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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
โดยรวมและเปนรายดาน  5  ดาน  คือ  ดานการบริหาร  ดานการเรียนการสอน  ดานการ
บริการทางวิชาการ  ดานสังคมและกลุมเพื่อน  และดานอาคารสถานที่  จําแนกตามตัว
แปรเพศ  และสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูในปจจุบัน  โดยมีกลุมตัวอยางไดแก  
นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  จํานวน  242  คน  เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ จํานวน  45  ขอ  ซึ่งมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ  0.92  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย  คาความ
เบี่ยงเบน การทดสอบคาที-เทสต  (t-test)  การวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-Way  ANOVA)  ผลของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.  นักศึกษาระดับปริญญาโท  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยรวมทุกดานและในแตละ
ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

2.   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
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โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตามตัวแปรเพศ  และสาขาวิชาที่กําลังศึกษา  ปรากฏ
ดังนี้ 

2.1  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาโท  มีความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
โดยรวมและเปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
 2.2  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาตางกัน  มีความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
โดยรวมไมแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการบริการทางวิชาการ
และดานอาคารสถานที่  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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จัดทําขึ้นเพื่อตองการทราบถึงทัศนะและเปรยีบเทยีบทัศนะของนักศึกษาระดบัปรญิญาโท
ที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ในดานตางๆ 5 ดาน  ไดแก  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  สภาพแวดลอมดานการเรียน
การสอน  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ  สภาพแวดลอมดานสังคมและ
กลุมเพื่อน  และสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  และเพื่อตองการนําผลการวิจัยที่
ไดรับไปใชเปนขอมูลใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  นําไปปรับปรุง
และพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน  และเพื่อการบริหารจัดการ
องคกรใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถามแลว
สงคืนกลับ  ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวิทยบริการ  จังหวัดตรัง  รองศาสตราจารย
สิทธิพันธ  พุทธหุน  ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 
 อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีขอบกพรองประการใด  คณะทํางานขอนอมรับขอบกพรอง
เหลานั้นเพื่อประโยชนในการจัดทําการวิจัยในครั้งตอไป 
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บทที่  1 
บทนํา 

ความเปนมาและที่มาของปญหา 
 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปนสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชาที่ตั้งขึ้น  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อขยายโอกาส  และความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับปวงชนชาวไทย  จึง
เปดรับสมัครนักศึกษาเขาเรียนในระดับปริญญาตรี  โดยไมจํากัดจํานวนและไมมีการ
สอบคัดเลือก  ซึ่งตลอดระยะเวลา  37  ป  มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง  4  ดาน  
ของสถาบันอุดมศึกษา  ไดแก  ผลิตบัณฑิต  การวิจัยบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  การ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม  ปจจุบันมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปด
ทําการสอนทั้งระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  
โดยมี   9   คณะ   คือ   คณะนิติศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตร   
คณะศึกษาศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะรัฐศาสตร   คณะเศรษฐศาสตร   
คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะศิลปกรรมศาสตร  ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดการเรียน
การสอนใหกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หัวหมาก  วิทยาเขตบางนา สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  24  แหง  ไดแก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดนครพนม  จังหวัด
แพร  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตรัง  จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดเพชรบูรณ    จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเชียงราย  
จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดสุรินทร  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสกลนคร  
จังหวัดพังงา  และจังหวัดสงขลา  โดยจัดการเรียนการสอนออกเปน  2  รูปแบบ  คือ 
 1.  การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก
ในสวนกลางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หัวหมาก  และระดับปริญญาตรีและระดับ
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ปริญญาโทที่วิทยาเขตบางนา  เปนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  แตในชั้นเรียนที่มีขนาด
ใหญมาก ๆ  ไดใชโทรทัศนวงจรปดเขามาชวยเพื่อใหนักศึกษาสามารถเห็นและรับฟง
การบรรยายไดอยางใกลชิดกับผูสอน 
 2.  การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสวนภูมิภาค ณ  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  เปนการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขายใย
แกวนําแสง  โดยใชเทคโนโลยีถายทอดสัญญาณโทรทัศนตรงสูหองเรียน  เปนการ
สื่อสารสองทางดวยการใช  Video  Conference  รวมกับระบบโทรศัพทและโทรสาร  
(FAX)  โดยติดตั้งโทรศัพทและโทรสารในหองเรียนหรือหองบรรยาย  เมื่อมีการ
บรรยายภาพจะปรากฏที่หองเรียน  และเมื่อนักศึกษามีคําถามก็สามารถถามผาน
ไมโครโฟนที่ตอกับระบบโทรศัพท  ซึ่งนักศึกษาในหองและอาจารยผูสอนจะไดรับฟง
พรอมกัน  หรือนักศึกษาสามารถใชเครื่องโทรสารสงคําถามหรือภาพมายังผูสอนก็ได  
(สุชาติ  กิจธนะเสรี, 2538, หนา 10) 
 การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสวนภูมิภาคในชวงวันจันทรถึงวันศุกรจะ
เปนการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขายใยแกวนําแสง  สวนวันเสาร  วัน
อาทิตย  อาจารยผูสอนจะเดินทางไปบรรยายสรุปตามตารางการบรรยายที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว  โดยทําการเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  21  แหง  ใน  4  
สาขาวิชา  คือ 
 1.  สาขาวิชานิติศาสตร   คณะนิติศาสตร 
 2.  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร      
 3.  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 
 4.  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  คณะรัฐศาสตร 
 สวนการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหรือระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ไดเปดการเรียนการสอนใน  3  สาขาวิชา  คือ 
 1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 2.  สาขาวิชารัฐศาสตร   คณะรัฐศาสตร 
 3.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ 
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 สําหรับสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนั้น  มหาวิทยาลัยได
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปที่  1  และชั้นปที่  2  ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยทําการสอนในวันอังคารถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 17.00 – 21.00 น.  ในวันเสาร  
ตั้งแตเวลา  08.00 -  21.00  และในวันอาทิตย  ตั้งแตเวลา  08.00 – 17.00 น.  โดยใช
ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา  (block  course  system)  กลาวคือ  เรียนจน
จบกระบวนวิชานั้นแลวจึงจะเรียนวิชาถัดไป  แตละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไมนอย
กวา  48  ชั่วโมง  โดยใชการสอนทางไกล  ในระบบสื่อสารสองทางผานเครือขายใยแกว
นําแสง  (Two  Way  Communication)  เมื่ออาจารยไปบรรยาย  ณ  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดใด  ก็จะทําการถายทอดภาพและเสียงการบรรยายไปยังสาขาวิทย-
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอื่น ๆ  อีก  3  แหง  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540, หนา 6-7) 
และยังไดนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใชเรียกวา  ระบบ
เครือขายหองสมุดอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  RAMLINRT  (Ramkhamhaeng  
University  Library  Network)  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ  ไดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  (สํานักหอสมุดกลาง, 2541, หนา 1)  จึงทําใหนักศึกษาในสาขา
วิทย-บริการเฉลิมพระเกียรติ  สามารถคนควาขอมูลไดเทากับนักศึกษาในสวนกลาง  อัน
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นหางไกลไดมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
โดยมหาวิทยาลัยจัดบรรยากาศทางวิชาการใหใกลเคียงกับการเรียนการสอนใน
สวนกลางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หัวหมาก  กรุงเทพมหานคร  ปจจุบันมีนักศึกษามา
ใชบริการดานการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง  จํานวน  1,340 คน 
 ถึงแมมหาวิทยาลัยจะจัดบรรยากาศทางวิชาการใหใกลเคียงกับการเรียนการสอน
ในสวนกลางที่กรุงเทพมหานคร  แตก็อาจมีปจจัยอ่ืน ๆ  ที่ทําใหการเรียนรูของนักศึกษา  
ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  แตกตางกัน  อาทิ  สภาพแวดลอม  สภาพแวดลอม
นับเปนตัวแปรที่สําคัญตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู  จากงานวิจัยพบวา  
สภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา  มีความสําคัญอยางมากในการที่จะกระตุนนิสิต
นักศึกษาใหมีการพัฒนาศักยภาพทั้งทางสติปญญา  บุคลิกภาพ  และความรูสึกตาง ๆ  
การจัดสภาพแวดลอมที่ดีจะเอื้อตอบรรยากาศทางวิชาการ  เอื้อตอความรูสึกอบอุนเปน
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มิตร  ซึ่งจะโยงใยใหเกิดการเรียนรูที่แนนแฟน  อันจะหลอหลอมใหนิสิตนักศึกษามี
ความรูสึกนึกคิดที่ละเอียดออน  ซึมซับคุณธรรมที่ดีงามประกอบเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ของสังคมตอไป  (อรพันธ  ประสิทธิรัตน, 2533, หนา 112)  สภาพแวดลอมที่มีผลตอ
การเรียนรูอาจไดแก  บรรยากาศในการเรียน  การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
บุคลิกภาพ  เพื่อนสนิท  บรรยากาศทางวิชาการ  อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  (นัยนา  อางสันติกุล, 2522, หนา 71)  สภาพแวดลอมนอกจากมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูแลว  ยังมีอิทธิพลตอชีวิต  ความเปนอยูตลอดจนพัฒนาการดานตาง ๆ  ของมนุษย
เปนอยางมาก  สวนการที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายมากนอย
เพียงใดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  การศึกษาขั้น
ปริญญาเปนงานสรางบัณฑิต  ตองคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ  
งานคุณภาพเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ  
อยางเหมาะสม   ซึ่งจะชวยสงเสริมใหบัณฑิตพัฒนาศักยภาพทางดานบุคลิกภาพ  
สติปญญา  ตลอดจนรูจักการแกปญหาอยางเฉลียวฉลาด  (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2517, หนา 17)  
นอกจากนี้คุณภาพอาจารย  คุณภาพนักศึกษา  บรรยากาศทางวิชาการ  การบริหารงาน  
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยอันเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง  
ที่มี อิทธิพลตอชี วิตความเปนอยูและพัฒนาการทุกดานของนักศึกษาในสังคม
มหาวิทยาลัย  (วิไลวรรณ  พิธิยานุวัฒนและสมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2519, หนา 21) 
 จากรายงานของอาจารยผูสอน  อาจารยผูชวย  และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ที่
เดินทางมาปฏิบัติราชการ  ดานการเรียนการสอนและการสอบ  ใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  และ
ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยพบวา  การจัดการเรียนการสอนและการสอบมีปญหา  พอ
สรุปไดดังนี ้
 1.  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน  ทํา
ใหการเดินทางมาเรียนของนักศึกษาขาดความสะดวกและความปลอดภัยเทาที่ควร 
 2.  ในการเรียนการสอน  อาจารยผูสอนบางทานขาดปฏิสัมพันธกับนักศึกษาไม
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการ  และมักสอนดวยวิธีอานจาก
ตําราใหนักศึกษาฟง  ทําใหนักศึกษาขาดแรงจูงใจที่จะติดตามการเรียนการสอน 
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 3.  การบริหารบุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ไมเปนรูปธรรม
และแนวทางเดียวกัน  สายบังคับบัญชาไมชัดเจน  และบุคลากรที่ประจําสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติไมคอยมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานเทาที่ควร  ทั้งยังขาด
ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540, หนา 150) 
 4.  เทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม  ยังไมเหมาะสม  
และการเรียนการสอนดวยระบบการสื่อสารสองทาง  (Two  Way  Communication)  ไม
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540, หนา 149)   
 5.  หองสมุด  ยังขาดตํารา  เอกสาร  และวารสารทางวิชาการ  เพื่อการคนควาที่
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่มาใชบริการ  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540, หนา 149) 
 จากสภาพปญหาดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา  สภาพแวดลอมสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  กับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโทในดานการบริหาร  การเรียนการสอน  การบริการทางวิชาการ  สังคม  
กลุมเพื่อน  และอาคารสถานที่  ในทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท  เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล  สําหรับผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา  ในการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่มีตอสภาพแวดลอมสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  5  ดาน  คือ 
  1.1  สภาพแวดลอมดานการบริหาร 
  1.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 

  1.3  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ 

  1.4  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน 

  1.5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่มีตอสภาพแวดลอม
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยจําแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา 

 
สมมุตฐานของการวิจัย 
 
 1.  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีเพศแตกตางกันมีทัศนะตอสภาพแวดลอมสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  แตกตางกัน 

 2.  นักศึกษาระดับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาตางกัน  มี
ทัศนะตอสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  แตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2552  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
จํานวนทั้งสิ้น  635  คน  ประกอบดวย  นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร  จํานวน  254  คน  
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จํานวน  251  คน  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  130  คน   
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา  แบงเปน  2  ประเภท  คือ  ตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม  
ดังนี้ 
  2.1   ตัวแปรอิสระ   คือ  สถานภาพสวนบุคคล   ไดแก   เพศ   และ 
สาขาวิชาที่ศึกษา 

  2.2  ตัวแปรตาม   คือ  ทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ใน  5  ดาน  คือ  ดาน
การบริหาร  ดานการเรียนการสอน  ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อน  
ดานอาคารสถานที่ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  นักศึกษาระดับปริญญาโท  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาขั้นมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติ  
จังหวัดตรัง  ไดจัดขึ้นนอกเวลาราชการในวันอังคาร ถึงวันศุกร เวลา  17.00 – 21.00 น.  
วันเสาร เวลา  08.00 – 21.00 น.  และวันอาทิตย  เวลา  08.00 – 17.00 น. 
 2.  สาขาวิชา  หมายถึง  แผนการเรียนในระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงจัดขึ้นในสวนภูมิภาค  เปนหลักสูตรภาคพิเศษ  มี  3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร  และสาขาวิชาบริการธุรกิจ 
 4.  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  หมายถึง  ศูนยบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  และเปดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 
 5.  สภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  หมายถึง  
สภาพการณและลักษณะตาง ๆ  ภายในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ไดแก  บุคคล  วัตถุสิ่งของ  บรรยากาศและลักษณะของบริเวณอาคารสถานที่  ตลอดจน
สิ่งตาง ๆ  ทั่วไป  ซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูและพัฒนาการของนักศึกษา  แบง
ออกเปน  5  ดาน  ดังนี ้
  5.1  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  หมายถึง  ลักษณะการจัดการ  การ
ดําเนินงานบริหาร  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่มีนโยบาย  
กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  เหมาะสมในสภาพปจจุบัน  เปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
เปนการชวยสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการพัฒนา  ทําใหการบริหารสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค 
  5.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  หมายถึง  ลักษณะสภาพการณ
หรือบรรยากาศการถายทอดและการรับประสบการณในการเรียนการสอนของอาจารย
และนักศึกษา  พฤติกรรมและวิธีการสอนของอาจารย  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
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ความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา  บรรยากาศทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน  ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํา  ชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ  ซึ่ง
สงผลตอการเรียนการสอน  อุปกรณและสื่อการสอน  การประเมินผล 
  5.3  สภาพแวดลอมดานบริการทางวิชาการ   หมายถึง   ลักษณะ
สภาพการณที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนักศึกษาในดานชีวิตความเปนอยูและการศึกษาเลาเรียน  อันเปนการ
เพิ่มพูนประสบการณนอกเหนือจากการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดบริการและ
สวัสดิการแกนักศึกษา 
  5.4  สภาพแวดลอมดานสังคมและกลุมเพื่อน  หมายถึง  ลักษณะสภาพ
เกี่ยวกับการคบเพื่อนในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  สัมพันธภาพของ
นักศึกษากับเพื่อนรวมชั้นเรียน  การแลกเปลี่ยนความรู  ความคิด  ความสามารถในการ
ทํางานกลุม  การรวมกลุมเพื่อรวมกันประกอบกิจกรรมตาง ๆ  การยอมรับในรุนพี่รุน
นอง  การเปนผูนํากิจกรรมตาง ๆ  ที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
  5.5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  หมายถึง  ลักษณะและสภาพที่
เกี่ยวกับสถานที่ในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนานักศึกษาดานการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานของผูบริหาร  เชน  หองเรียน  
หองสมุด  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองน้ํา  โรงอาหาร  และบริเวณในสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  รวมทั้งอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 
  5.6  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ตอสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่กอใหเกิดความรูสึก
ประทับใจ  หรือไมประทับใจ  พอใจหรือไมพอใจ  ชอบหรือไมชอบ  เห็นดวยหรือไม
เห็นดวย  ซึ่งอาจเปนไปในทางบวกหรือลบ  ที่สามารถวัดออกมาเปนคะแนนไดโดย
อาศัยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  ไดทราบถึงทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   
 2.  เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการการศึกษาในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน 
 3.  เพื่อเปนขอมูลในการจัดสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรังใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 



บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง  “ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง”  ผูวิจัยไดศึกษา  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยเรียงลําดับตั้งแตความหมายและความสําคัญของ
สภาพแวดลอม  วิธีการศึกษาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย  สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในดานตาง ๆ   ดังตอไปนี ้
 1.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาแบบในชั้นเรียน 
1.2  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาแบบการศึกษาทางไกล 

1.2.1  ความหมายของการศึกษาทางไกล 
 1.2.2  ลักษณะสําคัญของการศึกษาทางไกล 
 1.2.3  สื่อตาง ๆ  ที่ใชในการศึกษาทางไกล 
 1.2.4    การเปดสอนบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  ในระบบการศึกษาทางไกล 
 1.2.5   ศูนยการเรียน 

 2.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางไกล   มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   
 3.  ความหมายของสภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา 
 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1  สภาพแวดลอมดานการบริหาร 
4.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
4.3  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ 
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4.4  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน 
4.5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ 

 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาของไทยไดแนวคิดมาจาก
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งแนวคิดทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเนนความรู  
การวิจัย  การผลิตและการพัฒนาความรูใหม ๆ  อยางมาก  กระบวนการเรียนการสอนก็
เพื่อการคนควาหาความรู  การแลกเปลี่ยนความรูเพื่อสรางความรูใหม  ปจจุบันการศึกษา
ระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  ไดมีการจัดการเรียนการสอนออกเปน  2  รูปแบบ คือ 
 1.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาแบบในชั้นเรียน  เปนการ
สอนในชั้นเรียนที่มีหลายขนาดดวยกัน  โดยเปนการสอนเฉพาะหนาเฉพาะตัว 
 2.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาแบบทางไกล 

2.1  ความหมายของการศึกษาทางไกล 
การศึกษาทางไกล  (Distance  Education)  หมายถึงการศึกษาที่มีการ

จัดระบบการเลือกใชสื่อการสอนทั้งแบบเกาและแบบใหมที่สงเสริมกระบวนการเรียน
การสอนดวยตนเอง  เปนการเรียนการสอนที่ไมมีชั้นเรียน  แตอาศัยสื่อประสม  ไดแก  
ไปรษณีย  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  การสอนเสริม  รวมทั้งศูนยบริการการศึกษา
เปนหลักซึ่งเปนการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนมิไดมาเรียนหรือสอนกันซึ่งๆ  หนา  แต
เปนการจัดโดยใชสื่อการสื่อสารแบบสองทางเปนวิธีสอนอันเนื่องมาจากการแยกอยูหาง
กันของผูเรียนและผูสอน  (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2534, หนา 5) 

การเรียนการสอนทางไกล  เปนกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้น  เพื่อเปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนของประเทศไดรับการศึกษา  เปนวิธีการสอนที่
ผูสอนและผูเรียนอยูหางไกลกัน  แตมีปฏิสัมพันธโดยเนนระบบการใชสื่อทุกชนิด  ใน
การเชื่อมโยงความรูระหวางผูสอนกับผูเรียน  ซึ่งในการเรียนการสอนจะผานสื่อการสอน
ทางไกลทุกรูปแบบ  เพราะเปนการจัดรูปแบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหกับประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  ซึ่งเปนระบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน  ตอบสนองความ
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ตองการและความสามารถของแตละบุคคลโดยเฉพาะในโลกแหงสังคมขาวสารที่มีความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  และเครือขายการสื่อสารขอมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและวิชาการ  ปจจุบันไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับ
การเรียนการสอน  และอาศัยสื่อหรือเครือขายการสื่อสารผานใยแกวนําแสงในการ
เผยแพร  ซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด  การเรียนการสอนทางไกล
คอนขางเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณคาในการแกปญหาการศึกษา 

2.2  ลักษณะสําคัญของการศึกษาทางไกล 
การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาที่ใชสื่อการเรียนอยางอื่นแทนสื่อบุคคล

ฉะนั้นลักษณะการเรียนจึงมิไดเกิดขึ้นจากการสอนในหองเรียน  โดยมีครูเปนผูสอน  
ลักษณะการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากสื่อที่ทําไวและแจกจายหรือใหบริการแกผู เรียน
ลักษณะเฉพาะของการศึกษาทางไกล (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2534, หนา 6-9)  มีดังนี้ 

1)  ผูเรียนและผูสอนอยูหางจากกัน  การศึกษาทางไกลเปนการจัดการศึกษาที่
ผูสอนและผูเรียนอยูหางกัน  มีโอกาสพบปะหรือไดรับความรูจากผูสอนโดยตรงตอหนา
นอยกวาการศึกษาตามระบบปกติ  การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนนอกจากจะ
กระทําโดยผานสื่อตาง ๆ  แลว  การติดตอโดยตรงจะเปนในรูปของการเขียนจดหมาย
โตตอบกันมากกวาการพบกันเฉพาะหนาเฉพาะตัว 

2)  เนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียน  การเรียนรูในระบบทางไกลจะ
เปนการเรียนรูที่มีลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียน  โดยผูเรียนจะมีอิสระใน
การเลือกเรียนวิชา  และเลือกเวลาเรียนตามที่ตนเห็นสมควร  นอกจากนั้นก็กําหนด
สถานที่เรียนของตนเองวาจะเรียนเวลาใด  ใชสถานที่ใดเปนสถานที่เรียนพรอมทั้ง
กําหนดวิธีการเรียนและการควบคุมการเรียนดวยตนเอง  วิธีการเรียนรูจะเปนการเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อที่สถาบันการศึกษาจัดบริการ  รวมทั้งสื่อเสริมในลักษณะอื่นที่ผูเรียน
จะหาเองได 

3)  ใชสื่อและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการบริหารและบริการหลัก  
การศึกษาทางไกลมีลักษณะที่ใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ  แทนสื่อบุคคล  การใชสื่อ
บุคคลจะมีใชเปนสวนเสริมจากการใชสื่ออ่ืน ๆ  แตจะไมใชสื่อบุคคลเปนสื่อหลักในการ
จัดการเรียนการสอนเหมือนการศึกษาตามปกติ 
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4)  ดําเนินงานและควบคุมคุณภาพในรูปองคคณะบุคคล  การเรียนการสอน
ทางไกลไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของระบบและวิธีการจัดการศึกษาในประเทศ
ตาง ๆ  มากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถจัดการเรียนการสอนตลอดจนบริการการศึกษาใหแก
ผูเรียนไดมากกวาและประหยัดกวา  ทั้งนี้เพราะไมมีขอจํากัดในเรื่องสัดสวนครูตอ
นักศึกษา  และอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน  ในสวนคุณภาพไดมีการสรางระบบ
และองคกรขึ้นรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตเอกสารการสอนตลอดจนสื่อ
การสอนประเภทตาง ๆ  รวมทั้งการออกขอสอบ  ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอยู
ในรูปองคคณะบุคคลและมีองคกรหลายองคกรรับผิดชอบในลักษณะการแบงงานซึ่งกัน
และกัน 

5)  มีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  กระบวนการสอนไดรับการกําหนด
ออกแบบขึ้นอยางเปนระบบ  มีขั้นตอนจากหนวยการสอน  จากนั้นจะสงตอใหผูเรียน  
สวนการติดตอที่มาจากผูเรียนนั้น  ผูเรียนจะสงกิจกรรมมายังสถานศึกษาซึ่งหนวยงาน
ในสถานศึกษาจะจัดสงกิจกรรมของผูเรียนกลับไปตามระบบถึงผูสอน  เพื่อใหผูสอน
ตรวจตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว  และมีการสงผลการตรวจไปตาม
ระบบและขั้นตอนจนถึงผูเรียน 

6)  ใชกระบวนการทางอุตสาหกรรมในการถายทอดเนื้อหาสาระไปสูผูเรียน
จํานวนมาก  การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาที่ใชสื่อประเภทตาง ๆ  แทนสื่อบุคคล  สื่อ
ที่ใชมีหลายประเภทแตกตางกันในการเสนอเนื้อหา  การสอนและการจัดการสอนเปน
การจัดบริการใหแกนักศึกษาจํานวนมาก  ฉะนั้นการดําเนินงานในการเตรียมและจัดสง
สื่อการสอน  จึงตองจัดทําในรูปของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมคือ  มีการผลิตจํานวนมาก  
มีการนําเอาเทคนิคและวิธีการผลิตที่จัดเปนระบบ  และมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนตาม
ระบบอุตสาหกรรมมาใช 

7)  เนนดานการผลิตและจัดสงสื่อการสอนมากกวาการทําการสอนโดยตรง  
การสอนในระบบทางไกลเปนการสอนคนจํานวนมาก  วิชาที่เปดสอนก็เปนผลจากการ
รวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญเนื้อหา  อาจารยผูสอน  บรรณาธิการ  ผูผลิตและผูบริหาร  
นอกจากนี้สถาบันก็จะรับผิดชอบดานการจัดสงเอกสารและสื่อการสอน  การประเมินผล
การเรียนของผูเรียนและการจัดการสอนเสริมในศูนยภูมิภาค 
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8)  มีการตั้งหนวยงานและโครงสรางขึ้นสนับสนุนการสอนและบริการผูเรียน  
แมผูเรียนจะอยูแยกหางจากกันก็ตาม  แตผูเรียนก็จะไดรับการสนับสนุนในลักษณะตาง 
ๆ  ในบางกรณีมีการจัดตั้งศูนยการศึกษาประจําทองถิ่นหรือประจําภาคขึ้นเพื่อคอย
สนับสนุนและใหบริการการศึกษา  ดวยการเชิญบุคลากรทองถิ่นหรือใชทรัพยากร
ทองถิ่นเปนสวนเสริมของการจัดการศึกษาดวย 

9)  ใชการสื่อสารติดตอแบบสองทาง  แมการจัดการศึกษาจะเปนไปโดยใช
สื่อการศึกษา  แตการติดตอระหวางผูสอนและผูเรียน  ก็เปนการติดตอแบบสองทาง  ซึ่ง
สถาบันการศึกษาจะติดตอกับผูเรียนโดยจดหมายและโทรศัพท  สวนผูเรียนก็จะติดตอ
กับผูสอนและสถาบันการศึกษาดวยวิธีเดียวกัน  สถาบันการศึกษาก็ยังจัดใหมีการติดตอ
กับผูเรียนดวยการจัดสอนเสริม  ซึ่งสงผูสอนไปสอนนักศึกษาตามศูนยบริการประจํา
จังหวัดและทองถิ่น  ตามชวงเวลาและวิชาที่สถาบันกําหนด 

2.3  สื่อตาง ๆ  ที่ใชในการศึกษาทางไกล  จากสื่อดั้งเดิมที่ใชกันไดมีการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยี  สังคมมนุษยกาวเขาสูสังคมสารสนเทศกอใหเกิดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม  สื่อตางๆ  ที่ใชในระบบการศึกษาทางไกล  (เพ็ญศรี  ทวิ-
สุวรรณ, 2543, หนา 343) 

2.3.1  สื่อทางไปรษณีย  ที่ใชกันมากไดแก  สิ่งพิมพ  เอกสารในรูปของ
ชุดวิชาตําราเรียน  คูมือและแบบฝกปฏิบัติประจําชุดวิชา  หรือแบบเรียนโปรแกรมและ
สื่อโสตทัศนที่จําเปนควบคูไปดวย  สิ่งพิมพแสดงใหเห็นการจัดรวบรวมความรูตาง ๆ  
เขาดวยกัน  เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน  ทั้งยังชวยสรางความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและผูสอน  แจงผลการวิจัยใหม ๆ  ใหทราบ  บทบาทในดานที่เปนแรงจูงใจทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตนเอง  สงเสริมใหมีการประเมินตนเอง  
ชวยบันทึกขอมูลในการตรวจสอบและสรางศรัทธาในวิชาการ 

2.3.2  สื่อทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุสามารถเขาถึงผูฟงไดไมจํากัดวัย
และความรู  ตลอดจนผูที่ไมรูหนังสือแตฟงภาษาพูดรูเรื่อง  วิทยุกระจายเสียงมีบทบาท
ในการใหความรูและการพัฒนาสังคมมานานแลว  การใชวิทยุกระจายเสียงออกอากาศ
สําหรับผูเรียนและประชาชนทั่วไป  หากเปนการสอนสําหรับผูเรียนกลุม  จะแจกคูมือ
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แนะนํา  และกําหนดเวลาไวลวงหนา  เพื่อเปนแนวทางในการอภิปรายและสรุปประเด็น
สําคัญ  หรือนําปญหาที่ผูเรียนถามามาตอบเปนครั้งคราว   

2.3.3  สื่อทางวิทยุโทรทัศน  การสอนทางวิทยุโทรทัศนเปนการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้น  และเพื่อเสนอกิจกรรมที่เดน ๆ  เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน  เหมาะสําหรับผูเรียนจํานวนมาก  ที่อาศัยอยูกระจัดกระจายทั้งในเมืองและชนบท
แตผลประเมินพบวา  สื่อวิทยุโทรทัศนตองเสียคาใชจายสูง  ตองใชเวลา  เทคนิค  ความรู  
ความสามารถในการผลิตรายการสูง 

2.3.4  สื่ออิเล็คทรอนิค  และโทรคมนาคมตาง ๆ  วีดิทัศน  โทรทัศน  
โทรภาพและการสื่อสารผานดาวเทียม  ชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว  
เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถติดตอสอบถาม  ขอคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนคําอธิบาย
ชี้แจงเกี่ยวกับบทเรียนที่เปนปญหา 

2.3.5  แหลงความรูและสื่อสําหรับกิจกรรมภาคปฏิบัติในชุมชน  เชน  
พิพิธภัณฑ  โรงงาน  บริษัท  สถานพยาบาล  และชุดทดลองดวยตนเอง  สื่อประเภทนี้จะ
ไดรับการพิจารณามาก  ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  และหลักสูตร
วิชาชีพและฝกอบรมระยะสั้น 

2.3.6  การสอนเสริมและสื่อสําหรับการสอนเสริมตามศูนยบริการ
การศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เชน  ชุดการสอนเสริม  เอกสารประกอบ  
หนังสือชุดสไลด  ฟลมสคริป  และแผนใส  ฯลฯ  การสอนเสริมหรือการพบกลุม  แมจะ
ใชเวลานอยแตก็ชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนทางไกลไดผลดีขึ้น  และเปน
แรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนสนใจ  มีกําลังใจที่จะศึกษาตอไป 

การศึกษาทางไกล  เปนการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม  เปนการเรียน
แบบระบบเปด  ที่มุงเนนการพึ่งพาตนเอง  (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 2533, 6)  
สําหรับการเรียนโดยใชสื่อประสม  ไดแก  สื่อสิ่งพิมพ  รายการวิทยุ  และการจัดการกลุม
ผูเรียน  โดยมีครูประจํากลุมเปนผูประสานงานในการจัดกิจกรรมพบกลุม  และศูนยการ
เรียนเปนสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล 

2.4  การเปดการสอนบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  
ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปดสอน  ดังนี้ 
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1)  การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ตองเนนคุณภาพมากวาปริมาณและ
ตรงกับความตองการอันจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

2)  วิธีการจัดการศึกษาตองเนนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนโดย
สม่ําเสมอ 

3)  การจัดระบบหองสมุดและหองปฏิบัติการ  เพื่อการคนควาและวิจัยจะตอง
จัดใหไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานและเหมาะสม 

4)  วิธีการรับบุคคลเขาศึกษา  ตองใชเกณฑความสามารถทางสติปญญา  เพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา  อีกทั้งเพื่อลดความสูญเปลาทางการศึกษาเปน
หลัก 

5)  งบประมาณที่ใชเพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาใดก็ตามจะตอง
จัดในลักษณะพึ่งตนเองใหมากที่สุด  โดยไมเปนภาระงบประมาณแผนดินและมีแผนการ
ใชจาย  ที่แสดงใหเห็นขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการเงินในระยะยาวที่ชัดเจน 

6)  มหาวิทยาลัยจะตองมีอาจารยประจํา  ที่มีคุณวุฒิและประสบการณทาง
วิชาการที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน  ในการจัดการศึกษาชั้นสุงกวาปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย 

7)  กอนการดําเนินการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดใดก็
ตาม  ตองจัดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษา  การผลิตบัณฑิตในลักษณะนั้น
เสียกอนวา  ไดผลดีหรือไมเพียงใด 

8)  หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เปด  ควรใหสอดคลองและเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

2.5  ศูนยการเรียนรู  (Learning  Center)  หมายถึง  ศูนยรวมการจัดกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นที่  ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชน  กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน  ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน  เพื่อกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการพึ่งตนเอง
รวมทั้งสงเสริมวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2539, หนา 2-3)  
หรืออาจเปนการขยายหองเรียนปกติ  โดยการจัดการสอนและแหลงวัสดุอุปกรณใหม  



 17 

ซึ่งใชครูรวมกันจัดผูเรียนเปนกลุม  กลุมละประมาณ  6-8  คน  และขึ้นอยูกับการ
ออกแบบอาคารเรียนใหเปนไปตามระบบการเรียนแบบหนวยกิต  ดวยกระบวนการ
ศึกษาเปนรายบุคคล  โดยอาศัยเทคนิคการจัดกลุมผูเรียน  การจัดเนื้อหาความรู  การ
กําหนดเงื่อนไขในการเรียนและการวัดผลแบบตอเนื่อง  การเรียนในลักษณะเชนนี้เปน
การบูรณาการองคประกอบของชั้นเรียนใหเขากับศูนยการเรียน  (บุญเกื้อ  ควรหาเวช, 
2521, หนา 40) 
  

 วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 

 1)  เพื่อเปนศูนยกลางเรียนรู  ใหบริการการศึกษา  และสงเสริมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

 2)  เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชน  กลุมเปาหมายตาง ๆ   
 3)  เพื่อกระจายอํานาจการบริหารการจัดการ   และการมีสวนรวมในการ
จัดบริการการศึกษาเพื่อสรางสังคมการเรียนรู  และการพึ่งพาตนเอง  รวมทั้งเสริมสราง
วิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตยใหกับประชาชน 
      

 ประโยชนของศูนยการเรียน 

 1)  เปนขุมทรัพยทางปญญา  และเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  รวมทั้งเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน  และสังคม 

 2)  เปนการกระจายแหลงบริการทางการศึกษา  แหลงขาวสารขอมูลและ
เทคโนโลยีใหม ๆ  ทางดานการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแกชุมชนไดอยาง
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 3)  เปนการกระจายการบริหารการศึกษาใหเกิดความคลองตัว  และมีความ
ยืดหยุนในการบริหารการจัดการ  และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

 4)  เปนแหลงบริการชุมชน  และเปนจุดนํารองของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5)  เปนแหลงปลูกฝง  สรางเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
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 6)  เปนศูนยรวมของการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูน
รายไดใหแกประชาชน 

 7)  เปนศูนยกลางประสานงานเพื่อระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา  และสนองตอบตอนโยบายของรัฐ 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ณ  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   
 

 ในยุคที่โลกไรพรมแดน  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยีและการศึกษา  
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหการบริหารงานขององคกรตาง ๆ  ตองปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนบทบาทสําคัญของ
สถาบันการศึกษาที่จะตองสํานึกในหนาที่  และสังคมก็มุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  โดยเฉพาะประชากรในสวนภูมิภาคและชนบท
หางไกลที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ปญหาการเดินทางที่ไมสะดวก  รวมทั้งความไม
ทัดเทียมกันระหวางคนในเมืองและชนบท  ดังนั้นเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา
สูสวนภูมิภาค  และเปดโอกาสใหแกบุคคลไดรับความรู เพิ่มพูนในระดับที่สูงขึ้น  
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดจัดการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาขึ้นในสวน
ภูมิภาค  โดยเริ่มเปดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมนับตั้งแตปการศึกษา  2539  
ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัด
นครราชสีมา  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  และในป  พ.ศ. 2543  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา
โท  เปนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ที่  12  โดยเปดสอนในระดับปริญญาตรี  4  
สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชานิติศาสตร  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ในระดับปริญญาโทเปดสอน  3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร  และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดนนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียมถายทอดสัญญาณโทรทัศนตรงสูหองเรียนเปนการ
สื่อสารสองทางดวยการใช  Video  Conference  รวมกับระบบโทรทัศนและโทรสาร  โดย
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ติดตั้งโทรทัศนและโทรสารในหองเรียนหรือหองบรรยาย  เมื่อมีการบรรยายสดที่สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดที่เปนแมขาย  ภาพและเสียงก็จะไปปรากฏที่สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดอื่น ๆ  อีก  3  แหง  โดยสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติทุกแหง  จะมีอาจารยหมุนเวียนไปสอนครบทุกแหงในหนึ่งวิชา  ซึ่งการเรียนการ
สอนเปนแบบการศึกษาครั้งละหนึ่งวิชา  (block  course  system)  คือเรียนจนจบกระบวน
วิชานั้นแลวจึงเรียนวิชาถัดไปแตละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไมนอยกวา  48  ชั่วโมง  
ซึ่งนักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา  80  เปอรเซ็นตของเวลาเรียนทั้งหมด  จึงจะมี
สิทธิสอบ  โดยจะจัดการเรียนการสอนในวันอังคาร ถึงวันศุกร  ตั้งแตเวลา 17.00 – 21.00 
น.  สวนในวันเสารตั้งแตเวลา  08.00 – 21.00 น.  และในวันอาทิตยตั้งแตเวลา  08.00 – 
17.00 น.  ภายหลังไดเพิ่มอีก  1  สาขาวิชาคือ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)  เปนการบรรยายสดในวันเสารตั้งแตเวลา  13.00 – 17.00 และวันอาทิตยตั้งแต
เวลา  08.00 – 17.00 น. 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังไดนําระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมมาชวยในการคนควาขอมูลเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
เรียกวา  ระบบเครือขายหองสมุดอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  RAMLINRT  
(Ramkhamhaeng  University  Library  Network)  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ  
ไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  (สํานักหอสมุดกลาง, 2540, หนา 1) 
 

ความหมายของสภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา 

 

 สภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา  (College  Milieu  or  Atmosphere)  หมายถึง  
พฤติกรรม  เหตุการณ  สภาพการณ  สิ่งเราตางๆ  แนวคิดและลักษณะทางกายภาพที่เปน
สิ่งบังคับใหทุกคนในสังคมสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตาม  เชน  ลักษณะของบริเวณ
อาคารสถานที่  สภาพเหตุการณ  การขัดแยง  ประสานงาน  แนวคิด  ปรัชญา  อุดมการณ
อันหลากหลาย  พฤติกรรมการทําตามเหตุการณ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  สิ่งเหลานี้เปนสภาพแวดลอมในสถาบันที่เสริมสรางใหนักศึกษาเกิด
ความตองการในการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนได  และเปนลักษณะใด ๆ 
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ก็ตามของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเปนสิ่งเราอันทรงศักยภาพที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการ
ของนักศึกษา  รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน  ความสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  แนวนโยบาย  และบรรยากาศทางวิชาการ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงระบบการศึกษา  ระบบการปกครอง  และกิจกรรมตาง ๆ  ที่
จะทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง  การพัฒนาตนเอง  และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  ทัศนคติ  และความสนใจ  สําหรับประเทศไทย  ไดมีผูใหความหมายของ
สภาพแวดลอมสถาบันอุดมศึกษา  ไววา  สถาบันที่เหมาะสมกับการสรางบัณฑิตและ
วิทยาการพื้นฐาน  มีบรรยากาศที่เหมาะสม  ที่จะทําการถายทอดการเรียนรู  และ
สรางสรรควิทยาการ  บรรยากาศอันนี้จะตองเปนบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูเปนขั้น 
ๆ  เปนระเบียบ  ตามแนวที่เห็นชอบกันเปนสวนใหญ  นอกจากนี้ แนวการผลิตบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย  จําเปนตองพิจารณาองคประกอบที่ถือวามีความสําคัญ
ยิ่งคือหลักสูตรในแงของความผสมผสานระหวางวิชาชีพ  และวิทยาการสิ่งเสริมความรู
ทั่วไป  อาจารยและการสอน  นิสิตและการเรียน  การวัดผล  หองสมุด  กิจกรรมนอก
หลักสูตร  กิจกรรมประกอบหลักสูตร  บรรยากาศทางวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม
ในสถาบัน  การประสานงานในหนวยงานตาง ๆ  และการประสานรวมมือระหวาง
อาจารย  นิสิต  และผูบริหาร  (สิปปนนท  เกตุทัต, 2523, หนา 3-4)   
 จากที่ ไดกล าวถึ งข างตน   จึ งอาจสรุปความหมายของสภาพแวดลอม
สถาบันอุดมศึกษาวา  หมายรวมถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายในสถาบัน  รวมถึงหลักสูตร  
การเรียนการสอน  ความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา  และบรรยากาศทาง
วิชาการ  อันเปนสิ่งเราที่ทรงอิทธิพล  และมีอิทธิพลตอชีวิต   ความเปนอยู  ตลอดจน
สงผลตอการพัฒนาทุก ๆ  ดานของสมาชิกในสถาบันอุดมศึกษา 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  5  ดาน  คือ  สภาพแวดลอมดานการ
บริหาร  ดานการเรียนการสอน  ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อน  และ
ดานอาคารสถานที่ 
 
 1.  สภาพแวดลอมดานการบริหาร 
 

สภาพแวดลอมดานการบริหาร  หมายถึง  การดําเนินงานดานการบริหารของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งนโยบาย  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษา  
อาจารย  และผูที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย  (สมชาย  ดอกไม, 2535, หนา 9)  นอกจากนี้
ยั้งตองมีความสามารถในการบริหารบุคลากรในสถาบัน  สรางระบบบริหารใหมีความ
ยุติธรรมแกทุกฝาย  และเปดโอกาสใหบุคลากรของสถาบันไดรับความกาวหน าในหนาที่
การงานทั่วกัน  (วิจิตร  ศรีสะอาน, 2548, หนา 40)   ดังนั้นสภาพแวดลอมดานการ
บริหารภายในมหาวิทยาลัยจึงเปนการกําหนดโครงสรางการบริหาร  การกําหนดระเบียบ
ขอบังคับ   ตลอดจนแนวนโยบายตาง  ๆ   ซึ่งจะเปนองคประกอบที่จะสงผลตอ
สภาพแวดลอมสวนอื่น ๆ  ดวย 

การบริหารมหาวิทยาลัยจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับผูบริหาร  ดังที่เอกชัย  สุขกี่พันธ  (2527, หนา 106-107)  กลาววาผูบริหาร
สถานศึกษามีหนาที่หลัก  5  ประการ  คือ 

1.  งานบริหารงานบุคคล  ไดแก  การบริหารบุคคลทุกประเภทที่อยูใน
สถานศึกษา  คือ  นิสิตนักศึกษา  อาจารย  ภารโรง  และเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

2.  งานบริหารวิชาการ  ไดแก  การบริหารงานที่เกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียน
การสอน  การนิเทศการศึกษา  กิจกรรมเสริมวิชาการตาง ๆ  ตลอดจนการบริหารสื่อการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
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3.  งานธุรการ  การเงิน  อาคารสถานที่  และบริการตาง ๆ  ไดแก  งานสาร
บรรณ  รับสงหนังสือ  งบประมาณ  บัญชี  การซื้อวัสดุและครุภัณฑ  การดูแลบํารุง
อาคารสถานที่  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการที่สถานศึกษาจัดให
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

4.  งานบริหารกิจการนิสิต  ไดแก  งานที่เกี่ยวกับนิสิตทั้งหมด  กิจการนิสิตทุก
ประเภทและสวัสดิการที่จัดใหกับนิสิต 

5.  งานดานสัมพันธกับชุมชุน  ไดแก  งานที่เกี่ยวของกับชุมชนที่สถานศึกษา
ตั้งอยู  การประชาสัมพันธสถานศึกษา  การติดตอผูปกครองและสังคมภายนอก  เปนตน 

นอกจากนี้  พรชุลี  อาชวอํารุง  (2525, หนา 107)  ใหทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารซึ่งไดรับอิทธิพลจากนิสิตนักศึกษาไววา  รูปแบบการบริหารนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและความตองการทางสังคมทําใหนักศึกษาปจจุบันมีอิทธิพลตอการ
บริหารและการจัดการระดับอุดมศึกษามากขึ้น  ดังนั้นการสนับสนุนใหนักศึกษามีสวน
รวมในการบริหารจึงเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน 

 
2.  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
 

สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอน
และการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได  ซึ่งประกอบดวยการจัดหลักสูตร  พฤติกรรมการสอนของอาจารย  
การนําสื่อการสอนมาใชอยางเหมาะสม  รวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับผูสอน  
การเรียนการสอนจึงมีองคประกอบที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  ผูสอน  ผูเรียน  และปฏิ
สัพมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  เฉพาะอยางยิ่งผูสอนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งใน
การจัดการเรียนการสอน  เพราะจะเปนผูที่กําหนดบรรยากาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แตละครั้งจะใหเปนไปแบบใดขึ้นอยูกับผูสอนเปนผูบงชี้ทั้งสิ้น  คุณลักษณะของผูสอนที่
ดีจะสงเสริมการเรียนรูใหเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ  (พิมพศรี  เปานิล, 2530, หนา 14) 

สภาพแวดลอมของการจัดการเรียนการสอน  ยังกอปรไปดวยปจจัยประกอบ
อ่ืน ๆ  อันไดแก  หลักสูตรการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอน  เทคนิควิธีการเรียน  การ
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ประเมินผลการเรียนการสอน  การพัฒนาแบบเรียน  รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
สภาพแวดลอมการเรียนการสอน  เปนตน  ซึ่งรวมกันเปนองคประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนดังตอไปนี้  (อําพัน  อองเอี่ยม, 2541, หนา 23-26) 

1.  หลักสูตรและเนื้อหาวิชา  เปนเสมือนแนวทางในการพัฒนากําลังคนของ
ประเทศใหมีความรูความสามารถ  ตลอดจนทัศนคติอันพึงประสงค  เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของบุคคลและสังคม  หลักสูตรจึงเปนสิ่งสําคัญของการเรียนการสอน  
ดวยความสําเร็จของผู เรียนขึ้นอยูกับหลักสูตรเปนสําคัญ  เพราะหลักสูตรจะเปน
ตัวกําหนดวาเรียนอะไร  เพื่ออะไรและหลักสูตรที่ดีจะตองพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  
ความสามารถ  และทัศนคติที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมใหมาก
ที่สุด 

2.  ดานคุณลักษณะของอาจารยในการสอน  ปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานการศึกษาสูงเพียงใดหรือไม  ไดแก  คณาจารยผูสอน  หาก
มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งดานปริมาณและคุณภาพแลว  ก็เชื่อถือไดวามาตรฐาน
การศึกษาจะดีตามไปดวย  เพราะมีความเชื่อที่ยอมรับกันวา  ไมมีสถาบันใดที่จะบริการ
การศึกษาใหมีคุณภาพสูงเกินกวาคุณภาพของอาจารย  ใหนิสิตประสงคจะศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาใดก็มักจะใหความนิยมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง  และพบวาสวนหนึ่งที่
ทําใหสถาบันมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมนั้นเกี่ยวพันกับคุณภาพของอาจารย  (วิจิตร  ศรี
สะอาน, 2548, หนา 71) 

3.  ดานบุคลิกภาพของอาจาย  บุคลิกภาพของอาจารยมีอิทธิพลตอการสอนทั้ง
บุคลิกภาพและความสําเร็จใจการศึกษาของผูเรียน  เพราะนอกจากจะเปนแบบอยางแก
ผูเรียนแลวยังทําใหการสอนดําเนินไปดวยดี  เนื่องจากการแสดงออกหรือบุคลิกภาพของ
อาจารยที่ดี  เชน  มีกิริยาทาทางดี  อารมณดี  มีความเห็นอกเห็นใจผูเรียน  จะเปนสิ่งที่ทํา
ใหผูเรียนเกิดความสนใจในตัวอาจารยและในวิชาที่อาจารยสอน 

4.  ดานอุปกรณการสอน  ไดแก  สื่อทุกชนิดที่นํามาประกอบการเรียนการ
สอน  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  แบบเรียน  วิทยุ  โทรทัศน  เครื่อง
ฉายภาพยนตร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องวีดีทัศน  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เปนตน  
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ดังนั้นอุปกรณการสอนจึงจัดเปนสื่อการเรียนการสอน  หรือเครื่องมือที่ชวยใหผูสอน
สามารถถายทอดความรู  ทัศนคติและทักษะไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  ดานความสัมพันธระหวางอาจารยกับนิสิต  เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญมากใน
กระบวนการศึกษา  และมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา  
เนื่องจากความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยกับนิสิตจะทําใหผลการเรียนนิสิตดีขึ้น  และ
ยิ่งความสัมพันธมีมากเทาใดก็ยิ่งจะทําใหนิสิตสามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูใหสูงตามขึ้นไปดวย  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรเพิ่มความเปนกันเองร
หวางอาจารยกับนิสิต  ดวยความเปนกันเองนี้เองจะทําใหผูเรียนเขาใจผูสอน  และเปน
มูลเหตุจูงใจใหสนใจเรียนวิชานั้น ๆ  เพิ่มขึ้น 

6.  ดานการประเมินผลการเรียนการสอน  เปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน  เพราะเปนวิธีการพิจารณาตัดสินประสิทธิภาพและ
คุณคาของการนําหลักสูตรไปใช  ชวยใหทราบถึงความเจริญงอกงาม  และความสามารถ
ของผูเรียนตามจุดมุงหมายของการศึกษา  ชวยใหผูสอนรูจักผูเรียนดีขึ้น  รวมทั้งทําให
ทราบเกี่ยวกับการสอนของครูและขอบกพรองตาง ๆ  ในการเรียนการสอน  ตลอดจน
บริการตาง ๆ  ที่สถาบันจัดใหแกผูเรียน  เพื่อประโยชนในการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น  
(อัญชลี  แจมเจริญ  และสุกัญญา  ธารีวรรณ, 2523, หนา 275)  การประเมินผลการเรียน
การสอนจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานใหแกผูบริหาร ครูอาจายและนักศึกษา  จะนําไปใช
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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3  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ 
 

สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ  หมายถึง  การบริการดานตาง ๆ  ที่
สถานศึกษาบริหารใหแกนักศึกษา  เชน  การจัดทําคูมือนักศึกษา  การรับเขาศึกษา  การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน  การจัดอาจารยที่ปรึกษา  การสอนซอมเสริม  หรือการจัดบริการอื่น
ใดที่มีสวนชวยงานบริการแกนักศึกษา  ไดแก  งานบริการหองสมุด  การบริการวัสดุ  
อุปกรณ  และเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  (สงวน  สหวงษ, 2526 หนา 7) 

การบริการทางวิชาการเปนบริการ  ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา  (วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530, หนา 103)  แบงออกเปน  4  
ประเภท  ดังนี้ 

1.  งานทะเบียน  ใหบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน  การออกใบรับรองผล  
ใบคะแนน  ตลอดจนออกในปริญญาบัตรแสดงความสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.  การปฐมนิเทศ  เปนงานที่จะวางพื้นฐานความรูใหแกนิสิตนักศึกษาได
เขาใจสภาพทุกอยางของสถาบัน 

3.  การปจฉิมนิเทศ   เปนการเตรียมนิสิตใหเปนบัณฑิตที่ดีตามสังคม
ปรารถนา 

4.  การสอนเสริม  เปนการบริการใหแกนิสิตนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานออนในบาง
วิชาไดพัฒนาทักษะและความรูใหทันตามที่หลักสูตรกําหนด 

การบริการทางวิชาการเปนงานที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดรับความสะดวก   
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  เปนการเอื้ออํานวยใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียน  ซึ่ง
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของนักศึกษา  เพราะสถาบันอุดมศึกษามิใชเปนเพียงสถานที่
ในการเตรียมนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ  เพื่ออนาคตเทานั้นแตจะตองจัดประสบการณ
ใหแกนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเขาใจตนเองมีเปาหมายในการดํารงชีพ
และตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  (เยาวลักษณ  คัดโนภาส, 2523, หนา 23)  
การบริการวิชาการเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อชวยใหการเรียน  การสอนประสบผลดี  งานบริการวิชาการที่สำคัญไดแก  การ
บริการหองสมุด  การจัดนิทรรศการ  การจัดอภิปราย  การบริการโสตทัศนูปกรณ  (สมจิต  
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กะระณา, 2530, หนา 27)  ซึ่งเปนงานที่สถานศึกษาจะตองจัดบริการใหแกนักศึกษา  เพื่อ
เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาความรู  นอกเหนือจากความรูที่
ไดรับจากตัวผูสอน  การจัดบริการทางวิชาการสวนใหญจะครอบคลุมงานเกี่ยวกับ
หองสมุด   การจัดบริการดานโสตทัศนูปกรณ  การจัดบริการดานยานพานะ  เพื่อ
การศึกษานอกสถานที่  (เพ็ญพรรณ  วิโรจน, 2532, หนา 22) 

 
4.  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน 

 
สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน  เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอนิสิตนักศึกษา  

เพราะเมื่อนิสิตนักศึกษาเขามาอยูในสถาบันอุดมศึกษา  ก็ตองมีปฏิสัมพันธกับอาจารย
และเพื่อนนิสิตนักศึกษาดวยกัน  ความคิดความอานยอมไดรับอิทธิพลจากบุคคลเหลานี้  
แตจํานวนกลุมเพื่อนมีมากกวาจํานวนอาจารย  และโอกาสของการปฏิสัมพันธในหมู
เพื่อนมีมากกวาการมีปฏิสัมพันธกับอาจารย  ดังนั้นกลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอชีวิตความ
เปนอยูและพัฒนาการทุกดานของนิสิตนักศึกษาในสังคมมหาวิทยาลัย  

สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน  เกิดจากความสัมพันธในกลุมนักศึกษาได
สองลักษณะ  (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2514, หนา 47-55)  คือ 

1.  ความสัมพันธทางอารมณ   เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนรากฐานของ
ความรูสึก  และความผูกพันตอกัน  เชน  ความรูสึกระหวางครอบครัว  ความผูกพันธ
ระหวางครูกับศิษย  หรือเพื่อนกับเพื่อน  การตัดสินใจใด ๆ  ก็อาศัยความรูสึก  อารมณ  
และอาวุโสเปนหลัก  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธนี้เปนกิจกรรมทางความรูสึก
หรือทางอารมณ  เชน  กิจกรรบันเทิง  การเลี้ยงสังสรรค  การเชียร  กีฬา  การขมขูดุดัน  
เปนตน 

2.  ความสัมพันธทางปญญา  เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนรากฐานของเหตุผล
และหลักการ  อาศัยความรู  ความคิด  เหตุผล  และสติปญญาเปนเครื่องเชื่อมโยง  เชน  
ความรูสึกในระหวางเพื่อนรวมงาน  นักศึกษารุนพี่กับรุนนอง  เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  การตัดสินพิจารณาปญหาใด ๆ  โดยอาศัยเหตุผล  หลักการ  และ
ความรูสึกเปนหลัก  คนที่มีเหตุผลมีหลักการดีกวายอมถูกตอง  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
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ความสัมพันธนี้ไดแก  การอภิปราย  การพูดคุยถกเถียง  การประชุมสัมมนาในเรื่องวิชา
ความรู  การเสียสละกําลังการกําลังใจรวมกัน  ความสัมพันธเชนนี้จะเกิดขึ้นและดําเนิน
ไปดวยดีอยางเหมาะสมในสถาบันทางการศึกษาเปนความสัมพันธที่มีความยั่งยืนมั่งคง  
มากกวาความสัมพันธทางอารมณ  เพราะตั้งอยูบนรากฐานของปญญาและเหตุผล 

 
 5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ 
 

สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
หรือที่มนุษยสรางขึ้น  ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น  เชน  บริเวณ
สภาพพื้นที่ของสถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารเรียน  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  
โรงอาหาร  สถานที่พักผอนหยอนใจ  การตกแตงสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย  รวมถึงสภาพ  แสง  เสียง  และสิ่งอื่น ๆ  ที่มีอิทธิพลตอสภาพความ
เปนอยูและการศึกษาในมหาวิทยาลัย  (สมหมาย  ดอกไม, 2535, หนา 20)  ซึ่งบรรยากาศ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล  สนับสนุน  การสรางสรรค  
รักษาและถายทอดวิชาการ  บรรยากาศทางวิชาการนี้เปนสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  
รวมทั้งที่สรางขึ้นดวยวัตถุกับสภาพทางสังคม  จิตใจ  และสติปญญาของบุคคลทั้งหลาย
ที่ประกอบการงาน  และดําเนินชีวิตรวมกันอยูในมหาวิทยาลัย  ดังนั้นในการสรางอาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยนั้น  จําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญสาขาวิชา
ตาง ๆ  เชน  สถาปนิกและวิศวกร  เพื่อศึกษาคนควาตลอดจนวางโครงการลวงหนา  
เพื่อใหการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ 

สถานศึกษาที่ดีควรมีขนาดกวางพอเหมาะกับโครงการปจจุบัน  และพรอมที่
จะขยายไดในอนาคต  อยูในสถานที่ปลอดภัย  สวยงาม  และใชประโยชน  เพื่อกิจกรรม
กลางแจงและนันทนาการไดมากที่สุด  การวางผังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม  จัดสวนที่มีเสียงดังและสงบเงียบใหแยกออกจากกัน  เชน ฝายบริหารแยกออก
จากฝายวิชาการ  ระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
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สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยจะสมบูรณแบบ  และสนับสนุนการเรียน
ของนักศึกษาใหมากที่สุดนั้น  ผูเกี่ยวของกับการวางแผนและบํารุงรักษาอาคารสถานที่  
จะตองคํานึงถึงความสมดุลของปจจัย  4  ประการ  (วิจิตร  วรุตบางกูร, 2524, หนา 150-157) 

1.  การจัดบริเวณและความงามบริเวณ  การจัดบริเวณเพื่อการเรียนรูเริ่มมีการ
ตื่นตัวและมีความหมายมากขึ้น  อาคารเรียนที่ไมสวยงามทําลายสภาพภายนอกและ
ภายในอาคารใหหมดไป  นอกจากนี้อาคารเรียนยังมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาการ
รับรูเกี่ยวกับความรักสวยรักงามอยูมาก  เพราะนักศึกษาจะตองใชเวลาอยูในสถานศึกษา
เปนเวลานาน  ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงควรไดรับการดูแลและเอาใจใสอาคารสถานที่
ใหมีความงามและสะอาดเรียบรอย  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการกระตุนและพัฒนาความ
ตองการ 

2.  แสง  สี  การมองเห็นและแสงสวาง  เนื่องจางแสงสวางมีบทบาทสําคัญใน
การสื่อความรู  จึงจําเปนตองจัดใหแสงสวางในอาคารเรียนและหองเรียนมีระดับที่
มองเห็นไดดี   

3.  เสียง  เสียงภายในหองเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางมาก  เสียงดังรบกวนจาก
บริเวณรอบ ๆ  หรือภายนอกหองเรียนจะใหรูสึกรําคาญ  หงุดหงิด  เครียด  กระวน
กระวายใจ  และเหน็ดเหนื่อย  เสียงรบกวนเปนอุปสรรคตอความเขาใจในการสื่อ
ความหมายระหวางอาจารยกับนักศึกษา  

4.  อุณหภูมิและการถายเทอากาศ  ในกระบวนปจจัยแวดลอมในหองเรียน
ทั้งหมดสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความสุขสบายทางรางกายก็คือ  ปจจัยที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ
และความชื้นในอากาศ  โชคดีที่ปจจุบันมนุษยสามารถควบคุมอากาศและปรับระดับ
รอนหนาวภายในอาคารไดตามที่เราตองการ 

อาคารสถานที่นับเปนสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยที่สําคัญ  การมีตึกเรียนที่
สะอาด   ปลอดภัย  ออกแบบเหมาะสมทั้งแสง  สี  เสียง  มีบริเวณพักผอน  มีโรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  หองสมุดตั้งอยูในที่เหมาะสม  จะเปนการเสริมสรางบรรยากาศในการ
เรียนการสอน  เพื่อใหเกิดผลดีตอการเรียนของนักศึกษา  ชวยเกื้อกูลและปรุงแตง
บุคลิกภาพตามที่สังคมตองการ 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  “ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
(Survey  Research)   ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  จํานวนทั้งสิ้น  635  คน  ประกอบดวย  นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร  จํานวน  254  คน    นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  จํานวน  251  คน  และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  จํานวน  130  คน 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่  1  ปการศึกษา  2552  โดยใชตารางของ  ทารี  ยามาเน  (Yamane  Taro 1967,  p. 886-887)  
โดยยอดใหมีความคลาดเคลื่อน .05  ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยาง  242  คน  จากนั้น
คํานวณหากลุมตัวอยาง  ที่ตองใชในแตละสาขาวิชา 
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ตารางที่  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่  1   
ปการศึกษา  2552  จําแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา 

 
สาขาวิชา ประชากร กลุมตัวอยาง 

รัฐศาสตร 
บริหารธุรกิจ 
การบริหารการศึกษา 

254 
251 
130 

96 
96 
50 

รวม 635 242 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน  ไดแก  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ 
1.2  สาขาวิชา 

 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง   
5  ดาน  คือ 

2.1  ดานการบริหาร 
2.2  ดานการเรียนการสอน 
2.3  ดานการบริการทางวิชาการ 
2.4  ดานสังคมกลุมเพื่อน 
2.5  ดานอาคารสถานที่ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางขึ้นมาจาก
การศึกษาเครื่องมือที่ผูทรงคุณวุฒิและผูวิจัยทานอื่นไดศึกษาและทดลองใชแลวโดยผูวิจัย
นํามาปรับปรุงแกไขให เหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่ ผู วิ จัยใชศึกษาครั้งนี้   โดย
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  5  ดาน  คือ  ดานการบริหาร  ดานการเรียนการสอน  
ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อน  และดานอาคารสถานที่ 
 
 1.  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามมาตรสวน
ประมาณคาหาระดับตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ
สรางดังนี ้

1.1  ศึกษาแบบสํารวจกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษา  (The  Inventory  of 
College  Activities  หรือ  ICA)  ที่สรางโดยแอสติน  (Astin 1968,  p. 143-154  อางถึงใน  
สมพิศ  โหงาม,  2549, หนา 58)  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาสภาพแวดลอม
สถาบันอุดมศึกษา   ประกอบกับการศึกษาคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม
สภาพแวดลอมทั้งหาดาน  โดยศึกษางานวิจัยของไพโรจน  ดวงวิเศษ  (2523,  ภาคผนวก);  
สมหมาย  ดอกไม  (2535,  ภาคผนวก);  และชูชาติ  ไชยเขตต  (2538,  ภาคผนวก) 

1.3  แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  ไดปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของกมลทิพย  เกตุวรสุนทร  (2542)  และสมพิศ  โหงาม  (2549)  

1.4  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว  เสนอใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  เพือ่
ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา  ความครอบคลุมเนื้อหา เพื่อหาคาความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหาของแบบสอบถาม  (Content  Validity)   
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1.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว  นําไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษา  30  คน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง การทดลองครั้งนี้เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

1.6  นําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม  โดยหา
คาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา  (α - 
Coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach  1970, p. 161 อางถึงใน สมพิศ  โหงาม,  2549, หนา 58)  
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.92 
 2.  ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  เปนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่มี
ตอสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดตรัง   ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคาหาระดับตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  
จําแนกออกเปน  5  ดาน  คือ  ดานการบริหาร  ดานการเรียนการสอน  ดานการบริการ
ทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อน  และดานอาคารสถานที่   

ตอนที่  3  เปนขอความปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในแตละดานเพื่อนําขอมูลไปใชในการอภิปรายผล  และเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
 3.  การกําหนดน้ําหนักคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในหาดาน  มีขอคําถามที่ใหน้ําหนักคะแนนหา
ระดับดังนี้ 

5 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 

3 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง 
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2 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมใน
ระดับนอย 

1 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมใน
ระดับนอยที่สุด 
 4.  การกําหนดน้ําหนักคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 

4.50  -  5.00 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   

3.50  -  4.49 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก. 

2.50  -  3.49 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

1.50  -  2.49 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมในระดับนอย 

1.00  -  1.49 หมายถึง ผูตอบเห็นวาลักษณะสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดขอความรวมมือจากนักศึกษาในระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ระหวางวันที่  4-9  

สิงหาคม 2552 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้  ทําการวิเคราะห  ดังนี้ 
 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห
ขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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 2.  ขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ใน  5  ดาน  คือ  
ดานการบริหาร  ดานการเรียนการสอน  ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุม
เพื่อน  และดานอาคารสถานที่  วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย  (Mean)  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation)  คาที-เทสต  (t-test)  คาเอฟ-เทสต  (F-test)  คาความ
แปรปรวนทางเดียว  (One-way  ANOVA)  และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยใชวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) 
 
การแปลความหมาย 
 
 ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินคา  ดังนี ้

1.  คาเฉลี่ย  4.50  -  5.00  หมายถึง  ผูตอบมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุดกับ
ลักษณะสภาพแวดลอม  หรือเห็นวาสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

2.  คาเฉลี่ย  3.50  -  4.49  หมายถึง  ผูตอบมีความเห็นดวยในระดับมากกับ
ลักษณะสภาพแวดลอม  หรือเห็นวาสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

3.  คาเฉลี่ย  2.50  -  3.49  หมายถึง  ผูตอบมีความเห็นดวยในระดับปานกลางกับ
ลักษณะสภาพแวดลอม  หรือเห็นวาสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

4.  คาเฉลี่ย  1.50  -  2.49  หมายถึง  ผูตอบมีความเห็นดวยในระดับนอยกับ
ลักษณะสภาพแวดลอม  หรือเห็นวาสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับนอย 

5.  คาเฉลี่ย  1.00  -  1.49  หมายถึง  ผูตอบมีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุดกับ
ลักษณะสภาพแวดลอม  หรือเห็นวาสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)  เพื่อหาคา  ดังนี ้
 1.  คาสถิติพ้ืนฐาน 

1.1  คารอยละ 
1.2  คาเฉลี่ย  (Mean)   
1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   

 2.  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แอลฟา  (α - Coefficient)   
 3.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ย  โดยใชคาที-เทสต  (t-test)  คา
เอฟ-เทสต  (F-test)  คาความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  ANOVA)  และเมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดย
ใชวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe)  และกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญา
โทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยใชกลุมตัวอยาง  242  คน  
ทําการเก็บขอมูลในระหวางวันที่  4-9  สิงหาคม  2552  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  
นําเสนอผลการวิจัยและแปลความหมายตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
(ตารางที่  2) 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  

(ตารางที่  3-8) 
 ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
(ตารางที่  9-12) 
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ตอนที่  1 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ  ไดผลการวิเคราะห  ดังตารางที่  2 
 

ตารางที่  2  แสดงจํานวนรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
และสาขาวิชาที่ศึกษา 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

      ชาย 

      หญิง 

 
97 

145 

 

40 

60 

รวม 80 100 

สาขาวิชา 

      สาขาวิชารัฐศาสตร 
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
96 
96 
50 

 
26.2 
51.2 
22.6 

รวม 242 100 
 
 ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  2  แสดงวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  97  
คน  คิดเปนรอยละ  40  เปนเพศหญิง  145  คน  คิดเปนรอยละ 60  สวนสาขาวิชาที่
นักศึกษากําลังศึกษาอยู  สาขาวิชารัฐศาสตร  96  คน  คิดเปนรอยละ 26.2  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  96  คน  คิดเปนรอยละ 51.2  และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  50  คน  
คิดเปนรอยละ 22.6  ตามลําดับ 
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ตอนที่  2 

 ผลการวิ เ คราะห ความคิ ด เห็นของนั กศึ กษาระดับปริญญาโทที่ มี ต อ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ไดผลการวิเคราะหดัง  ตารางที่  3 – 8 
 

ตารางที่  3  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในภาพรวมและรายดาน  ดังนี้ 

 

สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย-
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 

MEAN S.D. ระดับ 

1.  ดานการบริหาร 

2.  ดานการเรียนการสอน 

3.  ดานการบริการทางวิชาการ 

4.  ดานสังคมกลุมเพื่อน 

5.  ดานอาคารสถานที่ 

3.73 
3.98 
3.65 
3.87 
3.83 

.42 

.40 

.53 

.56 

.52 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม 3.81 .37 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางที่  3  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมี
ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา
ดานที่มีคามากที่สุดคือ  ดานการเรียนการสอน  รองลงมาคือ  ดานสังคมกลุมเพื่อน  และ
ดานที่มีคานอยที่สุดคือ  ดานการบริการทางวิชาการ 
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ตารางที่  4  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานการบริหาร  ดังนี ้

 

ดานการบริหาร MEAN S.D. ระดับ 

1.  ระเบียบขอบังคับที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษามีความ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
2.  ผูบริหารเอาใจใสตอความเปนอยูของนักศึกษา 

3.  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการสอบของ
มหาวิทยาลัยฯ 
4.  ระเบียบบริหารของมหาวิทยาลัยเอื้อตอการพัฒนาทาง
วิชาการ 
5.  มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดีและมีจํานวนมากพอเมื่อ
เทียบกับจํานวนนักศึกษา 

6.  อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดและปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันอยูเสมอ 

3.88 
 

3.39 
4.28 

 
3.79 

 
3.85 

 
3.19 

.66 
 

.89 

.59 
 

.59 
 

.86 
 

.83 

มาก 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.73 .42 มาก 
 

 ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  4  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นตอการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาขอที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการสอบของมหาวิทยาลัยฯ  
รองลงมาไดแก  ระเบียบขอบังคับที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษามีความเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน  และขอที่นอยที่สุด  คือ  อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยูเสมอ 
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ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานการเรียนการสอน  ดังนี ้

 

ดานการเรียนการสอน MEAN S.D. ระดับ 

1.  อาจารยผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของการเรียนในแต
ละกระบวนวิชาใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

2.  อาจารยผูสอนจัดเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียมและการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
3.  อาจารยใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสม 
4.  อาจารยแนะนําเอกสารหรือตําราตาง ๆ  ใหนักศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 
5.  อาจารยมีความเปนกันเองกับนักศึกษา 
6.  อาจารยสามารถใชอุปกรณสื่อการสอนไดอยาง
เหมาะสม 
7.  อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู. 
8.  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
9.  นักศึกษามีโอกาสอภิปรายกับอาจารยในดานวิชาการ
อยางอิสระ 
10.  อาจารยกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนที่
จะเรียน 
11.  บรรยากาศการเรียนการสอนในหองมีความเหมาะสม 
12.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเหมาะสมกับ
การวัดผลและประเมินผล 

4.16 
 

3.94 
 
 

3.89 
3.69 

 
4.00 
4.02 

 
4.26 
4.10 

 
3.80 

 
4.02 

 
4.04 
3.90 

 

.51 
 

.66 
 

 
.69 
.80 

 
.64 
.57 

 
.63 
.67 

 
.77 

 
.66 

 
.66 
.67 

 

มาก 
 

มาก 
 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
ดานการเรียนการสอน MEAN S.D. ระดับ 

13.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมจําเปนตอง
มีตําราและหนังสืออานประกอบที่เขียนโดยอาจารย
ผูสอน  ทุกกระบวนวิชา   
14.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมนักศึกษา
ไดรับชมภาพและเสียงอยางชัดเจน 
15.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  อาจารย
และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนและอภิปรายความ
คิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในหองเรียน
เดียวกัน 
16.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของ
มหาวิทยาลัยเหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอรหองสมุด
ที่ชวยสนับสนุนประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 
17.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับสภาพชุมชนที่
มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน 
18.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมทําให
นักศึกษาไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.25 
 
 

3.90 
 

3.91 
 
 

 
3.73 

 
 

3.90 
 
 
 

4.18 

.77 
 
 

.70 
 

.66 
 
 

 
.78 

 
 

.67 
 
 
 

.69 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
รวม 3.98 .40 มาก 

 

ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  5  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นตอดานการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู  รองลงมา
ไดแก  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมทําใหนักศึกษาไดรับโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา  และขอที่นอยที่สุด  คือ  อาจารยแนะนําเอกสารหรือตําราตาง ๆ   ให
นักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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ตารางที่  6  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานการบริการทางวิชาการ  ดังนี้ 

 

ดานการบริการทางวิชาการ MEAN S.D. ระดับ 

1.  นักศึกษาไดรับขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
2.   หองสมุดมีหนังสือตําราและเอกสารอางอิงที่
ทันสมัย 
3.  หองสมุดมีหนังสือตําราเพียงพอกับผูใชบริการ 
4.  หองสมุดมีกําหนดเวลาใชบริการอยางเหมาะสม 
5.  นักศึกษาไดรับตําราและเอกสารประกอบการสอน
ในแตละกระบวนวิชารวดเร็วเหมาะสมกับเวลา 
6.  นักศึกษาไดมีโอกาสใชระบบเครือขายหองสมุด
อัตโนมัติอยางสะดวก 
7.  นักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอกับ
หนวยบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
8.  นักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
9.  เจาหนาที่ประจําสาขาวิทยบริการฯ  อํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษาเปนอยางดี 

3.55 
3.43 

 
3.33 
3.69 
3.75 

 
3.58 

 
3.74 

 
3.86 

 
3.96 

 

.78 

.81 
 

.74 

.63 

.95 
 

.79 
 

.88 
 

.78 
 

.75 
 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.65 .53 มาก 

 

ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  6  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นตอดานการบริการทางวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือเจาหนาที่ประจําสาขาวิทยบริการฯ  อํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษาเปนอยางดี  รองลงมาไดแกนักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วใน
การลงทะเบียน  และขอที่นอยที่สุด  คือ  หองสมุดมีหนังสือตําราเพียงพอกับผูใชบริการ 
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ตารางที่  7  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานสังคมกลุมเพื่อน  ดังนี้ 

 

ดานสังคมกลุมเพื่อน MEAN S.D. ระดับ 

1.  นักศึกษาคบเพื่อนที่สนใจในการเรียน 
2.  นักศึกษาไดรับคําแนะนําการเรียนจากเพื่อน 
3.  นักศึกษาปรึกษาหารือและรวมกันแกปญหาในการเรียน 
       กับเพื่อน 
4.  นักศึกษาที่เรียนดีใหความชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน 

4.00 
3.91 
4.00 

 
3.56 

.66 

.78 

.68 
 

.78 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.87 .56 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  7  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นตอดานสังคมกลุมเพื่อนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือนักศึกษาคบเพื่อนที่สนใจในการเรียน  รองลงมาไดแก  
นักศึกษาปรึกษาหารือและรวมกันแกปญหาในการเรียนกับเพื่อน  และขอที่นอยที่สุด  คือ 

นักศึกษาที่เรียนดีใหความชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน 
 

ตารางที่  8  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานอาคารสถานที่  ดังนี ้

 

ดานอาคารสถานที่ MEAN S.D. ระดับ 

1.  หองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
2.  แสงสวางในหองเรียนเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
3.  สภาพอากาศในหองเรียนมีความเหมาะสม 

3.99 
4.02 
4.02 

.72 

.67 

.64 

มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่  8  (ตอ) 
ดานอาคารสถานที่ MEAN S.D. ระดับ 

4.  สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน 
การสอน 
5. โตะเกาอี้ภายในหองเรียนมีจํานวนเพียงพอกับ
นักศึกษา 
6. นักศึกษาสามารถหาอาหารรับประทานไดงาย 
7.  หองน้ําสะอาดถูกสุขอนามัย 
8.  บริเวณอาคารสถานที่เรียน  สะอาด  สวยงามและมีความ
ปลอดภัย 
9.  สถานที่เรียนตั้งอยูในระยะทางที่เหมาะสมไปมา
สะดวก 

4.12 
 

4.18 
 

3.60 
3.40 
3.66 

 
3.49 

.58 
 

.61 
 

.85 
1.13 
.89 

 
.89 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวม 3.83 .52 มาก 
 

ผลการวิเคราะห  จากตารางที่  8  แสดงวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
คิดเห็นตอดานอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือโตะเกาอ้ีภายในหองเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักศึกษา  
รองลงมาไดแก  สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  และขอที่
นอยที่สุด  คือ  สถานที่เรียนตั้งอยูในระยะทางที่เหมาะสมไปมาสะดวก 
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ตอนที่  3 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดผลการวิเคราะหดัง  ตารางที่  9 - 12  
 

ตารางที่   9  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ 
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  จําแนกตามเพศ  โดยภาพรวม  และ  รายดาน  ดังนี ้

 

เพศชาย เพศหญิง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 

X SD X SD 
t Sig 

1.  ดานการบริหาร 
2.  ดานการเรียนการสอน 

3.  ดานการบริการทางวิชาการ 
4.  ดานสังคมกลุมเพื่อน 
5.  ดานอาคารสถานที่ 

3.80 
4.02 
3.70 
3.80 
3.86 

.43 

.37 

.53 

.64 

.54 

3.68 
3.96 
3.62 
3.92 
3.81 

.42 

.43 

.53 

.50 

.52 

1.204 
.615 
.671 
.193 
.666 

.232 

.540 

.504 

.352 

.652 
รวม 3.84 .38 3.80 037 .444 .659 

 

 จากตารางที่  9  ผลการวิเคราะห  พบวา  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีเพศ
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยภาพรวมและรายดาน  ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.05  กลาวคือ 
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ตารางที่  10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จําแนกตามสาขาวิชา 

 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
เนื้อหารายดาน 

แหลงความ
แปรปรวน DF SS MS F sig 

1.  ดานการบริหาร 
 
 
2.  ดานการเรียนการสอน 

 
 
3.  ดานการบริการทางวิชาการ 

 
 

4.  ดานสังคมกลุมเพื่อน 

 
 

5.  ดานอาคารสถานที่ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 
77 
79 
2 
77 
79 
2 
77 
79 
2 
77 
79 
2 
77 
79 

.665 
13.570 
14.236 

.518 
12.287 
12.805 
1.989 
19.946 
21.935 

.039 
24.708 
24.747 
1.918 
19.810 
21.728 

.333 

.176 
 

.259 

.160 
 

.995 

.259 
 

0.19 
.321 

 
.959 
.257 
 

1.888 
 
 

1.623 
 
 

3.840 
 
 

0.61 
 
 

3.728 
 

 

.158 
 
 

.204 
 
 

.026 
 
 

.941 
 
 

.028 
 

 

ภาพรวม 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 
77 
79 

.623 
10.237 
10.860 

.311 

.133 
2.343 .103 
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 จากตารางที่  10  ผลการวิเคราะห  พบวา  ผลการวิเคราะห  พบวานักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ศึกษาอยูในสาขาวิชาตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ในดานการบริหาร ดานดาน
การเรียนการสอนและดานสังคมกลุมเพื่อนไมมีความแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาดาน
การบริการทางวิชาการและดานอาคารสถานที่  กลับพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ  
ดังตารางที่  11 
 

ตารางที่  11  เปรียบเทียบความแตกตางคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู  ความคิดเห็นของ 
นักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานการบริการทางวิชาการ 

 

สาขาวิชา 
คาเฉลี่ย 

(X) 
รัฐศาสตร 

3.86 
บริหารธุรกิจ 

3.50 
การบริหารการศึกษา 

3.75 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.86 
3.50 
3.75 

 
 
 

* 
 
 

 
 
 

  

จากตารางที่  11  แสดงวา  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตรมีความคิดเห็นดานการบริการทางวิชาการ
มากกวานักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ตารางที่  12  เปรียบเทียบความแตกตางคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคู  ความคิดเห็นของ 
นักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานอาคารสถานที่ 

 

สาขาวิชา 
คาเฉลี่ย 

(X) 
รัฐศาสตร 

3.88 
บริหารธุรกิจ 

3.70 
การบริหารการศึกษา 

4.08 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.88 
3.70 
4.08 

 
 
 

 
 

 

 
* 
 

 

 จากตารางที่  12  แสดงวา  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นดานอาคารสถานที่
มากกวานักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ  สรุปผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  5  ดาน  คือ 
 1.1  สภาพแวดลอมดานการบริหาร 
 1.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
 1.3  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ 
 1.4  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน 
 1.5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ 
 2 .   เพื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  โดยจําแนกตามสถานภาพและสาขาวิชาที่ศึกษา 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

 1.  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  แตกตางกัน 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
แตกตางกัน 
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กลุมตัวอยาง 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จํานวน  635  คน  การเลือกกลุมตัวอยาง  ใชวิธีสุมโดยใชตาราง  
Krejcie  และ  Morgan  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  242  คน  ไดรับแบบสอบถามคืนที่
สมบูรณและสามารถนํามาใชวิเคราะหขอมูลทั้งหมด  242  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผานการทดสอบหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  Index  of  Congruence  (IOC)  
และคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา  (α - Coefficient)   
ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.92  โดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  ประกอบดวย  เพศ  
และสาขาวิชาที่ศึกษา 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  คือ  ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอยและนอยที่สุด  โดยมีเกณฑใหคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด  คือ  5,  4,  3,  2  และ  1  จํานวน  45  ขอ 
 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห  โดยใชโปรแกรม  
SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)    ตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่  รอยละ 
 2 .   ขอมูล เกี่ ยวกับความคิด เห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ มีต อ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 
 3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จําแนกตามเพศ  
โดยใช  t - test 
 4.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  จําแนกตาม
สาขาวิชา  ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  Anglysis  of  
Variance)  ในกรณีที่พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จะ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ตามวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s  Post  hoc  Comparison) 
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปเปนขอ ๆ  ไดดังนี ้
 1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จากกลุมตัวอยาง  242  คน  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  โดยศึกษาอยูสาขาวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด  
รองลงมาไดแกสาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 2.  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  5  ดาน  คือสภาพแวดลอม
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ดานการบริหาร  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  สภาพแวดลอมดานการบริการ
ทางวิชาการ  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน  และสภาพแวดลอมดานอาคาร
สถานที่  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 3.  ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีเพศ
ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม-
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  5  ดาน  คือสภาพแวดลอมดานการบริหาร  สภาพแวดลอมดาน
การเรียนการสอน  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ  สภาพแวดลอมดานสังคม
กลุมเพื่อน  และสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 4.  ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาใน
สาขาวิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
กลุมสาขาวิชารัฐศาสตรมีความคิดเห็นแตกตางจากกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และ
ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่กลุมวิชาบริหารธุรกิจมีความคิดเห็น
แตกตางจากกลุมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มีประเด็นสําคัญ
ที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

 1.  การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยรวมหาดานอยูในระดับ
มาก  แสดงใหเห็นวาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มีสภาพแวดลอมที่
เปนความประทับใจของนักศึกษาตอลักษณะตาง ๆ  ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดแก  ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  การบริหาร  บรรยากาศในการ
เรียนการสอน  พฤติกรรมเกี่ยวกับเพื่อน  และอาคารสถานที่  ซึ่งมีอิทธิพลตอความ
เปนอยูและพัฒนาการของสมาชิกในมหาวิทยาลัย  (อรรณพ  คุณพันธ,  2521, หนา 24)  
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นอกจากนั้นการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยการจัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาโทของแตละสาขาวิชาและแตละชั้นป  ทําใหผูบริหารสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดทราบขอมูลความตองการของนักศึกษาและการ
เสนอแนะขอมูลตาง ๆ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรังใหมีความเจริญกาวหนาตอไป  ทําใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจและมีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบันที่ตนศึกษามากยิ่งขึ้น  ผูบริหารและเจาหนาที่ไดนําขอมูลจาก
นักศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อใหการดําเนินการบริหาร  การเรียนการสอน  
ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวและสนองความตองการของนักศึกษาอยางทั่วถึง 

สวนการวิ เคราะหความคิด เห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต อ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
เปนรายดานปรากฏผลที่ควรแกการนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

1.1  ดานการบริหาร  นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวา  สภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานการบริหาร
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แตหากพิจารณารายขอพบวาผูบริหารเอา
ใจใสตอความเปนอยูของนักศึกษาและอาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดและปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันอยู เสมอมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวา
นักศึกษามีความตองการแสดงความคิดเห็นในการบริหาร  การจัดกิจกรรมหรือ
ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ซึ่งนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาสาขาวิทย-
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรังควรสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริหารและ
นักศึกษา  โดยการจัดใหมีโอกาสพบกันมากขึ้น  ซึ่งอรรณพ  คุณพันธ  (2522, 61)  พบวา  
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยที่มีผูบริหารดี  ผูบริหารยินดีใหคําปรึกษาแกนิสิต  และ
เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย 

 1.2  ดานการเรียนการสอน  การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวา
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  ดานการเรียนการสอนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็น
วามหาวิทยาลัยรามคําแหงประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับ
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บัณฑิตศึกษา  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
เรียนการสอน   ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ใชการสอน  3  วิธีดวยกันคือ  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การใหอาจารย
เดินทางไปบรรยายในวันอังคารถึงวันศุกรตั้งแตเวลา  17.00 – 21.00 น.  และวันเสารถึง
วันอาทิตยเต็มวัน  โดยใชระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ  1  วิชา  (block  course  
system)  และการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง  อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยมีอาจารยจํานวนมาก  ที่มีคุณวุฒิ   ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  
และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  นอกจากนี้นักศึกษาเห็นวาเปนการเรียนการ
สอนที่ทําใหนักศึกษาไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  ทั้งอาจารยผูสอน
ยังชี้แจงจุดมุงหมายของการเรียนในแตละกระบวนวิชาใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน  
อีกทั้งอาจารยยังมีความสามารถในการถายทอดความรูและมีความเปนกันเองกับ
นักศึกษาซึ่งวิจิตร  ศรีสะอาน  (2518, 71)  กลาววา  ปจจัยสําคัญที่สุดที่กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานในการศึกษาสูง  คือคุณภาพและประสบการณของอาจารย  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงควรพยายามแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถใน
สาขาวิชาตาง ๆ  มาเปนอาจารย  โดยเฉพาะที่สอนระดับอุดมศึกษาจําเปนตองมี
ประสบการณกับความรูทางวิชาการ  แตนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารยควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในลักษณะอภิปรายหรือสัมมนา 

1.3  ดานการบริการทางวิชาการ    การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวา
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ตรัง  ดานการบริการทางวิชาการในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แตหาก
พิจารณารายขอพบวาหองสมุดมีหนังสือตําราและเอกสารอางอิงที่ทันสมัยและหองสมุด
มีหนังสือตําราเพียงพอกับผูใชบริการอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขดานตําราเรียน  
เอกสารอางอิง  จํานวนหนังสือตําราเรียนใหมีความทันสมัยและเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษา  เนื่องจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดรับ
ความอนุเคราะหดานหนังสือและตําราอางอิงจากสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย
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รามคําแหง  ในการดูแลจัดหาและใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดหากนักศึกษามีความ
ประสงคยืมจากหองสมุดจากสถาบันการศึกษาอื่น  นอกจากนั้นมหาวิทยารามคําแหงได
กอตั้งศูนยบริการขอมูลสารสนเทศหรือ  ISC  (Information Searching Center)  เพื่อชวย
บริการสืบคนขอมูลแกนักศึกษาที่ประสงคใชบริการในการหาขอมูลประกอบการเรียน
รายงาน  หรือการศึกษาอิสระ  สมจิต  กะระณา  (2530, 27)  ไดศึกษาปญหาการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทยตามทัศนะของผูบริหาร
วิทยาลัย  พบวา  การบริการทางวิชาการเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนประสบผลดี  งานบริการทางวิชาการที่
สําคัญไดแก  การบริการหองสมุด  การจัดนิทรรศการ  การจัดอภิปราย  การบริการ
โสตทัศนูปกรณ 

1.4  ดานสังคมกลุมเพื่อน  การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวาสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานสังคม
กลุมเพื่อนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวา  ความสัมพันธ
ของสังคมกลุมเพื่อน  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  เอ้ือตอการ
พบปะสังสรรคระหวางนักศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ
ชวยเหลือกันในการทํากิจกรรมภายในชั้นเรียน  ทําใหนักศึกษามีความใกลชิดสนิทสนม
กันชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ดังที่  วัชรินทร  แกวลา  (2531,  25)  ไดศึกษาสภาพแวดลอม
สังคมกลุมเพื่อนในทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยครูนครราชสีมา  พบวา  สังคมกลุมเพื่อน
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานสติปญญา  ความรู  ความคิด  ทัศนคติ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และสังคมของนักศึกษา 

1.5  ดานอาคารสถานที่  การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวาสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ดานอาคาร
สถานที่ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แตหากพิจารณาเปนรายขอพบวา
สถานที่เรียนตั้งอยูในระยะทางที่เหมาะสมไปมาสะดวกกับหองน้ําสะอาดถูกสุขอนามัย
อยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาการจัดการดานอาคารสถานที่ของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ควรดําเนินการแกไขในสวนของหองน้ําไมสะอาด  
สวนสถานที่ตั้งที่อยูไกลจากเสนทางสายหลัก  เปนเพราะสถานที่ตั้งสาขาวิทยบริการ
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เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานที่ดิน  จังหวัดตรัง  จากที่
สาธารณะประโยชนซึ่งอยูหางจากเสนทางสายหลักประมาณ  3  กิโลเมตร  ทําให
นักศึกษาไมสะดวกในเดินทางมาฟงการบรรยายในแตละครั้ง  อรรณพ  คุณพันธ  (2521, 
6)  ไดศึกษาการสรางแบบสํารวจจําแนกสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยไทย  พบวา  การจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง  ทั้งดานสติปญญา  
รางกาย  อารมณ  สังคม  และจิตใจอยางเต็มศักยภาพ  ประสบความสําเร็จในการศึกษา
เลาเรียนและเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ  ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยจะมี
สภาพแวดลอมที่ดีจะตองมีอาคารสถานที่ตั้งทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  คือ  มี
หองเรียน  หองสมุด  หองอาหาร  ที่นั่งพักผอนและอื่น ๆ  เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

 
 2.  จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
จําแนกตามเพศ  พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยรวมหาดานคือ  ดานการบริหาร  ดานการเรียนการสอน  
ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อ  และดานอาคารสถานที่  ไมมีความ
แตกตางกัน   
 3.  ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท  จําแนก
ตามสาขาวิชาที่ศึกษา  พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  โดยรวมหาดานคือ  ดานการบริหาร  ดานการเรียนการ
สอน  ดานการบริการทางวิชาการ  ดานสังคมกลุมเพื่อ  และดานอาคารสถานที่  ไมมี
ความแตกตางกัน  แตเมื่อพิจาราณาเปนรายคูพบวาความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมดาน
การบริการทางวิชาการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุม
สาขาวิชารัฐศาสตรมีมากกวากลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  อาจเปนเพราะนักศึกษากลุม
รัฐศาสตรและกลุมบริหารธุรกิจมีพ้ืนฐานความรูคนละสายวิชาอีกทั้งมีหนาที่การงานที่
ตองรับผิดชอบแตกตางกันมากจึงมีความตองการดานการบริการทางวิชาการที่แตกตาง
กัน  และความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจมี
มากกวากลุมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ  .05  อาจเปนเพราะการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารศึกษาที่มีเรียน
เฉพาะตอนเย็นเวลา  17.00 - 21.00 น. ในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี  สวนนักศึกษา
บริหารธุรกิจมีเรียนตอนเย็นวันเสารเวลา  17.00 - 21.00 น.  และในวันอาทิตยเต็มวัน  ซึ่ง
ในการเรียนในวันเสารและอาทิตยนักศึกษาจะประสบปญหามากกวา  เชน  ที่จอดรถ  
หองน้ําไมสะอาด  โรงอาหาร ทั้งนี้เพราะในวันเสารและอาทิตยจะมีจํานวนนักศึกษาที่มา
เรียนเปนจํานวนมากกวาและใชเวลาตลอดทั้งวันในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  ผูบริหารควรพัฒนางานดานบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย  การจัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อปรึกษาปญหาตาง ๆ  และ
ผูบริหารไดรับทราบขอมูลปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจริง  เพื่อเปนขอมูลแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการบริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  อาจารยผูสอนควรขยายแนวคิด
วิธีการศึกษาดวยตนเองใหแกนักศึกษาเพื่อจะไดมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
ในรูปแบบการจัดปฐมนิเทศ  อบรม  หรือจัดประชุมแกนักศึกษา  การจัดใหมีชุดสื่อการ
สอน  หองสมุด  และสื่อการสอนเสริมตาง ๆ   
 1.3  สภาพแวดลอมดานการบริการทางวิชาการ  ควรจัดใหมีการฝกอบรม
เจาหนาที่ประจําสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติใหมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  และวิธีการใหบริการที่ดี  
เสมอภาพ  โดยเจาหนาที่คํานึงถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองซึ่งจะทํา
ใหการดําเนินงานบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4  สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ควรจัดกิจกรรมใหมีการรวมกลุมพบปะสังสรรคกันระหวางผูบริหารและนักศึกษา  
เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ  เกิดความผูกพันมีความรักสถาบันยิ่งขึ้น  เชน 



 58 

กิจกรรมกีฬาสงเสริมใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  การ
พัฒนาชุมชน  กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 1.5  สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติควร
พัฒนาสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ใหมีคุณมากอยูเสมอ  ควรมีศาลาที่พักผอน
เพิ่มเติม และการใหบริการไฟสองสวางบริเวณที่จอดรถในตอนกลางคืน  ทั้งนี้ผูบริหาร
ควรมีการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว  ดวยการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงในอนาคต 
 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1  ควรวิจัยเรื่อง  “ปจจัยหรือองคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ” 
 2.2  ควรวิจัยเรื่อง  “ความคุมทุนในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรต”ิ 
 2.3  ควรวิจัยเรื่อง  “คุณภาพทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต”ิ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการวิจัย 

 
  



แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอม 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบทัศนะหรือความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของใชในการวางแผน  การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา  คําตอบนี้จะ
ไมมีผลใด ๆ  ตอทานทั้งสิ้น  จึงขอความรวมมือไดโปรดตอบแบบสอบถามใหตรงกับ
ความคิดเห็นของทานใหมากที่สุด  โดยไมตองลงชื่อ เพียงขอละ  1  คําตอบ 
 
แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน  โปรดตอบทุกตอนและทุกขอ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดตรัง  มี  5  ดาน  ดังนี้ 
 ดานที่  1  ขอมูลดานการบริหาร    มี  12  ขอ 
 ดานที่  2  ขอมูลดานการเรียนการสอน    มี  20  ขอ 
 ดานที่  3  ขอมูลดานการบริการทางวิชาการ  มี  10  ขอ   
 ดานที่  4  ขอมูลดานสังคมกลุมเพื่อน  มี  8  ขอ 
 ดานที่  5  ขอมูลดานอาคารสถานที่  มี  10  ขอ 
 
ตอนที่  3  ทัศนะหรือความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน 



ตอนที่  1  ดานขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดอานขอความตอไปนี้แลวใสเครื่องหมาย  /  ลงใน  [  ]  หนาขอความที่
ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 
1.  เพศ 
 [  ]  1.  ชาย    [  ]  2.  หญิง 
 
2.  ทานเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา 
 [  ]  1.  สาขาวิชารัฐศาสตร  [  ]  2.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 [  ]  3.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
  
 
  
 



ตอนที่  2  ทัศนะหรือความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท  ตอสภาพแวดลอมสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง 
 
คําชี้แจง  โปรดอานขอความตอไปนี้  ซึ่งเปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานตอ
สภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  และตอบคําถามโดยใส
เครื่องหมาย  /  ในชองที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงของทาน  เพียงขอละ  1  ชองเทานั้น 
 
มากที่สุด หมายถึง  เปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 
มาก  หมายถึง  เปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานที่มีความเหมาะมาก 
 
ปานกลาง หมายถึง  เปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานที่มีความเหมาะปานกลาง 
 
นอย  หมายถึง  เปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานที่มีความเหมาะนอย 
 
นอยที่สุด หมายถึง  เปนทัศนะหรือความคิดเห็นของทานที่มีความเหมาะนอยที่สุด 



 
ระดับความเหมาะสม สภาพแวดลอม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานการบริหาร 
1.  ระเบียบขอบังคับที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษา
มีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 

     

2 .   ผูบ ริหารเอาใจใสตอความเปนอยูของ
นักศึกษา 

     

3.  นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวาดวยการ
สอบของมหาวิทยาลัยฯ 

     

4.  ระเบียบบริหารของมหาวิทยาลัยเอื้อตอการ
พัฒนาทางวิชาการ 

     

5.  มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดีและมีจํานวนมาก
พอเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา 

     

6.  อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยูเสมอ 

     

ดานการเรียนการสอน 
1.  อาจารยผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของการเรียน
ในแตละกระบวนวิชาใหนักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

     

2.  อาจารยผูสอนจัดเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการ
เ รียนการสอนทางไกลผ านดาวเที ยมและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

     

3.  อาจารยใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสม      
4.  อาจารยแนะนําเอกสารหรือตําราตาง ๆ  ให
นักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

     

5.  อาจารยมีความเปนกันเองกับนักศึกษา      
6.  อาจารยสามารถใชอุปกรณส่ือการสอนได
อยางเหมาะสม 

     

 



ระดับความเหมาะสม สภาพแวดลอม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

7.  อาจารยมีความสามารถในการถายทอดความรู      
8.  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

     

9.  นักศึกษามีโอกาสอภิปรายกับอาจารยในดาน
วิชาการอยางอิสระ 

     

1 0 .   อาจารย กระตุ น ใหนั กศึ กษามีความ
กระตือรือรนที่จะเรียน 

     

11.  บรรยากาศการเรียนการสอนในหองมีความเหมาะสม      
12.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
เหมาะสมกับการวัดผลและประเมินผล 

     

13.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
จําเปนตองมีตําราและหนังสืออานประกอบที่
เขียนโดยอาจารยผูสอน  ทุกกระบวนวิชา 

     

14.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
นักศึกษาไดรับชมภาพและเสียงอยางชัดเจน 

     

15.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  
อาจารยและนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนและ
อภิปรายความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ
การเรียนในหองเรียนเดียวกัน 

     

16.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ะ บ บ
คอมพิ ว เ ต อ ร ห อ งสมุ ดที่ ช ว ยสนั บสนุ น
ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 

     

17.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับสภาพ
ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน 

     

 



 
ระดับความเหมาะสม สภาพแวดลอม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานการเรียนการสอน 
18.  การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมทํา
ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

     

ดานการบริการทางวิชาการ 
1.  นักศึกษาไดรับขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

     

2.  หองสมุดมีหนังสือตําราและเอกสารอางอิงที่
ทันสมัย 

     

3 .   หองสมุ ดมี หนั งสื อตํ า ร า เพี ย งพอกั บ
ผูใชบริการ 

     

4.   หองสมุดมีกําหนดเวลาใชบริการอยาง
เหมาะสม 

     

5.  นักศึกษาไดรับตําราและเอกสารประกอบการ
สอนในแตละกระบวนวิชารวดเร็วเหมาะสมกับ
เวลา 

     

6.   นักศึกษาไดมีโอกาสใชระบบเครือขาย
หองสมุดอัตโนมัติอยางสะดวก 

     

7.  นักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอกับหนวยบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

     

8.  นักศึกษาไดรับความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน 

     

9.  เจาหนาที่ประจําสาขาวิทยบริการฯ  อํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาเปนอยางดี 

     

ดานสังคมกลุมเพื่อน 
1.  นักศึกษาคบเพื่อนที่สนใจในการเรียน 

 

2.  นักศึกษาไดรับคําแนะนําการเรียนจากเพื่อน      



 

ระดับความเหมาะสม สภาพแวดลอม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานสังคมกลุมเพื่อน 
3.นักศึกษาปรึกษาหารือและรวมกันแกปญหาใน
การเรียนกับเพื่อน 

     

4.นักศึกษาที่เรียนดีใหความชวยเหลือนักศึกษาที่
เรียนออน 

     

ดานอาคารสถานที ่
1.   หองเรี ยนมีความเหมาะสมกับจํ านวน
นักศึกษา 

     

2.  แสงสวางในหองเรียนเหมาะสมกับการเรียน
การสอน 

     

3.  สภาพอากาศในหองเรียนมีความเหมาะสม      
4.  สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

     

5. โตะเกาอ้ีภายในหองเรียนมีจํานวนเพียงพอกบั
นักศึกษา 

     

6.  นักศึกษาสามารถหาอาหารรับประทานได
งาย 

     

7.  หองน้ําสะอาดถูกสุขอนามัย      
8.  บริเวณอาคารสถานที่เรียน  สะอาด  สวยงาม
และมีความปลอดภัย 

     



ตอนที่  3  ทัศนะหรือความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
คําชี้แจง  โปรดแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ที่ทานกําลังศึกษาอยู  โดย
ใหรายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะมากได 
 
1.  ดานการลงทะเบียนเรียนและคาใชจายในการเรียน  ทานคิดวามหาวิทยาลัยควร
ปรับปรุงหรอืแกไขอยางไร ...............................................................................................  
2.  ดานการบริหารที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  ควรแกไขหรือ
ปรับปรุง  ...........................................................................................................................  
 3.  ดานวิธีการเรียนการสอนที่ทานเห็นวาควรแกไขหรือปรับปรุง  .................................  
...........................................................................................................................................  
4.  ดานการบริการทางวิชาการที่จะชวยสงเสริมการเรียนการสอนของทาน ............... 
...........................................................................................................................................  
5.  ดานอาคารสถานที่  ทีท่านเห็นวาควรแกไขหรือปรับปรุง ............................................  
6.  ดานอุปกรณการเรียนการสอนและสื่อตาง ๆ  ที่ทานเห็นวาควรแกไขหรือปรับปรุง .... 
........................................................................................................................................... 
7.  ดานบรรยากาศในชั้นเรียนระหวางอาจารยกับนักศึกษา ............................................ 
8.  ดานสวัสดิการตาง ๆ  ที่ทานเห็นวาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตรัง  
ควรจัดใหมี  ................................................................................................................. 
9.  ดานการชวยเหลือสนับสนุนผูเรียนที่ทานเห็นวาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติควร
จัดใหมี............................................................................................................................... 
10.  ดานความคิดเห็นอื่น ๆ  และขอเสนอแนะ .................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ที่ใหความรวมมือ 
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