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บทคดัย่อ 
 

       ความคาดหวงัของผูต้อ้งขงัเรือนจาํจงัหวดัมหาสารคาม คือ  ความมุ่งหวงัว่าจะไดรั้บหรือผลทีเกิดขึน
จากการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ซึงประกอบดว้ย  5  ดา้น  คือ ดา้น
บุคลากร  ดา้นอาคารสถานที  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นสือ/วสัดุอุปกรณ์  และดา้นโอกาสในการ
ประกอบอาชีพหลงัการพน้โทษ  การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคาดหวงัของผูต้อ้งขงั
เรือนจาํจงัหวดัมหาสารคาม  ทีมีต่อการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  คือ  ผูต้อ้งขงั
เรือนจาํจังหวดัมหาสารคาม  ทีเขา้ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จาํนวน  27  คน  ได้กลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sample) การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถิติทีใชไ้ดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป  การวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis) คาํถาม
ปลายเปิดทีให้แสดงขอ้เสนอแนะการปรับปรุงการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หาค่าความถีของขอ้
คาํถามและจดักลุ่มเนือหา 
 ผลการวิจยัปรากฏดงันี 
 1. ความคาดหวงัของผูต้ ้องขงัเรือนจาํจังหวดัมหาสารคาม  ทีมีต่อการศึกษาหลักสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  และเมือ
พิจารณารายดา้น  พบว่า  ความคาดหวงัต่อลกัษณะการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  จาํนวน  4  ดา้น  
อยู่ในระดบัมากทีสุด  ไดแ้ก่  ดา้นโอกาสในการประกอบอาชีพหลงัการพน้โทษ  ดา้นสือ/วสัดุอุปกรณ์  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นบุคลากร  ส่วนความคาดหวงัต่อลกัษณะการศึกษาหลกัสูตรนิติ
ศาสตรบณัฑิต  ดา้นอาคารสถานที  อยูใ่นระดบัมาก  ตามลาํดบั 
 2. แนวทางการพฒันาเพือปรับปรุงการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ดา้นอาคารสถานที  ตอ้งการให้มีบริการห้องสมุด /หรือแหล่งระบบ
สารสนเทศทีสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวก  และอยูใ่นขอ้จาํกดัของเรือนจาํจงัหวดัมหาสารคาม  ,  ดา้น
บุคลากร  ตอ้งการให้มีการประเมินอาจารยผ์ูส้อน  โดยให้ผูต้อ้งขงัเรือนจาํจงัหวดัมหาสารคามไดมี้ส่วน
ร่วมในการประเมินประสิทธิภาพการสอน  ,  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ตอ้งการให้อาจารยที์ปรึกษา 
อาจารยผ์ูส้อนไดมี้การแนะนาํการวางแผนการเรียนของนิสิต / นกัศึกษาไดว้างแผนการเรียนล่วงหนา้  ดา้น
ดา้นสือ/วสัดุอุปกรณ์  ตอ้งการให้ลดขนัตอนในการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เพือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน   
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Abstract  
 

 Mahasarakham internees’ anticipation was to receive the results of their 
study in Bachelor of Laws, Mahasarakham University, including 5 sections; 
personnel, place of study, educational management, instructional media and career 
opportunity. This research aimed to investigate Mahasarakahm internees’ anticipation 
to Bachelor of Laws study, Colleges of Politics and Governance, Mahasarakham 
University and study educational management suggestions of this program. The 
samples were 27 Mahasarakham internees studying bachelor of laws program, 
College of Politics and Governance, Mahasarakham University, and they were 
selected by purposive samples. The data were analyzed by computer software 
program and statistic was percentage, means, standard deviation for general analysis. 
Content analysis used open ended question, presenting suggestions and the program 
development.  
 This research found that; 
1. Mahasarakahm internees’ anticipation to Bachelor of Laws study, Colleges of 
Politics and Governance, Mahasarakham University was at the high level. As 
considering in difference sections, anticipation to the program in 4 sections was also 
at the high level including career opportunity, instructional media, educational 
management and personnel. Anticipation to the program on place of study was at a 
good level respectively.    
 
2. The way to develop Bachelor of Laws program on place of study needed library 
service or the convenient place for finding information, and the place had to locate 
around Mahasarakham Prison. On personnel section, it must have teacher’s 
evaluation, evaluated by internees. On educational management, teachers or advisors 
must suggest how to manage their study. This is the way to reduce a process of 
instructional media building.     
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