
25ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง
ตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

The Environment in Nangrong Industrial and Community Education College 
as Perceived by the Administrators Instructors and students 

 วิรัช สุวรรณทา 1

 Virat Suwantha 1

 ผศ. ดร. สงวน ทรงวิวัฒน์ 2

Asst. Prof. Dr. Sa-nguan Songwiwat 2 
 รศ. ประหยัด สละกลาง 3

 Assoc. Prof. Prayad Slaklang 3

 การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันะของผูบ้รหิาร อาจารย ์และนกัศกึษาตอ่สภาพแวดลอ้มของ

วทิยาลยัการอาชพีนางรอง โดยจำาแนกตามสถานภาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาในกรอบของเนือ้หา 7 ดา้น 

คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านหลักสูตรเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวจิยั ในกรณผู้ีบริหาร และอาจารย ์ใชป้ระชากร สว่นนกัศกึษาไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งซึง่สุม่จากประชากรดว้ยวธิกีารสุม่

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำานวน 413 คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีแบบสอบถาม 3 ลักษณะคือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ทดสอบท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ) เมือ่พบความแตก

ต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธี

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงไปตำ่า 3 ระดับคือ ด้านนโยบายและการ

บริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ด้านอาคารสถานที่

  2. ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง โดยรวมแตกต่างกัน

อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นสือ่การเรยีน

การสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์อาจารย์กับนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
1 วิรัช สุวรรณทา นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ทรงวิวัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 รองศาสตราจารย์ประหยัด สละกลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่อ



26 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพ

นางรองที่มีจำานวนมากที่สุด คือควรมี ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรม และห้องนำ้า ให้เพียงพอกับ

จำานวนนักศกึษามากกวา่ทีเ่ปน็อยู ่รองลงมาคอืควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนใหอ้ยากเรยีนรู ้เกดิความ

คิดเชิงสร้างสรรค์ และควรจัดตาราง การเรียน การสอนให้เหมาะสมกับเวลาเรียนของนักศึกษาตามลำาดับ

 คำาสำาคัญ : ทัศนะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา, สภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพนางรอง, ผลสัมฤทธิ์

ABSTRACT

  The purposes of this research are going to study and compare the attitude of the environment 
in Nangrong Industrial and Community Education College classified by status and achievements, of 
students through the seven aspects, The are policy and administration, curriculum and academic 
contents, teaching and learning activities, medium of instruction, site and building relationship between 
the students and instructors, and relationship peers. The sampling groups of Nangrong Industrial and 
Community Education College for this research are administrators, instructors and students total 
413 person. This will be done by Stratified Random Sampling. The research instruments are set of 
questionnaires including checklist, 5 rating scale reliability of 0.96 and an open-ended from its reliability
of 0.96 The statistics are used to percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 
tested by Independent T-test and One-way an anous of . With, the different significance was at .05 
level. Scheffe’s method was used to compare difference. The results were as follows:
  1. Administrators, instructors and students regarding with the environment aspect was high of high 
level when investigated. Each pair was on high of high level and at 2 middle level. The mean value for 
administration and policy is “high” level while the relationship between instructors with the students is
“low” level.
  2. The attitude of administrators, instructors and students to the environment in Nangrong Industrial 
and Community Education College both as a whole different, while the rest aspects were statistically 
significant different at 0.5 level when investigated each pair was found : learning activities, medium 
of instructor site and building relationship between the students and instructors at each aspect were 
statistically significant different at 0.5 level and others at each aspect were not.
  3. The students’ achievements are question to different learning in Nangrong Industrial and Com-
munity Education College have no difference when investigated each pair was attitude to curriculum 
and contents, site and building and relationship between friends group at each aspect were statistically 
significant different at 0.5 level and others at each aspect were not.
  4. The open question and opinions for Nangrong Industrial and Community Education College 
regarding to this environment aspect should have more amount of fund, should have many rooms such 
as: classroom, test room or laboratory room, meeting room, activity room; toilets that are sufficient 
enough for the students to use; should offer learning activities; teach the students to be knowledgeable
and creative; and should set an organize learning schedule for students.

 Keywords : The attitude of administrators ,instructors, students, Environment of Nangrong 
Industrial And Community Education college, Achievements
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บทนำา

 การศกึษาเปน็กระบวนการสำาคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยซ์ึง่เปน็ทรพัยากรหลกัของการพฒันาทกุดา้น นานา
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ จึงให้ความสำาคัญกับการศึกษา
ของประชาชน โดยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดการการศึกษาในลำาดับต้นๆ สำาหรับประเทศไทย โดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และได้ระบุให้ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำาหนดไว้ว่าจะมุ่งเน้นการจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ทวีวรรณ อินดา. 2552 : 1) 
 สถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการศกึษามหีนา้ที ่เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีวามรบัผดิชอบทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม
ทั้งสร้างบรรยากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมปลูกฝังให้ทัศนคติท่ีดี สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ตลอดจนพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นอย่างมาก และเป็นตัวกล่อมเกลาบุคลิกลักษณะและมีอิทธิพล
เหนือบุคลิกภาพของนักศึกษา (Astin. 1993 : 3)
 ผูว้จิยัไดท้ำาการสำารวจจากครแูละบคุลากรของสถาบนัพบวา่ วทิยาลยัการอาชพีนางรอง ประสบปญัหาทางดา้นการ
จัดการศกึษา และสภาพแวดลอ้ม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การออกกลางคนัของนกัเรยีนนกัศกึษา และความเชือ่มัน่ตอ่ภาพพจน์
ของสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารในวิทยาลัยการอาชีพนางรอง จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อมที่นักเรียน นักศึกษาได้ประสบ เช่น การจัดการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สถานที่ และบรรยากาศในสถานศึกษา ซึ่งจะทำาให้ปัญหาด้านต่างๆ ลดน้อยลง หรือ
หมดไป จึงต้องมีการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
อนัจะเปน็ประโยชน์ทีจ่ะนำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่การจดัการเรยีน การสอนให้
มีคุณภาพมากขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 
จำาแนกตามสถานภาพ
  3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองจำาแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มีทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอบเขตของการวิจัย
  1. ขอบเขตของเนื้อหา
 การศึกษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง ตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ประกอบ
ด้วยสภาพแวดล้อม 7 ด้าน โดยศึกษา และดัดแปลงของ ทิพเนตร ปาษานำา (2544 : ภาคผนวก ) และ ประสงค์ วงศาโรจน์ 
(2541 : ภาคผนวก) ได้แก่
  1.1 ด้านการบริหาร 
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  1.2 ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
  1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
  1.5 ด้านอาคารสถานที่ 
  1.6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
  1.7 ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน

วิธีดำาเนินการวิจัย
  กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจำานวน 17 คน และอาจารย์จำานวน 58 คน ใช้ประชากร ส่วนนักศึกษาได้จาก
การสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan 
อ้างถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.2542 : 113-114 ) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 338 คน แล้วทำาการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามระดับการศึกษาแล้วทำาการสุ่มให้กระจายไปตามระดับการศึกษาตามสัดส่วน
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก รวมกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 413 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเป็นข้อคำาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklists) จะมีคำาตอบให้กาเครื่องหมาย P ลงใน ( )
ตัวอย่าง รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ( 1 ) สถานภาพ
   ( ) ผู้บริหาร
   ( ) อาจารย์
   ( ) นักศึกษา
 ตอนที่ 2 เป็นทัศนะผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 7 ด้าน ลักษณะคำาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งคำาถามครอบคลุม โดยใช้กรอบ 7 ด้าน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แล้วกาเครื่องหมาย P ลงใน ( )
 ตอนที ่3 เปน็คำาถามปลายเปดิ (Open - Ended Form) เพือ่ใหก้ลุม่ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็สภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยดำาเนินการจัดกระทำาข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
   1. นำาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจ และพิจารณาสอบถามที่มีคำาตอบสมบูรณ์
   2. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้แล้วนำาไปประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป
สรุปผลของการวิจัย
  ผลการวิเคราะห์ทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง 
โดยรวมและเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
  1. ผูบ้ริหาร อาจารย ์และนกัศึกษา มทีศันะต่อสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัการอาชีพนางรอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
นโยบายและการบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือด้านอาคารสถานที่ 
  2. ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง โดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นสือ่การเรยีน
การสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์อาจารย์กับนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
  3. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพนางรอง จำาแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านอาคารสถานที่ 
และด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
  4. ข้อเสนอแนะสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
พบวา่ทีม่คีวามสำาคญัควรม ีหอ้งเรยีน หอ้งทดลอง หอ้งประชมุ หอ้งจดักจิกรรม และหอ้งนำา้ ใหเ้พยีงพอกบัจำานวนนกัศกึษา
มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่กระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ควรจัด
ตาราง การเรยีน การสอนใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรยีนของนกัศกึษา ควรจดัทำาหลกัสตูรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้เรียน และตลาดแรงงาน ควรมีการจัดการเรียนที่เพิ่มจำานวนชั่วโมงในวิชาปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการ
เรียนและมีประสบการณ์ ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 จากสรุปผลการวิจัย สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา 
 1. ผลการศึกษา พบว่า ทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการชีพนางรอง
มีลักษณะสอดคล้อง โดยรวมอยู่ในทัศนะระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ด้านนโยบายการบริหารวิทยาลัยการอาชีพนางรอง
กำาหนดกฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งบประมาณให้เพียงพอ
กับความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ ค่าซ่อมบำารุง ค่าใช้สอยอื่นๆ มีจำานวน
เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน ทำาให้สามารถสนองความต้องการของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
นอกจากนั้น ระบบการบริหารงานของวิทยาลัยมีลักษณะให้ทุกคนได้มีส่วนรวมในการตัดสินใจ และ การดำาเนินงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับสมศักดิ์ คงเที่ยง (2542 : 1) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านการ
บริหารคือ จะต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือและประสานงานกันกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2. เปรียบเทียบทัศนะของสภาพแวดล้อมที่มีต่อทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจำาแนกตามสถานภาพ 
เป็นรายคูต่ามวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) โดยรวมแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้ปน็เพราะผูบ้รหิารไมไ่ดต้ดิตามงานอยา่ง
เต็มท่ี เนือ่งจากมงีานนโยบายของรฐับาลอยูห่ลายดา้น และผูบ้รหิารจะเดนิทางไปราชการบอ่ยทำาใหก้ารทำางานไมต่อ่เนือ่ง
จงึทำาให้ขาดการตดิตามงาน และในสว่นของอาจารยม์องวา่ อาจารยส์ว่นใหญไ่มไ่ดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็เกีย่ว
กบัการปฏิบตังิานในสถานศึกษา เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่ ดา้นกจิกรรมการเรยีน การสอน ดา้นสือ่การเรยีนการสอน
ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์อาจารย์กับนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบ
ความแตกต่างจึงทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริหาร
กับอาจารย์ และผู้บริหารกับนักศึกษา มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อม แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะว่าด้านกิจกรรมการเรียน
นั้นทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามีสถานภาพต่างกันบทบาทจึงต่างกัน จึงมีความคาดหวังทางด้านกิจกรรมการเรียน
มากน้อยแตกต่างกัน 
 3. การเปรยีบเทยีบทศันะของนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตา่งกนั พบวา่โดยรวม ไมแ่ตกตา่ง ทัง้นีเ้ปน็เพราะ
อาจารย์ได้นำาสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ตามความต้องการผู้เรียน เช่น การบริหาร



30 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ห้องสมุด ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า และให้การบริการตลอดเวลา ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จในการศึกษาเล่าเรียนที่ตั้ง
จุดมุ่งหมายไว้ 
 4. ข้อเสนอแนะ พบว่าควรมี ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรม และห้องนำ้า ให้เพียงพอกับจำานวน
นกัศกึษามากกวา่ทีเ่ปน็อยู ่ทัง้น้ีเปน็เพราะทีม่อียูม่น้ีอยเกนิไปไมเ่พยีงพอทำาใหไ้มส่ะดวกในการใชเ้ทา่ทีค่วร สว่นหอ้งทดลอง 
หอ้งประชมุ หอ้งจดักจิกรรม ต้องจดัสภาพแวดลอ้มตามจดุประสงคข์องผูใ้ช ้และนกัศกึษาทกุคนตอ้งใชบ้รกิารหอ้งสขุาควร
สะอาด และเพิ่มเติมห้องนำ้าระหว่างอาคารเรียนเนื่องจากตัวอาคารอยู่ไกลกันทำาให้ลำาบากในการใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยการอาชีพนางรอง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
 ควรนำาผลการวจัิยทีไ่ด้ไปทำาแผนพฒันาสถานศึกษา โดยเลอืกดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่สดุ ดา้นอาคารสถานที ่โดยสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อพัฒนาซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของโกวทิ ธรีวโิรจน ์(2542 : 83) พบวา่ สภาพการจดัหอ้งเรยีน หอ้งฝกึอบรมในภาพรวม ทัง้ในองคป์ระกอบ
รวมและย่อยวิทยาลัยการอาชีพนางรอง มีทัศนะในระดับมาก
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
  1. ควรมกีารวจิยัสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัการอาชพีนางรอง โดยศกึษาจากทศันะของผูบ้รหิาร อาจารย ์และนกัศกึษา
ทุกระดับชั้นเรียน เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
  2. ควรมกีารวจิยัสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัการอาชพีนางรอง โดยเปรยีบเทยีบกบัวทิยาลยัการอาชพีในสถาบนัอาชวีศกึษา
ของรัฐอื่นๆ 
  3. ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนางรองต่อสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำามาปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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