ของนิสิตและตลาดแรงงาน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวัยท างานที่อยู่ห่างไกล
สถานศึกษาในที่ตั้ง โดยบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพตามสายงานวิชาชีพ มีการเรียงล าดับรายวิชาตามความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้
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ของนิสิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามสายงานวิชาชีพ              
มีภูมิปัญญาทางความคิดและทัศนคติในการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และวิทยาการใหม่  ๆ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายและความส าเร็จต่อไป ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับวรรณพร 
ฉัตรทอง (2546) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อาจารย์และนิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป ด้านหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  1.2  ด้านอาจารย์  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งอธิบายได้ว่า
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน  ท าให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ มีความแม่นย าใน
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชาที่สอน ทั้งยังมีการจัดวิทยากรที่เป็น นักบริหารด้านการเงินการคลัง  
นักการจัดการ นักการเมืองและข้าราชการ สลับหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง
จากงานวิชาชีพ  เพ่ือเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ นั่นคือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการสามารถพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ             
กรอุษา  ศรีสุวรรณ์ (2552) ที่ศึกษาการประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตแพทย์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอาจารย์ว่ามีความเหมาะสม           
ในระดับมากท่ีสุด  
  1.3  ด้านกระบวนการเรียนการสอน  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าอาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสอน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง            
มีการจัดท าต ารา หรือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือคู่มือประกอบการสอนในสาขาวิชา            
มีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนและรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาที่นิสิตต้องศึกษาให้ทราบก่อน
ท าการสอน  มีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการสาธิตวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ให้กับนิสิตได้ดู
เป็นตัวอย่าง และมีการทดสอบการปฏิบัติจริง โดยที่อาจารย์มีการตรวจสอบ ดูแล และคอยให้
ค าแนะน านิสิตอย่างใกล้ชิด ท าให้นิสิตเกิดความสนใจและเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกอบรม เพ่ือให้นิ สิต
ได้รับความรู้จากสภาพการปฏิบัติงานจริง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับธวัลรัตน์   พลเจริญ (2546)             
ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ด้านการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก   
  1.4  ด้านการวัดและประเมินผล  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้
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ว่าอาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์มีการชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์           
การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสอบ การ
น าเสนอรายงาน  และการบันทึกการร่วมกิจกรรม เพราะการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดจะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไร  มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
ในส่วนใดบ้าง และวิธีการประเมินผลในหลายรูปแบบเป็นการประเมินผลได้ครอบคลุมความสามารถ
ของนิสิต เนื่องจากนิสิตมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันไป นอกจากนี้อาจารย์มี
การแจ้งผลการสอบเก็บคะแนนให้นิสิตทราบก่อนการสอบวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย เพ่ือให้นิสิต
ได้รู้ข้อบกพร่องและมีระยะเวลาในการเตรียมตัวส าหรับการสอบครั้ งสุดท้าย ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับรสริน  สุทองหล่อ (2543) ที่วิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลของสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
การประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  1.5  ด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้ว่า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเลือกสถานที่ตั้งที่มีเส้นทางสัญจรสะดวก
ส าหรับจัดการเรียนการสอน มีพ้ืนที่ในการพักผ่อนตามอัธยาศัยและที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
ของนิสิต มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเอกสารหรือต าราเพ่ิมเติมส าหรับการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย กระตุ้นให้นิสิตสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับนารี 
รมย์นุกูล (2547) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ด้านปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในระดับมาก 
 2. นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่านิสิตศึกษากันคนละ
หลักสูตรและระดับการศึกษา การเชิญอาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความหลากหลายทั้ งความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตในแต่ละ
ระดับปริญญา นอกจากนี้มีการเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาในแต่ละระดับปริญญา  
สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญสุดา  เข็มทอง (2546) ที่ศึกษาเรื่องการน าความรู้จากหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นไปใช้ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาสาย
อาชีพที่จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีระดับการศึกษาเดิมต่างก้น มีการน าความรู้ไปใช้ตามท่ีคาดหวัง 
โดยรวมแตกต่างกัน     
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
ปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบาย
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ได้ว่านิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความต้องการประสบความส าเร็จขั้นต้นไปสู่ความต้องการประสบ
ความส าเร็จขั้นสูงสุด ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น นิสิตที่ประกอบอาชีพแล้วเข้าศึกษาเพ่ือ
ปรับคุณวุฒิการศึกษาของตนเอง ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน และอาจ
เป็นเพราะว่า นิสิตที่ประกอบอาชีพแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียนเป็น
อย่างดี จึงมีความสามารถในการท าข้อสอบ ด้วยความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงประกอบการบรรยายได้อย่างชัดเจนดีกว่านิสิตที่ยังไม่
ประกอบอาชีพ  และมีเงินทุนเพียงพอส าหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับ
ตนเอง ในขณะที่นิสิตที่ยังไม่ประกอบอาชีพเข้าศึกษาเพ่ือการมีอาชีพที่ดี  ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น และ
ต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่าง  ๆ ได้  
จึงมีความรู้ความเข้าใจตามหลักทฤษฎีที่อาจารย์สอนเท่านั้น ไม่มีความลึกซ้ึงเพียงพอในการท าข้อสอบ 
เนื่องจากขาดประสบการณ์  มีเงินทุนสนับสนุนน้อย จึงต้องใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเท่านั้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับมานะ  โพธิ์น้อย (2548) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พบว่า ผู้เรียนที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา ด้านสื่อการสอนและด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน     
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและด้านอาจารย์ ด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นคนละกลุ่มกัน  ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผลขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา รวมทั้งความจ าเป็นในการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแตกต่างกัน   
เช่น อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ต้องมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการสายงานต ารวจ รู้รอบเรื่องหลักกฎหมาย การคลี่คลายคดีและเล่ห์
เลี่ยมของผู้ร้าย โดยมีรูปแบบการวัดผล ด้วยการจ าลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญ ให้นิสิตรู้จัก
สังเกต สอบถาม วิเคราะห์เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบตามหลักฐานและหลั กกฎหมาย           
ซึ่งจะมีต าราหรือเอกสารอ้างอิงให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน  
เนื้อหาไม่มีความเป็นปัจจุบัน หายากและมีราคาแพง ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการและนิสิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันตามวิชา
ที่สอนแล้ว ยังมีการวัดและประเมินผลด้วยการให้นิสิตแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สอดคล้องกับ
หลักทฤษฎี ซึ่งมีต าราหรือเอกสารอ้างอิงที่หาได้ง่าย มีราคาถูก และมีอยู่จ านวนมาก ท าให้นิสิตในแต่ละ
สาขาวิชามีความคิดเห็นด้านอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่างกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี   เพชระ (2552) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านปัจจัย
เกื้อหนุนแตกต่างกันส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 5. นิสิตกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่าสถานที่ตั้งของกลุ่มห้องเรียนทั้งห้ามีความ
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แตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนอาจมีการปรับเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวน
นิสิต สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีที่เอ้ือประโยชน์ต่ออาชีพและหลักการท างานของนิสิต เช่น
กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มีท าเลที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งล้อมรอบด้วย
หน่วยงานราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนั้นนิสิตสามารถเดินทางได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางน้อยจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าเรียนให้
ทันเวลา มีสมาธิในการเรียนและด้วยมีจ านวนนิสิตโดยรวมน้อย  จึงท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้
การดูแลเอาใจใส่  ให้ความสนิทสนม  ให้ค าแนะน าและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด จนกระทั่ง ติดตาม
พฤติกรรมในการเรียนการสอนของนิสิต ส่งผลให้การวัดและประเมินผลจึงง่าย รวดเร็วตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะที่ห้องเรียนภาคตะวันออกและห้องเรียนภาคใต้ มีสถานที่ตั้งอยู่นอกเมือง 
ล้อมรอบด้วยทะเลหรือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  ถึงแม้จะมีรถรับจ้างหรือรถประจ าทา งคอย
ให้บริการแต่ก็ไม่สะดวกเหมือนอยู่ในเมืองเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ต้องอดทนต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งเสียงรบกวน  จนเกิดความกังกลและกลัวเข้าเรียนไม่ทันท าให้ความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นไม่อีกทั้งยังมีจ านวนนิสิตโดยรวมมากและส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ต ารวจหรือพนักงานหรือลูกจ้างที่มาจากที่ท างานเดียวกัน เมื่อต้องมีประชุมหรือการระดมคนเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่  จึงไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ตามปกติขาดความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชาที่เรียน  
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงอาจเป็นแบบการสั่งงานแล้วมาพบอาจารย์ผู้สอนตามที่ได้นัดหมายไว้และ
ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลที่อาจจะออกมาได้ดีนัก ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับชุมพล  วงค์ค าจันทร์ 
(2552) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2551 พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มี
ความทันสมัยหรือการจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ิมความหลากหลายของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตนสนใจเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนทราบชัดเจน   
 2. ด้านอาจารย์ ควรจัดการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้สอนมีการพัฒนา
ทักษะ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้เรียนเพราะกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน  มีต าแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง ผู้สอนจึงควรรู้จัก
การวางตัวให้เหมาะสม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียน  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และการมีอิสระทางความคิด สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
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การท างานและการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้  ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิตด้วย 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล ควรก าหนดปฏิทินการส่งผลการศึกษาและการแจ้งผล
การศึกษาให้ชัดเจน กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าควรมีบทลงโทษส าหรับอาจารย์ผู้สอน และวิทยาลัย
ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาควรใช้การวัดและประเมินผลให้
หลากหลายวิธี เพื่อครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังนั้นจึง
ควรจัดอบรมให้ผู้สอนมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม  
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้   
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ควรเร่งให้ความส าคัญกับการจัดสภาพและขนาดของห้องเรียนให้มี
ความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตและอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ควรเพ่ิมจ านวนหนังสือในห้องสมุดและพัฒนาโปรแกรมการสืบค้น
หนังสือออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ทักษิณ 
 2. ควรมีการศึกษาติดตามผลบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 3. ควรศึกษาความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ หรือองค์กรอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4. ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการจัด              
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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