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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2) เปรียบเทียบการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ าแนกตามเพศ 
ประสบการณ์ และสภาพการท างานโดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้าน
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามตัวแปรเพศประสบการณ์การท างาน และสภาพการท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 123 คน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ด้านวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์และสถานภาพการท างาน ผลปรากฏว่า นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยรวมและด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้าน
คุณลักษณะอาจารย์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพการท างานแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยรวมและด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชา และด้านคุณลักษณะอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็น/ กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
____________________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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Abstract 
 The objectives of this research were to : 1) Study Evaluation of Students' Opinions 
toward the Teaching Process at Asian College of Education. 2)  Compare Study Evaluation of 
Students' Opinions toward the Teaching Process at College of Asian Scholars. Classified by sex 
Experience and working conditions. In overall and each of five aspects; namely, curriculum, 
teaching methods and teaching activities, factors supporting teaching, assessment, and 
Instructor characteristics and to compare overall and each of five aspects among graduate 
students classified by sex and work status. The sample of the study consisted of 180 graduate 
students the College of Asian Scholars. in academic year 2018.  
 The research results were as follows :  
  1. The evaluation of Students' Opinions toward the Teaching Process at Asian 
College of Education of Graduate Studies Program in overall aspect was at a high level. Ordering 
each aspect from the highest mean score were instructor characteristics, curriculum, teaching 
methods and teaching activities, assessment, and factors supporting teaching, respectively. 
  2. The comparison of Students' Opinions towards the Teaching Process at Asian 
College of Education in overall and each of five aspects among graduate students classified 
by sex Experience and work status, it was found that ; 1) The satisfaction towards instructional 
management between male and female graduate students in overall aspects was statistically 
significant difference at the .05 level. Considering each aspect, it was found that satisfaction 
towards curriculum, teaching methods and teaching activities, and assessment was statistically 
significant difference at the 0.05 level. However, no significant difference was found in 
supporting teaching and instructor characteristics factors; 2) The satisfaction towards 
instructional management in overall aspects among graduate students with different work 
status was statistically significant difference at the 0.05 level. Considering each aspect, it was 
found that satisfaction towards curriculum, and instructor characteristics was statistically 
significant difference at the .05 level. However, no significant difference was found in teaching 
methods and teaching activities, factors supporting teaching, and assessment. 
 
Keywords : Satisfaction/Instructional Management of Graduate Studies Program 
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1. บทน า 
 กระบวนการสอนหรือเทคนิคการสอนเป็น
สมรรถนะท่ีส าคัญของครูในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่
ดีขึ้นทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผลการ
ประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า มาตรฐานด้าน
ผู้เรียนที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ มาตรฐานที่ 4 
ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์  ความสามารถของผู้ เรียนตาม
มาตรฐานนี้ เ กิ ดจากการสะสมระยะยาวของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม กระตุ้น ส่งเสริม
ให้เกิดการคิดการเรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้เก่า 
เอาวิชาเป็นตัวตั้งนั้นล้าสมัย และท า ให้อ่อนแอทาง
ปัญญาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้จากการ
ท่องความรู้จากต า ราไปเป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ และสามารถวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เหมาะแก่การใช้งาน และสอดคล้องกับสถานการณ์
จริง (ประเวศ วะสี, 2546) ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ
สุมน อมรวิวัฒน์, (2540) ที่กล่าวว่าการพัฒนาการ
เรียนการสอนในยุคสังคมข่าวสารข้อมูลที่มีความรู้
ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะต้องรู้จักแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในจ านวนมาก
และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
หลักสูตรเนื้อหาวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอนด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการ
สอน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้
เ พ่ือน าเสนอให้ผู้ เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้ทราบรูปแบบ
การเรียนการสอน เสริมสร้างแรงจูงใจและสร้าง
ความคิดเห็นให้กับนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
  2.1 เ พ่ือประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย 
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
การท างาน และสภาพการท างาน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 กา ร ประ เ มิ น ค ว าม คิ ด เ ห็ น ขอ ง
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย อยู่ในระดับมาก 
 3.2 การเปรียบเทียบการประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
การท างาน และสภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Herzberg, 1595 (อ้างอิงมาจาก รัชนี
วรรณ สุขเสนา , 2550) ได้สรุปว่า ทฤษฎีที่ เป็น
มูลเหตุที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The 
Motivation Hygiene Theory ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัย
ที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจัยคือ 
  4.1. ปัจจัยการกระตุ้น (Motivation 
factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการท างานซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
   4.1.1 ความส าเร็จในการท างาน 
หมายถึง บุคคลสามาระแก้ไขปัญหาจากการท างาน
ได้จนท างานให้ส าเร็จ จึงเกิดความพึงพอใจใน
ผลส าเร็จนั้น 
   4.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
หมายถึง การได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ
ทั้งจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบุคคลอ่ืนใน
องค์กร 
   4.1.3 ลักษณะงาน หมายถึง งานที่
น่าสนใจท้าทายความสามารถให้ต้องลงมือท าตั้งแต่
ต้นจนจบ เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   4.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง 
การได้รับการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและ
อ านาจตัดสินงานนั้นอย่างเต็มที่โดยปราศจากการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   4 . 1 . 5  คว ามก้ า วหน้ า ใ น ง าน 
หมายถึง การได้เลื่อยขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
รวมทั้งการได้รับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

  4.2 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
เป็นปัจจัยที่จ ากัดความไม่พึงพอใจในงานและปัจจัย
ที่ช่ วยให้บุคคลยั งคงปฏิบัติ งานได้ตลอดเวลา 
ประกอบด้วย 
   4.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง อัตรา
เงินเดือนและผลประโยชน์ อ่ืนที่ ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
   4.2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต 
   4.2.3 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
หมายถึง การติดต่อสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน หรือระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานด้วยกัน 
   4.2.4 ความในคงปลอดภัยในการ
ท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การท างาน 
   4.2.5 สภาพการท างาน หมายถึง 
ตารางการท างานวัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน 
   4.2.6 นโยบายองค์กร หมายถึง 
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการ
ปฏิบัติงาน 
  4.3 Maslow, 1962 อ้างอิงจาก ทิศนา 
แขมมณี, 2557) ได้สรุปไว้ว่า ความต้องการพ้ืนฐาน
ตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างเป็นล าดับขั้นกล่าวคือ 
"มนุษย์ เรามีความต้องการอยู่ เสมอ เมื่อความ
ต้องการได้รับการตอบสนองหรือมีความพึงพอใจต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ความต้องการด้านอ่ืนก็จะเกิดขึ้น
อีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อน ความ
ต้องการหนึ่งยังไม่หมดอาจจะเกิดความต้องการหนึ่ง
เกิดขึ้นอีกได้" หากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์
ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ก็จะเกิดแรงจูงใจ
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ที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรมที่ต้องการให้สังคม
ยอมรับ และสามารถพัฒนาตนไปสู่ขั้นสูงขึ้น ได้น า
แนวคิดนี้มาจัดการเรียนในการสอน คือ 
   4.3.1 การเข้าใจถึงความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ สามารถให้เข้าใจพฤติกรรมของ
บุคคลได้ เนื่องจากพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของ
ความต้องการของบุคคล 
   4.3.2 การจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี  จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานที่เขาต้องการแสดงเสียก่อน 
   4.3.3 ในกระบวนการเรียนการ
สอน หากครูสามารถหาได้ว่าเรียนแต่ละคนมีความ
ต้องการอยู่ ในระดับขึ้นใด ครูสามารถใช้ความ
ต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียนนั้นเป็นแรงจูงใจช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   4.3.4 การช่วยให้ผู้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ พ้ืนฐานของตนอย่าง
เพียงพอ การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนใน
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จัก
ตนเองตามสภาพความเป็นจริง 
  สรุป แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึง
พอใจ เป็นความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติของ
มนุษย์อย่างเป็นล าดับ การเรียนรู้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ
บุคคลจะมีการลองถูกลองผิด พอใจมากที่สุดเมื่อเกิด
การเรียนรู้แล้ว บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่
เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะพยายามใช้
รูปแบบนั้นเชื่อมโยงในสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ กฎของ Thorndike 
 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ได้แก่ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 180 คน 
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครูได้แก่ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ โดยใช้เปิดตาราง
ส าเร็จของเครจชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จ านวน 123 คน 
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัว
แปรต้นว่าด้วยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
รายละเอียดได้แก่ เพศ ประสบการณ์ และสภาพการ
ท างานเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check  List) 
   ตอนที่  2 แบบสอบถามประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจ าแนกเป็น 5 ด้าน 
คือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชาด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 
และด้านคุณลักษณะอาจารย์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 
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  ตอนที่ 3  แบบสอบถามข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาที่มีต่อระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึ กษา   เป็ นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด  
 5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
   5.3.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ IOC และReliability  
   5.3.2 ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณา  ไ ด้ แ ก่  
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่า เฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   5.3.3 สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
ทดสอบค่ าที  ( t-test)  และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) (บุญชม ศรีสะอาด
, 2556) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้ 
  6.1. การศึกษาการประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจ าแนกเป็น 5 ด้าน มีดังนี ้
   6.1.1 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  (ร้อยละ  72.40) มีอายุระหว่าง  25 - 35 ปี  
(ร้อยละ54.30) และส่วนใหญ่ท างานแล้ว (ร้อยละ 
77.50) 
   6.1.2 ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชียโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.32)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน 

พบว่ า  ด้ า นที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ย ม ากที่ สุ ด  ไ ด้ แก่ ด้ า น
คุณลักษณะอาจารย์อยู่ ในระดับมาก ( x =4.46)  
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ด้าน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก      (
x =4.31)  ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.13) 
   6.1.3 ประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชียจ าแนกรายข้อมีดังนี้ 
    6.1.3.1 ผ ล ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยรวมด้านหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชาอยู่ ในระดับมาก ( x =4.29) เมื่อ 
จ าแนกรายข้อพบว่าเนื้อหารายวิชามีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชีพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( x =4.35) รองลงมา 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับมาก ( x =4.17)  ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การจัดรายวิชา
เรียนตามล าดับความยากง่ายและเหมาะสมกับ
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( x =4.06) 
    6.1.3.2 ผ ล ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยรวมด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ ในระดับมาก ( x

=4.13) เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x =4.45) รองลงมา ได้แก่ 
การเตรียมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมาก ( x

=4.35) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ภาระงานและการศึกษาค้นคว้าที่มอบหมายให้
นักศึกษาท าเหมาะสมกับเวลาอยู่ในระดับมาก ( x

=4.12) 
    6.1.3.3 ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย โดยรวมด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( x =4.13) เมื่อจ าแนกราย
ข้อ พบว่าเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน
ชัดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.34) เท่ากันกับความทันสมัยของวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนรองลงมา ได้แก่ ขนาด
ของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพและจ านวน
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =4.24) ส่วนประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การให้บริการของบุคลากร
ฝ่ า ย ส นั บ ส นุ น ข อ ง ค ณ ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
( x =4.11) 
    6.1.3.4 ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย โดยรวมด้านการประเมินผลการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( x =4.31) เมื่อจ าแนกราย
ข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความยุติธรรมในการ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x

=4.38) รองลงมา ได้แก ่อาจารย์ผู้สอนใช้การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.28) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ได้แก่การตรวจงานของอาจารย์และแจ้งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ( x =4.21) 

    6.1.3.5 ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย โดยรวมลักษณะอาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.46) จ าแนกรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิเหมาะสมกับ
รายวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x =4.48) 
เท่ากับการตรงต่อเวลาของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.34)  รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะและ
บุคลิกภาพความเป็นครูของอาจารย์ผู้สอนอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.31)  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ได้แก่ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของ
อาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก ( x =4.22) 
  6.2 การเปรียบเทียบประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ าแนกตามเพศ อายุ และ
สถานภาพการท างานโดยรวมและรายด้าน 
   6.2.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาย
และหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน คือ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล
การเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน  และด้านคุณลักษณะอาจารย์  มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   6.2.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มี
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้าน ได้แก ่ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
รายวิชาและด้านคุณลักษณะอาจารย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านปัจจัย
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สนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   5.2.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มี
สถานภาพการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้าน ได้แก ่ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
รายวิชาและด้านคุณลักษณะอาจารย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลจากสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
  7.1. ผลประเมินความคิด เห็นของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย จ าแนกเป็น 5 ด้านคือ ด้านหลักสูตร
และเนื้อหาวิชา ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
การประ เมิ นผลการ เ รี ย นการสอนและด้ าน
คุณลักษณะอาจารย์ ผลการวิจัย พบว่าโดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน  มีผลอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูท าให้นักศึกษามี
ความคิดเห็นอาจเนื่องมาจากศักยภาพ การบริหาร
จั ดการอย่ า งจริ งจั ง  การดู แล เอา ใจ ใส่ ของผู้
บริหารงานบัณฑิตศึกษาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน 
วุฒิ ภาวะ  และประสบการณ์ ในการสอนของ
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถ
สูง  ท าให้นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับโวลแมน (Wolman, 
1973) ซึ่งกล่าวว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความรู้สึก 

(feeling) มีความสุขเมื่อคนเราได้รับความส าเร็จตาม
จุดหมาย (goal) ความต้องการ (want) ในขณะที่  
รักษ์พงศ์  วงษ์ธานี  (2547) ได้กล่าวไว้ว่ า  ความ
คิดเห็นเป็นความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล 
ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเอง
ต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสามอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ รองลงมาคือ 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา และด้านวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่วนด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่ าสุดสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พนิตศรี  ศรี
เชื้อ (2550) ทุกประเด็นที่ศึกษาความคิดเห็นและ
สภาพที่ต้องการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านผู้สอน และด้านเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนนอกจากนี้ผลการศึกษาโดยจ าแนก
รายข้อทั้ง 5 ด้านก็อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกัน 
เช่น ในด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ความคิดเห็น
ของนักศึกษา จ าแนกรายข้อ ประเด็นเนื้อหารายวิชา
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นส่วนด้านคุณลักษณะ
อาจารย์ ความคิดเห็นรายด้าน ในด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด  คือ  ด้านคุณลักษณะอาจารย์  ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ
และคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชา มีคุณลักษณะและ
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บุ คลิ ก ภาพ เหมาะสมกั บคว าม เป็ น อาจา ร ย์
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับปรีชา หมั่นคง (2547 ที่
กล่าวว่า อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่าง
ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้กว้างขวางและ
ทันสมัย อีกทั้งสอดคล้องกับมณฑา กิมทอง และ 
ฉันทนา สุรัสวดี (2545) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้าน
อาจารย์ผู้สอนในระดับมาก 
  7.2 การเปรียบเทียบประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจ าแนกตามเพศ อายุ และ
สถานภาพการท างาน โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็น 
โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
รายวิชา ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ปัจจั ยสนับสนุนการ เ รี ยนการสอน  และด้ าน
คุณลักษณะอาจารย์นักศึกษามีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันส าหรับ นัก ศึกษา บัณฑิต ศึกษา ที่มี
สถานภาพการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้าน ได้แก ่ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
รายวิชา และด้านคุณลักษณะอาจารย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจะ
เห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจ าแนก
ตามเพศและสถานภาพการท างาน โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และราย
ด้านในด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน 
อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีความคิดเห็นต่างกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชามีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอาชีพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เนื้อหา
รายวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระบบคิดวิเคราะห์และฝึก
การแก้ปัญหา ฯลฯ นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจาก
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตอบสนองต่อความ
ต้องการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกัน เป็นไปตาม
ทฤษฎีความคิดเห็นของโคร์แมน (สมศักดิ์ คงเที่ยง 
และ อัญชลี  โพธิ์ ทอง , 2542 อ้ า งจาก  Korman 
A.K.1977) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสนองความต้องการ 
(Need fulfillment theory) ถือว่าความคิดเห็นใน
ง า น เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  8.1.1 ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เฉพาะวิชา เทคนิคการสอน เทคนิคการวัดและ
ประเมินผล เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เพ่ิม
สูงขึ้น 
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  8.1.2 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท า
เอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา
คู่มือของอาจารย์ประจ าสถาบัน  อีกทั้งสามารถ
ปรับปรุงเป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  8.2.1 ควรมีการศึกษาประเมินความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือดูทิศทางหรือแนวโน้มในเรื่องดังกล่าว 
และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลาย ๆ ปี เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  8.2.2 ควรมีการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชียที่ เน้นเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นในเชิงลึกมากกว่าเชิงปริมาณ 
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