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บทคัดยอ 
  

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความพึงพอใจ ทศันคติ และความตองการ พรอมทั้ง

สํารวจปญหา ขอเสนอแนะของนักศกึษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  จํานวน 644 คน โดยใช

วิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequencies)      รอยละ(Percentage)    คามัชฌิมเลขคณิต 

(Mean)    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน คือ 

ทดสอบคา   t – test  independent   และ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว   (One – Way 

Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา 

 1)  ความพึงพอใจดานการเรียนการสอน ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดนักศกึษามีความพอใจเกี่ยวกบั

ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน  สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ    เร่ืองของเทคนคิวธีิการสอน

ของอาจารยและการสรางแรงจูงใจใหนกัศึกษาเกดิการเรียนรู ตามลําดับ 

 2)  ความพึงพอใจดานวิชาการ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดนกัศึกษามีความพอใจเร่ืองความถูกตอง

ในการประกาศผลการสอบ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือเร่ือง ตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอตอ

การคนควาและเร่ืองของปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการ ตามลําดับ 

 3)  ความพึงพอใจดานกายภาพ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดนกัศึกษามีความพอใจในบรรยากาศ

ของหองเรียน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือเร่ือง มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศกึษาและ มีสถานที่

นั่งพักผอนอยางเหมาะสมเพียงพอ ตามลําดับ 

 4) ความพงึพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดนักศึกษามีความรูสึกรัก

มหาวทิยาลัย สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือนักศกึษามีความรูสึกวาสถาบนันี้สอนใหนักศกึษาเปนคน

ที่มีกิริยาและพูดจาสุภาพ 

 



 ค 

Abstract 

 

 The purpose of the research was to study satisfaction, attitude, demand, problems and 

comments on RMUTR’s special curriculum from 644 undergraduates by Accidental Sampling. 

Questionnaires were used as the device of the research. The data were analyzed in frequencies, 

percentage, mean and standard deviation. T-test independent and one-way analysis of variance 

were applied to examine the hypothesis. The results were as follows: 

1. In terms of learning and teaching, the highest mean was on the students’ satisfaction on 

capability of teaching staff. The lowest one was on teaching technique and learning motivation 

respectively. 

2. In terms of academic aspect, the highest mean was on the accuracy of final result of 

examination. The lowest one was on the sufficiency of books and materials in the library. 

3. In terms of the environment, the highest mean was on the atmosphere in classrooms. The 

lowest one was on the appropriate number of toilets and students, and the appropriateness of 

relaxing area respectively. 

4. In terms of the satisfaction on the special curriculum, the highest mean was on the students’ 

adoration on the university. The lowest one was on training students the social manners. 
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 บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมปจจุบันมีการพัฒนาไปมากไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดาน

อุตสาหกรรม  ดานการเกษตร  และดานอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ซ่ึงเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา

ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศไมไดอยูที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเทานั้น  

แตอยูที่การกระจายผลแหงความเจริญเติบโตนั้นออกไปสูประชาชนสวนใหญของประเทศใหมาก

ที่สุด  ส่ิงที่อยูเบื้องหลังการพัฒนาตางๆ  ก็คือการศึกษานั้นเอง  ซ่ึงใน สารานุกรมออนไลน,  

2550 : ออนไลน, ไดกลาววา  การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญของชีวิต โดยเฉพาะสังคมโลก

ปจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน ยุคของการบริโภคขาวสารขอมูลไรพรหมแดน  ซ่ึงนานาประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศผูนําความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดใหความสําคัญของ

การศึกษาแกประชากรชาติอยางมาก  และการศึกษาก็ยังเปนกุญแจสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูการ

ประกอบอาชีพและการเพิ่มรายไดอีกดวย  ดังนั้นหากจะมุงหวงัใหนโยบายการกระจายรายไดเปนไป

อยางไดผล  จําเปนจะตองมีการกระจายการบริการทางการศึกษาและโอกาสในการศึกษาของ

ประชาชนอยางทั่วถึง การศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญที่ชวยผลักดันใหประเทศชาติเกิดการพัฒนาและ

กอใหเกิดความเจริญกาวหนาไดทัดเทียมทุกประเทศในโลก  เม่ือมนุษยไดรับการศึกษาที่เหมาะสม  

ก็จะนําไปสูความกาวหนาในดานตางๆ  ตามมา  และเปนเหตุใหประเทศตางๆ  ในโลกหันมาให

ความสนใจเร่ืองของการศึกษามากยิ่งข้ึน  ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ตระหนักและให

ความสําคัญกับการศึกษาอยางยิ่ง  อันจะเห็นไดจากนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่  9   

(พ.ศ.  2545-2549)  ที่มีเปาหมายสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู  

โดยเปดโอกาสใหคนไทยทกุคนคิดเปน  ทําเปน  มีเหตุผล  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเรียนรู

ไดตลอดชีวิต  รูเทาทันโลก  และพรอมรับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนไดเสมอ  ดังที่  สดใส  ดุลยา, 

2550 : ออนไลน. ไดกลาววา  หากตองการจะเพิ่มพูนความรูใหมในสังคม สังคมนั้นก็ตองจัด

การศึกษาและฝกอบรมให  “ทุนความรู”  มีมากที่สุดเทาที่จะทําได  เม่ือทุนความรูมีมาก โอกาสที่คน

ในสังคม  คนในชาตินั้นจะสราง “ความรูใหม”  ก็มีมากข้ึนตามไปดวยขณะเดียวกัน  นักเรียนและ

บุคคลทั่วไปเปนจํานวนมากที่มีขอจํากัดบางอยางที่ทําใหไมสามารถเขารับการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาภาคปกติได  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจึงตระหนักถึงปญหานี้  
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ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหแกผูที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติ  โดยการจัดตั้ง

โครงการเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ  ประกอบดวยภาคสมทบ  จันทร  -   เสาร   และภาคสมทบ  

เสาร-อาทิตย  และดวยความที่เปนมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งข้ึนมาใหม  จึงทําใหยังคงมีปญหาตางๆ  

ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาภาคพิเศษ  เชน  ไมมีความอิสระในการเลือกเรียนดวยตนเอง  ไมมีโอกาสได

เจอเพื่อนคณะอ่ืนๆ  และปญหาในการลงทะเบียนเรียนในชวงภาคฤดูรอน  เปนตน  ซ่ึงปญหาเหลานี้

ยอมสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษและภาคสบทบ  ดังนั้นในอนาคตทาง

มหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักศึกษาใหม  ผูวิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  

2550  นับไดวาการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาที่เปนประโยชนตอทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทราบถึง

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและทัศนคติที่มีตอหลักสูตร เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะสามารถนํา

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชประโยชนในดานการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหทาง

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสูสังคมตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 

1.  เพือ่ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 2.  เพื่อศึกษาถึงความตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 3.  สํารวจถึงปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการ

เรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้เนนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร  โดยทําการศึกษากลุม

ประชากรเปนนักศึกษา ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ภาคเรียนที่  2       

ปการศึกษา  2550 

 



 3 

 

4. สมมติฐาน  และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 

 1.  สมมติฐานการวิจัยมี  2  ขอดังน้ี 

 -  เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ

แตกตางกัน 

 -  ชวงอายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ

แตกตางกัน 

   

2.  กรอบแนวความคิด 

                    ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของนักศึกษา 

          1.  เพศ 

          2.  อายุ 

          3.  ช้ันป 

          4.  อาชีพ  

          5. รายไดเฉล่ีย 

          6. ที่พักอาศัย 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการ

เรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร   

 
5. นิยามศัพทในการศึกษา 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกประทับใจ  ความรูสึกชอบอันเกิดจากระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

การเรียนรู  หมายถึง  การจดจําได  การรูความจริง  การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  หรือ

การปฏิบัติทดลอง   

ระบบการเรียนการสอนภาคพิเศษ  หมายถึง  หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีนอกจาก

หลักสูตรภาคปกติ  โดยจะแบงเปนภาคสมทบ  1  มีการเรียนการสอนในวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา  

17.30 น.  -  20.30 น. ,ภาคสมทบ  2  และภาคพิเศษมีการเรียนการสอนในวันเสาร ถึง วันอาทิตย   

เวลา  08.00 น.  -  20.30 น. 
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 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ  1  และภาคสมทบ  2   และภาค

พิเศษ   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ซ่ึงมีทั้งหมด  4  วิทยาเขต  ไดแก  วิทยา

เขตบพิตรพิมุข  จักรวรรดิ   วทิยาเขตเพาะชาง  วิทยาเขตไกลกังวล  และวิทยาเขตศาลายา 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 1)  ผลจากการศึกษาจะสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขใหระบบการเรียนการสอนของ

หลักสูตรภาคพิเศษใหเกิดประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 2)  เพื่อใหคณาจารยเขาใจถึงปญหาของนักศึกษาและนาํไปสูการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับ

ความตองการของนักศึกษาอยางแทจริง 

 3)  เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการศึกษาหาทางเลือกใหมๆ  ในการจัดระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยการ

นําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน 

3. กิจกรรมการจัดการทางการศึกษาภาคพิเศษ 

4. ทฤษฎีและหลักการเรียนรูที่เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  ความหมายของความพึงพอใจ 
 

1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 เนื่องจากการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมแตกตางจากการสอนในช้ันเรียน ดังนั้น

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ยอมมีความแตกตางกัน

กับนักเรียนที่มีการเรียนการสอนตามปกติ ซ่ึงความแตกตางนั้นอาจมีผลกระทบตอการเรียนการสอน

ที่เกิดข้ึนในหองเรียนและอาจมีผลกับการยอมรับในเนื้อหาวิชา บุคลากรผูนําเสนอ สภาพแวดลอม

ภายในหองเรียน ตลอดจนอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนวาประสบผลสําเร็จในการศึกษามาก

นอยเพียงใด การศึกษาเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการเรียนการสอนนี้จะตองเขาใจในความหมายของ

ความพึงพอใจซ่ึงมีผูใหคํานิยามไวดังตอไปนี้ 

 คารเตอร วี กูด (Carter v. Good 1973, 320) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง

คุณภาพ สภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของบุคคล

ที่มีตองาน 

 เบนจามิน บี โวลแมน  (Benjamin B. Wolman 1973, 384) ไดใหความหมายของความพึง

พอใจวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึก (Feeling) มีความสุข เม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

ความตองการหรือแรงจูงใจ 

 เคธ  เดวิส  (Keith  Davis 1981, 83 ) กลาววา ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง 

ความพอใจหรือไมพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนซ่ึงแสดงใหเห็นความสอดคลองระหวาง

ความคาดหวังของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน 
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 สจวต  ออสแคมป (Steward  Auscamp อางถึงใน ประนอ  วรวุฒิ 2539, 7) พบวาความพึง

พอใจมีความหมายอยู 3 นัย คือ  

1. ความพึงพอใจ หมายถึง สถานการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคลคาดหวัง 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนไปตามหรือตอบสนองตอคุณคาของบุคคล 

วรูม (Vroom อางถึงใน กําพล  เกียนติปฐมชัย 2538, 6) กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจ

ในส่ิงหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวน

รวมในส่ิงนั้นทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นทัศนคติดานลบจะแสดง

ใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง 

ส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษย ไดแก ทรัพยากร (Resources)หรือ ส่ิงเรา 

(Stimuli) การวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใดเปนส่ิงที่จะ

ทําใหเกิดความพอใจและความสุขของมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยาง

ที่เปนที่ตองการครบถวน 

ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบทางดานทัศนคติ ที่กลาวไดวาความพึงพอใจเปน

ปฏิกิริยาทางดานความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา หรือส่ิงที่มากระตุนเปนระดับความพอใจที่เปน

จริงอยูในขณะนั้น ซ่ึงจะบอกใหทราบถึงทิศทางวาเปนทัศนคติไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ

หรือไมมีปฏิกิริยาคือ เฉย ๆ ตอส่ิงเราหรือส่ิงที่มากระตุนนั้น 

การจัดการเรียนการสอน การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนจึงเปนองคประกอบ

สําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่  (สมบูรณ  พรรณนาภพ และชัย

โรจน  ชัยอินคํา 2518, 416) กลาวาการที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงาม

นั้น บุคคลจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจสุขใจเปนเบื้องตน และที่สําคัญบุคคลนั้นจะตองไดรับการจูง

ใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 

ความหมายของความพึงพอใจในการเรียนการสอนดังที่กลาวมาแลวขางตนอาจสรุปไดวา 

ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนการสอน ความรูสึกที่เกิดจากการที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกายและจิตใจ อันเปนผลสืบ

เนื่องมาจากปจจัยหรือองคประกอบตางๆในการเรียน เชน สภาพแวดลอมในหองเรียน เนื้อหาวิชาที่

ไดรับจากการเรียน  ซ่ึงทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลสําเร็จในการ

เรียนได 
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1.2   วิธีสรางความพึงพอใจในการเรียน 

          การศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุผลและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน  

Skinner (อางถึงใน  วันทยา  วงศศิลปะภิรมย, 2533, 9) มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนไม

อาจทําไดโดยเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพเทานั้นแตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม ซ่ึง

หมายถึงเสรีภาพ และความภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา คือ ทําใหคนมีความ

เปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบตอการกระทําตอตน เสรีภาพ และความภาคภูมิเปนครรลองของ

การไปสูความเปนคน แนวคิดของ  Skinner สรุปไดวาเสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิ และความภาคภูมิ

นําบุคคลไปสูความเปนความเปนตัวของตัวเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอความคิด ตัดสินใจ การ

กระทํา และผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง และนั่นคือเปาหมายปลายทางที่แทจริงของ

การศึกษา Skinner ตองการเนนที่การปรับแกพฤติกรรมของคนตองการแกดวยเทคโนโลยีของ

พฤติกรรมเทานั้นจึงจะสําเร็จ สวนการใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนั้นกับใคร อยางไร ดวยวิธีไหน ถือ

เปนเร่ืองของการ ตัดสินใจใชศาสตร ซ่ึงตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทานั้น 

          Bloom  (อางถึงใน  วันทยา  วงศศิลปะภิรมย, 2533, 12) มีความเห็นวาถาสามารถจัดให

นักเรียนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการ ก็นาจะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจ

สําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นดวยความกระตือรือรนพรอมทั้งความม่ันใจเราสามารถสังเกตเห็น

ความแตกตางของความพรอมดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคับ

กับวิชาเลือก หรือจากส่ิงนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต ดนตรีบางอยาง หรือ

อะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัคร และตัดสินใจไดเสรีภาพในการเรียน การมีความกระตือรือรนมี

ความพึงพอใจและมีความสนใจเม่ือเร่ิมเรียน จะทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง 

อยางไรก็ตาม  Bloom เห็นวา วิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบาก 
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1.3  ทฤษฎีพื้นฐานในการสรางความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

 การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนไดมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับส่ิงจูงใจ         

ถาสถานศึกษาใดมีปจจัยเปนเคร่ืองจงูใจไดมาก บุคคลนั้นยอมเกิดความพึงพอใจในการเรียน  ดังนั้น 

ภาระหนาที่ของผูบริหารในโรงเรียนนอกจากจะเปนผูกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน การส่ังการ 

การประสานกับหนวยงานตาง ๆ ในอันที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  ผูบริหารจะตองทราบถึง

การรับรู ความสามารถของนักเรียนในแตละช้ันป เพื่อปรับปรุงทั้งดานวัตถุประสงคในดานการเรียน 

และวัตถุประสงคของหนวยงานใหกลมกลืนกัน ดังนั้นการจูงใจจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะชักนํา

พฤติกรรมของบุคคลใหคลอยตามวัตถุประสงคที่วางไว  ซ่ึงเปนมูลเหตุที่สําคัญของแรงจูงใจของ

นักเรียน 

แรงจูงใจหรือการจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะที่อินทรียถูกกระตุนหรือถูกผลักดันให

แสดงพฤติกรรม เพื่อไปยังสูจุดมุงหมายปลายทางที่วางไว การจูงใจจะมีไดตองอาศัยส่ิงจูงใจเปน

เคร่ืองลอ 

ประนอ วรวุฒิ  (2539, 9) กลาวในสารานุกรมการบริหารวา “การจูงใจหมายถึง ความ

พยายามชักจูงใจใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตามส่ิงจูงใจ สําหรับส่ิงจูงใจที่เปนเคร่ืองลอหรือกระตุน

เพื่อใหเกิดการจูงใจนั้น 

Good (1973, 28) ใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง วัตถุหรือสภาวะใด ๆ ที่สามารถ

เราใหเกิดการจูงใจได และองคประกอบตางๆ และพลังยั่วยุหรือกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

อยางใดอยางหนึ่ง 

 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางที่พึงประสงค 

การจูงใจภายในจึงเปนลักษณะการจูงใจที่ดี และมีอิทธิพลที่สุดตอกระบวนการเรียนรู ดังนั้นจึงควร

สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจภายในข้ึน โดยใชการจูงใจภายนอกเขายั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน ใช

หลักการใหรางวัลและลงโทษ การชมเชยและการตําหนิ การแขงขันและการรวมมือ การสราง

แรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายในข้ันนั้นกระทําไดยาก เพราะในการจัดการศึกษาสวนใหญ

พบวา การสรางแรงจูงใจควรจะสรางแรงจูงใจภายนอกกอน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจภายในข้ึน

ภายหลัง และในการสรางแรงจูงใจไมวาจะเปนภายในและภายนอก จะตองกระทําอยางสมํ่าเสมอ

และตอเนื่องตลอดเวลาจึงจะบังเกิดผล เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอน ผูสอนจะตองพยายาม

สรางส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิดแรงขับหรือแรงจงูใจอยางสมํ่าเสมอ เพื่อผูเรียนจะไดสนใจติดตามบทเรียน

อยางตอเนื่องทําใหเรียนรูอยางไดผล แตเนื่องจากแรงจูงใจเกิดจากความตองการผูสอนจึง

จําเปนตองทราบถึงความตองการพื้นฐานของผูเรียนวาประกอบดวยอะไรบาง เพื่อจะไดหาแนวทาง 

สรางส่ิงจูงใจตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม 
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 ทฤษฎีพื้นฐานความตองการของมาสโลว (Maslow .s Grneral Theory of Human Motivation)  

อับราฮัม เอช มาสโลว (Abraham H. Maslow 1954, 35-47) ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับจูงใจ  ซ่ึงเปนที่

รูจักและยอมรับกันแพรหลาย โดยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไววา มนุษยมีความ

ตองการอยูเสมอไมมีทางที่ส้ินสุด ขณะที่ความตองการใดไดรีบการตอบสนองแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจ

ตอไป ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองก็จะเปนส่ิงจูงใจ และมาสโลวไดลําดับข้ันความ

ตองการของมนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูง ซ่ึงแบงเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 

 1. ความตองการดานรางกาย (Physiological  Needs) เปนความตองการพื้นฐานเพื่อความ

อยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการทาง

เพศ 

 2. ความตองการความปลอดภัยหรือความม่ันคง (Security or Safety Needs) ไดแก ความ

ตองการความปลอดภัยทั้งของรางกาย เชน ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายตาง ๆ และความ

ปลอดภัยหรือความม่ันคงทางจิตใจ เชน ความม่ันคงในอาชีพ 

3.  ความตองการดานสังคม (Social or Belongingness Needs)  ไดแก ความตองการที่จะเขา

รวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน 

 4.  ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) ไดแก ความตองการอยาก

เดนในสังคมเปนที่ยอมรับและยกยองสรรเสริญของบุคคลอ่ืน 

 5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self Actualization) 

เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษยที่สวนมากอยากเปนอยากได 

 สวนทฤษฎีสององคประกอบของเฮอรซเบอรก (Herzberg. Two- Factor Theory) 

 มีปจจัยสําคัญ 2 ประเภท  ที่สัมพันธกับความชอบและไมชอบของแตละบุคคลปจจัยดังกลาว

เรียกวา  ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกวา 

ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor)  

 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนปจจัยใหคนชอบ

และรักงานเปนตัวการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจประกอบดวยความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ตลอดจนความกาวหนาในอาชีพการงาน เปนตน 

 ปจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) เปนปจจัยที่ค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมี

อยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการปจจัยนั้นก็จะไมเกิด

ประโยชนใด ๆ เลย ซ่ึงตามทฤษฎีนี้ ส่ิงที่ทําใหเกิดความพอใจจะเกี่ยวของกับลักษณะของงาน 

ในทางตรงกันขามส่ิงที่ทําใหเกิดความไมพอใจนั้น จะเกิดข้ึนจากความสัมพันธของบุคคลกับ

สภาพแวดลอมของงานที่บุคคลปฏิบัติงานอยู ทฤษฎีสองปจจัยช้ีใหเห็นวา  การปรับปรุงการจูงใจให
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เกิดข้ึนไดนั้น จะตองข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของงานและลักษณะของงานซ่ึงอาจทําไดโดยการ

กําจัดความเบื่อหนายและความซํ้าซากของงาน การพัฒนางานใหมใหมีความทาทาย การเพ่ิม

โอกาสของความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน ความเจริญเติบโต และการพัฒนาสวนบุคคลใน

การทํางาน ซ่ึงมีผลตอความสัมพันธของบุคคลและสภาพแวดลอมในองคการ 

 แรงจูงใจจึงเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู เพราะมีอิทธิพลตอการเรียนรูและการสอนสูง

มาก ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารและผูสอนจะตองพยายามสราง

ส่ิงจูงใจใหเกิดข้ึน เพื่อใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจและรูสึกรักที่จะเรียน เทากับวา 

ผูบริหารและผูสอนเปนผูหยิบยื่นความสําเร็จใหแกผู เ รียน ทั้งนี้ เพราะการเรียนรูจะประสบ

ความสําเร็จได เพราะความพยายามของผูเรียนที่พรอมจะเรียนนั่นเอง 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสอน 
 

2.1  ประเภทของวิธีการสอน 

การจัดการเ รียนการสอนนั้นส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งที่จะชวยใหการถายทอดความรูและ

ประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น คือ วิธีการสอน ซ่ึงผูสอนจะตองพิจารณาเลือกใชให

เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน วิธีการสอนมีหลายวิธี  ซ่ึงแตละวิธีก็ยอมมีลักษณะและวิธีการสอน

นับวา เปนหัวใจสําคัญในการสอนของผูสอน เนื่องจากเปนตัวเช่ือมระหวางประสบการณเนื้อหากับ

ตัวเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือมีพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่วางไว ผูสอนที่ดีจึงตองเลือก

วิธีการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะความตองการ ความสนใจ ตลอดจนเนื้อหาวิชา ประสบการณ 

และสถานการณในการเรียนวิชานั้น ๆ เพื่อผูเรียนจะไดเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและเปนผลดี 

ฉะนั้นเม่ือนําวิธีการสอนแบบตาง ๆ มาจัดประเภทตามลักษณะสามารถจําแนกได 2 แบบ   (สุพิน  

บุญชูวงศ,  2532, 43-72)  คือ 

1.  วิธีการสอนที่ผูสอนเปนศนูยกลาง (teacher-centered method)  ไดแก  วิธีการสอนที่ผูสอน 

เปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ เชน ผูสอนจะเปนผูตั้งจุดมุงหมาย ควบคุม

เนื้อหา จัดกิจกรรม และวัดผล เปนตน วิธีการสอนแบบนี้ ไดแก  

          1.1  วิธีการสอนแบบบรรยาย (lecture method) หมายถึง วิธีที่ผูสอนพูดบอกเลาหรือ

อธิบายเนื้อหาเร่ืองราวตาง ๆ ใหนักเรียนฟง ไมวาจะเปนเวลาส้ันยาวเพียงใด โดยที่ผูสอนเปนฝาย

เตรียมการศึกษาคนควาเร่ืองราวตาง ๆ  มาแลวนักเรียนเปนฝายรับผลการศึกษาคนควานั้น โดยทั่วไป

มักจะเปนการส่ือความหมายทางเดียว คือ จากผูสอนไปสูผูเรียน โดยผูเรียนจะมีโอกาสมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนนอย 
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                       ขอดี  ประหยัดเวลาและคาใชจาย ใชกับกลุมใหญ ๆ เปนเคร่ืองมือในการนําเสนอ 

และอธิบายความคิด แนวคิด ทฤษฎีและหลักการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                        ขอจํากัด เปนการส่ือสารทางเดียว รับความรูไดนอย ผูเรียนมีบทบาทเปนผูรับรูไม

เหมาะสมตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ตองใชเวลาเตรียมตัวมาก การเรียนรูเปนแบบผิวเผิน ทําให

เกิดความนาเบื่อหรือไมสนุก เปนการสอนที่ไมพึ่งพิงกัน 

          1.2  วิธีการสอนแบบสาธิต (demonstration method) หมายถึง วิธีการสอนที่ผูสอนมี

หนาที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเปนสวนใหญ โดยมีการแสดงหรือการกระทําใหดูเปน

ตัวอยาง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกต การฟง การกระทําหรือการแสดง และอาจเปด

โอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมบาง 

                        ขอดี  ไดผลลัพธออกมารวดเร็วมาก สรางความเช่ือม่ันใหกับผูเรียนมากข้ึนทําใหเกิด

ทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี มีการปอนกลับแบบทันทีทันใด 

                         ขอจํากัด งายตอการทําความเขาใจถึงสถานการณที่เปนจริง อาจจะไมสามารถ

สรางความเช่ือม่ันไดหากเขาสอบตกการสาธิตไมสามารถใชทดแทนการฝกภาคปฏิบัติและการ

ฝกซอมได 

2.  วิธีการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered method) ไดแก วิธีการสอนที่ให

ผูเรียนไดมีโอกาสเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง เปนผูวางแผนการเรียน ผูสอนเปนเพียงผูแนะ

แนวไปสูการคนควา แนะนําส่ือการเรียนจนผูเรียนไดความรูดวยตนเอง ไดแก 

          2.1  วิธีการสอนแบบทดลอง (laboratory method)  หมายถึง วิธีการสอนที่ใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาดวยตนเองจนเกิดความรู ความเขาใจ เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง พิสูจนสมมติฐาน หรือขอ

คนพบขอความตาง ๆ  

                          ขอดี ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการใชความคิดอยางมีเหตุผล ผูเรียนได

ประสบการณตรงในการเรียน เพราะลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

                          ขอจํากัด  บางคร้ังการทดลองตองใชทรัพยากรมากจึงตองลงทุนสูง อาจไมคุมกับ

ทุนที่ลงไป ถาทดลองเปนกลุมผูเรียนอาจหลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน 

       2.2  วิธีการสอนแบบโครงการ (project method) เปนการสอนที่ใหผูเรียนเปนหมูหรือ

รายบุคคลไดวางโครงการ และดําเนินงานใหสําเร็จตามโครงการนั้น นับวาเปนการสอนที่สอดคลอง

กับสภาพชีวิตจริง ผูเรียนจะทํางานดวยการตั้งปญหา ดําเนินการแกปญหาดวยการลงมือทําจริง 

                            ขอดี เห็นคุณคาของการปฏิบัติในการเรียนรู สงเสริมการวิจัยคนควาตามลําพัง

จากหนังสือและวางสารตาง ๆ ชวยใหเกิดประสบการณในการวางแผน และการวางหลักเกณฑ ชวย

ใหเกิดการเรียนรูตามวิธีธรรมชาติ 
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                            ขอจํากัด เปนวิธีการเรียนรูที่ชักชาและกินเวลา เสียคาใชจายสูง ประสบการณใน

ชีวิตจริงหลายอยางไมสามารถจะวางแผนและทําเปนกิจกรรมได ถาผูสอนไมมีความรูเพียงพอ การ

สอนจะประสบความลมเหลว อาจทําใหผูเรียนไดรับความรูที่เปนหลักวิชาไมเพียงพอ 

                       2.3  วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน ( learning center) เปนการสอนที่จัดบรรยากาศใน

ช้ันเรียนเปนแหลงศึกษาใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูใสตนเองดวยการเรียนจากโปรแกรมการ

สอน ซ่ึงอยูในรูปของชุดการสอน ผูเรียนจะมีประสบการณเรียนรูโดยประกอบกิจกรรมใหครบทุกศูนย 

ภายใตการดูแลของผูสอนซ่ึงทําหนาที่เปนผูประสานงาน 

                            ขอดี  สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาและสรางองคความรูดวยตนเองแทนที่จะรับจาก

ผูสอนอยางเดียว สงเสริมผูเรียนเรียนตามความสนใจ สงเสริมความรับผิดชอบและการทํางาน

รวมกัน ชวยลดบทบาทของผูสอนลง สงเสริมใหผูเรียนรูจักการแสดงความคิด และวิพากษวิจารณ 

                           ขอจํากัด เสียคาใชจายและเสียเวลาในการสรางชุดการสอน ความรูอยูในวงจํากัด 

ไมเหมาะสมกับเนื้อหาบางวิชา 

                       2.4  วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน หรือแบบสืบเสาะความรู  

(method of inquiry) เปนการสอนที่ฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทาง

ความคิด หาเหตุผล จนคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตั้ง

คําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิด หาวิธีการแกปญหาไดเองและสามารถนําการแกปญหา

นั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

                        ขอดี  ทําใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสูงข้ึนสงเสริมการคนควาหาความรู

ทําใหผูเรียนเปนคนชางสังเกตมีเหตุผลผูเรียนเกิดความเช่ือม่ัน กลาแสดงความคิด 

                              ขอเสีย ไมสามารถสอนเนื้อหาไดทัน ส้ินเปลืองเวลา ผูสอนขาดแหลงที่จะ

คนควาหาความรู 

                       2.5 วิธีการสอนแบบอภิปราย (discussion method) การอภิปราย หมายถึง การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อชวยแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งระหวางผูสอนกับ

ผูเรียน หรือระหวางผูเรียนดวยกันโดยมีผูสอนเปนผูประสานงานแทนที่ผูสอนจะเปนฝายตั้งปญหา

คอยถามผูเรียน ผูสอนตองเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามบางและให ผูเรียนมีสวนชวยตอบดวย 

รูปแบบการสอนแบบนี้จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน พูดเปนการสงเสริมใหมีการอยูรวมกันแบบ

ประชาธิปไตย 

                             ขอดี   อํานวยการใหเกิดแหลงประสบการณตาง ๆ 

                             ขอจํากัด   มีผลตอการเรียนในระยะส้ัน ผลการเรียนรูไมมีความครํ่าเครงหรือ

เครียด การอภิปรายไมไดสนองตอบตอวัตถุประสงคของการเรียนรู ผูเรียนทั้งหมดขาดการมีสวนรวม

ในการอภิปราย 
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                       2.6   วิธีการสอนแบบหนวย (unit teaching method) การสอนแบบหนวยเปนการสอนที่

นําเนื้อหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธกัน สรางเปนบทเรียนข้ึน เรียกวา หนวยโดยไมถือขอบเขตของวิชา

แตละวิชาเปนสําคัญ แตจะยึดความมุงหมายหนวยที่สอนผูเรียนซ่ึงอาจเรียนหลาย ๆ วิชาพรอมกันไป 

การเรียนเชนนี้จะเปนไปตามความตองการและความสามารถของผูเรียน 

                            ขอดี   ผูเรียนไดทํางานเปนหมู สงเสริมความสัมพันธระหวางวิชาในหลักสูตรผูเรียน

ไดมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนรวมกับผูสอน 

                            ขอเสีย   ใชเวลามาก ตองมีแหลงความรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 

                       2.7 วิธีการสอนแบบอุปนัย (inductive method) การสอนแบบนี้เปนการสอนจาก

รายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ กลาวคือเปนการสอนจากสวนยอยไปหาสวนรวมหรือสอนจาก

ตัวอยางไปหากกฎเกณฑ หลักการขอเท็จจริงหรือขอสรุป โดยการใหผูเรียนทําการศึกษา สังเกต 

ทดลอง เปรียบเทียบ แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตาง 

ๆ เพื่อนํามาเปนขอสรุป 

                               ขอดี ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด วิเคราะห ทําความเขาใจ กอนที่จะสรุป ผูเรียน

เขาใจวิธีการในการแกปญหา และรูจักวิธีทํางานที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยา 

                             ขอจํากัด ใชเวลามาก ทําใหบรรยากาศเรียนเปนทางการเกินไปไมเหมาะที่จะใช

สอนทุกวิชา เหมาะสําหรับวิชาที่จะตองคิดตามหลักตรรกศาสตร 

                       2.8   วิธีการสอนแบบนิรนัย (deductive method) การสอนแบบนี้เปนการสอนที่เร่ิมจาก

กฎ หรือหลักการตาง ๆ แลวใหผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน ยืนยันการสอนแบบนี้ฝกหัดให

ผูเรียนเปนคนมีเหตุมีผลไมเช่ืออะไรงาย ๆ จนกวาจะพิสูจนใหเห็นจริงเสียกอน 

                           ขอดี เหมาะที่จะใชสอนเนื้อหาวิชาที่งาย ๆ หรือหลักเกณฑตาง ๆ ไดดีฝกใหเปนคน

มีเหตุผล เปนวิธีที่งายกวาการสอบแบบอุปนัย 

                            ขอจํากัด ใชสอนไดดีเฉพาะบางเร่ืองและไมสงเสริมคุณคาในการแสวงหาความรู

และคุณคาทางอารมณ เปนการสอนที่ผูเรียนไมไดเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพราะผูสอน

กําหนดความคิดรวบยอดให 

                       2.9  วิธีการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (role playing) หมายถึง วิธีการสอนที่ใช

บทบาทที่สมมติข้ึนจากความเปนจริงมาเปนจริงมาเปนเคร่ืองมือในการสอนโดยที่ผูสอนสราง

สถานการณสมมติ และบทบาทข้ึนมาใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน มีการนําการ

แสดงออกทั้งทางดานความรูความคิด และพฤติกรรมของผูแสดงมาใชเปนพื้นฐานในการใหความรู

และสรางความเขาใจใหแกผูเ รียนในเร่ืองความรูสึกและพฤติกรรม และปญหาตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม 
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                           ขอดี    เปนเทคนิคที่อธิบายอยางละเอียดออนและการแกไขสถานการณแหงความ

ขัดแยงไดดีมาก เปล่ียนแปลงทัศนคติไดอยางมีประสิทธิผล อาจใชเพิ่มเติมในสวนของการเรียนรู

ทางดานแนวความคิดและทฤษฎี ทําใหมองเห็นรูปแบบของพฤติกรรม 

                           ขอจํากัด   จากการวางแผนอาจมีผลทําใหเกิดผลลัพธในทางที่ไมดีใชเวลาและ

ส้ินเปลืองเวลามาก คุณตองมีความสามารถและมีผูประสานงานที่มีประสบการณ 

                       2.10  วิธีการสอนแบบทีม (team teaching method) การสอนแบบนี้มีหลักการทั่วไป คือ 

ผูสอนตั้งแต 2 คนข้ึนไปทํางานรวมกัน ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียน การสอน กําหนดเวลาเรียน 

จัดสถานที่เรียน จัดกลุมผูเรียน เปนตน และแบงงานกันรับผิดชอบตามความเหมาะสม เชน ใครจะ

สอนอะไร ระยะเวลาเทาใด หากมีกิจกรรมนอกจากนี้ กลุมก็ชวยกันประจํากลุมใหคําแนะนําแกผูเรียน 

เปนตน 

                             ขอดี การสอนเปนทีมทําใหผูสอนไดมีโอกาสรับการอบรม และไดคนควาหาความรู

เพิ่มเติม มีการประชุม ปรึกษาหารือกันอยูเสมอ 

                             ขอเสีย กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าต่ําสูงข้ึน กอใหเกิดบทบาทและปญหาใหมใน

ดานการบริหาร 

 

 

 

2.2  วิธีการสอนท่ีใชกับนักศึกษาผูใหญ 

          Jarvis [1983, pp.  130-156]  ไดกลาวถึง วิธีการสอนที่ใชกับนักศึกษาผูใหญดังนี้ 

1.  วิธีการสอนโดยใชครูเปนศูนยกลาง (teacher-centered methods) เปนวิธีที่มีครูผูสอนทํา

หนาที่เปนผูนํา และผูดําเนินการ จัดเปนวิธีการสอนที่จะพยายามใหความรูขอมูล และขอเท็จจริงแก

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจจะมีการใชศิลปะในการตั้งคําถามของครูเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการ

สนองตอบในการเรียน มีอยู 5 รูปแบบ คือ การสาธิต การอภิปรายดวยการช้ีนํา การอภิปรายดวยการ

ควบคุม การอภิปรายโดยการบรรยายนําและการบรรยาย 

          1.1  การสอนแบบสาธิต (demonstration) เปนวิธีการสอนที่ไดรับความนิยมมากในการ

สอนผูใหญ โดยมีครูเปนผูทําการแสดงใหนักศึกษาเห็นกระบวนการเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งในการ

เรียน อยางไรก็ตามผูแสดงการสาธิตจะตองเปนบุคคลที่มีความชํานาญเปนอยางด ีซ่ึงในบางคร้ังจะทาํ

ใหผูเรียนไมสามารถทําตามได ซ่ึงก็อาจจะทําใหผูเรียนหมดกําลังใจและทอแทได จึงเปนส่ิงที่ผูสอน

ควรจะไดคํานึงถึงส่ิงนี้ไวดวย มีขอเสนอแนะในการสาธิตวาควรจะมีการยอยการสอนออกเปนข้ันตอน 

แลวแสดงใหผูเรียนไดแลเห็นอยางชา ๆ จะเกิดผลดีในการเรียน 
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                        1.2  การอภิปรายดวยการช้ีนํา (guided discussion) หรือการอภิปรายอยางมีข้ันตอน        

(step-by-step discussion) ทั้งนี้ โดยมีครูเปนตัวกําหนดข้ันตอนของคําถามโดยตลอด ดังนั้น ผูสอนจึง

ตองเตรียมทั้งดานเนื้อหาความรู และกระบวนการของการอภิปรายอยางรอบคอบ 

                      1.3  การอภิปรายดวยการควบคุม (controlled discussion) เปนการอภิปรายที่มีลักษณะ

ของการส่ังสอนดวยตัวครูมากกวาแบบการอภิปรายดวยการช้ีนํา ทั้งนี้โดยครูจะเปนผูคอยกระตุนใน

การตั้งคําถามตอผูเรียนในกลุม โดยครูจะทําหนาที่คอยชักนําใหเกิดการอภิปรายรวมกัน สงเสริมให

ผูเรียนรวมกันคิดหาคําตอบ ผูเรียนทุกคนจะนั่งหันหนากันในลักษณะของรูปวงกลม ทําใหผูเรียนมี

โอกาสเห็นหนาซ่ึงกันและกันทําใหบรรยากาศการเรียนนาสนใจยิ่งข้ึน 

                       1.4  การอภิปรายโดยการบรรยายนํา (lecture-discussion) เปนวิธีการสอนที่มีลักษณะ

คลายกับแบบการอภิปรายดวยการควบคุม ส่ิงที่แตกตางกันออกไปก็คือ ครู ผูสอนจะมีการบรรยายนํา

กอนเพื่อใหผูเรียนเกิดแนวคิดในส่ิงที่จะเรียน อยางไรก็ตามผูสอนก็จะเปนคนควบคุมทั้งกระบวนการ

เรียนรู และเนื้อหาวิชา รูปแบบนี้จะชวยทําใหเนื้อหาวิชาที่บรรยายในตอนตนมีความกระจางชัดยิ่งข้ึน 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและครูไดรับรูถึงความเขาใจของผูเรียน 

                       1.5  การบรรยาย (the lecture) เปนวิธีการที่ถูกนํามาใชในการสอนบอยมากที่สุด 

อยางไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทางการศึกษาผูใหญนั้นมักจะไมคอยนิยมใชการบรรยายมากนัก 

ถาไมจําเปนควรจะใชรูปแบบอ่ืน ๆ  จะดีกวา ทั้งนี้เพราะวาจุดออนที่สําคัญของการบรรยาย ก็คือผูเรียน

สวนหนึ่งจะมีลักษณะการเรียนแบบอยูเฉย ๆ ไมมีความกระตือรือรน ไมแสดงกิริยาอะไรออกมาจาก

การเรียน ถือเปนจุดออนสําหรับการสอนแบบการบรรยาย 

 2.  วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศนูยกลางแบบกลุม (student-centered group methods) เปน

วิธีการสอนที่มีลักษณะที่ผูเรียนสามารถจะเรียนรูรวมกันในระหวางพวกเขากันเองเปนสวนใหญ ทั้งนี้ก็

จะเปนการนําเอาความรูจากประสบการณของผูเรียนมาสูสถานการณการเรียนการสอนดวยเพ่ือน 

อยางไรก็ตาม ความจริงแลวก็มีความรูหลายส่ิง หลายอยางที่ผูเรียนเองสามารถจะเปนแหลงความรูได

อยางดี วิธีการสอน ไดแก 

                       2.1  การระดมพลังสมอง (brainstorming) เปนวิธีการสอนในการสํารวจและตรวจสอบ

ความคิดเห็น ชวยใหเกิดแนวคิดตาง ๆ ของผูเขารวมประชุมหรือเรียนดวยกันอันจะนําไปสูการแกไข

ปญหาและเปนการแสวงหาคําตอบ ทั้งนี้ในการระดมพลังสมองนั้นทุก ๆ ประเด็นที่สมาชิกเสนอมาจะ

ไดรับจดบันทึกไวในตอนแรก โดยที่จะไมมีการอภิปรายเพื่อแสวงความคิดเห็นตอขอเสนอเหลานั้น 

หลังจากนั้นก็จะมีการลงความเห็นรวมกันระหวางสมาชิก จึงถือไดวา เปนวิธีการสอนที่จะกอใหเกิด

ความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหารวมกัน 

                       2.2  การปรึกษาหารือในกลุม ( buzz-groups ) โดยทั่วไปแลว ก็มีลักษณะคลายคลึงกับ

แบบการระดมพลังสมอง แตจะมีขนาดของสมาชิกภายในกลุมเล็กกวา คือ จะมีจํานวนสมาชิกอยู
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ระหวาง 2-6 คน การปรึกษาหารือกันก็จะใชเวลาในชวงส้ัน ๆ สลับกับการบรรยาย ซ่ึงจะมีสวนชวยให

ผูเรียนไดเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการเรียนไดบางคร้ังคราว ทั้งนี้ ก็ยังคงความสนใจของผูเรียนอยู

ในเนื้อหาและบทเรียนที่ผานมาแลว 

                       2.3 การโตวาที (debate) เปนวิธีที่คอนขางจะเปนพิธีการ และมีรูปแบบมากในการเรียน

การสอน นอกจากนั้นแลวในการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาผูใหญก็ไมคอยจะใชวิธีนี้บอยนัก การ

โตวาทีเปนวิธีการที่มีคุณคานักศึกษาจะไดแสดงความคิดเห็นคัดคานความเห็นที่แตกตางกันดวย การ

หาเหตุผล หรือหลักวิชามาโตเถียงกัน นอกจากนี้ผูเรียนคนอ่ืน ๆ หรือผูฟงก็จะไดรับความสนุกสนาน

ดวย 

                       2.4 การอภิปรายกลุม (group discussion) จัดวาเปนวิธีที่ไดรับความนิยมสูงสุดและมี

การนํามาใชบอยมากที่สุดในการสอนผูใหญ ทั้งนี้ เพราะความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะของ

ผูเรียนที่เปนผูใหญ โดยอาจจะแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

                                 2.4.1   การอภิปรายกลุมโดยเสรี (free-group discussion) เปนการอภิปรายที่

หัวขอการอภิปรายและแนวทางในการดําเนินงานถูกควบคุมโดยกลุมผูเรียนเองทั้งส้ินครูผูสอนจะ

สังเกตการณหรือไมก็ได ทําใหผูเรียนมีเสรีภาพเต็มที่ในการแสดงความเห็นรวมกันเพื่อจะไดแนวคิด

ใหม ๆ อยางไรก็ตาม ถาเกิดปญหาระหวางบคุคลในกลุม ครูก็ควรจะเขาไปรวมแกไขปญหาตามความ

เหมาะสม 

                                 2.4.2 การอภิปรายกลุมดวยปญหา (problem centered discussion) เปนการ

อภิปรายกลุมที่ผูเรียนมีภาระหนาที่ในการหาคําตอบ ทั้งนี้ ครูอาจจะเปนผูกําหนดประเด็นปญหาให 

จะทําใหสมาชิกชวยกันคิดวิเคราะหเพื่อหาผลลัพธและคําตอบและสามารถที่จะประเมินการตัดสินใจ 

ไดอยางเหมาะสมจากการอภิปรายรวมกัน 

                       2.5  การอภิปรายเปนคณะ (panel) เปนวิธีที่อาศัยประสบการณ และความเช่ียวชาญ

ของผูรวมการอภิปราย ในการกระตุน และเราความสนใจใหกับผูเรียนที่เปนผูใหญ 

                       2.6  บทบาทสมมุติ (role play) หรือสถานการณจําลอง (simulation) นับวาเปนวิธีที่

คลายคลึงกับการแสดงละคร แตบทบาทสมมติมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูทางการศึกษามากกวา ครู

จะใชรูปแบบนี้เม่ือตองการใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในดานการเรียนรู บทบาทสมมติจะตอง

อาศัยการเตรียมการอยางดีเพื่อที่ผูเรียนจะไดรับความรูตรงตามวัตถุประสงค โดยที่ผูเรียนรูสึกวาได

แสดงบทบาทนั้นอยางเปนธรรมชาติสมเหตุสมผลตามที่กําหนดไว 

                       2.7  การสัมมนา (seminar) เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากรูปแบบหนึ่งในการเรียน

การสอนสําหรับนักศึกษาผูใหญและในระดับอุดมศึกษา วิธีการนี้จะเร่ิมจากการบรรยายหรือเอกสาร

นําจากผูเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถจะนําไปสูกิจกรรมการอภิปรายกลุม จึงเปนการกระตุนความพรอมของ
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ผูเรียนกอนจะเร่ิมการสัมมนาจริง และที่สําคัญจะอยูที่ผูนําเสนอในการกระตุนใหเกิดการอภิปราย เพื่อ

การแกไขปญหารวมกันอันจะไดรับประสบการณในการเรียนรูที่มีคุณคาอยางยิ่ง 

                       2.8  ทัศนศึกษา (visits tours and field trips) เปนวิธีที่ใชกันมานานแลวสําหรับกิจกรรม

การศึกษาผูใหญ ไมวาจะเปนการทัศนศึกษาภายในประเทศหรือการไปตางประเทศก็ตาม สําหรับ

วัตถุประสงคที่สําคัญก็เพื่อใหเกิดประสบการณโดยตรงกับผูเรียนและไดเห็นสภาพจริงของส่ิงที่ศึกษา 

รวมทั้งการไดรวมกิจกรรมระหวางผูเรียนดวยตนเอง 

                       2.9  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) เปนการกระตุนและสงเสริมใหผูใหญไดมี

โอกาสประยุกตความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ วิธีการนี้มีคุณคาและไดรับความนิยมอยางมากใน

วงการการศึกษาผูใหญ และการจัดการฝกอบรมใหความรูทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมผูเรียนที่มี

ประสบการณเดิมอยูบางแลว เม่ือไดเขารับการฝกอบรมโดยวิธีการนี้ จะมีความม่ันใจและทักษะเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

 3.  วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางรายบุคคล(individual student centered methods) 

วิธีการสอนนี้เนนเฉพาะผูเรียนแตละบุคคลเทานั้น เพื่อผูเรียนจะสามารถนําไปใชใหเกิดการเรียนรูได

อยางเหมาะสมกับตนเอง โดยมีลักษณะหลากหลายในวิธีการเรียน จากการเลือกดวยตนเอง  

(self-selected learning ) หรือการใหผูสอนกําหนดกิจกรรมได (tutor-set projects) ดังนี้ 

                       3.1  การกําหนดงานใหปฏิบัติ (assignments) จัดวาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดในแทบทุกวิชาสําหรับการศึกษาผูใหญ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาดวยแลวยิ่งถือวาเปนส่ิง

ปกติธรรมดาที่สุดการกําหนดงานใหปฏิบัตินี้ จะมีอยูหลาย ๆ ลักษณะดวยกัน เชน การเขียนบทความ 

ภาคนิพนธ การศึกษาเปนรายกรณี โครงการวิจัย นอกจากนั้นแลวงานที่กําหนดใหยังอาจจะอยูใน

ลักษณะของการประดิษฐ คิดคนส่ิงใหม  เชน  การผลิตอุปกรณ การสอน การผลิตเคร่ืองมืออยางใด

อยางหนึ่ง การมอบหมายงาน นอกเหนือจากงานเขียนจะชวยใหผูเรียนที่เปนผูใหญซ่ึงขาดความ

ชํานาญทางดานภาษาสามารถจะเลือกปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ไดตามความสนใจและประสบการณที่มีอยู 

                       3.2   คอมพิวเตอรชวยการเรียน (computer assisted learning) เปนวิธีที่ไมคอยจะ

คุนเคยมากนัก ซ่ึงจะเปนวิธีการที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต 

                       3.3 การสอนทางไกล (distance teaching) เปนวิธีที่ไดรับความนิยมอยางมากใน

มหาวิทยาลัยเปด จะใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปนอิสระมากข้ึน ผูเรียน

สามารถเรียนไดดวยความสบายใจในชวงเวลาที่ตัวเองมีเวลาวางเปนไปตามความสะดวกของผูเรียน 

โดยที่เขาจะเรียนไปตามความสามารถของตนเอง และสามารถจะเรียนไดที่บานของตัวเองดวย 
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          นอกจากนี้ Knowles (1970, p. 5)  กลาววา วิธีการสอน วิธีเรียนมีหลายแบบหลายวิธี ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับพฤติกรรมที่ประสงคที่จะใหเกิดข้ึนกับตัวนกัศึกษา อาจอยูในรูปแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนกับ

นักศึกษา หรือนักศึกษากับนักศึกษา สามารถแยกชนิดของพฤติกรรมได 6 ประเภท ดังนี้ 

                1.  ความรู  วิธีสอนที่ควรใช คือ บรรยายอภิปรายเปนคณะ อานใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา 

อภิปรายเนื้อหาจากตํารา 

                2.  ความเขาใจ  วิธีเรียนวิธีสอนที่ควรใชคือ อภิปราย แกปญหาใชเทคนิคการประเมิน การ

ทดลองในหองฝก การอภิปรายจากผูฟง การยกตัวอยางเฉพาะกรณี 

                3.   ทักษะ  วิธีเรียนวิธีสอนที่ควรใช คือ การฝกซอม การเลนบทบาทสมมติ การทํา

แบบฝกหัด การสาธิต การฝกงาน 

                4.   ทัศนคติ  วิธีเรียนวิธีสอนที่ควรใช คือ การเปล่ียนบทบาทสมมติ การอภิปรายอยางอิสระ 

การใหคําปรึกษา การจัดส่ิงแวดลอม การยกตัวอยางเฉพาะกรณี 

                5.   คานิยม  วิธีเรียนวิธีสอนที่ควรใช คือ การแสดงการอภิปรายข้ันปรัชญาการสัมมนา การ

ฟงธรรมทางศาสนา การเห็นผลของการกระทํา 

                6.  ความสนใจ วิธีเรียนวิธีสอนที่ควรใช คือ โทรทัศน การสาธิต ภาพยนตร สไลด การแสดง

ละคร นิทรรศการ ทัศนคติ 

 

          จากวิธีการสอนพบวา การเรียนการสอนในปจจุบัน จะเนนเร่ืองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

ดานความรู ดานทักษะ ฉะนั้น พฤติกรรมดานใดจะเปล่ียนไปมากนอยยอมข้ึนอยูกับนักศึกษาวามี

พฤติกรรมแตละดานเพียงใด และประสบการณใหม ๆ ที่ผูสอนจะถายทอดใหแกนักศึกษาในรูปแบบ

ดานตาง ๆ ดังนั้น ผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ หลายวิธี เพื่อใชใหเหมาะสมกับ

นักศึกษาและทําใหนักศึกษาเกดิการเรียนรูและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานตาง ๆ ไดครบ ซ่ึงจะเปนไป

ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซ่ึงการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดยึดวิธีการสอนของ  Jarvis (1983, p. 130-156)  ที่

ไดจําแนกวิธีการสอนผูใหญออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ วิธีการสอนโดยใชผูสอนเปนศูนยกลาง 

วิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลางแบบกลุม และวิธีการสอนโดยใชนักศึกษาเปนศูนยกลาง

รายบุคคล  
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2.3  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 

          การเรียนรูสําหรับผูใหญนั้น มีนักวิชาการสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดังนี้ 

          Knowles (1978, p. 31) ไดพยายามสรุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม  

(midern adult learning theory) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

  1.  ความตองการและความสนใจ (needs and interests) ผูใหญจะชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดีถา

หากวาตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมาเขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

เพราะฉะนั้นควรจะมีการเร่ิมตนในส่ิงเหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทัง้หลาย เพื่อให

ผูใหญเกิดการเรียนรูนั้นจะตองคํานึงถึงส่ิงนี้ดวยเสมอ 

 2.  สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (life situations) ดังนั้น การจัดหนวยการเรียนที่

เหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปนหลักสําคัญ 

มิใชตัวเนื้อหาวิชา 

 3.  การวิเคราะหประสบการณ (analysis of experience) เนื่องจากประสบการณเปนเหลาการ

เรียนรูที่มีคุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ ดังนั้น วิธีหลักสําหรับการศึกษาของผูใหญ ก็คือ การวิเคราะห

ถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียดวามีสวนไหนของประสบการณที่จะนํามาใชในการ

เรียนการสอนไดบาง แลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 

 4.  ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง (self-durecting) ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญก็คือ 

การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได เพราะฉะนั้นบทบาทของผูสอน จึงควรอยูใน

กระบวนการสืบหาหรือคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน (mutual inquiry) มากกวาการทําหนาที่สงผาน

หรือเปนส่ือสําหรับความรู แลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทานั้น 

 5.  ความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ความแตกตางระหวางบุคคลจะมีเพ่ิม

มากข้ึนเร่ือย ๆ ในแตละบุคคลเม่ือมีอายุมากข้ึน เพราะฉะนั้น การสอนนักศึกษาที่เปนผูใหญจะตองจัด

เตรียมการในดานนี้อยางดีพอ เชน รูปแบบของการเรียน การสอน (style) เวลาที่ทําการสอน สถานที่

สอน และประการสําคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรูในแตละข้ันตอนของผูใหญ ยอมเปนไปตาม

ความสามารถของผูใหญแตละคน (pace of learning)  

 

      Rogers (1969, p. 104-128) ใหหลักการทางมนุษยนิยมแกการเรียนการสอนผูใหญ โดย

ดัดแปลงความรูและประสบการณของทานในการรักษาคนไขที่เปนโรคจิตมาผสมผสานกับมโนทัศน

ทางการศึกษา ทานไดเสนอการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (student-centered teaching) 

เชนเดียวกับการรักษาคนไขเปนศูนยกลางการบําบัด (client centered therapy) ทานไดตั้งขอสมมุติฐาน 

5 ขอ คือ 
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1.  เราไมสามารถจะสอนผูอ่ืนไดโดยตรง เราสามารถเพียงแตชวยอํานวยให (facilitate) เขา

เรียนรูทั้งนี้เพราะวาบุคคลทุกคนจะอยูในโลกแหงประสบการณของตนส่ิงที่มีชีวิตนั้นจะมีปฏิสัมพันธ

ตอสนาม (field) แหงปรากฏการณตาง ๆ ตามที่เขาแตละคนประสบและรับรู 

2.   บุคคลจะเรียนรูไดดใีนส่ิงที่เขารับรูและคิดวา ส่ิงนั้น ๆ จะมีสวนชวยสงเสริมหรือชวยใหเขา

สามารถรักษาโครงสรางภายในของตนเองได (organization of self) 

 3.   บุคคลจะตอตาน และปฏิเสธประสบการณที่เขาคิดวาเปนประสบการณที่จะตองใหเขา

เปล่ียนแปลงโครงสรางภายในของตนเอง 

4. ถาหากบุคคลอยูในส่ิงแวดลอมหรือสถานการณที่เขาคิดวาขมขูโครงสรางภายในตัวของเขา 

บุคคลผูนั้นจะยิ่งยืนหยัดไมยอมยืดหยุนปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม แตถาหากเขารูสึกวาเขา

อยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยไมมีส่ิงใดมาทําใหเขาตึงเครียด เขาจะปรับตัว เองใหเขากับ

ประสบการณได 

5.    ประสบการณทางการศึกษาที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 

จะตองเปนประสบการณที่ไมขมขูผูเรียน และเปนประสบการณที่ผูเรียนสามารถจําแนกวิเคราะห

องคประกอบของสถานการณที่เขาประสบและรับรูอยู 

          นอกจากนี้  Rogers ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงมนุษยนิยม วาสําหรับสังคมที่ไมมี

การเปล่ียนแปลงเชนสังคมในอดีต การสอนประเภทปอนความรูและทักษะใหผูเรียนอาจจะเหมาะสม

กับสังคมในกาลเวลานั้น และคงไมมีใครโตแยงวิธีการสอนแบบประเพณีนิยม แตในสังคมสมัยใหม

มนุษยกําลังอยูในสภาพและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ แตในสังคมสมัยใหมมนุษยกําลังอยู

ในสภาพและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น เปาหมายของการศึกษาควรจะเปนผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อการเรียนรู (facilitator of learning) และหนาที่ของผูสอนก็คือ ผูอํานวยความสะดวก

เพื่อการเรียนรู Rogers ไดเสนอวาในการเรียนการสอนประเภทอํานวยความสะดวกนั้น ส่ิงที่สําคัญที่สุด

ก็คือ สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ เพื่อสราง

สัมพันธภาพที่ดี คุณสมบัตินั้นคือ 

1.   การใหความจริงใจแกผูเรียน 

2.   ความหวงใยในตัวผูเรียนโดยไมยึดม่ันถือม่ัน ความเคารพใหเกียรติและการเห็นคุณคา

ของผูเรียน 

3.   ความเห็นใจผูเรียนอยางเอาใจเขามาใสใจเรา ความออนโยนและความละเอียดออนใน

การเขาถึงอารมณของผูเรียน 

 

 

 



 21 

2.4  องคประกอบของการเรียนการสอน 

 องคประกอบการเรียนการสอน  ประกอบดวย  ผูสอน  ผูเรียน  หลักสูตร  วัตถุประสงคของ

การสอน  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การประเมินผลการสอน  ซ่ึง

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, 19-21) 

1.  ผูสอน  หมายถึง  ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ  รวมทั้งผูใหความรูแก

บุคลากรในองคกรตาง ๆ  ที่ทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการตาง ๆ  ในสถานศึกษา  และองคกร  ผูสอนเปนผูจัดระบบการเรียนรูดวยการพิจารณาวา

จะใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองใดบาง  และเร่ืองใดควรเรียนรูกอนและหลัง  ตลอดจนจะมีวิธีการอยางไรที่

จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับวัย  โดยผูสอนตองคํานึงถึงส่ิง

ตอไปนี้ 

  1.1 ความรูในเน้ือหาวิชา  ผูสอนตองมีความรูที่ดีมีความเขาใจที่ถูกตองใน

เนื้อหาวิชาที่สอน  รวมทั้งควรมีความรูในวชิาอ่ืนที่จําเปนและเกีย่วของกับเร่ืองที่สอน  เพื่อนํามาเสริม

กับวิชาที่ผูเรียนไดเรียน  ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางละเอียดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

  1.2 สถานการณการเรียนรู  ผูสอนตองตระหนักถึงการเรียนรู  ตองมีความสัมพันธ

กับชุมชนและสังคม  การเรียนรูจากประสบการณจะเปนประสบการณตรงที่ทําใหผูเรียนเกิดการ

เจริญเติบโตทั้งในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ผูสอนจะตองวางแผนในการสอน

เพื่อจัดประสบการณการเรียนรู  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งประสบการณทางตรงและทางออม  ที่

จะนําไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและแกปญหาของสังคมได 

  1.3    จิตวิทยาการเรียนรู  ผูสอนตองมีพื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู  รูจักวิธีจูงใจ

ใหผูเรียนเกิดความสนใจมากกวาจะบังคบัผูเรียนใหเรียนรูจงึจะเกิดผลดีแกผูเรียน  การเรียนการสอน

ตองคํานึงถึงเพศ  อายุ  วัย  และระดับสติปญญาของผูเรียน  ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับ

ผูสอน  การใหรางวัลผูเรียน  การลงโทษผูเรียนที่จะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยาง

จริงจัง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดในการที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามความถนัด  ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล 

  1.4    ทักษะการสอน  ผูสอนตองมีทักษะการสอนในดานตาง ๆ  เชน  ทักษะการ

ใชคําถาม  ทักษะการอธิบาย  ทักษะการส่ือความหมาย  ทักษะการใชวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการ

สอน  เปนตน  ผูสอนที่มีทักษะในการสอนจะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู  ทําใหผูเรียนไมเบื่อ

หนายและมีความเขาใจในเนื้อหาอยางรวดเร็ว 
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  1.5    บุคลิกภาพของผูสอน  การวางตัวอยางเหมาะสม  ควบคุมอารมณได  มี

มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน  เพื่อนรวมงาน  รวมทั้งมีความเปนกันเองกับผูเรียน  จะทําใหเกิด

บรรยากาศการเรียนรูไดงายข้ึน 

2.  ผูเรียน  การที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีนั้น  ผูสอนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

  2.1     ความตองการของผูเรียน  เปนส่ิงแรกที่จะทําใหเกิดการเรียนรู  เม่ือความ

ตองการของผูเรียนมีมากจนทําใหอยากจะเรียนรู  อยากทํากิจกรรมในเนื้อหาบทเรียน  ดังนั้น

เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

  2.2   ความพรอมของผูเรียน  หมายถึง  ความพรอมทางดานกาย  อารมณ  

สังคม  และสติปญญาของผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมออกมา  ผูสอนตองรูจักและเขาใจวุฒิภาวะ

ประสบการณในการเรียนรูของผูเรียน  จะชวยใหเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  

ซ่ึงจะนําไปถึงการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลและกลุมไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

  2.3     ปฏิสัมพันธของผูเรียน  หมายถึง  ปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดข้ึนของผูเรียนที่มี

ตอสถานการณในการเรียนรู  อาจเปนในลักษณะการเคล่ือนไหวทางรางกาย  หรือทางอารมณ  

ความรูสึกที่แสดงออกมา ซ่ึงประสบการณของผูเรียนในการแกปญหาจะแสดงออกมาอยางดีใจเม่ือ

ผูเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหา  หรือการแสดงออกถึงการไมรับรูในปญหาผูสอนจะตอง

รูจักสังเกตการณ  และใหขอมูลยอนกลับกับผูเ รียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเวลาและ

สถานการณ  จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วข้ึน 

3.  หลักสูตร  หมายถึง  ภาพรวมของประสบการณทั้งหมดที่ทางโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อพัฒนา

ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ซ่ึงจัดอยูในกิจกรรมแตละเนื้อหาวิชาและ

กิจกรรมนอกหองเรียนที่เสริมสรางประสบการณตาง ๆ  ใหแกผูเรียน  การสรางหลักสูตรตองมี

เปาหมายยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียนเช่ือม่ันในตนเอง  มีคานิยมที่ดี  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรู

คูคุณธรรม  มีทักษะทางอาชีพที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต  หลักสูตรตองสัมพันธกับความตองการ

ของสังคม  และหลักสูตรนั้นตองยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  สังคมที่

เปล่ียนแปลงไปได  หลักสูตรที่ดีจะตองสรางประสบการณการเรียนรูที่ดีใหแกผูเรียน  และผูเรียน

สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศได 

 4. วัตถุประสงคของการสอน  การสอนในช้ันเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  ผูสอน

จะตองศึกษาหลักสูตรในสวนที่เปนหลักการจุดมุงหมาย  โครงสราง  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางชัดเจนวา  หลักสูตรตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมอยางใด  ผูสอนจึงจะมาตั้งวัตถุประสงค

ของการสอน  เพื่อจะใหผูเรียนเกิดความรู  เจตคติ  และทักษะใหสอดคลองกับหลักสูตร  ดั้งนั้น

วัตถุประสงคของการสอนจึงเปนแนวทางที่จะกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ผูสอนตองการใหเกิดข้ึน  

ซ่ึงผูสอนใชเปนแนวทางในการกําหนดวิธีสอน  กระบวนการสอน  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการ
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สอน  ส่ือวัสดุอุปกรณ  รวมทั้งวิธีการวัดผลผูเรียน  ดังนั้นผูสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคการสอน

ทุกคร้ังที่เตรียมการสอน  หรือกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เพื่อใหการสอนดําเนินไปดวยดี  

และผูเรียนเกิดการเรียนรูในเร่ืองใดหลังจากเรียนจบเนื้อหาแลวผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่สังเกตหรือ

วัดได  การกําหนดวัตถุประสงคของการสอนจะตองกําหนดใหครอบคลุม  3  ดาน  คือ  ดานพุทธ

พิสัย  ดานเจตพิสัย  และดานทักษะพิสัย 

 5. เน้ือหาวิชา  เนื้อหาวิชาที่จะนํามาสอนจะตองเปนเนื้อหาที่ถูกตองทันสมัย  เปน

ประโยชนตอผูเรียน  สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตองการ  ซ่ึงเนื้อหาวิชา

สัมพันธกับวิธีการสอนและกิจกรรม  ดังนั้นในการเลือกเนื้อหาวชิานั้นจะตองเลือกเนื้อหาวชิาที่จําเปน

ตอการมีชีวิตความเปนอยูของผูเรียน  เนื้อหาวิชาที่ชวยพัฒนาการคิดวิเคราะห  เนื้อหาวิชาที่ชวย

พัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน  รวมเนื้อหาวิชาที่เปนความสนใจของผูเรียนตามลักษณะ  

อายุ  เพศ  วัย  เปนส่ิงที่ตองพิจารณาจัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน  

รวมทั้งตองจัดเนื้อหาใหมีความตอเนื่องและสัมพันธกันเพื่อมุงใหเกิดความสัมพันธระหวางวิชา  และ

ความสัมพันธที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน 

 6.  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพเพียงใด  ข้ึนอยูกับวิธีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ในช้ันเรียน  กิจกรรมนั้นอาจเปน

กิจกรรมเดี่ยวหรือเปนหลายกิจกรรมตอเนื่องกันที่ผูสอนอาจเลือกกิจกรรมที่คนสนใจหรือเปนกิจกรรม

ที่ผูสอนเลือกใหผูเรียนทํากิจกรรม  ซ่ึงการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ึนอยูกับเนื้อหาวิชา  

ความพรอมของผูเรียน  ขนาดของหองเรียน  การจัดหาวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม  ใชเวลา

พอเหมาะไมยุงยากซับซอนกอใหเกิดความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  ลักษณะของกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ดีตองเปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดประสงค  และผูเรียนไดฝกฝน

พฤติกรรมการเรียนรูทั้งทางดานความรูเจตคติและทักษะตางกับวัตถุประสงคการสอนที่กําหนดไว 

 7.   สื่อการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนจะเปนวัสดุอุปกรณหรือวิธีการที่นํามาใช

ในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเ รียนเกิดความสนใจเขาใจเนื้อหาวิชาไดงายข้ึน  เชน  โทรทัศน  

ภาพยนตร  เคร่ืองบันทึกเสียง  สไลด  รูปภาพ  หุนจําลอง  ของจริง  แบบฝกหัด  แบบเรียนดวย

ตนเอง  บทเรียนโปรแกรม  หรือคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนตน  การที่จะเลือกใชส่ือการเรียนการสอน

แบบใดตองพิจารณาถึงลักษณะของเนื้อหาวิชา  ลักษณะของผูเรียน  เวลา  สถานที่  ประโยชนที่

ผูเรียนไดรับและส่ือการเรียนการสอนตองมีสวนในการสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดข้ึนกับ

ผูเรียนดวย 

 8.  การประเมินผลการสอน  เปนการประเมินผลของสภาพการจัดการเรียนการสอน  

ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเรียนการสอน  รวมทั้ง

ประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  หรือมีส่ิงที่ตองแก
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ปรับปรุงในสวนใด  ผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการสอนไวหลายวิธี  เชน  การทดสอบ  การ

สังเกต  บันทึก  การสัมภาษณ  การตรวจผลงาน  เปนตน  การจะเลือกวัดผลดวยวิธีใดข้ึนอยูกับ

คุณลักษณะที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของการสอน  เปนหนาที่ของผูสอนทุกคนที่จะตองวัดและ

ประเมินผลการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

 ดังนั้น  องคประกอบของการเรียนการสอนตองประกอบดวย  ผูเรียนผูสอนที่จะตองวาง

แผนการสอน  จัดประสบการณการเรียนรูใหแกผู เรียน  โดยคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน            

ตั้งวัตถุประสงคของการสอนตามหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน

การสอนและประเมินผลการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   

 

3.  กิจกรรมการจัดการทางการศึกษาภาคพิเศษ 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมุงเนนไปในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะและตองมี

การศึกษาคนควาใหลึกซ้ึงลงไปเฉพาะดานซ่ึงการจัดการศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการนั้นมี

กิจกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย 

 1. หลักสูตร 

 2. การจัดการเรียนการสอน 

 3. การบริการวิชาการ 

 

3.1 หลักสูตร 

            หลักสูตรวาเปนโปรแกรมการศึกษาที่กําหนดโครงรางการเรียน ซ่ึงประกอบดวยรายวิชาตาง 

ๆ พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนของแตละวิชา  (ทิศนา 2535,133)   

และยังเปนแผนการจัดประสบการณทั้งหมดที่จัดใหผูเรียนเพื่อใหมีความรูทักษะและทัศนะคติที่พึง

ประสงค   เปนแมบทในการจัดการศึกษา   มุงสอนใหคนเปนคนสมบูรณ มีพัฒนาการทุกดาน  

เพื่อใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (Pratt 1980, 455; Long street and Shane 1993, 47)  

องคประกอบของหลักสูตร 

           หลักสูตรจะตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ฮิลตา ทาบา {Taba 1962, 422-425 อางถึงใน  

ชูศรี ธนาประเสริฐ 2541, 13) 

 1.วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 2.เนื้อหาวิชา 

 3.กระบวนการเรียนการสอน 

 4.การประเมินผลหลักสูตร 
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 วรรณิภา ศุกรีพงศ (2527,53) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค เนื้อหา วิชา

กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตร ไวดังนี้ 

            1.   วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนสวนที่สําคัญที่สุด เปรียบเสมือนเคร่ืองช้ีทิศทางของ

หลักสูตรวาจะไปในแนวทางใดและเปนแกนหลักที่ทําใหสามารถพิจารณาถึงเนื้อหาวิชา จําเปนตอง

พิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  สังคมสภาพแวดลอม  ทฤษฎีการเรียนรูและปรัชญาการศึกษา 

 2. เนื้อหาวิชา ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  และตองพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของผูเรียน ปริมาณการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู 

 

 3. กระบวนการเรียนการสอน ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหาวิชาและตอง

คํานึงถึงองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของไดแก การบริหารงาน อาจารย ผูเรียน อุปกรณการเรียนการ

สอน ตลอดจนสภาพแวดลอมในแตละสถานที ่

 4.     การประเมินผลหลักสูตรเปนการพิจารณาวาหลักสูตรนั้นสามารถสนองตอบตอ

วัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม  ทําใหทราบวามีสวนใดที่บกพรอง    เพื่อที่จะไดมีการแกไข

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

การนําหลักสูตรไปใช 

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการใชหลักสูตร จําเปนตองมีบทบาทและหนาที่ในการใช

หลักสูตร ดุษฎี พงศศาสตร (2535,43) กลาวไวดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตรผูบริหารจะตองสนใจทําความเขาใจหลักสูตรโดยละเอียดถีถ่วนกระจางชัด

ทุกแงทุกมุมจนมีความสามารถดังนี้ 

1. แปลออกมาเปนแนวปฏิบัติได 

2. กําหนดผูรับผิดชอบได 

3. ช้ีแจงแนะนําผูสอนได 

2.  ชักนําและวางมาตรการใหผูสอนสนใจหลักสูตร  จุดเร่ิมตนของการเรียนการสอนทุกราย

อยูที่หลักสูตร  ไมใชอยูที่แบบเรียนของรายวิชานั้น ๆ    หนาที่โดยตรงและจําเปนอยางยิ่งของ

ผูบริหารคือจะตองช้ีชวน   ชักนําใหผูสอนหันมาสนใจทําความเขาใจหลักสูตรใหไดโดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ผูสอนทุกคนจะตองเขาใจ  หลักการ  จุดมุงหมายของหลักสูตรอยางแจมแจง จึงจะทําใหการเรียน

การสอนในรายวิชานั้นๆ มีคุณภาพและยังมีประสิทธิผลตามเจตนารมณของหลักสูตรและเปนการ

ดําเนินงานที่ไมหลงทางดวยเพราะมองจุดหมายและหลักการอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูบริหารจะตอง

วางมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการนี้ใหไดตามกลวิธีของตนเอง 
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 3. ทันตอการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารตองเปนคนแรกในสถานศึกษาที่ทราบความเคล่ือนไหว

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง แกไขหลักสูตรซ่ึงมีมาอยูเสมอ โดยเอกสาร คําส่ังประกาศและระเบียบ

ตางๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 

 4.  ควบคุมดูแลและติดตามผลการใชหลักสูตรผูบริหารตองเอาใจใสสอดสองดูแลชวยเหลือ 

สนับสนุนสงเสริมอาจารยใหดําเนินตามแนวปฏิบัติที่วางไว ขณะเดียวกันติดตามผลดวยการสังเกต 

หรือกําหนดวิธีการเปนเอกสารหลักฐานอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

กับแนวปฏิบัติที่วางไว 

 

 สุมิตร คุณากร (2525,130-132) ไดเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชจะ

ประกอบดวยกิจกรรม 3 ประเภท 

 1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน คือ การตีความหมาย และกําหนดรายละเอียดของ

หลักสูตร โดยจะออกมาในรูปของเอกสารประกอบหลักสูตร และวัสดุอุปกรณการสอน เชน โครงการ

สอน ประมวลการสอน คูมือครู เปนตน 

 2. การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆภายในโรงเรียน เพื่อใหหลักสูตรบรรลุเปาหมายผูบริหาร

โรงเรียนควรสํารวจดูปจจัยและสภาพตาง ๆ ของโรงเรียนวาเหมาะสมกับสภาพการนําหลักสูตรมา

ปฏิบัติหรือไมเชน ขนาดของหองเรียน จํานวนนักเรียน หองสมุดและวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนการ

จัดตารางสอน และจัดครูเขาสอน เปนตน 

 3.  การสอน ซ่ึงเปนหนาที่ของครูประจําการทั่วไป การสอนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการนํา

หลักสูตรไปใชครูจึงเปนตัวจักรที่สําคัญที่สุดครูจะตองสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร

และเลือกวิธีสอนใหเหมาะสม    โดยผูบริหารตองคอยใหความสะดวก ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจ

แกครู  เพื่อใหการสอนของครูและการเรียนของเด็กบังเกิดผลตามมุงหมายของหลักสูตร 

 

ความสําคัญของหลักสูตร 

 ความสําคัญของหลักสูตรสรุปได ดังนี้ 

 1.  เปนเอกสารของทางราชการ หรือ  เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวกับ

การศึกษาไปปฏิบัติ ไมวาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ดังนั้น หลักสูตรจึง

เปรียบเสมือน “คําส่ัง” หรือ “ขอบังคับ” ของทางราชการชนิดหนึ่งนั่นเอง 

 2.   เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

ระดับตางๆ  ใหอยูในเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เปนแผนการดําเนินของนักบริหารการศึกษา   ที่จะตองอํานวยการควบคุมดูแลและ

ติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
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ไพศาล หวังพาณิช (2535,2-3) กลาววา หลักสูตรที่กําหนดข้ึนเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติยอมตอง

สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือเสมอ    ทั้งนี้ก็เพราะทั้งปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรลวน

แตเปนเปาหมายของการศึกษาทั้งส้ิน  เพียงแตวาปรัชญาการศึกษาเปนเปาหมายทีเ่ปนความมุงหวัง

หรือความปรารถนาจะใหเกิดข้ึนสวนหลักสูตรเปนเปาหมายในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงความ

มุงหวังนั้น เม่ือปรัชญาการศึกษาเปล่ียนไปหลักสูตรก็ตองเปล่ียนตาม เพื่อกําหนดคุณลักษณะของ

ผูเรียนข้ึนใหมใหสอดคลองกับความคิดใหมที่ยึดถืออยูนั้น ธํารง บัวศรี (2533,9)ไดย้ําวาหัวใจของ

การศึกษาคือ หลักสูตร ถาปราศจากหลักสูตรเสียแลว การจัดการศึกษายอมดําเนินไปไมได ซ่ึง

สอดคลองกับ ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา (2533,13) ที่กลาววาหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของ

การศึกษา   การจัดการศึกษาจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับหลักสูตรซ่ึงเปรียบเสมือน

เคร่ืองช้ีนําแนวทางโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   จําเปนตองเนนทั้งใน

ดานความรูทางวิชาการและการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เนื่องจากสภาพสังคมและวิทยาการตางๆเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรจึง

ไมสามารถที่จะใชไดอยางถาวรตลอดไปจําเปนตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีความทันสมัย 

เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันอยูเสมอ ดังคํากลาวที่วา “ไมมีหลักสูตรการศึกษาใดที่เหมาะสม

และใชไดตลอดไปกับสังคมทุกสังคม”หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือ  หลักสูตรหนึ่งยอมเหมาะสมกับ

สังคมหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น   (ประพิมพพรรณ โชคสุวัฒนกุลและคณะ 2534,88) 

            สรุปไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาและเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษา

ในทุกระดับการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาที่นักศึกษาจะไดรับ 

 

3.2  การจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศกึษา เปนกระบวนการจดัการเกี่ยวกบัการปรับปรุง

และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย   และกิจกรรม  การเรียนของนักศึกษา  ตั้งแตการ

ดูแลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของการสอน การพัฒนาเทคนิคการสอน การนิเทศนและการ

บริการส่ือการสอน รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการศึกษา การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับผูสอน 

ผูเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ การวิจัยและสงเสริมวิชาการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

  รัน และคูเปอร (Ryan and Cooper 1975,130-131 อางถึงใน อุบลรัตน เพ็งสถิต 2534,12)    

กลาววาการจัดการเ รียนการสอนเปนข้ันตอนของการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติภายใน

สถาบันการศึกษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีองคประกอบ 3 สวน คือ  1.คุณสมบัติของ

ผูสอนมีความเหมาะสม    2. สมรรถภาพของผูสอนซ่ึงประกอบดวยความรูของผูสอน   พฤติกรรมการ

สอนของอาจารย  3.ผลการสอนของอาจารยซ่ึง  ไดแก การพัฒนาดานสติปญญาและอารมณของ

ผูเรียน ทั้ง 3 สวนนี้ เปนส่ิงที่มีความสอดคลองสัมพันธกันอยางมากในกระบวนการเรียนการสอน   
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ความอยูรอดของสถาบัน   ข้ึนอยูที่คุณภาพของงานการศึกษาและอาจารยก็เห็นวางานสอนเปนงาน

ที่สําคัญที่สุด (Aleamoni1984,95)สวน รีเกอลุธและเมอรริลล (Reigeluth and Merrill 1983,13) 

อธิบายวา เงื่อนไขหรือสภาพวิธีการสอนและผลที่เกิดข้ึนที่ไดรับเงื่อนไขเปนปจจัยที่สงผลตอวิธีการ

ในการเรียนการสอน และมีความสําคัญในการที่จะนําไปสูความสําเร็จที่แตกตางกันภายใตเงื่อนไข

ตางๆ ผลที่เกิดข้ึนเปนผลที่ไดรับจากวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง ภายใตสภาพการณอยางผลที่มุงหวัง

จากการสอน คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผลของการเรียนการสอน (Effectiveness) 

และความช่ืนชมยินดี (Appeal) 

 

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตองมีปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ มาพิจารณา 

ประกอบ คือ (อดุลย   วิริยเวชกุล และคณะ 2541,18-19) 

 1.  การจัดการเรียนการสอนใหตรงกับปรัชญาของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.  เนื้อหาของวิชาที่สอนก็ตองใหตรงกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

บัณฑิตศึกษานั้น 

 3.  วิธีการจัดการเรียนการสอนตองสามารถที่จะแกไขขอบกพรองหรือขอดอยของผลผลิต

ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยที่มีอยูในปจจุบัน 

 4.  การพัฒนาความรูความสามารถอยางอ่ืนที่ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

ความจําเปนตองมีความรูความสามารถภายใต “เงื่อนไข” ของความเจริญกาวหนาโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งทางดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน 

 

 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จะตองมีลักษณะพิเศษเพิ่มข้ึน และผูเรียนตอง

มีความพรอมสูง  วิจิตร  สินสิริ  (2534,34)  กลาวถึงลักษณะสภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาในปจจุบัน ดังนี้ 

 1.  สภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง   จิตวิทยา ความ

ม่ันคงความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหบัณฑิตศึกษาตองตามสังคมมากกวานํา

สังคม หรือนําการเปล่ียนแปลงที่เหมาะสม 

 2.   คุณลักษณะของผูเรียน ความศรัทธาในการศึกษา แรงจูงใจใฝรูและใฝสัมฤทธ์ิการ

แสวงหาประสบการณ 

 3.   สภาพการเรียนการสอน ความมุงหมายของการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน วัสดุ

อุปกรณ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนยังคงมุงเนนการถายทอดเนื้อหา สาระเชิงบรรยาย 

และยึดถืออาจารยเปนศูนยกลางมากกวาการใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรู ศึกษาดวยตนเอง 

คนพบเอง 
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 4.   ผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะเปนนักวิชาการ ผูนําทางวิชาการและผูนํา

ทางการเรียนการสอน   เขมแข็งอยูช่ัวระยะหนึ่ง   แลวพัฒนาไมทันการเปล่ียนแปลงวิทยาการ และ

สังคมกาวหนา 

 5.   การพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ลาชาไมนําหนาการเปล่ียนแปลง

ดานตางๆ   

 6.    แหลงความรูที่สะดวกและทันสมัยอันเปนหัวใจสําคัญของบัณฑิตศึกษา และที่จะ

เอ้ืออํานวยตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษายังไมไดมีการพัฒนา

เทาที่ควร 

 7.   เม่ือหลักสูตรการสอนมิไดนําสูสังคม    คุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไปจึงไมสามารถ

ปรับตัวใหเขาสูตลาดงานที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการสอนยังไมไดรับการ

พัฒนาใหบัณฑิตสามารถออกไปสรางสรรคงานใหม ๆใหแกสังคม 

 8.   การสรรหาผูเรียนเขาสูระบบบัณฑิตศึกษายังนิยมระบบสอนแขงขันทางความรูเปนสวน

ใหญ 

  การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาจาก

การศึกษาพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน มีปญหาเกี่ยวกับหนังสือคนควาอางอิงในหอสมุดไม

เพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณการสอนขาดแคลนหนังสือ(ลีลา สินานุเคราะห 2525; พรเทพ สุทธิชวย 

2534)ขาดงบประมาณในการจัดทําส่ือการสอน ตลอดจนหนังสือตําราที่ใชในการอางอิง  ส่ือการสอน

ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค     การใชในการสอน (มณีวงศ    ปญญาประดิษฐ   2532)    อาจารย

บางทานไมนําเทคโนโลยีมาใชในการสอน (ทัศนีย ศิริวัฒน 2533,15)  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ

ลีลา สินนานุเคราะห  (2525,20) ที่พบวา อาจารยมีภาระงานดานการสอนทําใหไมสามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาการสอนไดเทาที่ควร (มัณฑนา เหมชะญาติ 2533,14) 

 สรุปไดวา การจัดเรียนการสอนมีความสําคัญยิ่ง และเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูใหเปนไปอยางราบร่ืน   และมีประสิทธิภาพ    และเปนกระบวนการจัดประสบการณใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูดวยวธีิการตางๆเพื่อใหผูเรียนเกดิพัฒนาการไปตามเปาหมายที่หลักสูตรตองการ  และ

มีลักษณะการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Participation)   ที่ผูเรียนตองการเรียนรูเนื้อหาของวิชาใน

ช้ันเรียน     และมีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ  ในช้ันเรียน ซ่ึงในการเรียนการสอน  อาจารยผูสอนไดนํา

ส่ือวัสดุอุปกรณและส่ืออ่ืน ๆ   เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  วิดีโอ สไลด  ฯลฯ  มา

ชวยในการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมุงเนนการเรียนรูดวยตนเอง(Self Access Learning)และ

การเรียนแบบอิสระ  (Independent Study)  ที่ผูเรียนจะคนหาเร่ืองตาง ๆ ดวนตนเองแตจะฟงความ

คิดเห็นของคนอ่ืนๆในช้ันเรียน โดยมหาวิทยาลัยไดนํา ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมัยใหม   มาชวยในการคนควาขอมูลเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา   เรียกวา   ระบบเครือขาย

หองสมุดอัตโนมัติ  อันเปนการฝกฝนใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรูและรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือการศึกษาผูใหญเปนหลักการของการศึกษาตลอด

ชีวิต คือ พยายามทําใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มุงที่จะเรียนรูดวยการนําตนเอง 

รูจักคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน  ใชทักษะความคิด การคิดสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ

ทฤษฎีการศึกษาแบบตาง ๆ ที่นํามาใชเปนหลักการในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

การเรียนการสอนสําหรับผูใหญ (Andragogy) 

 แนวคิดใหมในการเรียนการสอนผูใหญ   “Andragogy”    เกิดข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ.1967  

โดยการใหความหมายจากนักการศึกษาผูใหญชาวยูโกสลาเวียน  ช่ือ ซาวิสวิค (Dusan  Savicevic)   

สวนผูที่นําเขาสูวงการศึกษาผูใหญของสหรัฐอเมริกา   ก็คือ  โนลส (Knowles) โดยการตีพิมพลงใน

หนังสือช่ือ “Adult Leadership” เม่ือป ค.ศ. 1968 และคํานี้ก็ไดรับความนิยมกันมากข้ึนเร่ือย ๆ ใน

บรรดาสถาบันการศึกษาผูใหญทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

 Andragogy หมายถึง ศาสตรและศิลปในการสอนผูใหญ (The art and science of Teaching 

adults) หรือศาสตรและศิลปในการชวยใหผูใหญเรียนรู  (The art and science of helping adults learn 

) โดยครูมีบทบาทเปน “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน” หรือเปนผูรวมกิจกรรมชวยใหผูใหญเกิด

การเรียนรูในกระบวนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ดานทักษะ  พฤติกรรม  คานิยมและทัศนคติ  (สุวัฒน 

วัฒนวงศ 2524,55-60; เชียรศรี วิวิธสิริ 2534,150-151) 

 โนลส  (Knowles 1978,55-59 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ 2524,63-72)  ไดกลาวทฤษฎีวา

ดวยศาสตรการศึกษาผูใหญของทฤษฎี Andragogy มีวิธีการและเทคนิคการสอนทําใหผูเรียนมีสวน

เกี่ยวของ (Involved) ตั้งอยูบนขอสมมติฐานการเรียนรู 4 ประการ คือ 

 1.  การเปล่ียนแปลงดานมโนภาพแหงตน (Changes in Self-Concept) ขอสันนิษฐานนี้ก็คือ 

บุคคลเจริญเติบโตและบรรลุวุฒิภาวะไปสูมโนภาพแหงตนจากการอาศัยหรือพึ่งพาบุคคลอ่ืน ๆ และ

นําไปสูการเปนผูนําตัวเอง (Self-Directedness) 

   ทฤษฎีการสอนผูใหญ  เปนการสรางมโนภาพแหงตนในทางการเปนผูนําตัวเองในทาง

จิตวิทยาของการเปนผูใหญ   ตองการใหผูอ่ืนยอมรับตนเองหากเกิดในทางตรงกันขามผูใหญจะเกิด

ความเครงเครียดและอาจจะตอตาน ฉะนั้นส่ิงสําคัญ  คือตองพยายามทําใหผูใหญเกิด Self-

directing ในการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
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 2.   บทบาทของประสบการณ [The Role of Experience] 

      ผูใหญมีประสบการณกวางขวาง   ซ่ึงประสบการณนั้นนับเปนแหลงที่มีคุณคามาก

สําหรับการเรียนรู     [Rich Resource for Learning] เร่ืองประสบการณนี้มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ

หลายประการ คือ 

1.  ผูใหญสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนไดเปนการขยาย

โลกทัศนของผูใหญคนอ่ืนใหกวางขวางมากข้ึน 

       2. ผูใหญมีประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน    และสามารถนําประสบการณเดิมไปเกี่ยว

โยงหรือสัมพันธกับประสบการณใหม ๆ ได 

       3.  ผูใหญมีลักษณะฝงแนนกับความเคยชิน หรือประสบการณเดิมที่ผานมา จึงให 

ผูใหญเปล่ียนแปลงอะไร ไดยาก 

 

 3.  ความพรอมในการเรียน (Readiness to Learn) 

 ผูใหญมีวุฒิภาวะและเกิดความพรอมในการเรียนรูมากกวาเด็ก และจะเรียนรูไดดีที่สุดใน

เร่ืองที่เปนประโยชนและตนเองสนใจ   นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากความตองการที่จะพัฒนาตาม

ภารกิจเชิงพัฒนาการ   (Development Tasks) ซ่ึงเกี่ยวของกับบทบาททางสังคมดวย ทําใหเกิดความ

พรอมมากข้ึน ดังนั้นการสอนผูใหญ   จะตองสอนในเร่ืองที่เปนประโยชนและตรงกับความตองการ

ของผูใหญ  เพราะผูเรียนผูใหญมีความพรอมที่จะเรียนและรับรูส่ิงตาง ๆ ได ถาเขาเกิดความตองการ 

 

 4.  การทําใหเรียนรูมีความเหมาะสม (Orientation to Learning)  

          เด็กจะเรียนเพือ่สะสมความรู โดยยึดเอาเนื้อหาวชิาเปนศูนยกลาง (Subject -Centered)

ในขณะที่ผูใหญสวนมากมีการเรียนรู โดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลาง(Problem-Centered) หรือเพื่อนํา

ความรูไปแกปญหาชีวิตประจําวัน ซ่ึงความแตกตางนี้เปนผลลัพธมาจากความแตกตางของการเห็น

คุณคาของเวลา    เด็กจะเรียนรูเพื่อไปใชประโยชนอาจจะเล่ือนหรือผัดผอนได สวนผูใหญตองการนํา

ความรูไปใชประโยชนในอนาคตอันใกลหรือ โดยเร็วที่สุด 

 การไดทราบลักษณะความแตกตางที่สําคัญระหวางเด็กกับผูใหญ   จะนําไปสูการวาง

แผนการสอนผูใหญใหเหมาะสมไดสรุปขอแตกตางเปนตารางเปรียบเทียบใหเดนชัดพรอมทั้งเสนอ

ตารางเปรียบเทียบดานวิชาการเรียนการสอนระหวางการสอนเด็ก (Pedagogy) และการสอนผูใหญ 

(Andragogy) ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ลักษณะแตกตางระหวางเด็กกับผูใหญตามขอตกลงเบื้องตน 

 

ขอตกลงเบื้องตน                         วัยเด็ก    วัยผูใหญ 

              (Pedagogy)                           (Andragogy) 

ความเขาใจตนเอง      ไมเปนอิสระยังตองพึ่งผูอ่ืน                 เปนอิสระสามารถ 

            นําตนเองได 

ประสบการณ                  มีนอย มีคุณคาไมมากนัก                 มีมาก เปนแหลง 

            ความรูที่มีคุณคายิ่ง 

ความพรอม       เกิดจากการพัฒนาการทาง                      เกิดจากภารกิจเชิง 

        ชีวิทยาและความตองการทาง                  พัฒนาการตามบทบาท

              สังคม        สังคม 

 

การมองเห็นคุณคา                ทําเพื่ออนาคต สามารถเล่ือนไป               ทําเพื่อผลปจจุบัน ตองการ

ของเวลา       หรือรอคอยได         นําไปใชไดทันที 

 

  

ลักษณะการเรียนรู      ใชเนื้อหาเปนศูนยกลางเนื้อหา         ใชปญหาเปนศูนยกลางเนน  

       วิธีการแกปญหา 
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ตารางท่ี 2.2  เปรียบเทียบการเรียนการสอนระหวางการสอนเด็กและการสอนผูใหญ 

 

 

องคประกอบ                การสอนเด็ก (Pedragogy)         การสอนผูใหญ (Andragogy) 

         (การสอนแบบดั้งเดิม)                          ( การสอนแบบใหม) 

ดานบรรยากาศในการ            เปนทางการเปนการ            ไมเปนทางการ เคารพนับถือซ่ึงกันและ 

เรียนการสอน         การแขงขัน ครูเปนผู              กัน ครูและนักเรียนรวมมือกัน 

                     ออกคําส่ัง 

ดานการวางแผนและ        วางแผนโดยครู  ครูและผูเรียนวางแผนรวมกัน 

การจัดทําโครงการ 

การทําวินิจฉัยและ        ตัดสินใจโดยครู  ครู-นักเรียนพิจารณารวมกัน     

ความตองการ 

การกําหนดวัตถุประสงค       พิจารณาโดยตัวครู  ครู-นักเรียนปรึกษารวมกัน 

การเรียนการสอน       เปนไปตามเนื้อหาวิชา เปนไปตามความพรอมของผูเรียน 

         ใชหนวยดานเนื้อหาวิชา ใชหนวยปญหาที่เกิดข้ึน 

กิจกรรมทั้งหลาย       ใชเทคนิคตาง ๆโดยครูมี ผูเรียนมีบทบาทมาก มีการทดลอง 

         บทบาทมาก              และสืบเสาะหาโดยตัวผูเรียน 

 

การประเมินผล        กระทําโดยครู  ครู-ผูเรียนวินิจฉัยรวมกันตามความ 

        ตองการ ประเมินผลโครงการรวมกัน 
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การเรียนรูดวยการนําตนเอง [Self-directed Learning] 

 การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนมีความตระหนัก และรับผิดชอบตอ

แผนการเรียนของตน ผูเรียนจะวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูล เลือก

วิธีการเรียนรูและประเมินผลดวยตนเอง โดยที่จะมีผูชวยเหลือหรือไมก็ได  

(สมบัติ สุวรรณพิทักษ 2524,4;สมบูรณ ศาลยาชีวิน 2526,262) 

 โนลส (Knowles 1975,34-37) ไดใชวิธีการเรียนการสอนผูใหญมาประยุกตเพื่อ 

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี้ 

1. การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เปนบรรยากาศของความเปนอิสระไววางใจ ให

เกียรติ เคารพในกฎเกณฑรวมกัน เคารพในความเปนมนุษยรวมกัน รวมไปถึง

สภาพแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ของสถานที่เรียนที่จะตองเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 

2. การวางแผนกิจกรรมเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนอยางเปนระบบ 

3. การศึกษาถึงความตองการของผูเรียนและผูสอน 

4. การกําหนดทิศทางหรือวัตถุประสงคในการเรียนรวมกัน 

5. การออกแบบวิธีการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

6. การดําเนินกิจกรรมตามแผนและแบบที่กําหนดไว 

7. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

 

 การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนรูปแบบของการเรียนที่เหมาะสมสําหรับผูใหญประกอบดวย 

2 ประการ คือ 

 1.    ผูรวมในกิจกรรมการเรียนรู สวนมากเปนผูที่มีความคิดเปนตัวของตัวเองและเขามา

เรียนดวยความเต็มใจ มิไดถูกบังคับ มาเรียนดวยความสมัครใจ จะเปนผูเรียนที่รูส่ิงตาง ๆ   ได

มากกวาและดีกวาผูที่เขาเรียนโดยถูกบังคับ และอยูในระบบการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูบอกแต

เพียงผูเดียว ทั้งนี้เพราะวาการเรียนดวยการนําตนเองผูที่เขาเรียนจะมีจุดประสงคหรือเปาหมายที่

แนนอนมี   แรงจูงใจ นอกจากนี้แลว ผูเรียนมักจะนําผลที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนไดคุมคา

และนานกวา 

 2.  การเรียนดวยการนาํตนเอง เปนวิธีการเรียนรูสอดคลองกับสภาพและกระบวนการพัฒนา

ทางจิตวิทยา นั่นคือ เม่ือมนุษยลืมตามองดูโลก มนุษยเราชวยตัวเองไมไดตองพึ่งพาพอแม และคน

อ่ืน ๆ อยูตลอดเวลา เม่ือเติบโตข้ึน มนุษยคอย ๆ เปล่ียนบุคลิกภาพเปนผูใหญที่ไมพึ่งคนอ่ืนตอไป

ตามลําดับ โดยเร่ิมหลุดจากการควบคุมของพอแม ของครูและของคนอ่ืน ๆ เปนการพัฒนาไปสูการ

เรียนรูดวยการนําตนเอง 
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องคกรแหงการเรียนรู 

 องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง อํานวยความสะดวกกระตุน  

และสรางบรรยากาศของการเรียนรูเนนกระบวนการเรียนรูใหเกดิข้ึนทกุระดับซ่ึงคนในองคกรสามารถ

ขยายขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตาง  ๆ  

ตองการอยางแทจริง     เปนที่ซ่ึงใหอิสระในการคิดส่ิงใหมๆไดรับการยอมรับเอาใจใส  เปนที่ซ่ึง

บุคคลมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง   และสามารถนําความรูมาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

คนในองคกรจนสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายที่รวมกันกําหนดไว (วิศิษฐ ชูวงษ 2540,40) 

 องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Peter Senge องคกรแหงการ

เรียนรูตองมีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ (Senge 1990, 7-8)  คือ 

 1.   ความเช่ียวชาญเปนพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) 

 สมาชิกขององคกรสามารถขยายขีดความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่เขาตองการได

อยางตอเนื่อง จากกระบวนการเรียนรูอยางตอเนือ่ง คนที่มีความสามารถและทักษะในการสรางสรรค

เชิงรุก (Proactive)    ที่สามารถสรางผลงานที่โดดเดนเหนือกวาคนทั่วไปในเชิงคุณภาพมากกวาเชิง

ปริมาณ มีองคประกอบพื้นฐาน คือ 

1. ความมีวิสัยทัศนสวนบุคคล 

2. การจัดการกับความตึงเครียดอยางสรางสรรค 

3. การเรียนรูโดยใชจิตสํานึก 

2. โลกทัศนท่ีมองโลกตามความเปนจริง หรือความมีสติ (Mental Model) 

      การที่บุคคลในองคกรรับรูและเขาใจงานที่ทําแบบองครวม สามารถเช่ือมโยง 

ตําแหนงที่ตนอยูกับสภาพรวมทั้งหมดได      การที่จะทําใหคนมีโลกทัศนที่มองโลกตามความเปนจริง

ไดนั้น มีองคกรประกอบพื้นฐาน คือ 

1. ใชการวางแผนเปนกระบวนการเรียนรู 

2. ตองฝกฝนทักษะในการพิจารณาและคิดตั้งคําถาม 

3.  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building shared vision) 

 การสรางวิสัยทัศนรวมกัน คือ การทําใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน

เพื่อใหเกิดความผูกพันกับองคกร     และสะทอนวิสัยทัศนสวนบุคคลของพนักงานอีกดวย หลักใน

การสรางวิสัยทัศนรวมกันมีดังนี้ 

1. การสนับสนุนการมีวิสัยทัศนสวนบุคคล 

2. การเกิดวิสัยทัศนรวมกันจากวิสัยทัศนสวนบุคคล 

3. การติดตอส่ือสารกันอยางตอเนื่อง 

4. การสนับสนุนวิสัยทัศนดานบวก 
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4.การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) 

              การเรียนรูเปนทีม คือ มีการถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน เปนการสรางบทเรียนแหง

ความสําเร็จเพื่อขยายผลตอไปในหนวยงานอ่ืน    และเปนแนวคิดและสรางสรรคส่ิงใหมภายใตการ

ประสานงานรวมกัน การเรียนรูเปนทีมมีองคประกอบพื้นฐาน คือ 

1. การสนทนาและอภิปราย 

2. การยอมรับทุกคนเปนเพื่อนรวมงาน 

3. การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

4. การเรียนรูวิธีปฏิบัติ 

5.  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking ) 

  การคิดอยางเปนระบบ  คือการสรางความสัมพันธระหวางความรูที่ไดจากความเช่ียวชาญ

เปนพิเศษของบุคคล   ใหตอเนื่องอยางเปนระบบ    การที่แตละบุคคลมีแนวคิดแบบองครวม ทําให

เกิดทัศนวิสัยการมองกรอบของงานไดอยางเปนระบบ ชวยใหเห็นรูปแบบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน การ

ติดอยางเปนระบบ จะตองมีการปรับเปล่ียนจิตใจในหลายดาน คือ 

1. เปล่ียนจากการมองโลกแบบแยกสวนเปนการมองภาพรวม 

2. เปล่ียนจากมองมนุษยวาเปนคนเฉ่ือยไรประโยชนมาเปนการมองวามนุษยเปน

ผูกระตือรือรนในการมีสวนรวม กับการเปล่ียนแปลงความจริงของเขา 

3. เปล่ียนจากการตั้งรับในปจจุบันไปเปนเชิงรุก 

องคกรแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Peter Senige มีลักษณะเปนนามธรรม และเปน

แนวคิดสงเสริมใหเกิดผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) จึงมีลักษณะเปนเชิงรุก (Proactive) 

และเปนการมองแบบองคกรรวม ดังนั้นตองแปลงแนวคิดและนามธรรมไปสูการปฎิบัติ และตอง

กระทําใหครบวงจรอยางตอเนื่องตามแนวคิดของ Senge หากสามารถกระทําไดอยางตอเนื่องและ

รวดเร็วยิ่งข้ึน จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันและนําองคกรไปสูความเจริญกาวหนา 

การเรียนการสอนผูใหญเพื่อพัฒนากระบวนความคิด 

 การสอนที่เนนทักษะทางความคิด เปนการเรียนการสอนในการคิดอยางมีจุดมุงหมาย เพ่ือ

คนหาคําตอบ เพื่อแกปญหาไปสูจุดมุงหมาย หรือเปาหมายโดยตรงมีดังนี้ 

การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  

 ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของบุคคลในการคิดอยางมีระบบและ

ความรูสึกไวตอปญหา โดยอาศัยประสบการณเดิมมาบูรณาการปรับประสบการณใหมที่ไดรับ 

เพื่อใหเกิดความคิดหรือการกระทําใหม ๆ อันเปนประโยชนตอตนเองและสังคม (อารี รังสินนท 

2537,5; ชาญชัย อินทรประวัติ 2528,18) 
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 องคประกอบของความคิดสรางสรรค ของ กิลฟอรด(Guiford 1969,145-151) 

1. ความคิดริเร่ิม (Qriginality) หมายถึง ความคิดแปลกใหมไมซํ้ากันกับความคิดของ

คนอ่ืนและแตกตางจากความคิดที่ผิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากของเดิมที่มีอยู

แลวใหแปลกแตกตางจากที่เคยเห็น 

2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซํ้ากันในเร่ืองเดียวกัน  

แบงเปน 4 ประเภท 

  2.1  ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถใน

การใชถอยคํา 

2.2   ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ (Associational Fluency) 

เปนความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดภายใน

เวลาที่กําหนด 

 2.3  ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน

ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค และนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดประโยคที่

ตองการ 

  2.4  ความคิดคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิด

ในส่ิงที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใหคิดประโยชนของหนังสือพิมพใหไดมากที่สุดภายใน

เวลาที่กําหนดให 

3. ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดโดยแบงออกเปน 

3.1 ความยืดหยุนที่เกิดข้ึนไดในทันที 

3.2 ความยืดหยุนทางการดัดแปลง 

 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนข้ันตอน 

สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณข้ึน ความคิดละเอียดลออจัดเปน

รายละเอียดที่นํามาตกแตง ขยายความคิดคร้ังแรกใหสมบูรณข้ึน 

 ความคิดสรางสรรคประกอบดวยกระบวนการคิด 4 ข้ันตอน (วิชัย วงษใหญ 2523,4) ดังนี้ 

(1) กระบวนการของความรูวามีความยุงยาก มีปญหา ชองวางของขอมูลเกิดข้ึน 

(Sensory Problem) 

(2) กระบวนการของการคาดคะเนหรือการสรางสมมติฐานเกีย่วกับปญหานั้นข้ึนมา 

(Formulating Hypothesis) 

(3) กระบวนการทดสอบการคาดคะเนหรือสมมติฐาน (Testing Guess) 

(4) กระบวนการของการคิดตอผลลัพธที่ไดมา (Communicating the results) 

สรุปไดวา บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคพยายามคิดแกปญหาเม่ือมีความรูสึก 
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วามีปญหาโดยใชกระบวนการคิดอยางสรางสรรค ซ่ึงประกอบดวยข้ันเตรียม ในข้ันนี้ตองอาศัย

พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือข้ันรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูกระบวนการคิด ข้ันคิด

ออก ข้ันพิสูจน และปรับปรุงผลที่ไดจากกระบวนการคิดสรางสรรค คือ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร กฎ 

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร และแนวตาง ๆ ที่จะนําไปใชในการแกปญหาและส่ิงที่จะชวยใหเกิด

กระบวนการคิดอยางสรางสรรค คือ ความรูพื้นฐานจินคนาการและการพิจารณาตัดสินใจของแตละ

บุคคล 

 

การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 การคิดวิจารณญาณเปนสมรรถภาพทางสมองอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนกระบวนการคิดที่ซับซอน

และมีความสําคัญยิ่งในสังคมยุคขอมูลขาวสารที่ปรากฏ พบวา มีบุคคลตาง ๆ พยายามสังเกตและ

วัดการคิดวิจารณญาณโดยมีคะแนนจากการวัดเปนเคร่ืองมือบงช้ีโดยอาศัยทฤษฎีความสามารถ

ทางสมองหรือหลักการใดหลักการหนึ่งมาอธิบายลักษณะหรือองคประกอบ 

แนวคิดสําคัญของการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 

 1.  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความสนใจในการแสวงหาความรู ตลอดจนมีนิสัยในการ

คนหาหลักฐานมาสนับสนุน ส่ิงที่อางวาเปนจริง 

 2.  ความรู (Knowledge) ความสามารถในการอนุมาน (Inference) การสรุปใจความสําคัญ 

(Abstraction) และการสรุปเปนกรณีทั่วไป โดยพิจารณาจากหลักฐานและหลักตรรกศาสตร 

3.   ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถที่จะนําทัศนคติ และความรูดังกลาวขางตนมา

ประยุกตใชพิจารณาตัดสินปญหาสถานการณตาง ๆ หรือขอสรุปตาง ๆ ได 

การคิดวิจารณญาณ เปนการคิดประมวลความรูที่หลักฐานที่ชัดเจน สรุปปญหาที่เกิดข้ึน

ดวยความรูสึกความคิดที่เปนหลักการมีเหตุผลในการตัดสินแกปญหาเร่ืองนั้น ๆ ไดอยางรอบคอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิจารณญาณ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิจารณญาณเปนการจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่ใชเนื้อหาวิชาเปนส่ือกลาง ประกอบดวย กิจกรรมการคิดวิจารณญาณ 

การอภิปราย การตอบคําถาม การทดลอง และการสรุปผลอันเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนไดทั้ง

ความรูและในสวนที่ เปนขอเท็จจริงซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้ (วิไลวรรณ ปยะกรณ 

25235,6-8) 

1) ข้ันตระหนักและมองเห็นปญหา 

2) ข้ันการตั้งสมมติฐาน 

3) ข้ันปฏิบัติการทดลอง 

4) ข้ันสรุปผลการเรียนรู 
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การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนความคิดที่เกี่ยวของกับตัวแปรทุกอยางที่สงผลตอความคิด

ความเช่ือของเราในอันที่จะตัดสินใจวาจะเช่ือหรือไมเช่ือ จะทําหรือไมทําส่ิงตางๆ  หรือองคประกอบ

นั้นจะสงผลใหเกิดองคความรูกับผูเรียนในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมีความสุข 

การคิดเปน (Khit-Pen) 

 เปนการคิดเพื่อแกปญหาโดยตรงเนื่องจากการคิดจะมีจุดเร่ิมตนที่ตัวปญหา แลวพิจารณา

ถึงขอมูล 3 ประเภท คือ ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและส่ิงแวดลอม และขอมูลดานวิชาการ 

ตอจากการพิจารณาถึงขอมูล 3 ดานอยางรอบคอบแลว ผูที่จะแกปญหาตัดสินใจเลือกแนวทางที่จะ

ปฏิบัติเพื่อแกปญหาถาหากกระทําเพื่อแกปญหาและความทุกขหรือความไมพอใจของบุคคลหายไป 

กระบวนการคิดจะยุติลง แตถาหากบุคคลยังรูสึกไมพอใจ ก็ถือวาปญหายังแกไมได ดังนั้นบุคคลจะ

เร่ิมกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาอีกคร้ัง (อุนตา นพคุณ 2526,39; ปฐม นิคมานนท 2528,203)  

 สมบูรณ ศาลยาชีวิน(2526,15-20) ไดเสนอหลักการของการสอนเพื่อใหคนคิดเปน เปน

กระบวนข้ันตอนใหม ๆ 5 ข้ันตอน คือ 

1) การตระหนักถึงปญหา (การสํารวจปญหา,การจัดหมวดหมู,ลําดับความสําคัญของ

ปญหาและจําแนกปญหาที่จะตองแกไขกอนหลัง) 

2) การแสวงหาวิธีการหรือแนวปฏิบัติในการแกปญหา (การรวบรวมขอมูล) 

3) การวิเคราะหขอมูล 

4) การสรุปตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่เหมาะสมที่สุด 

5) การนําไปปฏิบัติและตรวจสอบ 

ในแตละข้ันตอนของการคิดนั้นจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การตระหนักในปญหา 

- พฤติกรรมของผูเรียนคือ การสํารวจปญหาที่เผชิญอยูในปจจุบัน หรือการคิดการณถึง

ปญหาในอนาคต 

- พฤติกรรมการจําแนกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาและปญหาที่จะตองแก

ลําดับกอนหลัง 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาแนวทาง 

- พฤติกรรมของผูเรียน คือ การแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาหลาย ๆ 

      ดานโดยการคิดการคนควา  การสนทนาแลกเปล่ียนทัศนะกับผูอ่ืนการศึกษาดูงาน 

ขั้นท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล 

- พฤติกรรมาของผูเรียน คือ การจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู วิเคราะหเปรียบเทียบสวนที่

คลายกัน เหมือนกัน ขัดแยงกัน เพื่อหาความสัมพันธแลวสรุปเปนหลักหรือแนวคิดแนว

ปฏิบัติหลาย ๆ วิธี 
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ขั้นท่ี 4 การสรุปหรือการตัดสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด 

- พฤติกรรมของผูเรียน คือ การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละวิธีและการตัดสินใจ

เลือกวิธีที่ดีที่สุดหลังจากไดคิดรวบรวมและแลกเปล่ียนทัศนะ 

ขั้นท่ี 5 การลงมือปฏิบัติและการตรวจสอบ 

- พฤติกรรมของผูเรียน ถือการวางแผนปฏิบัติ การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน  

- การบันทึกผลการปฏิบัติและอุปสรรคปญหาทุกข้ันตอน และการวางแผนแกไขอุปสรรค

อยางสมํ่าเสมอ 

 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการคิดเปน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา:อุนตา นพคุณ.2528.แนวความคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการ

พัฒนาชุมชนเร่ืองคิดเปน. กรุงเทพมหานคร:กรุงสยามพิมพ,หนา36 

สรุปไดวา กระบวนการ “คิดเปน” คือกระบวนการคิดแกปญหาตามกระบวนการ

วิทยาศาสตร และสามารถลําดับข้ันตอนของกระบวนการ “คิดเปน” ไดดงันี้ 

1) มีปญหา 

2) ใชขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอม และวิชาการ 

ปฏิบัติ 

พอใจ 
 
 
 

ตัดสินใจ 

ปญหา เริ่ม กระบวนการแกปญหา ความสุข 

ขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

ขอมูลวิชาการ 

ไมพอใจ 
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3) ผสมผสานขอมูล 

4) ตัดสินใจ 

5) ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ 

 การคิดเปน เปนกระบวนการแกปญหาที่เกิดข้ึนอาศัยกระบวนการจากข้ันที่ 1-5 เพื่อใชใน

การตัดสินใจและแกปญหาใหมีขอผิดพลาดนอยที่สุด 

 

องคประกอบของการคิดเปน 

 แนวคิดเร่ือง “คิดเปน” ตองใชขอมูลในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจแกปญหา ดังนี้  

(นุสร จําปาวัลย 25235,35-36; นิลุบล ฉลวยศรี 2536,48-49) 

 1.   ขอมูลประเภทตนเอง โดยการพิจารณาตนเองในดานที่เกี่ยวกับสุขภาพ วัย ความพรอม

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู เปนตน 

 2. ขอมูลประเภทสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ทางดาน

ศีลธรรม วัฒนธรรม คานิยม กฎหมาย ประเพณี ความเช่ือ สภาพภูมิประเทศ ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม เปนตน 

 3.  ขอมูลประเภทวิชาการ โดยการพิจารณาส่ิงที่เปนความรูความจริงทางดานวิทยาศาสตร 

หรือความรูจากตําราวิชาการ ความรูจากการวิจัยตาง ๆ เปนตน 

  จะเห็นไดวาแนวความคิดที่แบงขอมูลเปน 3 ประเภทขางตนนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ

นักมนุษยนิยมที่มีความเช่ือพื้นฐานวา มนุษยเปนสวนหนึ่งของส่ิงแวดลอมมีศักดิ์ศรี คุณคา ความดี 

เช่ือถือและไววางใจได สามารถตระหนักถึงความคิด อารมณ ความรูสึกของตนทําใหสามารถ

ตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัว และตองการความเปนอิสระในการ

พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา ดังนั้นการที่มนุษยจะคิดหรือตัดสินใจแกปญหาใด ๆ ควรจะไดมีการ

นําขอมูลทั้ง 3 ประเภทดังกลาวมาประกอบการคิดและตัดสินใจแกปญหา 

  

การเรียนการสอนผูใหญเพื่อพัฒนาความสามารถในการ  “คิดเปน” 

 นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการ  “คิดเปน” ดังนี้ 

 วิเชียร โตรัมภพิมาย (2518,2-10) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การ “คิดเปน” วาตองแกไขส่ิงตอไปนี้ 

 1.  ครูผูสอนตองทําความเขาใจใหถองแทเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาที่วางไววาการศึกษา

มิไดมุงใหผูศึกษาเกิดความรูความจําเพียงอยางเดียว แตมุงใหผูศึกษามีทั้งความชํานาญหรือทักษะ 

และทัศนคติหรือความคิดใหเจริญงอกงามไปพรอม ๆกัน  
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 2.  ตองดําเนินการแกไขระบบการเรียนการสอนในปจจุบันเสียใหม อยาไดมุงใหผูเรียทองจํา

เพียงอยางเดียว แตตองใหผูเรียนมีพัฒนาการทุก ๆดาน 

 3.  การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอน 

 

 

 วิธีการสอนเพื่อสนองความตองการของคน “คิดเปน” เปนการสอนแบบแกปญหาโดยเร่ิม

จากปญหาเปนอันดับแรก แลวจึงใชวิธีการแหงปญหา หรือวิธีการทางวิทยาศาสตรทั้ง 5 ข้ัน ในการ

แกปญหาคือ ข้ันตั้งปญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แลวสรุปผลออกมาใน

ตอนทาย และผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อจะใหผูเรียนคิดเปนนั้น ยอมจะตอง

สนใจกิจกรรมเทคนิควิธีการที่จะใหผูเรียนคิดเปน ซ่ึงเปนที่ยอมรับโดยทุก ๆ ฝาย การ”คิดเปน” จะ

เกิดข้ึนไดตองอาศัยครูที่คิดเปน และรูจักใชกิจกรรมเทคนิคตาง ๆ ชวยฝก อบรมใหผูเรียนรูจักใช

กระบวนการ “คิดเปน” 

 

3.3  การบริการทางวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการ หมายถึง การบริการดานตาง ๆ  ที่สถานศึกษาบริการใหแกนักศึกษา 

เชน การจัดทําคูมือนักศึกษา การรับเขาศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดอาจารยที่ปรึกษา การ

สอนซอมเสริม หรือการจัดบริการอ่ืนใดที่มีสวนชวยงานวิชาการแกนักศึกษา ไดแก การบริการ

หองสมุด การบริการวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ ที่ใชในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  

(เยาวลักษณ คัดโนภาส 2523,8; สงวน สหวงษ 2526,7) 

 การบริการทางวิชาการเปนการบริการตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดบริการใหแกนักศึกษาเพื่อให

นักศึกษาไดรับความสะดวกเปนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา การใหบริการทาง

วิชาการแกนักศึกษาเปนงานสําคัญที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา ใน

ดานชีวิตความเปนอยูและการศึกษาเลาเรียน การใหบริการทางวิชาแกนักศึกษาที่เหมาะสมจะทําให

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรลุเปาหมายยิ่งข้ึน การใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาจะตอง

สอดคลองและเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน นโยบาย การบริหาร กฎระเบียบ

ขอบังคับตางๆ การใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

นักศึกษาทุกคนควรไดรับการบริการและบริการนั้นๆ ควรเปนการพัฒนานักศึกษา โดยทั่วไป

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา บริการที่

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมี คือ สนามกีฬา ที่พักผอน ไปรษณีย โทรศัพท สาธารณะ รานคา ราน

หนังสือ รานอาหาร บริการน้ําดื่ม บริการเสียงตามสาย รวมถึงการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยของ

ทรัพยสินและผูที่อยูในสถาบันอุดมศึกษา 
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 การบริการวิชาการเปนบริการ ที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  

(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2530,103) แบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้  

1) งานทะเบียน ใหบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การออกใบรับรองผล ใบคะแนน 

ตลอดจนออกใบปริญญาบัตรแสดงความสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2) การปฐมนิเทศ เปนงานที่จะวางพื้นฐานความรูใหแกนักศึกษาไดเขาใจสภาพทุกอยาง

ของสถาบัน 

3) การปจฉิมนิเทศ เปนการเตรียมนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ดีตามที่สังคมปรารถนา 

4) การสอนเสริม เปนการบริการใหแกนักศึกษาที่มีพื้นฐานออนในบางวิชาไดพัฒนาทักษะ

และความรูใหทันตามที่หลักสูตรกําหนด 

 

4.  ทฤษฎีและหลักการเรียนรูท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 

4.1  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 คําวา  “การพัฒนาหลักสูตร”  (Curriculum  Development)  มีความหมายอยู 2 นัย  โดยนัย

ความหมายแรก  หมายถึง  การทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดีข้ึน  และนัยที่สอง  เปนการสราง

หลักสูตรข้ึนมาใหม  (สงัด  อุทรานันท, 2532, หนา 31, เซเลอร  และอเล็กซานเดอร  (Saylor  and  

Alexander), 1971, หนา 7  อางถึงใน  ดร.  ประยงค  เนาวบุตร, 2546, หนา  53) 

 มีคําศัพทอีกหลายคําที่มีความหมายใกลเคียงกับการพัฒนาหลักสูตร  ไดแก  คําวา  การ

ออกแบบหลักสูตร  (curriculum  design)  การจัดหลักสูตร  (curriculum  organization)  การราง

หลักสูตร  (curriculum  planning)  การทําหลักสูตร  (curriculum  making)  การสรางหลักสูตร  

(curriculum  construction)  การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร  (curriculum  management)  การปรับปรุง

หลักสูตร  (curriculum  improvement)  การแกไขปรับปรุงหลักสูตร  (curriculum  revision)  และการ

เปล่ียนแปลงหลักสูตร  (curriculum  change) 

 จากคําศัพทตางๆ ที่กลาวถึงเม่ือพิจารณาโดยรวมแลว  คําวา “การพัฒนาหลักสูตร” เปน

คําที่มีความหมายกวางกวาคําอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะข้ันตอน  และมีคําศัพทที่มีความหมาย

ใกลเคียงมากข้ึน  ไดแก  การออกแบบหลักสูตร  และการรางหลักสูตร  สวนคําวา  การสราง

หลักสูตร  มีความหมายแคบ  หมายถึงการสรางหรือการทําหลักสูตรหรือรายวิชาข้ึนมาใหมแตอยาง

เดียว  สวนการปรับปรุงหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  จะเนนที่การดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว 

 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ

จัดทําหลักสูตรข้ึนใหม  และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลว  ดังนั้น  เม่ือกลาวถึงการพัฒนา
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หลักสูตรจะกลาวถึงตั้งแตการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนาหลักสูตร การ

ดําเนินการรางหลักสูตร  การกําหนดจุดมุงหมาย  การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ  การ

เรียนรู  กําหนดการวัดและการประเมินผลการดําเนินการใชหลักสูตร 

 

4.2  ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

 สภาวะโลกมีการเปล่ียนแปลงตอเนื่องอยูตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงมีทั้งสภาพแวดลอม

ตามธรรมชาติ  และสภาพแวดลอมที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย  ความเจริญกาวหนาทางดาน

วิทยาการตาง ๆ  ในยุคโลกาภิวัตน  มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม  และเศรษฐกิจกับทุก

ประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  การศึกษาโดยใชหลักสูตรเดิมอยูจะไมสามารถพัฒนาทรัพยากร

บุคคลใหมีคุณภาพและเตรียมพรอมกับสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได การพัฒนา

หลักสูตรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาอยูเปนระยะเม่ือหลักสูตรเดิมไมมีความเหมาะสมเพียงพอ  การ

พัฒนาหลักสูตรมีสําคัญตอปจจัยดานตาง ๆ  ดังนี้ (ดร.ประยงค  เนาวบุตร,2546, 53) 

 4.2.1    การพัฒนาเศรษฐกิจ  สภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีรวดเร็วมาก  ระบบ

การคาในระดับโลกหรือภูมิภาคที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศมีหลายอยางมากข้ึน  เชน  

องคการการคาโลก  (WTO)  เขตการคาเสรี  (AFTA)  การปรับตัวดานการคาไมทันกัน  สภาวะการ

เปล่ียนแปลงระดับโลกทําใหเสียเปรียบคูแขงในตางประเทศ  อาชีพเกิดใหมมีมากข้ึน  การพัฒนาให

ผูเรียนสามารถสรางอาชีพดวยตนเองมีความจําเปนมากข้ึน 

 4.2.2     การพัฒนาการเมืองและการปกครอง  การปลูกฝงแนวความคิดที่ชวยสงเสริม

ความเปนประชาธิปไตยอยางถูกตองเปนส่ิงสําคัญ  ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาในเร่ืองการซ้ือสิทธิขาย

เสียงในการเลือกผูแทนแตละคร้ังที่ยังคงมีมากอยูใหหมดไป 

 4.2.3     การพัฒนาสังคม  โดยที่สังคมคาดหวังทีจ่ะใหการศึกษาชวยปลูกฝงและถายทอด

วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมสืบตอไป  ซ่ึงขณะนี้การไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศกําลังเขา

มาและรวดเร็ว  โดยเฉพาะจากส่ืออิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนปญหาสังคมในกลุมวัยรุน  ไดแก  ปญหา

ยาเสพติด  ปญหาโรคเอดส  นอกจากนี้ยังมีปญหาสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศ  เชน  

สภาพสังคมที่มีความแตกตางกันมากของสังคมเมืองกับสังคมชนบท  สภาพปญหาตาง ๆ  เหลานี้  

หลักสูตรที่พัฒนาใหมตองชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนดวย 

 

 4.2.4    การพัฒนาดานวิชาการ  ความรูวิทยาการตาง ๆ  มีเพิ่มข้ึนรวดเร็วมาก  

โดยเฉพาะความรูความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่มี

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสังคมเร็วมาก  เชน  เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  คอมพวิเตอร  
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ตลอดจนความรูใหม ๆ  ดานชีวภาพการปรับแตงพันธุกรรม  การพัฒนาหลักสูตรตองเตรียมพรอม

ผูเรียนใหพรอมรับวทิยาการใหมไดทนักับความกาวหนาได 

 4.2.5    การแกปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ การใชทรัพยากรธรรมชาติ

จนเกินขีดจํากัดมีผลตออนาคตของคนรุนตอไปทําใหไมมีทรัพยากรธรรมชาติเพยีงพอ  ปญหามลพิษ

ทั้งทางน้ํา  ทางบก  และทางอากาศมีมากข้ึน  การพัฒนาหลักสูตรชวยลดปญหาดานนี้ลงได  โดย

สรางความตระหนักใหกับผูเรียนไดรับรูในปญหาเหลานี้ใหไดความรูในการรองรับปองกันปญหาหรือ

อาจถึงข้ันชวยแกไขปญหาดวยในบางสวน 

 การสรางความคาดหวังของสังคมในประเทศตองการใหสังคมไทยเปนเชนไร  การพัฒนา

หลักสูตรก็นําส่ิงคาดหวังนั้นมากําหนดในจุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อสรางสังคมใน

อนาคตใหเปนไปตามที่คาดหวังตอไป 

 

4.3.  หลักการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหบรรลุผลดีตามจุดมุงหมายที่วางไวตองดําเนินงานตามหลักการ  

ดังนี้  (อัจฉรา  ประไพตระกูล,  ม.ป.ป.  อางถึงใน  รองศาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  

2546,  หนา  53) 

 4.3.1  การพัฒนาหลักสูตรตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ  มีลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่อง  

ซ่ึงจะตองเร่ิมจากการวิเคราะหหลักสูตร  การวางจุดมุงหมาย  การปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ของ

หลักสูตร  นอกจากนี้การดําเนินงานแตละข้ันตอนนั้น  ผูดําเนินงานจะตองคํานึงวา  ควรจะเร่ิมจาก

จุดใดกอน  และจะดําเนินงานตอไปอยางไร  เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย 

 4.3.2   ผลงานตาง ๆ  ทางดานหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม  ควรมีประสิทธิภาพ

มากกวาหลักสูตรเดิม  ทั้งนี้ผูดําเนินการพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงวิธีการตาง ๆ  ในการ

ดําเนินงาน  หลักการที่สําคัญและแนวปฏิบัติ  เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

 4.3.3  การฝกอบรมครูประจําการเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร  ตองทําใหครู

ประจําการไดเขาใจหลักสูตรใหม  เนื้อหาสาระของวิชา  ทักษะใหม ๆ  ที่ผูเรียนตองเรียนรู  ความ

คิดเห็นและทัศนคติที่ตางไปจากหลักสูตรเดิม  ความเขาใจในส่ิงตาง ๆ  เหลานี้  ใหครูสามารถ

ดําเนินการสอนตามหลักสูตรใหม  เพื่อใหการเรียนการสอนของผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว

ได 

 4.3.4    การพัฒนาทางจิตใจและเจตคติของผูเรียน  เปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา

หลักสูตร  การพัฒนาดานนี้ของผูเรียนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปในทางที่ดีข้ึน  มี

สุขนิสัยในการทํางาน  สามารถที่จะปรับตนเองใหดําเนินชีวิตและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
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 4.3.5    ความรวมมือและการประสานงาน  จากผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทุก

ฝายเปนเร่ืองสําคัญ  เพราะการพัฒนาหลักสูตรเปนงานที่ยุงยากและซับซอน  การแบงงานและ

กําหนดบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในแตละฝายจะชวยใหการพัฒนาหลักสูตรบรรลุผลไดด ี

 

4.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 สําหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมีหลายรูปแบบ  ข้ึนอยูกับผูเสนอรูปแบบนั้นมีหลักการ

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอยางไร  อยางไรก็ตามกระบวนการที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรจะมี

องคประกอบที่สําคัญคลายกันไมวาจะเปนหลักสูตรระดับใด 

 4.4.1.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 

 ไทเลอร  (Ralph W. Tyler,  1950  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  

2546,  หนา  56)  ไดวิเคราะหกระบวนการหลักสูตรและการสอน  โดยยึดคําถามหลักที่เปนพื้นฐาน

ในการพัฒนาหลักสูตร  4  ขอ  ดังนี้ 

  1.  มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนจะตองใหผูเรียนไดรับ 

  2.  มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

  3.  ประสบการณทางการศึกษาที่กําหนดไวนั้น  จะจัดใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

  4.  ทราบไดอยางไรวา  ผูเรียนไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวแลวนั้น 

 

  จากคําถามทั้ง  4  ขอนี้สามารถสรุปข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรไดเปน  

4  ข้ันตอน  ซ่ึงนักศึกษาหลายทานไดเสนอไว  ดังภาพที่  2.2 

 
ภาพท่ี 2.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
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การประเมินผล 
 

การเลือกและจดั

ประสบการณการเรียนรู 
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สําหรับรายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  มีดังนี้ 

 1.  การคัดเลือกวัตถุประสงค  เปนการเลือกวัตถุประสงคของหลักสูตร  จะตองอาศัย

ขอมูลพื้นฐาน  3  ประการ  คือ  ขอมูลทางดานเนื้อหาวิชา  ขอมูลทางดานตัวผูเรียน  และขอมูล

ทางดานสังคม  เม่ือเลือกวัตถุประสงคไดแลวตองนํามาพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งโดยมีเกณฑในการ

คัดเลือก  2  ดาน คือ  เกณฑจากปรัชญา  และจิตวิทยาการเรียนรู  ซ่ึงจะทําใหวัตถุประสงคที่ผาน

การพิจารณามีลักษณะที่เจาะจงมากข้ึน  ซ่ึงไทเลอรเรียกวัตถุประสงคในระดับนี้วา  จุดประสงค

ของการสอน  (instructional objectives) 

 2.  การคัดเลือกประสบการณ  เปนการเลือกประสบการณการเรียนรู  โดยคัดเลือกให

สอดคลองกับวัตถุประสงค  ตรงกับหลักการเรียนรู  และพัฒนาการของผูเรียน 

 3.  การจัดลําดับประสบการณ  เปนการจัดเรียงลําดับประสบการณบรรจุในหลักสูตร

จะตองจัดอยางเปนระบบ  เรียงตามลําดับข้ันตอน  และจะตองมีเนื้อหาครบทุกดาน  ทั้งความคิด  

หลักการ  คานิยม  และทักษะ  ตลอดจนตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู  

และธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน 

 4.  การประเมินผล  เปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร  นักการศึกษาตอง

คิดวิธีการประเมินผลวา  กระบวนการทั้งหมดของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด  สามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 

 

4.4.2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

  ทาบา  (Hilda Taba,  1962  อางถึงใน  รองศาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  

2546,  หนา  57)  มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยเช่ือวาครูเปนผูนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจึง

ควรเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจึงเปนแบบจากลางข้ึนสูบน  

(Grass-Roots Approach)  ซ่ึงเปนกระบวนการสรางหลักสูตรจากระดับผูปฏิบัติเสนอตอระดับผูบริหาร  

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบนี้มี  7  ข้ันตอน  ซ่ึงครูควรเปนผูมีบทบาทสําคัญในข้ันตอนตาง ๆ  

ดังนี้ 

  1.  วินิจฉัยความตองการ  (Diagnosis of Needs)  ผูสรางหลักสูตรจะตองสํารวจ

ปญหาความตองการและความจําเปนของผูเรียนและสังคม 

  2.  กําหนดจุดประสงคของการศึกษา  (Formulation of Objectives)  เม่ือไดรับ

ความตองการและความจําเปนของผูเรียนแลวนํามากําหนดจุดประสงคใหสอดคลองกัน 

  3.  คัดเลือกเน้ือหาสาระ  (Selection of Content)  เนื้อหาสาระจะตองสอดคลอง

กับจุดประสงค  และเนื้อหาที่คัดเลือกมานั้นตองมีความถูกตอง  เที่ยงตรง  และมีความเช่ือถือได 
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  4.  การจัดลําดับเน้ือหาสาระ  (Organization of Content)  การจัดเนื้อหาสาระ

บรรลุในหลักสูตรตองมีความตอเนื่อง  ตรงกับวุฒิภาวะของผูเรียน  ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูได  

และตรงกับความสนใจ 

  5.  การเลือกสรรประสบการณการเรียนรู   (Selection of Learning 

Experiences)  ผูสรางหลักสูตรตองคิดวิธีการที่จะใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับความรูที่จัดไว  มีวิธีเลือก

หรือวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูอยางไร  ผูเรียนจึงจะเกิดประสบการณตามที่กําหนดไว 

  6.  การจัดประสบการณการเรียนรู  (Organization of Learning Activities)  

เชนเดียวกับเนื้อหาสาระที่เราจะตองจัดใหเปนลําดับตอเนื่องกัน  มีระบบกิจกรรมการเรียนรูก็

จําเปนตองเรียงลําดับตามเนื้อหาสาระที่จัดไว  และผูสอนก็จําเปนตองจัดลําดับของกิจกรรมให

สอดคลองกับลักษณะของผูเรียนของตน 

  7.  กําหนดสิ่งท่ีประเมินและวิธีการประเมิน  (Determination of what to 

evaluate and the ways and means of doing it)  ผูสรางหลักสูตรตองคิดวิธีการที่จะประเมินผล

หลักสูตรวาบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม  สําหรับการเรียนการสอนเปนหนาที่ของครูและ

นักเรียนจะตองประเมินวามีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายหรือไม 

 

4.4.3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซยเลอรและอเล็กซานเดอร 

เซยเลอรและอเล็กซานเดอร  (Saylor and Alexander,  1974  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  

ดร.ทวศีักดิ์  จนิดานุรักษ,  2546,  หนา  58)  ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  โดยกําหนดเปน

ข้ันตอนที่มีความสัมพนัธเกี่ยวเนื่องกนั  ดังภาพ  

ภาพท่ี  2.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซยเลอรและอเล็กซานเดอร 
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หลักสูตร  ผูวางแผน

หลักสูตรตดัสินใจ

เลือกคุณลักษณะ  

ไดแก  เน้ือหาการจัด

หลักสูตร  และโอกาส

การเรียนรูท่ี

เหมาะสม 

การนําหลักสูตรไปใช  

ผูสอนตัดสินใจเลือก

ประสบการณ  หรือ

สาระการเรียนรู

แผนการสอนเลือก

วิธีการสอน  และสื่อท่ี

ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนร 

การประเมิน

หลักสูตร  

นักพัฒนาหลักสูตร

และครูผูสอน

วิธีการประเมิน

ประสิทธิผลของ

หลักสูตร 

ผลยอนกลับและปรับปรุง 
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สําหรับรายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตร  มีดังนี้ 

 1.  เปาหมาย  จุดประสงค  และขอบเขต  นักพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ  4  ดาน  คือ  พัฒนาการของมนุษย  

ความสัมพันธระหวางบุคคล  ทักษะทางดานการเรียนรู  และความชํานาญพิเศษ  แตไมจําเปนตอง

จํากัดอยูขอมูลเพียง  4  ดานที่กลาวมาแลว  อาจจะมีขอมูลดานอ่ืนประกอบดวย  ซ่ึงจะตอง

พิจารณาจากตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่อยูภายนอกระบบของโรงเรียน  ไดแก  ความตองการของชุมชน  

กฎหมายของรัฐ  การเมือง  แนวคิดทางปรัชญา  และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตร 

 2.  การออกแบบหลักสูตร  เม่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานและตัวแปรตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอการ

สรางหลักสูตรและนํามาพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรแลว  ผูสรางหลักสูตรจะตอง

ดําเนินการคัดเลือกเนื้อหาสาระ  จัดลําดับเนื้อหาสาระ  และจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลอง

กัน  ในข้ันตอนนี้จะใชหลักการทางดานปรัชญาเปนเกณฑในการคัดเลือกเนื้อหาสาระและ

ประสบการณการเรียนรู  ผูสรางหลักสูตรมีความเช่ือในหลักการของปรัชญาสาขาใด  รูปแบบของ

หลักสูตรก็จะเนนไปทางนั้น  เชน  ถายึดหลักปรัชญาสาขารัตถนิยม  หลักสูตรก็จะเนนทางดาน

เนื้อหาวิชา  ถาเปนปรัชญาสาขาพิพัฒนาการนิยม  หลักสูตรก็จะเนนตัวผูเรียนและกิจกรรม  ถาเนน

ปรัชญาปฏิรูปนิยม  หลักสูตรก็จะเนนทางดานสังคม 

 3.  การนําหลักสูตรไปใช  เม่ือหลักสูตรไดรับการวางแผนแลว  ครูก็จะตองนํามาวาง

แผนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  ครูจะเปนผูเลือกวิธีการสอน  ส่ือการสอน  และจัดประสบการณ

ที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่วางไว 

 4.   การประเมินหลักสูตร  เปนข้ันตอนสุดทายของการพัฒนาหลักสูตร  ผูพัฒนาหลักสูตร

และครูจะเปนผูเลือกวิธีการประเมินผลหลักสูตรซ่ึงจะประเมินตัวหลักสูตร  คุณภาพของการสอน  

และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ผูพัฒนาหลักสูตรจะนําผลการประเมินมาพิจารณาวาควรจะ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรในสวนใด  จะยังคงใชตอไปอีกหรือไม  หรือจะยกเลิกไมใชอีกตอไป 

 

4.4.4.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกูดแลดและริชเทอร 

 กูดแลดและริชเทอร  (Goodlad and Richter,  1979  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  ดร.

ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  2546,  หนา  59)  ไดเสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรโดยเร่ิมที่การ

วิเคราะหคานิยมจากวัฒนธรรมและสังคมที่กําลังปรากฏอยู  ดังภาพที่  2.3  แลวนํามากําหนดเปน

จุดมุงหมายทางการศึกษา  แลวจุดมุงหมายนี้นํามาขยายเปนจุดประสงคทั่วไปทางการศึกษา  ซ่ึง

ประกอบดวย  2  องคประกอบใหญ  คือ  สวนเนื้อหาสาระ  และสวนพฤติกรรมที่จะตองปลูกฝงแก

ผูเรียน  จุดประสงคทั่วไปของการศึกษาชวยในการกําหนดโอกาสการเรียนรูของผูเรียน  ซ่ึงหมายถึง  

สถานการณใด ๆ  ที่จัดข้ึนภายในบริบทของโปรแกรมทางการศึกษา  เพื่อตองการใหบรรลุถึง
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จุดหมายปลายทางที่กําหนด  จากนั้นเปนการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษา

ซ่ึงแบงออกไดเปนทั้งดานพฤติกรรมและดานเนื้อหาสาระ  จากนั้นจึงออกแบบหรือคัดเลือกโอกาส

การเรียนรูเฉพาะ  (Specific Learning Opportunity)  ที่จัดข้ึนเฉพาะสําหรับกลุมผูเรียน  หรือผูเรียนแต

ละคน  ซ่ึงเรียกวา  ศูนยการจัดการ  (Organizing Center)  การใหขอมูลยอนกลับและการปรับปรุง

ในองคประกอบตาง ๆ  โดยพิจารณาจากการวิเคราะหพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของ

ผูเรียนวาเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม  ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายของภาพที่  2.4 

 

ภาพท่ี  2.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกูดแลดและริชเทอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คานิยมของสังคม 

จุดมุงหมายทางการศึกษา 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมทัว่ไปทางการศกึษา 

ดานพฤติกรรม ดานเน้ือหาสาระ 

โอกาสการเรียนรู 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมเฉพาะทางการศึกษา 

โอกาสการเรียนรูเฉพาะกลุม

ผูเรียน/ตัวผูเรียน 

ผูเรียน 

ดานพฤติกรรม ดานเน้ือหาสาระ 
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4.4.5.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฮันกิน 

 ฮันกิน  (Hungins)  ไดเสนอรูปแบบาการพัฒนาหลักสูตรโดยแบงออกเปน  7  ข้ัน  คือ  1)  

กําหนดมโนมติดานปรัชญา  2)  การวินิจฉัยหลักสูตร  3)  การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ   

4)  การคัดเลือกประสบการณ  5)  การนําหลักสูตรไปใช  6)  การประเมินหลักสูตร  และ  7)  การ

ดูแลหลักสูตร  รูปแบบนี้แตกตางจากรูปแบบที่ไดกลาวมาแลว  2  ประการ  คือ  ประการที่หนึ่ง  

รูปแบบนี้มีกระบวนการใหขอมูลยอนกลับและการปรับปรุงซ่ึงแสดงดวยเสนประ  การใหขอมูล

ยอนกลับและการปรับปรุงหลักสูตรจะตองทําทุกข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร  เชน  ในขณะที่

กําลังอยูในข้ันคัดเลือกเนื้อหาสาระ  ก็อาจจะทําการหรือกลับไปข้ันที่  1  คือข้ันพิจารณาขอมูล

เบื้องตนใหม  การเขียนรูปแบบนี้จะทําใหมองเห็นภาพของการพัฒนาหลักสูตรเปนวัฏจักรของการ

ทํางานมากกวารูปแบบอ่ืน 

 สําหรับขอแตกตางประการที่สอง  คือ  มีข้ันที่  1  เพิ่มเขามาอีก  1  ข้ัน  คือ  การทําใหเกิด

มโนมติดานปรัชญา  ผูสรางหลักสูตรจะตองเขาใจหลักการของปรัชญาสาขาตาง ๆ  และตัดสินใจ

เลือกหลักปรัชญาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  และผูเรียนในขณะนั้นเปนหลักในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 สําหรับข้ันตอนอ่ืนก็คลายรูปแบบที่กลาวมาแลว  คือ  ข้ันที่  2  เปนการวินิจฉัยหลักสูตรเพื่อ

คัดเลือกวัตถุประสงค  ข้ันที่  3  คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ  ข้ันที่  4  คือการคัดเลือกประสบการณ  

ซ่ึงรวมถึงการจัดรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ  ข้ันที่  5  เปนข้ันการนําหลักสูตรไปใช  

เปนข้ันที่รวมทั้งการทดลองใชหลักสูตร  การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรและการประชาสัมพันธ  

การอบรมการใชหลักสูตรใหแกโรงเรียนตาง ๆ  ข้ันที่  6  การประเมินผลรวมทั้งการประเมินผลยอย  

และการประเมินผลรวมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชหลักสูตร  และข้ันที่  7  เปนการดูแล

หลักสูตรโดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงในแตละข้ันตอนตลอดเวลา  แสดงดังภาพที่  2.5 
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ชวยในการ

คัดลอก 

ภาพท่ี  2.5  แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฮันกิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4.6.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟอกซ 

 ฟอกซ  (Robert S. Fox  อางถึงใน ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  2546:61)  มีแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตร  โดยเร่ิมจากนักพัฒนาหลักสูตรกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  ดังภาพที่  2.6 โดย

พิจารณาจากคานิยมและวัฒนธรรมในสังคม  การตัดสินใจคัดเลือกพิจารณาในสวนสําคัญ  3  สวน  

คือ  กระบวนการพัฒนาการและการเรียนรูของนักเรียน  ความตองการของสังคม  และความรูใน

สาขาวิชาตาง ๆ  ความรูเหลานี้เปนแนวทางสําหรับนักพัฒนาหลักสูตรในการคัดเลือกเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตรส่ือการเรียนการสอน  รูปแบบของหลักสูตร  และวิธีการสอน  ซ่ึงเปนประโยชนในการ

นําไปจัดทําหลักสูตรตอไป 

ภาพท่ี  2.6  แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟอกซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกําหนดมโนมต ิ

ดานปรัชญา 

การวินิจฉัย 

หลักสูตร 

การคัดเลือก 

และจัดเน้ือหาสาระ 

การคัดเลือก 

ประสบการณ 

การคัดเลือก 

ประสบการณ 

การคัดเลือก 

ประสบการณ 

การคัดเลือก 

ประสบการณ 

คานิยม จุดมุงหมาย 
ความ

ตองการของ

สังคม 

กระบวนการ

พัฒนาการ

และการ

เรียนรูของ

 ี  

ความรูใน

สาขาวิชา 

เน้ือหาสาระ

ของหลักสูตร 

สื่อการเรียน

การสอน 

รูปแบบของ

หลักสูตร 

วิธีสอน 

โอกาสการ

เรียนรู 

ของผูเรียน 

หรือการจัดทํา

หลักสูตร 
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 4.4.7.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบชอมป 

 โบชอมป  (Beauchamp,  1981  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  

2546,  หนา  62)  ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนรูปแบบเชิงระบบ  โดยมีองคประกอบของ

ระบบอยู  3  องคประกอบ  คือ  ตัวปอน  เนื้อหาและกระบวนการ  และดานผลผลิต  รูปแบบ

ดังกลาวเสนอเปนภาพที่ 2.7  ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 2.7  แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบชอมป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโบชอมปนี้  เร่ิมจากการวิเคราะหตัวปอนเขาของระบบ

หลักสูตร  โดยพิจารณาถึงพื้นฐานทางการศึกษา  ลักษณะของชุมชน  ลักษณะและบุคลิกภาพของ

บุคคล  นอกจากนั้นยังไดวิเคราะหหลักสูตรที่มีอยู  ความรูของเนื้อหาวิชาแตละวิชา  คุณคาทาง

สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนความสนใจของผูเรียน  ส่ือตาง ๆ  เหลานี้นํามาใชในการกําหนดหรือ

เลือกขอบเขตในการทําหลักสูตรเลือกบุคลากรที่เกี่ยวของ  เลือกลําดับการดําเนินงานและวิธีการ

ดําเนินงาน  โดยเลือกวัตถุประสงคของหลักสูตร  เลือกรูปแบบของหลักสูตร  วางแผนและเขียน

หลักสูตร  จัดวิธีการในการนําหลักสูตรไปใช  ตลอดจนวิธีการในการประเมินผลและการปรับปรุง

ตัวปอน  (Input) กระบวนการ  (Process) ผลผลิต  (Output) 

-  พ้ืนฐานทางการศึกษา 

-  ลักษณะของชุมชน 

-  ลักษณะและบุคลิกภาพ 

   ของบุคคล 

-  วิเคราะหหลักสูตรท่ีมีอยู 

-  ความรูของมนุษยและ 

   เนื้อหาวิชาแตละวิชา 

-  คุณคาทางสังคมและ 

   วัฒนธรรม 

-  ความสนใจของผูเรียน 

-  เลือกขอบเขตในการทําหลักสูตร 

-  เลือกบุคลากร 

-  เลือกลําดับการดําเนินงานและ 

   วิธีการ 

-  ดําเนินงานโดย 

     -  เลือกวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     -  เลือกรูปแบบของหลักสูตร  วางแผน   

        และเขียนหลักสูตร 

-  จัดวิธีการในการนําหลักสูตรไปใช 

-  จัดวิธีการในการประเมินผลและการ 

   ปรับปรุงหลักสูตร 

-  ไดหลักสูตรท่ีประกอบ 

   ดวยเนื้อหาท่ีเพ่ิมขึ้น 

   โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

-  เปล่ียนแปลงเจตคติ 

-  ไดขอคิดเห็นในการนํา 

   หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ 
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หลักสูตร  สําหรับดานผลผลิตนั้นไดหลักสูตรที่ประกอบดวยเนื้อหาที่เพิ่มข้ึน  โดยอาศัยผูที่มีสวน

เกี่ยวของไดชวยกันสรางข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงเจตคติ  และไดขอคิดเห็นในการนําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติ 

4.4.8.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท 

 สงัด  อุทรานันท  (2527  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  2546,  

หนา  63)  ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรที่เปนวัฏจักรไว  7  ข้ัน  ซ่ึงมีความสัมพันธตอเนื่อง

เช่ือมโยงกัน  ดังภาพที่  2.8 

ภาพท่ี  2.8  แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

วิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน 

 

กําหนด 

จุดมุงหมาย 

 

คัดเลือกและจัด

เน้ือหาสาระ 

กําหนดมาตรฐาน

การวัดผลและ

ประเมินผล 

 

นําหลักสูตร 

ไปใช 

 

ประเมินผล 

การใชหลักสูตร 

 

ปรับปรุง 

แกไข 

ขอมูลภายนอก 
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จากภาพที่ 2.8 ในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ขั้นท่ี  1   การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  การพัฒนาหลักสูตรไมวาจะเปนการราง

หลักสูตรใหม  หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตรจะตองคํานึงถึงขอมูลพื้นฐาน  ทั้งทางดานปรัชญา

ขอมูลตัวผูเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู  ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม  และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของ

เนื้อหาวิชา 

  ขั้นท่ี   2   การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  คือ  การกําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของสังคมและผูเรียนที่ไดจากการ

วิเคราะหขอมูลในข้ันที่  1 

  ขั้นท่ี   3   การคัดเลือกและจัดเน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู  เปน

การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรูที่เปนส่ือกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่

ไดกําหนดไว 

  ข้ันท่ี    4   การกําหนดมาตรการวัดและการประเมินผล  เปนการกําหนด

มาตรการวาจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร  ในข้ันนี้ควร

ประกอบดวย  กระบวนการประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร  การประเมินหลักสูตรที่รางเสร็จและ

การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช 

  ขั้นท่ี    5   การนําหลักสูตรไปใช  เปนข้ันตอนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึง

ตองอาศัยกระบวนการและกิจกรรมหลายประเภท  เชน  การทําเอกสารหลักสูตร  การเตรียม

บุคลากร  การบริหารและบริการหลักสูตร  การดําเนินการสอนตามหลักสูตร  การนิเทศและการ

ติดตามผล  การใชหลักสูตร 

  ขั้นท่ี    6   การประเมินผลหลักสูตร  เปนการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร

เพื่อใหทราบวาผลิตผลที่ไดจากหลักสูตรเปนไปตามเจตนารมณของสังคมและผูเรียนเพียงใด 

  ขั้นท่ี    7   การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงหลักสูตร

ที่ใชอยูใหมีความเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพของสังคมมากข้ึน  จะเร่ิมปรับปรุงแกไขในข้ันตอน

ใดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 4.4.9.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษใหญ 

 วิชัย  วงษใหญ  (2527  อางถึงใน  รองคาสตราจารย  ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ,  2546:64)  

ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีการเชิงระบบ  (System Approach)  ดังภาพที่  2.9 
 

ภาพท่ี  2.9  แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากภาพที่  2.9  การพัฒนาหลักสูตรโดยวิธีการระบบนั้น  สามารถแสดงถึงข้ันตอน

ของการพัฒนาหลักสูตรไดดังตอไปนี้ 

  1.  ศึกษาสภาพปญหาความตองการของสังคมอยางกวางขวาง  เพื่อนํามากําหนด

เปนจุดมุงหมายของการศึกษา 

  2.  ศึกษาวิเคราะหถึงความตองการของผูเรียนที่มีแนวโนมมุงไปสูอนาคต 

  3.  อภิปรายกับนักปรัชญา  นักจิตวิทยา  นักการศึกษา  และผูเช่ียวชาญสาขาตาง 

ๆ  เพื่อการปรับปรุงจุดมุงหมายของการศึกษาใหแนนอนและชัดเจน 

ศึกษาปญหา 

วิเคราะหปญหา 

นิยามเก่ียวกับปญหา 

คิดหาทางเลือก 

หลาย ๆ แบบ 

เลือกวิธีการหรือ 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ทดลองใช 

ประเมินผล 

ปรับปรุง 
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  4.  ตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดจดุมุงหมาย  หลักการ  โครงสรางของหลักสูตรและ

เนื้อหาสาระ 

  5.  ศึกษาวิเคราะหถึงความสามารถและลําดับข้ันตอนของการเรียนรูของผูเรียนแต

ละระดับ 

  6.  วิเคราะหเนื้อหาสาระวิชาเกี่ยวกับโครงสราง  เนื้อหาสาระ  และการเรียงลําดับ

ข้ันตอนของเนื้อหาสาระเพื่อนํามาจัดประสบการณการเรียนแตละระดับ 

  7.  อภิปรายกับนักวิชาการตามสาขาตาง ๆ  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระ  และการจัด

ประสบการณเรียนรู 

  8.   แบงเนื้อหาสาระออกเปนหนวยการเรียน  เพื่อสะดวกในการพัฒนาส่ือการเรียน

แตละหนวยไดงายและมีความชัดเจนมากข้ึนในแตละวิชา 

  9.   อภิปรายกับนักวิชาการตามสาขาตาง ๆ  ของวิชาและครูผูมีประสบการณ  เพื่อ

ปรับปรุงการจัดประสบการณเรียน  และกิจกรรมใหเหมาะสม 

  10.  กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนเฉพาะอยาง  เพื่อจะไดพัฒนาส่ือการเรียน

และกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดข้ึนมา 

  11.  พัฒนาส่ือการเรียนเพื่อเปดโอกาสทางเลือกหลาย ๆ   ทาง  ใหกับผูเรียนไดเลือก

เรียนตามความตองการและความสนใจ 

  12.  พัฒนาส่ือการเรียนเพื่อความเหมาะสมและความแตกตางกันของผูเรียน 

  13.  ทดลองใชเพื่อตรวจสอบดูคุณภาพของส่ือการเรียนวามีความเหมะสม 

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด 

  14.  ใชขอมูลที่ไดทดลองมาเพื่อปรับปรุงส่ือการเรียนใหเหมาะสม 

  15.   การประเมินผลเพื่อการตรวจปรับลําดับข้ันของการพัฒนาหลักสูตร  ตั้งแตข้ัน

ที่  1  ถึง  ข้ันที่  10  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2546,  หนา  53-66) 

 

5.  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับหลักสูตร 
 

5.1  ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525:5) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา

หลักสูตรคือ ขอกําหนดแผนการเรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศ เพื่อไปสูความ

มุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

 ธํารง บัวศรี (2532: 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร คือ แผนซ่ึงได

ออกแบบจัดทําข้ึนเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม และประมวล
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ประสบการณในแตละโปรแกรม การศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตาม

จุดหมายที่ไดกําหนดไว  

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2528:2) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร คือ 

กิจกรรมหรือประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน ทั้งกิจกรรมและประสบการณ

เปนคําที่ใชแทนกันได แตมีความหมายแตกตางกันตรงที่วา กิจกรรมเนนที่กระบวนการ 

หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไมไดบงบอกถึงความสําเร็จ สําหรับประสบการณมี

จุดเนนอยูที่การเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นการจัดประสบการณจึงหมายถึงการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียน 

 สันต ธรรมบํารุง (2527 : 5-6) ไดใหความหมายของหลักสูตรเปน 3 แนวทางวา แนวทางที่ 1 

เปนการมองหรือใหความหมายของหลักสูตรที่แคบที่สุด หลักสูตร คือหลักสูตร (curriculum as a 

curriculum) หลักสูตรในความหมายนี้มีความคิดที่หยุดนิ่งคงที่เพราะเปน หลักการ (principle) ยากที่

จะแกไขหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง แนวทางที่ 2 หลักสูตรเปนเนื้อหาวิชาที่จะตองสอน (curriculum as 

a field of study) หลักสูตรในแงนี้หมายถึงศาสตร วิชา หรือ เนื้อหาวิชาที่จะตองมีการเรียนการสอน 

พอจะสรุปไดดังนี้ 

1. หลักสูตร 

2.  โครงการสอนหรือประมวลการสอน 

3. แผนการสอนหรือบันทึกการสอน 

4. กิจกรรมการสอน 

5. นักเรียน 

 ดังนั้นหลักสูตรตามความหมายในแนวทางที่ 2 นี้ จะรวมถึงเนื้อหาวิชาและประสบการณ 

กิจกรรม และการสอนของครูที่มีตอนักเรียนเขาดวยกัน แนวทางที่ 3 หลักสูตรเปนระบบ (curriculum 

as a system) หลักสูตรในความหมายนี้จะเปนระบบระเบียบ เปนกระบวนการ โดยการสงวัตถุดิบเขา

ไปสูกระบวนการแลวจึงไดผลผลิตที่สมบูรณ ดังในภาพที่ 2.10 

ภาพท่ี 2.10   ระบบหลักสูตร 

 

 Input Content and process Output 

  

 

 

ที่มา  :  สันต, 2527 : 5-6 

 

นักเรียนทีเ่ขา

รับการศึกษา 

หลักสูตรระดับตาง ๆ 

แผนการใชหลักสูตร 

การประเมินผล 

 

ผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ตาง ๆ  
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 สุมิตร คุณากร (2536 : 110) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง โครงการให

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับความมุง

หมายของการศึกษาที่กําหนดไว 

 สวัสดิ์ จงกล (2536 : 110) ไดเสนอความหมายของหลักสูตรเชิงปฏิบัติวา หลักสูตร คือ 

ขอกําหนดซ่ึงระบุจุดหมายของการศึกษาหลักสูตร เนื้อหาสาระ และเกณฑการใชหลักสูตร เพื่อให

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมสอดคลองกับจุดมุงหมายที่

กําหนดไว 

 โชติ เพชรช่ืน (2530 : 8) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่อธิบายถึงปรัชญา 

หลักการ ความมุงหมาย โครงสราง เนื้อหา และขอปฏิบัติในการจัดกิจกรรม การเรียน     การสอน 

การวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดทั้งคําแนะนําในการใชหลักสูตร 

 บุหงา วัฒนะ (2534 : 28) ไดใหความหมายวา หลักสูตรคือ ประสบการณทั้งหมด ไมวาจะ

เปนในหรือนอกโรงเรียนจัดข้ึน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูความสามารถมีทักษะ ตลอดจนเจตคติที่ดี

สมเจตนารมณของหลักการและจุดประสงคที่ไดตั้งไวในการจัดการศึกษาระดับนั้น ๆ  

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2533 : 305) ไดกลาววา หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญ

ประการหนึ่งของระบบการศึกษา นักศึกษาจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด หลักสูตรมีความ

เกี่ยวของเปนอยางมาก 

 บุญมี เณรยอด (ม.ป.ป. : 5) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึงโครงการที่ประมวลความรูและ

ประสบการณที่โรงเรียนจัดใหผูเรียน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนไปตาม

ความมุงหมายที่กําหนดไวทั้งในและนอกโรงเรียน 

 Good (1973 : 1573) ไดกลาววา หลักสูตรเปนระบบของกลุมวิชา หรือลําดับของรายวิชาที่

ตองเรียน เพื่อใหสําเร็จการศึกษา เชนหลักสูตรแขนงวิชาบริหารการศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยัง

หมายถึง โครงการทั้งหมดของเนื้อหาวิชา อุปกรณการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยไดจัดไวให

นักศึกษาเรียนเพื่อใหมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะจบการศึกษาหรือไดปริญญาที่จะเขาสูอาชีพหรือ

หลักสูตรอาจหมายถึงกลุมรายวิชาและประสบการณที่นักศึกษาไดเ รียนรูอยางจริงจัง หรือ

ประสบการณที่นักศึกษาไดทั้งหมดจากมหาวิทยาลัย 

 Sayler และ Alexander (1974 : 6) ไดใหความหมายวา หลักสูตร คือ แผนลําดับการเรียนรูที่

โรงเรียนจัดเปนโปรแกรมการศึกษาข้ึน มีองคประกอบที่สําคัญ คือ จุดประสงคเฉพาะของหลักสูตร 

เนื้อหาวิชา รูปแบบหลักสูตร และวิธีการ 

 โชติ เพชรช่ืน (2530 : 8-9) ไดกลาวถึง ความหมายของหลักสูตรวาอาจสรุปความหมายได 3 

ประการดวยกันคือ 
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1. หลักสูตร หมายถึง เอกสารชุดหนึ่งซ่ึงอธิบายถึงปรัชญา หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง

เนื้อหา และขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การเรียนตลอดทั้ง

คําแนะนําในการที่จะนําหลักสูตรไปใช 

2. หลักสูตร หมายถึง ระบบการจัดการทางดานการศึกษา การจัดการศึกษาจะตอง

ดําเนินการเกี่ยวกับ ปจจัยเบื้องตน (input) ไดแก การจัดการดานบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ

การสอน งบประมาณ ฯลฯ เกี่ยวกับกระบวนการ (process) เชน กิจกรรมการเรียนการสอน การจูงใจ

นักเรียน เทคนิคการใชส่ือ ฯลฯ และเกี่ยวกับผลผลิต (product) ซ่ึงไดแกสมรรถภาพทางสมอง 

ความรูสึก ศีลธรรม จริยธรรม ทักษะในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ ฯลฯ 

 สรุปไดวา หลักสูตร แผนการเรียนการสอนที่ใชเปนแนวการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ความสามารถ ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 

5.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรเปนแนวทางที่สําคัญในการจัดการศึกษา จะทําใหการจัดการเรียน การสอนสําเร็จ

ออกไปตรงความตองการของตลาดแรงงาน หลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ประเทศ จะไดพัฒนาบุคลากรภายในประเทศนั้นไดถูกตองและมีทิศทางที่เหมาะสม และตรงกับการ

วางรากฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศตอไป และไดมีผูใหความหมาย ความสําคัญของ

หลักสูตรไดหลายลักษณะเชน 

 ธีรยุทธ เสนียวงศ ณ อยุธยา (2537: 204-205) กลาววา หลักสูตรเปนโครงการและแนวทาง

ในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีความสําคัญดังนี้ 

1. หลักสูตรเปนเคร่ืองมือพัฒนาสังคม ซ่ึงข้ึนอยูกับความมุงหมายของการใหการศึกษา 

เนื้อหาสาระ และอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐาน ใหทุกสถาบันการศึกษาจัดข้ึนดวยวัตถุประสงคอยาง

เดียวกันมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. หลักสูตรเปนหลักและแนวทางปฏิบัติของครู 

4. หลักสูตรเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความเจริญของประเทศ ประชาชนเปนตัวจักรสําคัญที่จะทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือเลวลง ประชาชนจะมีคุณภาพดีหรือไมข้ึนอยูกับหลักสูตร

การศึกษา 

 กาญจนา คุณารักษ (2527:9-10) ไดกลาวถึงหลักสูตรวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัด

การศึกษา ซ่ึงไดสรุปไวดังนี้ 
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1. หลักสูตร เปนแผนปฏิบัติงานหรือเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะ หลักสูตรจะ

กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผลไวเปน

แนวทาง 

2. หลักสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อ นําไปสู

ความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ 

3. หลักสูตรเปนเอกสารของทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่ทําการ

เกี่ยวของกับการศึกษาปฏิบัติตาม 

4. หลักสูตร เปน เกณ ฑมาตรฐานการศึกษา เพื่ อควบคุมการ เ รียนการสอนใน

สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ 

บุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาดวย 

5. หลักสูตรเปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวกและ

ควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย 

6. หลักสูตรจะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก

ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

7. หลักสูตรจะกําหนดลักษณะและรูปรางของสังคมไทยในอนาคตไดวาเปนไปในรูปใด 

 

8. หลักสูตรจะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะเปน

ประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลัง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่

ไดผล 

9. หลักสูตรจะเปนส่ิงที่บงช้ีถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือใน

การพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันตอ

เหตุการณ และการเปล่ียนแปลงยอมไดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนในดาน

การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร และเปนเคร่ืองช้ีนําในการที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติตอไปใหมี

ความรูความสามารถทั้งในดานสติปญญา สังคม อารมณ และอยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความ

สงบสุข และเล็งเห็น ความสําคัญของหลักสูตร ที่ตนไดรับการถายทอดมาจากครูอาจารยของสถาบัน

ที่ตนสําเร็จ 

 

5.3  องคประกอบของหลักสูตร 

 องคประกอบของหลักสูตรนับวาเปนสวนสําคัญ ที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ

ยิ่งข้ึน และมีความชัดเจนในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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 Taba (1962 : 422) ใหความเห็นวา หลักสูตรควรมีองคประกอบของหลักสูตรคือจุดมุงหมาย

ทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมินผล กลาวคือ 

1. จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ จะเปนเคร่ืองช้ีถึงเปาหมายและ เจตนารมณ

ของหลักสูตรวาตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนเชนใด จุดมุงหมายของหลักสูตรจะแบงเปน 2 

ประเภท คือ 

 จุดมุงหมายทั่วไป เปนจุดมุงหมายที่ไดกลาวไวกวาง ๆ และคอนขางเปนลักษณะของ

ปรัชญาและเนนที่คานิยมมากกวาการเนนทางดานจิตวทิยา หรือการเรียนการสอน จุดมุงหมายทัว่ไป

จะพบไดในสวนแรก ๆ ของหลักสูตร ซ่ึงจะแสดงถึงจุดหมายและเจตนารมณโดยทั่วไปวาหลักสูตร

นั้น ๆ มีความตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนเชนใด 

 จุดมุงหมายเฉพาะ เปนจุดมุงหมายที่เนนการประยุกตมากกวาที่จะกลาวอยางกวาง ๆ ใน

เชิงปรัชญา กลาวคือ เปนจุดมุงหมายที่กลาวไวในสวนที่เปนจุดมุงหมายของกลุมวิชา หรือรายวิชา

ตาง ๆ ที่มีอยูในหลักสูตรนั่นเอง 

2. เนื้อหาวิชา จะเปนส่ือกลาง (Means) ที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3. กระบวนการเรียนการสอน จะเปนส่ือกลางที่จะผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร

เชนกัน ดังนั้นหลักสูตรควรจะเสนอแนะในการจัดกิจกรรมหรือวิธีการสอน เพื่อใหสัมพันธกับเนื้อหา 

เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

4. การประเมินผล จะเปนการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินผลที่มี

ความสอดคลองและเหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ  

 อารมณ เพชรช่ืน (ม.ป.ป. : 11-12) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรวามีความสัมพันธ

กัน อยางใกลชิดทั้ง 4 เร่ือง ดังในภาพที่ 2.11 

 

ภาพท่ี 2.11 องคประกอบของหลักสูตร 

 

 จุดมุงหมาย 

  

 เนื้อหาสาระ  วิธีการสอน 

   

  การประเมินผล 

ที่มา : อารมณ, ม.ป.ป. : 11-12 
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 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 4 นั้น แสดงใหเห็นไดโดยเคร่ืองหมายที่เปนเสนหัวศร

ทั้งสองทิศทาง ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา จุดมุงหมายเปนส่ิงที่ตั้งไว ซ่ึงจะสอดคลองกันกับเปาหมาย

ใหญ อันไดแก แผนการศึกษาชาติ ซ่ึงเปนนโยบายของประเทศ จากจุดมุงหมายก็จะเช่ือมโยงมายัง

เนื้อหาสาระและวิธีการที่จะสอน จากนั้นก็จะเปนการประเมินผล เพื่อที่จะทราบวาเนื้อหาก็ดี และ

วิธีการสอนก็ดี ที่ไดจัดวางไวนั้นเปนส่ิงที่อยูในประเด็นที่ตองการ ควรจะคงไวตอไปแตถาประเมิน

แลวเกิดพบวาองคประกอบทั้งสามที่วางไวไมสัมพันธกัน คือสอนแลวไมบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่วางไว ก็ตองยอนมาพิจารณาดูวาสวนใดบางที่บกพรอง ส่ิงที่ตองพิจารณาก็คือ 

จุดมุงหมายที่วางไวนั้นมีความแจมชัดเพียงไร ครูผูปฏิบัติมีความเขาใจกันแจมแจงหรือไมวาจะตอง

ปฏิบัติอยางไรจึงจะบรรลุวัตถปุระสงคนีไ้ดนอกจากนั้นแลวยังตองพิจารณาถึงวาจดุมุงหมายที่วางไว

สูงเกินกวาความสามารถที่ครูทั่ว ๆ ไปควรจะปฏิบัติไดหรือไม ถาสมมติวาจุดมุงหมายที่วางไวดีแลว 

ก็ตองกลับไปพิจารณาถึงเนื้อหาสาระที่นํามาสอนวาเนื้อหาที่นํามานี้สามารถเปนส่ือในการฝกใหเกิด

พฤติกรรมที่ตองการหรือไม เนื้อหามีความสลับซับซอนเกินกวาที่ครูจะจัดทําใหงายข้ึนไดหรือไม ถา

สมมติวาเนื้อหาดีถูกตองตามหลักเหตุผลก็ตองยอนกลับไปดูกลวิธีการสอน ครูมีพฤติกรรมการสอน

อยางไร ใชกลวิธีสอนอยางไรบาง เปนกลวิธีสอนที่จะสงเสริมใหเกิดผลตามจุดมุงหมายไดหรือไม 

ความจริงแลวกลวิธีสอนเปนเร่ืองทีสําคัญมากเพราะสามารถจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุ

จุดมุงหมายที่วางไว 

ดังนั้นหลักสูตรทุกหลักสูตรจะมีลักษณะสมบูรณตองมีองคประกอบครบถวนทั้ง 4 ประการ

อันไดแก จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา วิธีการสอนและการประเมินผล จึงจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูจนกระทั่งเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือความรู เจตคติ และการปฏิบัติที่ถูกตอง

และเหมาะสม 

 กอ สวัสดิพาณิชย (2517 : 207) ไดกลาวองคประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 

1. ความมุงหมายหลักสูตร 

2. โครงสรางของหลักสูตร 

3. เนื้อหาหลักสูตร 

4. วัตถุประสงคหลักสูตร 

5. กระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 

 กาญจนา คุณารักษ (2527 : 11) และ สันต ธรรมบํารุง (2527 : 12) ใหความเห็นวา ผูสอน

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยใหหลักสูตรประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย เพราะผูสอนเปน

ผูถายทอด ปลูกฝง ช้ีแนะ เปนผูเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เลือกวัสดุอุปกรณ จัด

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และดําเนินการประเมินผลใหบรรลุถึงเปาหมายของการศึกษา 

เม่ือเปนเชนนี้องคประกอบของหลักสูตรควรจะประกอบดวย 
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1. ความมุงหมาย (objective) 

2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ (subject matter and experience) 

3. วิธีสอน (method) 

4. วัสดุอุปกรณการสอน (materials) 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน (activities) 

6. การประเมินผล (evaluation) 

 

 

 ธํารง บัวศรี (2532 : 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี้ 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร (curriculum aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแก

ผูเรียนหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรไปแลว 

2. จุดประสงคของการเรียนการสอน (instructional objectives) หมายถึง ส่ิงที่ตองการให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูหลังจากที่เรียนจบเนื้อหาสาระในวิชาที่กําหนดไว 

3. เนื้อหาสาระและประสบการณ (content and experience) หมายถึง ส่ิงที่ตองการใหผูเรียน

ไดเรียนรูและประสบการณที่ตองการใหผูเรียนไดรับ 

4. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (instructional strategies) หมายถึง กระบวนการและ

วิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมี  พัฒนาการทาง

ความรูและอ่ืน ๆ ตามจุดประสงคและจุดหมายที่กําหนดไว 

5. วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน (instructional media and materials) หมายถึง 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการเยนการสอน 

6. การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตร และการประเมินผลการ

เรียนการสอน 

 จะเห็นไดวา องคประกอบของหลักสูตร  ประกอบดวย ความมุงหมายของหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ การวัดและ การประเมินผล 

เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรที่วางไว 

 

5.4  จุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ลักษณะของหลักสูตรที่ดีจะตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษา

อยางถูกตองไดแก พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู รวมทั้งตอง

อยูบนรากฐานของความจริง สามารถนําไปปฏิบัติได มีนักการศึกษาไดกลาวถึง จุดมุงหมายไว เชน 
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 สงัด อุทรานันท (2520 : 223) ไดกลาวถึงลักษณะจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดีนั้นควรจะมี

ลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร ควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง 

2. ตองสอดคลองกับความตองการของสังคมและชาติ 

3. สอดคลองกับความตองการของเด็ก สามารถสนองความตองการของผูเรียนตามหลัก

จิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 

4. จะตองมุงสรางเสริม คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม โดยใหรู และ

เขาใจวาส่ิงใดควรจะอนุรักษไว รูจักสรางสรรควัฒนธรรมใหเจริญกาวหนา 

5. จะตองเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลาย

ดาน 

6. จะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมากที่สุด ไมวาจะเปนดานความรู 

ความเขาใจ ทักษะ และเจตคต ิ

7. จะตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือและมีความตอเนือ่งกันทุกขอโดยไมมีความขัดแยงกนั 

8. หลักสูตรที่ดีจะตองยืดหยุนไดและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาพการที่

เปล่ียนแปลงได  

 

 Taba (1962 : 211-225) ไดจําแนกจุดมุงหมายของหลักสูตรวา แบงเปน 5 ประเภท คือ 

1. ดานความรู ความจริง ความคิดตาง ๆ และความคิดรวบยอด (knowledge : facts, ideas 

and concepts) 

2. ดานการสะทอนความคิด (reflective thinking) 

3. ดานคานิยมและเจตคติ (value and attitudes) 

4. ดานความรูสึก และการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (sensitives 

and feeling) 

5. ดานทักษะ (skills) 

 

5.5  โครงสรางของหลักสูตร  

 หลักสูตรจะตองประกอบดวย จุดมุงหมาย วัตถุประสงค ปรัชญาการศึกษา เนื้อหารายวิชา 

คุณสมบัติผูเรียน ระยะเวลาการศึกษา สถานศึกษา และความตองการของสังคม จึงจะรวมกันเปน

หลักสูตรที่ดีได เพราะตองสนองความตองการของชุมชนและสังคมได มีผูใหความหมายของ

โครงสรางหลักสูตรไวดังนี้ 
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 โครงสรางของหลักสูตรจะทําใหผูเรียนตามหลักสูตรนั้น ๆ ทราบวาจะตองเรียนวิชาอะไรบาง

และเรียนมากนอยเทาใด กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2524 : 4) ไดใหความหมายของ

โครงสรางของหลักสูตรไววา  โครงสรางของหลักสูตร คือ กลุมวิชาหรือรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร

อันมีทั้งสวนที่บังคับ สวนที่ใหเลือกเรียนตามถนัดและสวนที่ใหเลือกเรียนไดอยางเสรี อนึ่งจะตองมี

การกําหนดสัดสวนของกลุมวิชานั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวแลว 

 ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2528 : 57-58) ไดใหความหมายของโครงสรางหลักสูตรไววา

โครงสรางของหลักสูตรจะตองมีสวนประกอบสําคัญ ไดแก เนื้อหาตาง ๆ ที่สําคัญที่ประกอบเขา

ดวยกันเปนภาพรวมของหลักสูตร สวนประกอบของเนื้อหาเหลานี้ครอบคลุมกวางพอ และมีปริมาณ

มากพอที่จะทําใหผูเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวไดแนนอน เนื้อหาหลัก ๆ ของโครงสรางของ

หลักสูตรจะถูกนําไปขยายและปรับปรุงใหเปนรายวิชา มีกิจกรรมตาง ๆ ในรูปที่จะเสนอใหผูเรียนได

เรียนรูในหองเรียนหรือโรงเรียนได 

5.6  ประเภทของหลักสูตร 

 การจัดประเภทของหลักสูตร  อาจจัดแบงได  3  กลุม  ตามเกณฑที่ใชในการจัดหมวดหมู  

ดังนี้ 

1.  จัดประเภทหลักสูตรตามเกณฑในการทําหรือพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงแบงเปน  2  

ระดับ  คือ 

  1.1  หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติ 

  1.2  หลักสูตรทองถิ่น 

 2.  จัดประเภทหลักสูตรตามลักษณะของเน้ือหาวิชาหรือโครงสรางของหลักสูตร  ซ่ึง

จําแนกไดดังนี้ 

  2.1  หลักสูตรแบบรายวิชา  (Subject Curriculum) 

  2.2  หลักสูตรแบบสัมพันธรายวิชา  (Correlated Curriculum) 

  2.3  หลักสูตรแบบสหสัมพันธ  (Broad Fields Curriculum) 

  2.4  หลักสูตรแบบกิจกรรมหรืออิงประสบการณ  (Activity or Experience-based 

Curriculum) 

  2.5  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  (Social Process and Life Function Curriculum) 

  2.6  หลักสูตรแบบบรูณาการ  (Intergrated Curriculum) 

 3.  จัดประเภทหลักสูตรตามบทบาทของผูสอนและผูเรียน ซ่ึงแบงเปน  2 ลักษณะ  คือ 

  3.1  หลักสูตรที่เนนสาระวิชา  (Subject-centered Curriculum)  หรือหลักสูตรที่เนน

บทบาทของผูสอน 

  3.2  หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Child-centered Curriculum) 
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หลักสูตรแตละประเภท  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  หลักสูตรซ่ึงจัดประเภทตามระดับในการจัดทําหรือพัฒนา 

 1.1  หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติ  หมายถึง  หลักสูตรที่จัดทําข้ึนเพื่อให

สถานศึกษาของรัฐและเอกชนนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่ว

ประเทศ  การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรเปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานระดับชาติ  เชน  กรม

วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เปนตน 

 1.2  หลักสูตรทองถ่ิน  หมายถึง  หลักสูตรที่จัดทําข้ึนใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพและ

ความตองการของทองถิ่นแตละแหง  การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรเปนหนาที่รับผิดชอบของ

หนวยงานหรือสถานศึกษาในทองถิ่น  (กลา  ทองขาว,  2538,  หนา  111-112  อางถึงใน   ดร.

ประยงค  เนาวบุตร,  2546,  หนา  10) 

 หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น  อาจมีลักษณะหรือองคประกอบดานเนื้อหาสาระ

หรือโครงสรางหลักสูตรคลายคลึงกับหลักสูตรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.  หลักสูตรซ่ึงจัดประเภทตามเน้ือหาวิชาหรือมวลประสบการณ 

 2.1  หลักสูตรแบบรายวิชา  หลักสูตรแบบรายวิชาเปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนกอนหลักสูตร

ประเภทอ่ืน ๆ  ลักษณะเดนคือเปนหลักสูตรจัดเนื้อหาแบงเปนรายวิชา  เชน  ภาษาไทย  

คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  ซ่ึงแตละวิชาอาจไมมีความสัมพันธกัน 

 หลักสูตรแบบรายวิชาเนนในเร่ืองการถายทอดความรูตามเนื้อหาวิชาโดยไดรับอิทธิพลจาก

ปรัชญาการศึกษากลุมสาระนิยม 

  2.1.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรแบบรายวิชามุงถายทอดเนื้อหาสาระที่เปน

ความรูในดานตาง ๆ  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสังคม  และเนนใหเห็นคุณคาและความสําคัญ

ดานศิลปะ  ดนตรี  การละครในฐานะมรดกของสังคม 

  2.1.2  การจัดเน้ือหาวิชา 

   2.1.2.1  จัดแยกเปนรายวิชายอย  เชน  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  เลข

คณิต  เรขาคณิต  เขียนไทย  คัดไทย  เปนตน 

   2.1.2.2  จัดลําดับเนื้อหาแตละวิชา  ไวดังนี้ 

    1)  จัดเรียงลําดับตามความยากงายของเนื้อหา 

    2)  จัดตามความจําเปนตามลําดับกอน  หลัง 

    3)  จัดตามลําดับความเกาใหมของหลักสูตร 

    4)  จัดตามหลักการเรียนรูโดยองครวมกอนสวนยอย 
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  2.1.3  การจัดการเรียนการสอน 

   2.1.3.1  จัดการเรียนการสอนแบบยึดครูเปนจุดศูนยกลาง 

   2.1.3.2  จัดกลุมผูเรียนตามระดับความสามารถทางสติปญญา 

   2.1.3.3  ครูสอนโดยวิธีบรรยายเปนสวนใหญ  โดยสอนไปตามลําดับ

ความรูที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือตํารา 

   2.1.3.4  นักเรียนเปนผูฟงและตองอยูในระเบียบวินัยโดยมีครูเปนผู

ควบคุมดูแล 

   2.1.3.5  จัดตารางสอนแบบกําหนดเวลาตายตัว 

  2.1.4  การวัดและประเมินผลการเรียน  มุงวัดความรูดานเนื้อหาวิชา  และ

พัฒนาการดานสติปญญาเปนสําคัญ  โดยเนนดานความจํามากที่สุด 

 

 2.2  หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา  หลักสูตรแบบสัมพันธวิชาเปนหลักสูตรที่เนนหนักในเร่ือง

การถายทอดความรูและยึดเนื้อหาวิชาเปนหลักในการสอน 

  2.2.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรแบบสัมพันธวิชาเปนหลักสูตรที่มุงถายทอด

เนื้อหาสาระวิชาความรูตาง ๆ  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสังคมเชนเดียวกับหลักสูตรรายวิชา 

2.2.2  การจัดเน้ือหาวิชา 

   2.2.2.1  จัดเนื้อหาวิชาตาง ๆ  ใหมีความสัมพันธกันโดยใหเนื้อหาวิชาเกี่ยว

โยงกันแตรักษาเอกลักษณของแตละวิชาไว 

   2.2.2.2  กําหนดเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอนตามโครงสรางและสาระของ

วิชานั้นและนําเอาสาระของวิชาอ่ืนที่สัมพันธกันมารวมกันไว  ในเวลาสอนครูจะสอนไปตามเนื้อหาที่

หลักสูตรกําหนดคือ  เนนถายทอดความรูของแตละวิชาเปนหลัก  และนําเอาความรูจากวิชาอ่ืนที่

สัมพันธกันมาผนวกเขาไปดวย  เชน  นําวิชาวรรณคดีไทยไปสัมพันธกับวิชาศิลปะ  นําวิชา

วิทยาศาสตรไปสัมพันธกับสังคมศึกษา  เปนตน 

   วิธีการจัดสัมพันธวิชา  อาจทําไดหลายลักษณะดังนี้ 

    1)  เม่ือสอนเนื้อหาวิชาตอนใดก็นําเนื้อหาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของมา

สัมพันธกันโดยไมตองวางแผนรวมกับครูคนอ่ืน  เชน  สอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเร่ือง

ประเทศในทวีปเอเชีย  ใหนักเรียนวาดแผนที่ประเทศตาง ๆ  และระบายสี 

    2)  หากเนื้อหาวิชาสองหมวดวิชาใกลเคียงกัน  ครูทั้งสองหมวด

วิชาอาจตองวางแผนในการดําเนินการสอนรวมกัน  โดยจัดการสอนเปนคณะ  และจัดคาบเวลา  2  

คาบติดตอกัน 
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  2.2.3  การจัดการเรียนการสอน 

   2.2.3.1  จัดการเรียนการสอนโดยเนนครูเปนศูนยกลาง 

   2.2.3.2  เนนการสอนแบบสัมพันธวิชาในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกัน  ทําให

ครูสอนวิชาตาง ๆ  กันมีโอกาสไดวางแผนรวมกัน 

  2.2.4  การวัดและประเมินผล  หลักสูตรแบบสัมพนัธวิชามุงวัดความรูดาน

เนื้อหาวิชา  และเนนการวัดพัฒนาการดานสตปิญญาเปนสําคัญ 

 

 2.3  หลักสูตรแบบสหสมัพันธ  หลักสูตรแบบสหสัมพนัธเปนหลักสูตรที่เนนหนักในเร่ือง

การถายทอดความรูตามเนื้อหาวิชาและยึดเนื้อหาเปนหลักในการสอน  เชนเดียวกบัหลักสูตรแบบ

รายวิชา  และหลักสูตรแบบสัมพันธวิชา 

  2.3.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรแบบสหสัมพันธเปนหลักสูตรที่มุงถายทอด

เนื้อหาสาระวิชาความรูตาง ๆ  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสังคมเชนเดียวกับหลักสูตรแบบรายวิชา  

และหลักสูตรแบบสัมพันธวิชา 

2.3.2  การจัดเน้ือหาวิชา 

  1)  จัดเนื้อหาสาระวิชาโดยมุงใหเกิดการผสมผสานของความรู  (Integration of 

Knowledge) 

  2)  จัดวิชาที่มีเนื้อหาสาระใกลเคียงกันนํามารวมเปนหมวดวิชาเดียวกัน  เชน  

หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา  พุทธศักราช  2503  ไดจัดโครงสรางเนื้อหาวิชาโดย

แบงเปนหมวดวิชาตาง ๆ  ไดแก  หมวดวิชาคณิตศาสตร  ประกอบไปดวยวิชาเลขคณิต  เรขาคณิต  

พีชคณิต  ตรีโกณมิติ  หมวดวิชาภาษาไทย  ประกอบไปดวยวิชาวรรณคดีไทย  การใชภาษาไทย  

และหลักภาษาไทย  เปนตน 

  2.3.3  การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรแบบสหสัมพันธมุงวัดความรูดาน

เนื้อหาวิชา  และพัฒนาการดานสติปญญาเปนสําคัญ 

 

 2.4  หลักสูตรแบบกิจกรรมหรืออิงประสบการณ  หลักสูตรแบบกิจกรรมหรืออิง

ประสบการณเปนหลักสูตรที่ไดแนวคิดและความเช่ือจากปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism)  

ของจอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey)  นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน  ซ่ึงเช่ือวาการเรียนรูเกิด

จากประสบการณจะทําใหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

  2.4.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรแบบกิจกรรมเนนใหเกิดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียนทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  และจัดใหเกิดการเรียนรู

โดยคํานึงถึงความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนเปนหลัก 
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  2.4.2  การจัดเน้ือหาวิชา 

   1)  จัดโครงสรางเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับประสบการณจริง 

   2)  ยึดเอากิจกรรม  ความสนใจ  และประสบการณแวดลอมมาเปน

แนวทางในการจัดลําดับประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน 

   3)   มุ ง ให ผู เ รียนสามารถนําเอาประสบการณการเ รียน รู ไปใช ใน

ชีวิตประจําวันจริงได 

  2.4.3  การจัดการเรียนการสอน 

   1)  จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแกปญหา 

   2)  เนนการจัดกิจกรรมและประสบการณโดยใหผูเรียนไดแสดงออกดวยลง

มือกระทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  (Learning by Doing) 

   3)  จัดการเรียนการสอน  โดยผูเรียนเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมเพื่อใหเกิด

การเรียนรูตามจุดประสงคของการสอน 

   4)  จัดการเรียนการสอน  โดยคํานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

   5)  การเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การวางแผนการเรียน  การจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการเรียนการสอน 

  2.4.4  การวัดและประเมินผล  หลักสูตรแบบกิจกรรมหรืออิงประสบการณ  มุงวัด

ความรูความสามารถ  และพัฒนาการทุก ๆ  ดานของผูเรียน  โดยเนนความสามารถในการคิดเปน  

ทําเปน  แกปญหาเปน  และการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 

 

 2.5  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมไดรับอิทธิพลจากแนวคิด

จากปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของจอหน  ดิวอ้ี  ซ่ึงเช่ือวาการเรียนรูเกิดจากประสบการณ  และ

ประสบการณจะนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เชนเดียวกับหลักสูตรแบบกิจกรรมหรืออิง

ประสบการณ  แตเนนการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงมากข้ึน 

  2.5.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมมุงเนนใหเกิดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทุกดาน  ทั้งทางดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  และสังคม 

  2.5.2  การจัดเน้ือหา  จัดเนื้อหาการเรียนรูใหสัมพันธสอดคลองกับวิถีชีวิตตาม

ความเปนจริง  และสอดคลองกับภาวะทางสังคมในชีวิตประจําวัน  ตลอดจนการมีสวนรวมใน

วัฒนธรรมของสังคม 
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  2.5.3  การจัดการเรียนการสอน 

   1)  จัดการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีสวนรวมในการเรียน  และ

ทํากิจกรรมดวยตนเอง  (Active Learning) 

   2)  จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

   3)  ครูมีบทบาทในฐานะผูใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูเรียน 

   4)  การเรียนการสอนจัดเปนรูปหนวยกิจกรรมหรือแยกเปนรายวิชา 

  2.5.4  การวัดและประเมินผล  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม  มุงวัดความรู

ความสามารถ  และพัฒนาการของผูเรียนทุกดาน  ไดแก  สติปญญา  รางกาย  อารมณ  และสังคม 

 

 2.6  หลักสูตรแบบบูรณาการ  หลักสูตรแบบบูรณาการเปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนจาก

แนวคิดที่เช่ือวาการจัดประสบการณที่ตอเนื่องกันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน  รวมทั้ง

กอใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต  และพัฒนาการตาง ๆ  ของผูเรียน  และสามารถทําใหดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  2.6.1  จุดเนนของหลักสูตร  หลักสูตรแบบบูรณาการมุงเนนใหเกิดการเรียนรูเพี่อ

พัฒนาผูเรียนทุกดานทั้งทางดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  และสังคม  และสามารถนําความรู

นั้นไปประยุกตใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 

  2.6.2  การจัดเน้ือหาวิชา 

   1)  จัดรวบรวมประสบการณตาง ๆ  ในการเรียนรู  โดยคัดเลือกเนื้อหาวิชา

ตาง ๆ  นํามาจัดเขาเปนหมวดหมูหรือเปนกลุม 

   2)  จุดหมายสําคัญในการบูรณาการเนื้อหาวิชาและประสบการณเขา

ดวยกันนั้นไดเนนที่ตัวผูเรียน  และปญหาสังคมเปนสําคัญ  ไมไดเนนที่เนื้อหาวิชา  ซ่ึงการจัด

เนื้อหาวิชาและประสบการณตาง ๆ  บูรณาการเขาดวยกันเชนนี้จะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณ

ที่ตอเนื่องกันมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาการของผูเรียน 
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 หลักสูตรแบบบูรณาการ  ไดแก  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  และหลักสูตร

ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  ซ่ึงไดกําหนดมวลประสบการณที่จัด

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  มี  5  กลุม  กลุมทักษะที่เปนเคร่ืองมือการเรียนรูประกอบดวย  ภาษาไทย

และคณิตศาสตร  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ประกอบดวยกระบวนการแกไขปญหาของ

สังคมโดยเนนทักษะ  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อความดํารงอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี  กลุม

สรางเสริมลักษณะนิสัยประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางเสริมนิสัย  คานิยม  เจตคติ  และ

พฤติกรรม  เพื่อนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่ดี  กลุมการงานพื้นฐานอาชีพประกอบดวย  ประสบการณ

ทั่วไปในการทํางานและความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และกลุมประสบการณพิเศษ  

ประกอบดวยกิจกรรมการเรียน  การสอนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอาชีพเกี่ยวกับ

การดํารงชีวิต  และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อซอมเสริมในกลุมทักษะ  กลุมสรางเสริม

ประสบการณชีวิต  กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  และกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ 

  2.6.3  การจัดการเรียนการสอน 

   1.  จัดการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

   2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  และ

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

   3.  ผูสอนจะจัดกิจกรรมและประสบการณตาง ๆ  ใหมีความสัมพันธ

ตอเนื่องกันโดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียนและสังคมเปนหลัก 

 

3.  หลักสูตรซ่ึงจัดประเภทตามบทบาทของผูสอนและผูเรียน 

 หลักสูตรซ่ึงจัดประเภทตามบทบาทของผูสอนและผูเรียน  ไดแก  หลักสูตรที่เนนสาระวิชา

และหลักสูตรที่เนนผูเรียน  ซ่ึงอาจจําแนกได  ดังภาพที่  2.12 
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ภาพท่ี  2.12  แสดงการเปรียบเทียบประเภทของหลักสูตรจําแนกตามเนื้อหาและบทบาทในการ

           เรียนการสอน 

 

เนนผูสอน        เนนผูเรียน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรแตละประเภทดังกลาวขางตน  มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  ซ่ึงไมสามารถระบุ

ไดวา  หลักสูตรประเภทใดเปนหลักสูตรที่ดีที่สุด  ทั้งนี้เพราะหลักสูตรประเภทหนึ่งอาจมีความ

เหมาะสมกับสังคมหนึ่ง   แตอาจไมเหมาะสมกับอีกสังคมหนึ่ง   ในปจจุบันสังคมไดมีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา  ดังนั้น  การจัดการศึกษาจึงตอง

ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและความตองการของสังคมรอบขาง  การจัดทําหรือพัฒนา

หลักสูตรจึงควรดําเนนิการในลักษณะของการผสมผสานโดยเลือกขอดีของหลักสูตรแตละประเภทมา

ใชใหเหมาะสมกับเปาหมายทางการศึกษาที่กําหนดไว 

 

5.7  ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 

 สงัด อุทรานันท (2532 : 211-212) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีไวดังนี้ 

1. สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคม และชาติ

โดยมุงหมายใหผูเรียนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกช่ืนชมภาคภูมิใจในชาติ 

สามารถที่จะสรางเสริมและมีศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริย

เปนประมุข และเปนผูรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของชาติ 

2. สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย

เชน  สงเสริมใหเด็กเปนคนกลาแสดงออกในดานความคิดเห็น สนองความตองการของเด็กดาน

ความอบอุน การไดรับการยอมรับจากกลุม เม่ือเปนเชนนี้จุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับจึง

แตกตางกัน นักพัฒนาหลักสูตรควรรูวาอะไรบางที่เด็กวัยนั้นจะฝกไดหรือฝกไมได นั่นคือมุงในส่ิงที่

เปนไปได เหมาะกับการที่จะฝกปฏิบัติและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ทุกดาน 

หลักสูตรรายวิชา 

หลักสูตรสัมพนัธวิชา หลักสูตรแบบกจิกรรม 
หรืออิงประสบการณ 

หลักสูตรแกน 

หลักสูตรบูรณาการ 

แยกวิชา รวมวิชา 
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3. จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดีจะตองมุงเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียน

ใหมีความเจริญงอกงามหลายดาน ตลอดจนสงเสริมใหเปนคนคิดเปน มีความสนใจ มีความ

กระตือรือรน มีอาชีพตามความถนัดและจะตองเนนหนักในการเสริมสรางทางเศรษฐกิจสงเสริมและ

ฝกอาชีพการรวมกลุมสหกรณตามกลุมอาชีพ รูจักจับจายใชสอยและเปนผูบริโภคที่ฉลาด 

 จะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมากที่สุด ไมวาจะเปนดานความรู

ความเขาใจ ทักษะและเจตคติ อันจะกอใหเกิดคานิยมที่ถูกตอง และมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ

สังคม 

 จะตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และมีความตอเนื่องกันทุกขอ โดยไมมีความขัดแยง 

ควรจะยืดหยุนได และเปล่ียนแปลงได ตามความเหมาะสมของสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

 จะตองบอกแนวทางที่จะวัด หรือประเมินผลการสอนไวควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษา

อยางถูกตอง เชน พื้นฐานทางปรัชญาจิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยู

บนรากฐานของความจริงและ ความสามารถนําไปปฏิบัติได 

จุดมุงหมายที่ดีของหลักสูตร จะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรม โดยใหรูและเขาใจวา ส่ิงใดควรจะอนุรักษไว รูจักสรางสรรควัฒนธรรมใหเจริญกาวหนา 

 จากที่กลาวมาแลวพอสรุปไดวา  หลักสูตรที่ดีนั้น จะตองมีองคประกอบหลายอยาง เชน 

ความมุงหมาย วัตถุประสงค เนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และตองเหมาะกับสังคม และ

นําไปใชไดจริง 

5.8  เน้ือหาวิชา 

 เนื้อหาวิชา หมายถึง สาระความรูและประสบการณในการเรียนรูที่นํามาบรรจุไวในหลักสูตร

เพื่อใหผูเรียนไดรูกวาง รูลึกในเนื้อหา ความมีคุณคา เกิดประโยชนตอผูเรียนทัง้ในหองเรียน และนอก

หองเรียน สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน  เนื้อหาของหลักสูตรเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ

ของหลักสูตรซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงเกณฑการเลือกเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้ 

 สุมิตร คุณากร (2518 : 102-103) ไดกลาวถึงการจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่นิยมใชในการจัด

เนื้อหา 4 ประการคือ 

1. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาตามลําดับจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยาก 

2. การจัดลําดับความจําเปนที่ตองเรียนกอนหลัง 

3. การจัดลําดับจากสวนรวมไปสูสวนยอย 

4. การจัดตามลําดับของกาลเวลา 
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5.9 การนําหลักสูตรไปใช 

 การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารยผูสอนนําหลักสูตรที่

เปนโครงการ หรือเปนรูปเลมไปปฏิบัติตามแนวทางที่หลักสูตรกําหนดไวใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอผูเรียน 

ตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตรภายในโรงเรียน ดังนั้นการนําหลักสูตรไปใชจึงเปน

องคประกอบที่นับวาสําคัญที่สุดของหลักสูตร  เพราะหลักสูตรสัมฤทธิผลเพียงใด ข้ึนอยูกับกิจกรรม

ในการนําหลักสูตรไปใชนี้ 

 สงัด อุทรานันท (2532 : 269-275) ไดกลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชวา การนําหลักสูตรไปใช

ใหเกิดผลดีจะข้ึนอยูกับบทบาทของหนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น กลาวคือ หนวยงาน

สวนกลาง จะตองมีบทบาทเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร สําหรับหนวยงานสวน

ทองถิ่น จะตองมีบทบาทเกี่ยวกับการประเมินผลและเก็บขอมูลดานการติดตามผลการใชหลักสูตร 

ใหการสนับสนุนแกครูผูสอนและโรงเรียนในเร่ือง นวัตกรรมและพัฒนาวัสดุและส่ือสําหรับโปรแกรม

ตอไป ถาหากเราพิจารณาถึงบทบาทของบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เราจะ

พบวาบุคคลเหลานี้จะมีบทบาทในการสงเสริมและสนบัสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพที่ดี คือ 

นักวิชาการ ซ่ึงไดแก ศึกษานิเทศก หรือนักวิชาการที่ทําหนาที่พัฒนาหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน 

หัวหนาหมวดวิชาหรือหัวหนาสายวิชา ครูผูสอน และบุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแก บรรณารักษ นัก

เทคโนโลยีทางการศึกษา นักวัดผล นักแนะแนว ฯลฯ เปนตน 

 อนงคศิริ วิชาลัย (2530 : 17-18) ไดกลาวถึงการนําหลักสูตรใชดังตอไปนี้ 

 การนําหลักสูตรไปใชถาหากหนวยงานหรือบุคลากรทุกฝายไดปฏิบัติหนาที่ของตนอยาง

สมบูรณก็สามารถคาดการณไดวา การใชหลักสูตรจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีปญหาเกิดข้ึน

นอย อันจะชวยทําใหหลักสูตรประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวไดมากที่สุดเราควร

พิจารณาถึงกิจกรรม 3 ประการคือ 

 ประการแรก การปรับเพื่อนําไปสูการสอน เชน ผูมีบทบาทในการนําหลักสูตรไปใชควรจะ

ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางหลักสูตรแมบทกับแผนการสอนใหดานจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา 

การสอน และการประเมินผล เปนตน 

 ประการที่สอง การจัดเตรียมดําเนินการ เชน ผูบริหารโรงเรียนควรจดัเตรียมดําเนินการกอนที่

จะนําหลักสูตรไปสูการสอนโดยจัดประชุมครูในโรงเรียนกอนเปดการเรียนในแตละภาคเรียน เพื่อ

ช้ีแจงทําความเขาใจเร่ืองหลักสูตรและวางแผนการสอนรวมกัน เปนตน 

 ประการที่สาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชน ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยมีผูบริหารเปนผูนิเทศเพื่อรวมมือกันในการพัฒนาการสอนใหดียิ่งข้ึน 

 ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2525 : 223) ไดกลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชวา การนําหลักสูตรไป

ใช ควรพิจารณาถึงกิจกรรมทั้ง 3 ดานคือ การปรับเพื่อนําไปสูการสอน การจัดเตรียมดําเนินการ และ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนั้นบุคลากรทุกฝายจะตองทําหนาที่ของตนเปนอยางดี ดังเชน 

ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชซ่ึงเราถือวา คุณภาพของครูเปนกุญแจดอกสําคัญ

ที่จะนําไปสูการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร กลาวคือครูเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งใน

องคประกอบของการสอนทั้ง 3 ประการ อันไดแก ครูผูสอน เนื้อหาวิชา และผูเรียน ซ่ึงครูจะตองมี

คุณภาพ เพราะครูเปนผูควบคุมเนื้อหาวิชา ตลอดจนสถานการณ การเรียนรู ดังนั้นครูจะตองมี

ความรูในเนื้อหาวิชา ตลอดจนสถานการณการเรียนรู ดังนั้นครูจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน รู

ธรรมชาติความตองการ และภูมิหลังของนักเรียนแตละคนพอสมควร จึงจะทําใหการจัดการศึกษา

ประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ส่ิงที่ชวยใหการสอนของครูไดผลดียิ่งข้ึนอีกคือ บรรยากาศของการเรียน

การสอนที่ดี ซ่ึงเปนส่ิงที่เกิดข้ึนจากผลของปฏิสัมพันธระหวางผูสอนเนื้อหาวิชาสาระและผูเรียน 

บรรยากาศจะดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกบัคุณภาพและความเหมาะสมของปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ

ทั้งสาม กลาวคือ ถาผูสอนเลือกสรรเทคนิควิธีและกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและ

ตัวผูเรียนแลว บรรยากาศที่ดีก็จะเกิดข้ึนได จึงกลาวเปนหลักการทั่ว ๆ ไปไดวา บรรยากาศที่ดีจะ

เกิดข้ึนไดจากการที่ผูสอนไดเลือกเทคนิควิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน

และเนื้อหาวิชาที่จะสอน ดังในภาพที่ 2.13 

ภาพท่ี 2.13   บรรยากาศที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูสอน เนื้อหาสาระ และผูเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ธวัชชัย, 2528 : 223 

 กลาวโดยสรุปการนําหลักสูตรไปใช ใหไดผลสัมฤทธ์ินั้นก็ข้ึนอยูกับคุณภาพของหลักสูตรซ่ึง

จะตองมีปจจัยหลายดานมาประกอบในการพิจารณาและมีการประเมินหลักสูตร เม่ือผูเรียนเกิด

ผูสอน 

 เนื้อหาสาระ ผูเรียน 

บรรยากาศการเรียนการสอน 
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ความสับสนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และครูผูสอนที่ไมเขาใจกัน ดังนั้นควรจะไดมีการประเมินหลักสูตร 

เพื่อจะไดขอมูลในการตัดสินใจ แกไข และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป 

 

 5.10  ความสัมพันธของหลักสูตรและการสอน 

 หลักสูตรมีความสัมพันธกับการสอน  โดยผูสอนเปนผูนําหลักสูตรไปใชเปนแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการศึกษา  หลักสูตรเปน

ภาพรวมของประสบการณทั้งหมดที่โรงเรียนจัดข้ึนเปนประสบการณทั้งทางตรงและทางออมเพื่อ

พัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางเปนสุข 

 

 หลักสูตรมีความสัมพันธกับการสอนดังตอไปนี้ 

 1.  หลักสูตรเปนตัวกําหนดเน้ือหาสาระ  ประสบการณและกิจกรรม  ผูสอนจะตองมี

ความรู  ความเขาใจในการเลือกเนื้อหาสาระ  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล

ประเมินผลที่เกิดประโยชนกับผูเรียนดวยการวางแผนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับ

ประสบการณที่ดีที่สุด 

 2.  หลักสูตรเปนตัวกําหนดบทบาทของผูสอนและผูเรียน  ผูสอนจะวางแผนการสอน

ตองศึกษาถึงตัวหลักสูตร  เชน  หลักสูตรที่เนนสาระวิชา  หลักสูตรประเภทนี้เนนบทบาทของผูสอน

ในการถายทอดสาระวิชา  ซ่ึงผูสอนมีเทคนิคการสอนดีมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนจะสามารถเรียนรูได  

หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จะเนนบทบาทของผูเรียนในการเรียน  ผูเรียนจะเรียนรูไดดีเม่ือลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง 

 3.  หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสอนในการวางแผนการสอน  ผูสอนสามารถศึกษา

เอกสารจากหลักสูตร  เชน  คูมือครู  เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คือการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพผูเรียน 

 4.  หลักสูตรถูกนําไปใชโดยผูสอน  ผูสอนจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา  

วัยของผูเรียน  มีความสอดคลองกันระหวางจุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคการเรียนรูใน

รายวิชา  การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  หลักสูตรมีเปาหมายอยางเดียวกับสังคมที่ผูเรียน

ดํารงชีวิตอยู  ดังนั้น  ผูสอนสามารถปรับและขยายหลักสูตรในลักษณะที่ยืดหยุนได  แตผูสอน

จะตองมีความรูในการพัฒนาหลักสูตร  และสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในหองเรียนได 

 

 ดังนั้น  หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนผังที่กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  ขอบขาย

เนื้อหาวิชา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  ซ่ึง
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การสอนจะเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  พัฒนา

ตนเอง  สังคมและประเทศตอไป 

 

ปญหาและแนวโนมเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.  ปญหาเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 สําหรับหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา  สุธรรม  อารีกุล  (2542 : 13  อางถึงใน  

ดร.  ประยงค  เนาวบุตร, 2546, หนา  43)  กลาวถึง  ปญหาดานหลักสูตรและการสอนไว  ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรขาดความหลากหลาย  สวนใหญจะเลียนแบบซ่ึงกันและกันมีความคลายคลึง

กัน  ไมเพียงพอที่ผูเรียนจะนําไปใชประโยชนในการแกปญหาได 

 2.  หลักสูตรขาดความยืดหยุน  ยึดรูปแบบวิชาบังคับเรียนมากเกินความตองการไมเปด

โอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนโดยเสรีไดเพียงพอ 

 3.  หลักสูตรลาสมัย  บางหลักสูตรไมไดพัฒนามานับสิบป  ไมเหมาะสมกับสภาพการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

 4.  หลักสูตรจํานวนมากลอกเลียนหรืออางอิงจากตางประเทศเปนหลัก  ขาดการกําหนด

รายวิชาพื้นฐานของสังคม  วัฒนธรรมไทย ทําใหไมเอ้ือประโยชนตอการประยุกตใชในสังคม

วัฒนธรรมไทย 

 5.  หลักสูตรไมเอ้ือใหผูเรียนเกิดความคิดเชิงบูรณาการรายวิชาสวนใหญ  ยังเปนรายวิชา

เดี่ยว  ขาดการสรางสรรคใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดในหลายแงหลายมุม 

 6.  คณาจารยยังไมมีความเขาใจในการปรับหลักสูตรตามกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก

ยุคโลกาภิวัตน  ยึดติดกับระบบเดิม  ตอตานการเปล่ียนแปลงและใชวิธีการสอนแบบเดิมคือ

ถายทอดความรูแตไมถายทอดความคิดเปน 

 7.  บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการต่ํา  ขาดความรอบรูและการแสวงหาความรู  ขาดสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

2.  แนวโนมเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ระดับอุดมศึกษา  การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542  สงผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายดาน  ในสวนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการ

สอน  คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดนโยบายวาจะดําเนินการปฏิรูปหลักสูตรใหมีความ

ตอเนื่องเช่ือมโยง  มีความสมดุลในเนื้อหาสาระทั้งที่เปนวิชาการ  วิชาชีพ  และวิชาที่วาดวยความ

เปนมนุษยกับทั้งใหมีความสอดคลอง  มีบูรณาการและมีความหลากหลายโดยจัดใหเหมาะสมแตละ

ระดับ  และมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
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 ในดานการปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนรูทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา 11 อางถึงใน  ดร.  ประยงค  

เนาวบุตร, 2546, หนา  45) 

 จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานหลักสูตรและการเรียนรูดังกลาว  นาจะสงผลให

หลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา  มีลักษณะดังนี้  (เสริมศรี  ไชยศรและคณะ, 2543, หนา

23-30  อางถึงใน  ดร.  ประยงค  เนาวบุตร, 2546, หนา  45) 

1.  หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  1.1  เปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมความเปนคน 

สมบูรณที่มีความรูความเขาใจ  มีทักษะชีวิตและสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมรวมทั้งความรูเฉพาะ

ดาน  ซ่ึงเอ้ือประโยชนใหบัณฑิตสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  ทามกลางความเปล่ียนแปลง

ดานตางๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัตน  โดยจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนรูบทบาทของวิชาการดาน

มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคม 

  1.2  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาความเปนสากลเพื่อพัฒนาความกาวหนาใหทัดเทียม

กับนานาประเทศในเชิงวิชาการ  เนื้อหาและประสบการณ  เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย

สามารถใชภาษาสากลในการเรียนการสอน  การแลกเปล่ียนขอมูล  ความรู  วัฒนธรรมระหวาง

ผูเรียนที่อยูตางวัฒนธรรมซ่ึงจะนําไปสูการสรางเครือขายการเรียนรูที่กวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

 2.  รูปแบบของหลักสูตร 

  2.1  จัดเนื้อหาสาระในลักษณะสหวิทยาการหรือบูรณาการ  เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมี

ประสบการณแบบองครวม  ประยุกตใชหรือเห็นความสัมพันธของความรูจากหลากหลายวิชาได 

  2.2  จัดประสบการณใหยืดหยุนหรือใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความสนใจ

และใชระยะเวลาเรียนตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 

  2.3  หลักสูตรสามารถเทียบโอนหนวยกิตหรือวิชาที่เรียนระหวางสถาบัน  เพื่อให

การศึกษาเปนไปอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  สาระของหลักสูตรควรมีลักษณะ  ดังนี้ 

  1.)  ดานสาระท่ัวไป 

   1.1)  มีความลึกซ้ึงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามสาขาอาชีพ 

   1.2)  มีเนื้อหาเช่ือมโยงระหวางชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก 

   1.3)  ขยายเนื้อหาใหกวางข้ึน  มีความสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ  หรือมีลักษณะ

เปนสหวิชาการ 

   1.4)  สงเสริมการเปนพลเมืองดีในสังคมไทยและความเปนพลเมืองของ

โลก 
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   1.5)  มีเนื้อหาหรือกระบวนการที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

   1.6)  มีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีดานขอมูล

ขาวสารและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

  2.)  ดานสาระของวิชาพื้นฐาน 

   2.1)  สงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง  รักศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยและมี

คุณธรรมจริยธรรม 

   2.2)  สงเสริมใหมีศักยภาพในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

   2.3)  สามารถคนควาวิจัยเพื่อแสวงหาความรูใหมๆ ได 

  3.)  ดานสาระของวิชาชีพ  หลักสูตรจะตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูที่ลึกซ้ึง

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  มีความหลากหลายและทันสมัย 

  4.)  ดานสาระของวิชาเลือก  หลักสูตรตองเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก

เรียนไดอยางอิสระตามความตองการ  จํานวนวิชาเลือกตองมีความหลากหลาย  และมีปริมาณ

เพิ่มข้ึน 

 กลาวโดยสรุป  ทิศทางหรือแนวโนมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนมีลักษณะ

สําคัญคือ  เปนหลักสูตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถยืดหยุนใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น  มีการผสมผสานระหวางเนื้อหาวิชาและรูปแบบการเรียนเนนกระบวนการเรียนรูดวยการ

กระทํา  กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา  และกระบวนการพัฒนาคานิยม  มุงสงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาตน  พัฒนาสังคมและพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและความตองการของแตละคน  

โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมอยางสันติสุข  รูคุณคาของตนเองและ

ส่ิงแวดลอมรอบขาง  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2546,  หนา 5-15, 27-33 ,42-43 ,45-46) 

 

6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

6.1  งานวิจัยในประเทศ 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีผูทําวิจัยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศมีผูสนใจศึกษาไวมาก วีราภรณ ศูนยกลาง (2536,108) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษา

ทิศทางการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาดานวิชาการควรมีหลักสูตร

ทั้งแผนก ก. และ ข.  ควรจัดหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาและหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากข้ึน ควรเนน

วิชาสัมมนา เพิ่มการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิทยานิพนธใหมากข้ึน ควรมีหลักสูตรภาคพิเศษ

เพิ่มข่ึนหลักเกณฑในการจัดหลักสูตรจะยืดหยุนไดในบางกรณี สาขาวิชาตาง ๆ จะรับนักศึกษาใหมี



 81 

จํานวนเหมาะสมกับจํานวนอาจารย และส่ิงอํานวยความสะดวก มาตรฐานการศึกษาจะมีเกณฑที่

ชัดเจน ควรมีเจาหนาที่โดยเฉพาะสําหรับงานบัณฑิตศึกษา และจากการศึกษาของงามตา ตนนุกูล 

(2537,121) ซ่ึงไดศึกษาโปรแกรมการผลิตหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการ ในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พบวาจากความคิดของนักศึกษา ปจจุบันเห็นวานักศึกษาทราบวัตถุประสงคของ

หลักสูตรที่ศึกษาอยูชัดเจนดีมากที่สุดและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในหองเรียนไดอยางเสรี การ

เรียนการสอนทําใหเกิดแนวคิดใหม ๆ แตการศึกษาแผน ก(2) มีขอจํากัดดานเวลาไมสามารถทํา

วิทยานิพนธใหไดดี และมีปญหาเกี่ยวกับเวลาที่จะเขาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากหองสมุด ดาน

ปญหาและอุปสรรค พบวา นโยบายการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยไมชัดเจน ขาดบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพในการประสานงานภายในคณะ เวลาที่ใหบริการของแหลงคนควาไมสนองตอบสําหรับ

นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และทองอินทร วงศโสธร (2523,134-135) ไดศึกษาความคิดเห็น

ของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ไดใหความเห็นวา ลักษณะการสอนที่อาจารยบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ไดปฏิบัติ

กันมาก 5 อันดับแรก เรียงตามลําดับมากไปนอย คือ 1) อาจารยมีความปรารถนาดีตอนิสิตทั้งใน

และนอกหองเรียน 2) อาจารยสนับสนุนใหนิสิตคิดเอง 3) อาจารยสงเสริมการอภิปรายอยางเสรี 4) 

อาจารยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนไดชัดเจน และ 5) อาจารยสอนเนื้อหาที่สําคัญ สําหรับ

ลักษณะการสอนตามอุดมคตินั้นนิสิตใหความเห็นตามอุดมคติ 5 อันดับแรกเรียงตามลําดับมากไป

นอย คือ 1) อาจารยควรมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวชิาที่ทันสมัย กวางขวางและถูกตอง 2) อาจารยควร

อธิบายความคิดเห็นนามธรรม และทฤษฏีไดแจมแจง 3) อาจารยควรมีการเตรียมการสอนเปนอยาง

ดี 4) อาจารยควรสอนเนื้อหาที่สําคัญ และ 5) อาจารยควรประเมินการเรียนของนิสิตอยางยุติธรรม 

 การจัดการเรียนการสอน ควรมีการพัฒนาอาจารยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตลอดจนสรางบรรยากาศให

เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน เพื่อที่จะใหการศึกษาระดับนี้บรรลุผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน สวนของ ผดุง 

พรมมูล (2528,26) ไดศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีสภาพแวดลอมทางวิชาการของบัณฑิตศึกษา สาขา

ศึกษาศาสตร ในดานหลักสูตร ดานการสอนของอาจารยดานการบริการทางวิชาการ และดาน

ความสัมพันธทางวิชาการ ระหวางอาจารยกับนิสิต จํานวน 789 คน เม่ือศึกษาเปรียบเทียบตามตัว

แปรเพศ อายุ ระดับช้ัน และสถานสภาพสมรสของนิสิตระดับปริญญาโท ช้ันปที่ 1 และช้ันปที่ 2 ของ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา พบวา นิสิตแตละมหาวิทยาลัยมี

ทัศนะตอสภาพแวดลอมทางวิชาการ โดยสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง จากการศึกษาของผกา

สุวรรณ สนิทวงศ ณ อยุธยา สุทธิรัตน พิมพพงศ และ มาลี เลิศมาลีวงศ (2529,ก-ข) ไดศึกษาความ

พึงพอใจของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จํานวน 820 คน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรดานวิธีการสอนและบุคลิกภาพของ

อาจารย ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการประเมินผล การเรียนการสอน ดานการทํา

วิทยานิพนธ และดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียนการสอน เม่ือศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ 

อายุ ระดับช้ันป หลักสูตร และคณะที่ศึกษาปรากฏวานักศึกษาดุษฏีบัณฑิตมีความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอนของบัณฑิตศึกษาอยูในระดับสูงเรียงตามลําดับ คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดาน

การทําวิทยานิพนธ และดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียนการสอน สวนดานการประเมินผลการ

เรียนการสอน ดานวิธีการสอน และ บุคลิกภาพของอาจารย และดานกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง นักศึกษามหาบัณฑิต มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ

สอนดานเนื้อหาวิชาหลักสูตรอยูในระดับสูง นอกนั้นอยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ คือ ดาน

วิธีการสอนและบุคลิกภาพของอาจารย ดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียนการสอน ดานการทํา

วิทยานิพนธ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการประเมินผลการเรียนและเม่ือเปรียบเทียบ

ทั้ง 2 หลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร และดานวิธีการสอน กับบุคลิกภาพของอาจารย พบวา 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

6.2  งานวิจัยตางประเทศ 

โคแกน (Cogan 1975,135-139) ไดศึกษาพบวาความสัมพันธที่เปนมิตรระหวางอาจารยและ

นักศึกษาทําใหการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน ยิ่งอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธตอกันมาก

นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหสูงถึงขีดสูงสุดมากเพียงนั้น และลักษณะ

ความสัมพันธของอาจารยกับนักศึกษาจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เ รียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความศรัทธาในตัวอาจารยจะชวยใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมองเห็นการเรียน

เปนงานประจํากิจกรรมเปนงานอดิเรก การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะทําใหผลการเรียนของ

นักศึกษาดีข้ึน สวนของรีแกน (Regan 1976,6485-A อางถึงใน มัณฑนา เหมชะญาติ 2533,20) ได

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเปอรดู (Purdue University) ตามตัวแปร

เพศ สถานภาพ สมรส ระดับปริญญาที่กําลังศึกษา สาขาที่เรียน และภาระดานวิชาการ โดยใชกลุม

ตัวอยางนักศึกษาบัณฑติศึกษา จํานวน 158 คน ที่สังกัดตามสาขาวิชาตาง ๆ ผลการศึกษาพบวาเม่ือ

เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ สถานภาพ สมรส ระดับปริญญาที่กําลังศึกษา สาขาที่เรียน และภาระ

ดานวิชาการ นักศึกษาพอใจตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของบัณฑิตศึกษาไมแตกตางกัน

นักศึกษาที่ไดรับการยอมรับเกี่ยวกับการแสดงความคิดและไดรับความชวยเหลือแนะนํา  

ดานวิชาการจากอาจารยแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของบัณฑิตศึกษา

แตกตางกัน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
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ทางวิชาการของบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และมอริสัน (Morrison 1980,2022-A) ไดศึกษาการรับรูของนักศึกษาผูใหญเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

ทางวิชาการในอุดมคติกับสภาพที่เปนจริง โดยศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญา

มหาบัณฑิตที่ ของมหาวิทยาลัยมิสชูรี- โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยมิสชูรี – แคสรัส โดยใหนักศึกษา

แตละคนตอบแบบสอบถามแบบซีแมนติค ดิฟเฟอรเรนเซียลของเพอวิน (Pervin) เพื่อที่จะวัดความ

สอดคลองและความแตกตางระหวางการรับรูที่เปนอุดมคติกับที่เปนจริง หลังจากนั้นใหศึกษาตอบ

แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจทางวิชาการ ตัวกําหนดตัวแปรคือ ชวงอายุ  ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษาที่มีอายุมากกวาจะมีระดับความพึงพอใจสูงกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําหลักการ ทฤษฏีมาเปน

แนวทางประกอบการศึกษาเร่ืองความคิดของนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษของหนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ(สปช.) คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ที่มีตอ

กิจกรรมการจัดการศึกษาภาคพิเศษประกอบดวยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล และการบริการวิชาการ ในแตละสวนนั้นพบวา ยังขาดแนวทางการปฏิบัติทีชั่ดเจน ดังนั้น

ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีหนาที่หลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาจึงตอง

ดําเนินงานทางวิชาการเพื่อใหคุณภาพทางวิชาการมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงในปจจุบัน อันจะนําผลสูความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Method )  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษตอระบบการเ รียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

 

1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปตอเนื่อง ภาคพิเศษ รวม 4 วิทยาเขต ซ่ึงมีจํานวน  

1,288 คน ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี  3.1 แสดงจํานวนประชากร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวนประชากร 

1. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

2. วิทยาเขตวังไกลกังวล 

3. วิทยาเขตศาลายา 

4. วิทยาเขตเพาะชาง 

423 

189 

351 

325 

รวมจํานวนประชากร          1,288 

 

1.2  กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกตัวอยางประชากรมาจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี   ภาคพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวม 4 วิทยาเขต  ผูวิจัย

ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน  50% ของจํานวนประชากร จะไดขนาด

ของกลุมตัวอยางเทากับ 644 คน แยกเปนนักศึกษาชาย 322 คน และนักศึกษาหญิง 322 คน และ

ในแตละมหาวิทยาลัยก็กําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวนที่คํานวณไดซ่ึงไดรายละเอียดขนาดของ

กลุมตัวอยางดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี  3.2 แสดงขนาดกลุมตัวอยาง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวนประชากร ขนาดกลุมตวัอยาง 

1.  วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

2.  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

3.  วิทยาเขตศาลายา 

4.  วิทยาเขตเพาะชาง 

308 

189 

351 

325 

160 

230 

234 

20 

รวม          1,173            644 

 

2.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 สวนคือ  
 

สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วๆไป เปนแบบตรวจคําตอบ (Check List)        

สวนที่ 2  คือขอมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    

4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานวิชาการ  ดายกายภาพ  ดานความพึงพอใจตอ

หลักสูตรภาคพิเศษ  ซ่ึงมีทั้งหมด 40 ขอ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ซ่ึงเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  ตามมาตราวัดของ   ลิเคิรท  ( Likert Scale)      

(เชาวลิต  สุไลมานดี  , 2543)   ดังนี้   

 

ระดับความพึงพอใจ   ความหมายของระดับคะแนน 

 มีความพึงพอใจมากที่สุด    5 

 มีความพึงพอใจมาก     4 

 มีความพึงพอใจปานกลาง    3 

 มีความพึงพอใจนอย     2 

 มีความพึงพอใจนอยที่สุด     1 
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 2.2  นําแบบสอบถามทีป่รับปรุงแลวไปทดลองใช ( Try Out) กับนักศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักบริหารบพิตรพมุิข จักรวรรดิ จํานวน 50 ชุด แลวทําการ

วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(α – Coefficient)  ของ ครอนบัค ( Crobach) โดยใชสูตรดังนี้  (ศิริชัย พงษวิชัย ,2544) 
 

2

2
0

1
1

isn
n s

α
 Σ = −  −   

 

 

เม่ือ α        แทน  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 n         แทน  จํานวนขอของคําถามในแบบสอบถาม 

 2
1s∑    แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของ 

 2
0s        แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทัง้ฉบับ 

 

ไดคาความเช่ือม่ันภาพรวมของแบบสอบถามเทากับ   0.8592 

 

3  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจยัใชวิธีการสุมกลุมตวัอยางแบบการกําหนดสัดสวน     (Quota sampling)    จากกลุม 

ประชากร  เม่ือไดขนาดตวัอยางตามที่กําหนดไว  ผูวิจยักไ็ดเร่ิมดําเนนิการออกเดนิทางไปแจก

แบบสอบถามใหนักศกึษาทีเ่ปนกลุมตวัอยาง จํานวน 4 วิทยาเขต โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)  จนครบตามสัดสวนทีก่ําหนดในแตละแหง การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ในคร้ังนี้มีจํานวนทั้งส้ิน 644 ฉบับ  ไดรับคืนมาทั้งหมด  

 

4  การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลในการศกึษาคนควาคร้ังนี้ ผูวจิัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมา

ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม ทําการลงรหัส และทําการบนัทึกขอมูลลงใน

เคร่ืองคอมพวิเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC  ( Statistical Package for 

Social Science )  เพื่อหาคาสถิติดงันี ้
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4.1  คาสถิติพื้นฐาน  

1)  การหาคาความถี่ (Frequencies)   และ คารอยละ (Percentage)  เพื่อใชแปล 

ความหมายของขอมูลตอนที่ 1  

2)  การหาคาเฉล่ีย (Mean)  เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนที่ 2  โดยใชสูตร 

ดังนี ้( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

    

   ΣΧ
Χ=

Ν
 

 

เม่ือ    Χ      แทน  ตัวกลางเลขคณิต หรือ คาเฉล่ีย 

          ΣΧ   แทน  ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

          Ν      แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด  

 

โดยกําหนดความหมายของระดับคาเฉล่ีย  ดังนี้ (ธงชัย  เมืองกระโทก , 2550) 

  4.50 – 5.00 หมายความวา       มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายความวา       มีความพึงพอใจมาก 

  2.50 – 3.49 หมายความวา       ปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายความวา       มีความพึงพอใจนอย 

  0.00 – 1.49 หมายความวา       มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

        3)   การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)     

เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนที่ 2  โดยใชสูตรดังนี้ ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

 

   

2

1
( )

1

n

i
is

n
=

Χ −Χ
=

−

∑
 

 

เม่ือ        s     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

 Χ     แทน  คาเฉล่ีย 

 iΧ    แทน  คาขอมูลตัวที่ i  

 n      แทน  คาของจํานวนขอมูล (กลุมตวัอยาง) 

4.2  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
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 1)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตวัอยาง   2   กลุม    (เฉพาะเพศ)   

ที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติการทดสอบคา t – test  independent เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ขอที่ 1 

โดยใชสูตรดังนี้  ( ศิริชัย  พงษวิชัย , 2544 ) 

 

       2

1 2

2
1 2

1 2

t
S s
n n

Χ −Χ
=

+

    

 

 เม่ือ  t        แทน  คาสถติิที่ใชพิจารณาใน t – distribution   

 1Χ     แทน คาเฉล่ียของกลุมตวัอยางที่ 1   

 2Χ    แทน  คาเฉล่ียของกลุมตวัอยางที่ 2   

 2
1s      แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่ 1  

 2
2s      แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยางที่ 2 

 1n      แทน  ขนาดของกลุมตวัอยางที ่1  

 2n      แทน  ขนาดของกลุมตวัอยางที ่2 

 

2)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของตวัแปรมากกวา   2   กลุมข้ึนไป   

โดยใชสูตรการวเิคราะหความแปรปรวน (One – Way Analysis of Variance)    เพื่อทดสอบ

สมมติฐานขอที่ 2   ( ชูศรี วงศรัตนะ , 2544 ) 

 

     B

W

MSF
MS

=  

 

เม่ือ F          แทน  คาที่พจิารณา F -  distribution   

             BMS      แทน  คาเฉล่ียของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม 

            WMS      แทน  คาเฉล่ียของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม 

  

 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห 
 

 ผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อความสะดวกและเขาใจตรงกันในการเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณ สําหรับการแปลความหมายขอมูลดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อความสะดวกและเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชสัญลักษณ

สําหรับการแปลความหมายขอมูลดังนี้ 

 แทน คาเฉล่ีย (Mean) 

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

t แทน การทดสอบสมมติฐานของผลตางระหวางคาเฉล่ีย 

F แทน คาที่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงเอฟ (F-distribution) 

SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

MS แทน คาเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Of Square) 

df แทน ระดับข้ันความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 

*     แทนคาสถิติที่มีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 หรือมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 

ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได

แบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 2 ตอนตามลําดับดังนี้ 

 

 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามโดยนําเสนอในรูปแบบความถี่และรอยละ 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับเร่ือง ความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ตอระบบการเ รียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร แบงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษ ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ทางดานการบริการการศึกษา ทั้ง 4 วิทยา

เขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยการนําเสนอในรูปแบบ คาเฉล่ียและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวเกี่ยวกับความพึง

พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

ทางดานการบริการการศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

  ซ่ึงการบริการการศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย 

  1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานวิชาการ 

3. ดานกายภาพ 

4. ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 เปนการนําเสนอขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําเสนอในรูปความถี่ และ

รอยละ 
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ตารางท่ี  4.1   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

50 

50 

รวม 644 100 

  

จากตารางที่  4.1   นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร พบวาเปนเพศชายจํานวน 322 คน คิด

เปนรอยละ 50  และกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 50 รวม

จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน 644 คน 

 

ตารางท่ี  4.2   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

ชวง 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 

17-21 ป 271 42.08 

22-26 ป 335 52.02 

27-31 ป 26 4.04 

มากกวา 32 ป 12 1.86 

รวม 644 100 

 

 ตารางที่ 4.2  นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญอยูในชวงอายุ

ระหวาง 22-26 ป จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 52.02 และชวงอายุของกลุมตัวอยางที่มีจํานวน

มากเปนอันดับรองลงมาคือชวงอายุ 17-21 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 42.08 สวนชวงอายุ

ของกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดมีชวงอายุมากกวา 32 ป จํานวน 12คน คิดเปนรอยละ 1.86 

 

 

ตารางท่ี  4.3   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

            วิทยาเขต 

วิทยาเขต 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 
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วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 160 24.84 

วิทยาเขตวังไกลกังวล 230 35.71 

วิทยาเขตศาลายา 234 36.34 

วิทยาเขตเพาะชาง 20 3.11 

รวม 644 100 

 

 ตารางที่ 4.3   พบวา นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาอยูในวิทยาเขต 

ศาลายา , วังไกลกังวล , บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะชาง จํานวนวิทยาเขตละ 234, 

230,160 และ 20 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 36.34 , 35.71 , 24.84 , 3.11 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  

          ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 

ช้ันปที่ 1 170 26.40 

ช้ันปที่ 2 245 38.04 

ช้ันปที่ 3 129 20.03 

ช้ันปที่ 4 100 15.53 

รวม 644 100 

 

 ตารางที่ 4.4   พบวา นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีระดับ

การศึกษาในช้ันปที่ 2 จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 51.71 รองลงมา คือ ระดับช้ันปที่ 1จํานวน 

311 คน คิดเปนรอยละ 48.29  

 

 

ตารางท่ี  4.5   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

            รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 

นอยกวา 3,000 บาท 150 23.29 
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3,001-5,000 บาท 173 26.86 

5,001-7,000 บาท 201 31.21 

มากกวา 7,000 บาท 120 18.64 

รวม 644 100 

 

ตารางที่ 4.5   พบวา นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี ้สวนใหญมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 5,001- 7,000  บาท จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 31.21 และรายไดเฉล่ียของกลุม

ตัวอยางที่มีจํานวนมากเปนอันดับรองลงมา คือ 3,001 – 5,000  บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอย

ละ 26.86 สวนรายไดเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ มากกวา 7,000 บาท จํานวน 

120 คน คิดเปนรอยละ 18.64  

 

ตารางท่ี 4.6   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตามที่อยู

           อาศัยปจจุบัน 

ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 

หอพัก 231 35.87 

บานของตนเอง 270 41.93 

อาศัยพักอยูกับญาติ 97 15.06 

แฟลต/คอนโดมิเนียม 36 5.59 

อ่ืน ๆ 10 1.55 

รวม 644 100 

  

ตารางที่ 4.6   พบวา นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี ้สวนใหญอาศัยอยูบาน

ตัวเองจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 41.93 รองลงมา คือ อาศัยอยู หอพัก จํานวน 231 คน คิดเปน

รอยละ 35.87 และอาศัยอยู กับญาติ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 15.06  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.7   แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตามการ

           ประกอบอาชีพในปจจุบัน 

อาชีพ 
จํานวน 

จํานวน(n) รอยละ (%) 

รับราชการ 77 11.96 

ลูกจาง 231 35.87 
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ธุรกิจสวนตัว 82 12.73 

วางงาน 225 34.94 

อื่น ๆ 29 4.50 

รวม 644 100 

  

ตารางที่ 4.7   พบวา นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญประกอบ

อาชีพ ลูกจาง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 35.87 รองลงมาคือวางงาน จํานวน 225คน คิดเปน

รอยละ 34.94 และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 82  คน คิดเปนรอยละ 12.73 ตามลําดับ 

สวนการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางที่มีจาํนวนนอยที่สุด คือ ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ จํานวน 29 คน 

คิดเปนรอยละ 4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกีย่วกับเร่ือง พึงพอใจของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีภาคพิเศษ ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลรัตนโกสินทร แบงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค

พิเศษ ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร โดยการนําเสนอในรูป คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจํานวนคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดานการจัดการเรียนการสอน 

ขอ

ท่ี 

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

ระดับของการ

ปฏิบตั ิ ความหมาย 

X  . .S D  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

เทคนิควิธีการสอนดึงดูความสนใจ 

บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน 

ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย 

ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา 

ผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู 

ผูสอนเสริมสรางนิสัยการรูจักคิดหาเหตุผลใหกับนักศึกษา 

ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาเห็นคุณคาของการเรียนรู 

 

 

4.15 

3.74 

3.88 

3.98 

3.94 

3.74 

3.84 

3.87 

 

0.722 

0.693 

0.728 

0.720 

0.774 

0.714 

0.674 

0.731 

 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

 
ตารางที่ 4.8 พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ดาน

การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก คือ เร่ืองความรูความสามารถของอาจารย  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

สูงสุด   รองลงมาคือ ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก และมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพของอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก  ตามลําดับ  สวน

คาเฉล่ียของความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดคือเร่ืองการใชเทคนิควิธีการสอนดึงดูความสนใจ และ เร่ือง

เกี่ยวกับผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู อยูในระดบัมาก 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดานวิชาการ 
 

(n =190 ) 
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ตารางที่ 4.9  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช

มงคลรัตนโกสินทร มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ดาน

วิชาการอยูในระดับมาก คือ เร่ืองความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงสุด   

รองลงมาคือ เร่ืองความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มถอนรายวิชาและ

การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหาในเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวน

คาเฉล่ียของความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดคือเร่ืองการบริการในการลงทะเบียนเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจํานวนคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ดานกายภาพ 
 

ขอ

ท่ี 

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

ระดับของ

การปฏิบัต ิ

 
ความหมาย 

X  . .S D  
 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

ดานวิชาการ 

การบริการในการลงทะเบียนเรียน 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

การจัดตารางเรียนไดเหมาะสม 

ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือ 

บอกเพ่ิมรายวิชา 

มีตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอในการศึกษาคนควา 

มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไดเหมาะสม 

และทันตอเหตุการณ 

การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหาในเร่ืองตาง ๆ 

ความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการทางวิชาการ 

ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลายภาค 

ความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค 

 

 

3.39 

3.46 

3.46 

3.53 

 

3.45 

3.45 

 

3.53 

3.52 

3.49 

3.55 

 

1.001 

0.864 

0.935 

0.871 

 

0.935 

0.876 

 

0.865 

0.913 

0.871 

0.858 

 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจมาก 

 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจปานกลาง 

 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.10 พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   

ราชมงคลรัตนโกสินทร มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนภาคพิเศษ ดาน

กายภาพอยูในระดับมาก คือ เร่ืองบรรยากาศในหองเรียน ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา คือ เร่ือง

อุณหภูมิภายในหองเรียนอยูในระดับมากเชนเดี่ยวกัน  สวนคาเฉล่ียของความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดคือ

เร่ืองหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ

ท่ี 

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

ระดับของ

การปฏิบัต ิ
 

ความหมาย 
X  . .S D  

 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

ดานกายภาพ 

บรรยากาศภายในหองเรียน 

บรรยากาศภายนอกหองเรียน 

การจัดโตะ เกาอี้ สําหรับการเรียนการสอน 

ความพรอมของอุปกรณและส่ือท่ีใชในการเรียนการสอน 

แสงสวางภายในหองเรียน 

อุณหภูมิภายในหองเรียน 

ความสะอาดภายในหองเรียน 

ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงาม เปนระเบียบ 

โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

มีสถานท่ีนั่งพักผอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

 

 

3.87 

3.75 

3.63 

3.68 

3.77 

3.81 

3.61 

3.68 

3.57 

3.46 

3.34 

 

0.769 

0.740 

0.735 

0.760 

0.781 

0.833 

0.795 

0794 

0.856 

0957 

0.966 

 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจปานกลาง 

ขอ ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน ระดับของ ความหมาย 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ 
 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนภาคพิเศษ ดานความ

พึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ อยูในระดับมาก คือ เร่ืองขาพเจารูสึกรักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงสุด   รองลงมา คือ เร่ืองนักศึกษามีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดศึกษา

ในสถาบันนี้ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับ   สวนคาเฉล่ียของความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดคือเร่ือง

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยาและพูดจาสุภาพ อยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  2  การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษทางดานการ

ท่ี หลักสูตรภาคพิเศษ การปฏิบัต ิ

X  . .S D  
 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ 

นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในสถาบันนี้ 

สถาบันนี้เปนแหลงใหความรูท่ีสําคัญแกนักศึกษา 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจักการแกปญหาตาง ๆ ดวยเหตุผล 

สถาบันนี้ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึกวาจะมีชีวิตท่ีมั่นคงในอนาคต 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบวินัยและมีเหตุผลมากขึ้น 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 

สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําในอนาคต 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยาและพูดจาสุภาพ 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญสูงขึ้น 

ขาพเจารัก มทร. รัตนโกสินทร 

 
4.05 
4.01 
3.87 

3.94 
3.94 
3.87 
3.89 
3.91 
3.78 
3.95 
4.09 

 
0.782 
0.766 
0.755 

0.739 
0.801 
0.809 
0.796 
0.771 
0.804 
0.779 
0849 

 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจมาก 
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บริการการศึกษาทั้ง  4  ดานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ซ่ึงประกอบดวย  2 

สมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่  1  เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษแตกตางกัน 

สมมติฐานที่  2  ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาคพิเศษแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี  1  เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ

แตกตางกัน 

 H0  :  เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษไม

แตกตางกัน 

 H1  :  เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ

แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคพิเศษจําแนกตามเพศ 
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ขอท่ี 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาคพิเศษ 
เพศ n t Prob. 

 

 

 
ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

  

1 

 

ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

 
ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.524 

 

0.601 

2 

 

เทคนิควิธีการสอนดึงดูดความสนใจ 
 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.484 0.629 

3 

 

บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน 
 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.594 0.553 

4 ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอ

สงสัย 

ชาย 

หญิง 

 

322 

322 

0.119 0.905 

5 ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา ชาย 

หญิง 

322 

322 

1.009 0.314 

6 ผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดการ

เรียนรู 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.071 0.944 

7 ผูสอนเสริมสรางนิสัยการรูจักคิดหาเหตุผล

ใหกับนักศึกษา 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.168 0.867 

8 
ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาเห็นคณุคาของการ

เรียนรู 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.096 0.924 

 
รวม 

  0.247 0.806 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
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ขอท่ี 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาคพิเศษ 
เพศ n t Prob. 

 

 

 
ดานวิชาการ 

 

 

 

 

  

9 

 

การบริการในการลงทะเบยีนเรียน ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.090 

 

0.929 

10 

 

การจัดปฐมนเิทศนักศกึษา ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.297 0.766 

11 

 

การจัดตารางเรียนไดเหมาะสม ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.688 0.492 

12 ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บอกเลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา 

ชาย 

หญิง 

 

322 

322 

0.148 0.883 

13 มีตํารา  หนังสือในหองสมุดเพียงพอใน

การศึกษาคนควา 

ชาย 
หญิง 

322 

322 

1.264 0.208 

14 มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกบัขาวสารวิชาการ

ไดเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

ชาย 

หญิง 
322 

322 

1.282 0.201 

15 การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหาใน

เร่ืองตางๆ 

ชาย 

หญิง 
322 

322 

0.149 0.882 

16 ความมีมนุษยสัมพนัธของผูใหบริการทาง

วิชาการ 

ชาย 

หญิง 
322 

322 

0.436 0.664 

17 ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลาย

ภาค 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

1.212 0.227 

18 ความถกูตองในการประกาศผลสอบปลาย

ภาค 
ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.700 0.485 

 รวม   0.795 0.428 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

ขอท่ี 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาคพิเศษ 
เพศ n t Prob. 

 ดานกายภาพ     

19 

 

บรรยากาศภายในหองเรียน 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.94 0.349 

20 

 

บรรยากาศภายนอกหองเรียน 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.111 0.912 

21 

 

การจัดโตะ  เกาอ้ี  สําหรับการเรียนการสอน 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

1.084 0.280 

22 ความพรอมของอุปกรณและส่ือที่ใชในการ

เรียนการสอน 

ชาย 

หญิง 
 

322 

322 

1.236 0.218 

23 แสงสวางภายในหองเรียน ชาย 

หญิง 
322 

322 

1.338 0.182 

24 อุณหภูมิภายในหองเรียน ชาย 

หญิง 
322 

322 

0.496 0.620 

25 ความสะอาดภายในหองเรียน ชาย 

หญิง 
322 

322 

0.1384 0.168 

26 ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงาม  

เปนระเบียบ 

ชาย 

หญิง 
322 

322 

0.994 0.321 

27 โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ ชาย 

หญิง 

322 

322 

1.220 0.224 

28 มีสถานที่นั่ งพักผอนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.983 0.327 

29 มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.808 0.420 

 
รวม 

  1.058 0.291 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

ขอท่ี 
ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาคพิเศษ 
เพศ n t Prob. 

 

 

 
ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ 

 

 

 

 

  

30 

 

นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้ 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.010 0.992 

31 

 

สถาบันนี้เปนแหลงใหความรูที่สําคัญแกนักศึกษา 

 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.697 0.486 

32 

 

สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจักการแกปญหาตางๆ  

ดวยเหตุผล 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.170 0.865 

33 สถาบันนี้ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม ชาย 

หญิง 

 

322 

322 

0.48 0.728 

34 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึกวาจะมีชีวิตที่ม่ันคงใน 

อนาคต 

ชาย 

หญิง 

322 

115 

0.136 0.895 

35 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบวินัยและมี

เหตุผลมากขึ้น 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.159 0.874 

36 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีความรับผิดชอบ

สูงขึ้น 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.538 0.591 

37 สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําใน 

อนาคต 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.404 0.686 

38 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยาและพูดจา

สุภาพ 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.034 0.973 

39 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญ

สูงขึ้น 

ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.295 0.768 

40 ขาพเจารัก  มทร.รัตนโกสินทร ชาย 

หญิง 

322 

322 

0.680 0.498 

 รวม   0.389 0.698 

P*<0.05 
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จากผลการทดสอบตารางที่ 4.12 โดยใช t-test Independent  พบวา เพศที่แตกตางกันมี

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.598 (0.598 > 0.05) นั้นก็คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0 ) ถาพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดวา 

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษในดานการจัดการเรียนการสอนทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(มีคา Prob. > 0.05) 

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษในดานวิชาการทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(มีคา Prob. > 0.05) 

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษในดานกายภาพทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(มีคา Prob. > 0.05) 

 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษในดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษทุกขอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (มีคา Prob. > 0.05) 
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สมมติฐานท่ี 2 ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค 
           พิเศษแตกตางกัน 
H0  : ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค 
          พิเศษไมแตกตางกัน 
H1 :  ชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค 
          พิเศษแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.13 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบ

การเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่มีอายุ

ตางกันโดยการวิเคราะหความแปรปรวน 

ขอ

ที่ 

ความพึงพอใจตอระบบการ

เรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

แหลงความ

แปรปรวน df SS MS F Prob. 

 
1. 
 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

อาจารยผูสอน 
 

 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 
 3 
640 
643 

 
1.503 

97.070 
98.574 

 
0.501 
0.522 

 
0.960 

 
0.413 

2. เทคนิควิธีการสอนดึงดูดความ

สนใจ 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.832 
90.010 
90.842 

0.277 
0.484 

0.573 0.633 

3. บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.547 
98.669 
100.216 

0516 
0.530 

0.972 0.407 

4. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาได

ซักถามขอสงสัย 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.887 
96.029 
97.916 

0.629 
0.516 

1.218 0.304 

5. ผู ส อ น มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ กั บ

นักศึกษา 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.008 
113.234 
113.242 

0.003 
0.609 

0.004 1.000 

6. ผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา

เกิดการเรียนรู 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.955 
94.408 
96.363 

0.652 
0.508 

1.284 0.281 

 
ตารางท่ี  4.13  (ตอ) 
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ขอ

ที่ 

ความพึงพอใจตอระบบการ

เรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F Prob. 

7. ผูสอนเสริมสรางนิสัยการรูจัก

คิดหาเหตุผลใหกับนักศึกษา 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.751 
85.191 
85.942 

0.250 
0.458 

0.547 0.651 

8. ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาเห็น

คุณคาของการเรียนรู 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.031 
100.938 
100.962 

0.010 
0.543 

0.019 0996 

  
รวม 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

33.706 
3560.737 
3594.442 

11.235 
19.144 

0.587 0.624 

 
9. 

ดานวิชาการ 

การบริการในการลงทะเบียน

เรียน 

 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

 
0.527 

188.867 
189.395 

 
0.176 
1.015 

 
0.173 

 
0.914 

10. การจัดปฐมนิเทศ ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.992 
140.250 
141.242 

0.331 
0.754 

0.438 0.726 

11. การจัดตารางเรียนได

เหมาะสม 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

5.655 
159.508 
165.163 

1.885 
0.858 

2.198 0.090 

12. ความรวดเร็วในการ

ดําเนินการเก่ียวกับการบอก

เลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

6.994 
136.316 
143.311 

2.331 
0.733 

3.181 0.025 

13. มีตํารา หนังสือ ในหองสมุด

เพียงพอในการศึกษาคนควา 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.313 
163.761 
165.074 

0.438 
0.880 

0.497 0.685 

14. มีปายประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ขาวสารวิชาการไดเหมาะสม

และทันตอเหตุการณ 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.746 
143.227 
144.974 

0.582 
0.770 

0.756 0.520 

 
 
ตารางท่ี 4.13(ตอ) 
ขอ ความพึงพอใจตอระบบการ แหลงความ df SS MS F Prob. 
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ที ่ เรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

แปรปรวน 

15. การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

ที่มีปญหาในเร่ืองตาง ๆ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.802 
140.508 
141.311 

0.267 
0.755 

0.654 0.786 

16. ความมีมนุษยสัมพันธของผู

ใหบริการทางวิชาการ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

2.444 
155.008 
157.453 

0.815 
0.833 

0.978 0.404 

17. ความรวดเร็วในการประกาศ

ผลสอบปลายภาค 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.568 
141.926 
143.495 

0.523 
0.763 

0.685 0.562 

18. ความถูกตองในการประกาศ

ผลสอบปลายภาค 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.718 
138.356 
139.074 

0.239 
0.744 

0.322 0.810 

  
รวม 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

69.147 
9314.795 
9383.942 

23.049 
50.080 

0.460 0.710 

 
19. 

ดานกายภาพ 
บรรยากาศภายในหองเรียน 

 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

 
5.904 

105.807 
111.711 

 
1.968 
0.569 

 
3.459 

 
0.018 

20. บรรยากาศภายนอกหองเรียน ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

3.713 
99.661 
103.374 

1.238 
0.536 

2.316 0.078 

21. การจัดโตะ เกาอี้ สําหรับการ

เรียนการสอน 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

2.449 
99.761 
102.211 

0.816 
0.536 

1.522 0.210 

22. ความพรอมของอุปกรณและ

ส่ือที่ใชในการเรียนการสอน 
 
 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

2.696 
106.357 
109.053 

0.899 
0.572 

1.572 0.198 

 
 
ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
ขอ  แหลงความ df SS MS F Prob. 
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ที ่ ความพึงพอใจตอระบบการ

เรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

แปรปรวน 

23. แสงสวางภายในหองเรียน 
 
 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.744 
114.525 
115.268 

0.248 
0.616 

0.403 0.751 

24. อุณหภูมิภายในหองเรียน ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.934 
129.245 
131.179 

0.645 
0.695 

0.928 0.428 

25. ความสะอาดภายในหองเรียน ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.392 
118.003 
119.395 

.464 
0.634 

0.731 0.534 

26. ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย

สะอาดสวยงาม เปนระเบียบ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.648 
118.404 
119.053 

0.216 
0.637 

0.340 0.797 

27. โรงอาหารส ะอาดและ ถู ก

สุขลักษณะ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

1.865 
136.603 
138.468 

0.622 
0.734 

0.847 0.470 

28. มีสถานที่นั่ งพั กผอนอย าง

เหมาะสมและเพียงพอ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

2.101 
171.063 
173.163 

 

0.700 
0.920 

0.761 0.517 

29. มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษา 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

0.785 
175.657 
176.442 

0.262 
0.944 

0.277 0.842 
 

  
รวม 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

188.056 
8177.860 
8365.91 

62.685 
43.967 

1.426 0.237 

 
 
 

30. 

ดานความพึงพอใจตอ

หลักสูตรภาคพิเศษ 
นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจที่ได

ศึกษาในสถาบันนี้ 
 

 
 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 
 
 3 
640 
643 

 
 

10.957 
104.517 
115.474 

 
 

3.652 
0.562 

 
 

6.500 

 
 

0.000 

ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
ขอ ความพึงพอใจตอระบบการ แหลงความ df SS MS F Prob. 
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ที ่ เรียนการสอน 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

แปรปรวน 

31. สถาบันนี้เปนแหลงใหความรู

ที่สําคัญแกนักศึกษา 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

4.327 
106.667 
110.995 

1.442 
0.573 

2.515 0.060 

32. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจัก

การแกปญหาต าง  ๆ ด วย

เหตุผล 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

4.443 
103.267 
107.711 

1.481 
0.555 

 

2.668 0.049 
 
 

33. สถ า บั น นี้ ช ว ย ขั ด เ ก ล า ใ ห

นักศึกษาเปนคนดีของสังคม 
 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

 3 
640 
643 

2.796 
100.446 
103.242 

0.932 
0.540 

1.726 0.163 

34. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึก

วาจะมีชีวิติที่ม่ันคงในอนาคต 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

7.273 
113.969 
121.242 

2.424 
0.613 

3.957 0.009 

35. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปน

ค น มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย แ ล ะ มี

เหตุผลมากขึ้น 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

4.443 
119.267 
123.711 

1.481 
0.641 

2.310 0.078 

36. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปน

คนมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

5.589 
114.306 
119.895 

1.863 
0.615 

3.031 0.031 

37. สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษา

มีลักษณะผูนําในอนาคต 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

3.483 
108.812 
112.295 

1.161 
0.585 

1.985 0.118 

38. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปน

คนมีกิริยาและพูดจาสุภาพ 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

1.271 
120.882 
122.153 

0.424 
0.650 

0.652 0.583 

39. สถาบันนี้ ทํา ใหนั กศึกษามี

สภาวะความเปนผูใหญสูงขึ้น 
ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

4.066 
110.508 
114.574 

1.355 
0.594 

2.281 0.081 

40. ขาพเจารัก มทร. รัตนโกสินทร ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 
รวม 

3 
640 
643 

1.986 
134.308 
136.295 

0.662 
0.722 

0.917 0.434 

ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
ขอ

ที่ 
ความพึงพอใจตอระบบการ

เรียนการสอน 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F Prob. 
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หลักสูตรภาคพิเศษ 

 

 
รวม 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 

รวม 

3 

640 

643 

147.112 

8566.724 

8347.233 

155.725 

47.961 

3.247 0.023 

 

 
รวมทั้งหมด 

ร ะ ห ว า ง ก ลุ ม

ภายในกลุม 

รวม 

3 

640 

643 

317.938 

8429.389 

998.701 

129.411 

48.328 

1.717 0.165 

P*< 0.05 

 

จากผลการทดสอบตารางที่ 4.13 โดยใช One Way ANOVA พบวาชางอายุที่แตกตางกันมี

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษโดยสวนใหญไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0 )   ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1 ) แต

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาคพิเศษแตกตางกันใน ดานวิชาการเร่ืองความรวดเร็วในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา 

Prob. เทากับ 0.025 (0.025 < 0.05) 

นักศึกษาที่มีชวงอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร 

ภาคพิเศษ แตกตางกันในดานกายภาพเร่ือง บรรยากาศภายในหองเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.018 (0.018 < 0.05) 
นักศึกษาที่มีชวงอายุ แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาคพิเศษ แตกตางกันในดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ ในเร่ืองตาง ๆ ตอไปนี้ ความรูสึก

ภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้ , รูสึกวาสถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจักแกปญหาตาง ๆ ดวยเหตุผล , 

รูสึกวาสถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีชีวิตที่ม่ันคงในอนาคตและรูสึกวาสถาบันทําใหนักศึกษาเปนคนมี

ความรับผิดชอบสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.000 , 0.049  , 

0.009 และ 0.031 ตามลําดับ 

 



บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการสํารวจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร  โดยใชขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ  

จํานวน  40  ขอ 

 

1  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.1  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 1.2  เพื่อศึกษาถึงความตองการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 1.3  สํารวจถึงปญหาและขอเสนอแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการ

เรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

2  วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร  ที่ใชในการวิจยัคร้ังนีเ้ปนนักศกึษาภาคพิเศษของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรระดับปริญญาตรี  ในปการศึกษา  2550 รวม  4  วิทยาเขต จํานวน 1,288 คน  

 ตัวอยางประชากร  ผูวิจัยทําการสุมมา 50% ของจํานวนประชากร ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 

644 คน แยกเปนนักศึกษาชาย 322 คน นักศึกษาหญิง 322 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม   

 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดเดินทางไปแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่เปนตัวอยางประชากร

จํานวน  4  วิทยาเขต  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง  แบบสอบถามที่นําไปแจก

ใหนักศึกษาตอบ  จํานวน 644 ฉบับ  ไดรับคืนมาทั้งหมด 

 การวิเคราะหขอมูล  สําหรับขอมูลที่เปนสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัย

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  และหาคารอยละ  ซ่ึงจําแนกตามเพศ  อายุ  วิทยาเขต  

ระดับช้ันการศึกษา  รายไดเฉล่ียตอเดือน  ที่อยูอาศัย  และอาชีพ  สวนขอมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับความ

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยวิธีหาคาเฉล่ีย  
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที  และ

วิเคราะหตามแปรปรวน (One – way Analysis of Variance)  

 

3 สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร เพศชายจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 50  และกลุมตัวอยางที่ เปน

นักศึกษาเพศหญิงจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 50 รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน 

644 คน 

 ในชวงอายุระหวาง 22-26 ป จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 52.02 และชวงอายุของกลุม

ตัวอยางที่มีจํานวนมากเปนอันดับรองลงมาคือชวงอายุ 17-21 ป จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 

42.08  

นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวจิยัคร้ังนี ้ศึกษาอยูทีว่ิทยาเขต ศาลายา , วังไกลกังวล 

, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะชาง จํานวนวิทยาเขตละ 234, 230,160 และ 20 คน 

ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 36.34 , 35.71 , 24.84 , 3.11 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยูในช้ันปที่ 2 จํานวน  245  คน คิด

เปนรอยละ 38.04  รองลงมา คือ ระดับช้ันปที่ 1  จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 26.40  

 รายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง  5,001- 7,000  บาท เปนจํานวน 

201 คน คิดเปนรอยละ 31.21 รองลงมา คือ 3,001 – 5,000  บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 

26.86  

 กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูบานตัวเองจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 41.93 รองลงมา 

คือ อาศัยอยู หอพัก จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 35.87 และอาศัยอยู กับญาติ จํานวน 97 คน 

คิดเปนรอยละ 15.06  ตามลําดับ 

 นักศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญประกอบอาชีพ ลูกจาง จํานวน 

231 คน คิดเปนรอยละ 35.87 รองลงมาคือวางงาน จํานวน 225คน คิดเปนรอยละ 34.94 และ

ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 82  คน คิดเปนรอยละ 12.73 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   แบงเปน  2  สวน   

ดังตอไปนี้  

สวนท่ี  1  ผลการวิเคราะหแสดงจํานวนของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคพิเศษทั้ง  4  ดานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร  ปรากฏวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรมีระดับความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษทั้ง  4  ดาน  

ดังตอไปนี ้  

 1.  ดานการจัดการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

ตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  อันดับที่  1  คือ เร่ืองความรูความสามารถของอาจารยผูสอน  อันดับที่  

2  คือ ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา  อันดับที่  3  คือ ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม

ขอสงสัย  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษที่มีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอน

นอยที่สุด  คือ การใชเทคนิควิธีการสอนที่ดึงดูดความสนใจและผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรู  

2.  ดานวิชาการ  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด  อันดับที่  1  คือ ความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค  อันดับที่  2  คือ การ

บริการในการลงทะเบียนเรียน  และความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการทางวิชาการ ตามลําดับ  

อันดับที่  3  คือ ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชาสวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษที่มีความพึงพอใจดานวิชาการนอยที่สุด คือ การบริการในการ

ลงทะเบียนเรียน  การมีตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอในการศึกษาคนควาและมีปาย

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ ตามลําดับ 

 3.  ดานกายภาพ  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบการเรียน

การสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด  อันดับที่  1  คือ บรรยากาศภายในหองเรียน  อันดับที่  2  คือ อุณหภูมิภายในหองเรียน  

อันดับที่  3  คือ แสงสวางภายในหองเรียน  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษที่มีความพึง

พอใจดานกายภาพนอยที่สุด  คือ มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และมีสถานที่นั่งพักผอน

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 4.  ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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รัตนโกสินทร  ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  อันดับที่  1  คือ ขาพเจารัก มทร.รัตนโกสินทร   

อันดับที่  2  คือ นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้  อันดับที่  3  คือสถาบันนี้เปนแหลง

ใหความรูที่สําคัญแกนักศึกษา  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษที่มีความพึงพอใจดาน

ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ  นอยที่สุด  คือ สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยาและ

พูดจาสุภาพ และสถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนดีมีระเบียบวินัยและมีเหตุผลมากข้ึน 

 

 สวนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกบัความพึงพอใจตอระบบ

การเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษทั้ง  4  ดานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พบวา  

 1.  เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 2.  อายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 แตเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา  

ภาคพิเศษแตกตางกันใน ดานวิชาการเร่ืองความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอก

เลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.025      

(0.025 < 0.05) 

นักศึกษาที่มีชวงอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค

พิเศษ แตกตางกันในดานกายภาพเร่ือง บรรยากาศภายในหองเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.018 (0.018 < 0.05) 
นักศึกษาที่มีชวงอายุ แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาคพิเศษ แตกตางกันในดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ ในเร่ืองตาง ๆ ตอไปนี้ ความรูสึก

ภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้ , รูสึกวาสถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจักแกปญหาตาง ๆ ดวยเหตุผล , 

รูสึกวาสถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีชีวิตที่ม่ันคงในอนาคตและรูสึกวาสถาบันทําใหนักศึกษาเปนคนมี

ความรับผิดชอบสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคา Prob. เทากับ 0.000 , 0.049  , 

0.009 และ 0.031 ตามลําดับ 
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4  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่นําเสนอในบทที่  4  นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค  และสมมติฐานของ

การวิจัย  ดังตอไปนี้ 

 4.1  จากการสํารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

 ผูวิจัยไดทําการจัดลําดับสูงสุด  10  ลําดับแรก  และจัดลําดับต่ําที่สุด  10  ลําดับ  ดังตอไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ 

ทั้ง  4  ดาน  ผูวิจัยไดนําคาเฉล่ียมาจัดลําดับสูงสุด  10  ลําดับแรก  ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 

 ลําดับที่  1 ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน   (4.15)    

 ลําดับที่  2 ขาพเจารัก มทร.รัตนโกสินทร          (4.09) 

ลําดับที่  3 นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้      (4.05)   

ลําดับที่  4 สถาบันนี้เปนแหลงใหความรูที่สําคัญแกนักศึกษา        (4.01) 

ลําดับที่  5 ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย        (3.98) 

ลําดับที่  6 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญสูงข้ึน       (3.95) 

ลําดับที่  7 ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา    (3.94) 

     สถาบันนี้ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม  (3.94) 

     สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึกวาจะมีชีวิตที่ม่ันคงในอนาคต (3.94) 

ลําดับที่  8 สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําในอนาคต       (3.91) 

ลําดับที่  9 สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีความรับผิดชอบสูงข้ึน      (3.89) 

ลําดับที่  10 บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน     (3.88) 
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ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ  ทั้ง  10  ลําดับขางตน  พบวา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความพึงพอใจ

ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษมากถึง 8 ขอ  คือ 
 

- ขาพเจารัก มทร.รัตนโกสินทร 

- นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้ 

- สถาบันนี้เปนแหลงใหความรูที่สําคัญแกนักศึกษา 

- สถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญสูงข้ึน 

- สถาบันนี้ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม 

- สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึกวาจะมีชีวิตที่ม่ันคงในอนาคต 

- สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําในอนาคต 

- สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีความรับผิดชอบสูงข้ึน 
 

แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

มีความพึงพอใจดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษเปนอันดับหนึ่ง  ซ่ึงการจัดลําดับแลวผูวิจัย

สามารถสรุปไดวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรใหความพึงพอใจกับเร่ืองตาง ๆ  ตอไปนี้  มีความรักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร,  มีความภาคภูมิใจที่ไดศึกษาในสถาบันนี้  และสถาบันนี้เปนแหลงใหความรูที่สําคัญ  

ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญสูงข้ึน  ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม  ทําให

นักศึกษารูสึกวามีชีวิตที่ม่ันคงในอนาคต เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําในอนาคต และมี

ความรับผิดชอบสูงข้ึนตามลําดับ 
 

ความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษทั้ง 10 ลําดับขางตน พบวา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความพึงพอใจ

ในดานการจัดการเรียนการสอนเปนลําดับรองลงมา ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 4 ขอ คือ 
 

- ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

- ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย 

- ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา 

- บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน 

 

 

แสดงวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
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มีความพึงพอใจมากเปนอันดับสอง  คือ ความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจากการ

จัดลําดับแลวผูวิจัยสามารถสรุปไดวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทรใหความพึงพอใจกับเร่ืองตางๆ  ตอไปนี้  ความรูความสามารถของอาจารย

ผูสอน,  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย,  ผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา  และ

อาจารยผูสอนมีบุคลิกภาพที่ดีตามลําดับ 
 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําคาเฉล่ียมาจัดลําดับต่ําสุด  10  ลําดับ ปรากฏผลดังตอไปนี้    
 

ลําดับที่  1 มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา    (3.34)    

 ลําดับที่  2 การบริการในการลงทะเบียนเรียน          (3.39) 

ลําดับที่  3 มีตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอในการศึกษาคนควา  (3.45) 

     มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไดเหมาะสม (3.45) 

     และทันตอเหตุการณ       

ลําดับที่  4 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา     (3.46) 

     การจัดตารางเรียนไดเหมาะสม     (3.46) 

     มีสถานที่นั่งพักผอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ        (3.46) 

ลําดับที่  5 ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลายภาค        (3.49) 

ลําดับที่  6 ความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการทางวิชาการ        (3.52) 

ลําดับที่  7 ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือ  (3.53) 

     บอกเพิ่มรายวิชา        

    การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหาในเร่ืองตาง ๆ     (3.53) 

ลําดับที่  8 ความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค        (3.55) 

ลําดับที่  9 โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ          (3.57) 

ลําดับที่ 10 ความสะอาดภายในหองเรียน          (3.61) 
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การจัดลําดับต่ําสุด ของคาเฉล่ียความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค     

10  ลําดับขางตน  พบวานักศึกษามีคาเฉ ล่ียความพึงพอใจดานวิชาการในลําดับต่ําสุด                

มากถึง 10 ขอ คือ 
 

- การบริการในการลงทะเบียนเรียน 

- มีตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอในการศึกษาคนควา 

- มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไดเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

- การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

- การจัดตารางเรียนไดเหมาะสม 

- ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลายภาค         

- ความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการทางวิชาการ         

- ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา 

- การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหาในเร่ืองตาง ๆ 

- ความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค 
 

แสดงวานักศึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจดานดานวิชาการในลําดับต่ําสุดในเร่ืองตางๆ 

ตอไปนี้ การบริการในการลงทะเบียนเรียน,  ตํารา หนังสือในหองสมุดไมเพียงพอในการศึกษา

คนควา,  มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกบัขาวสารวิชาการไดไมเหมาะสมและทันตอเหตุการณ,  การจัด

ตารางเรียนที่เหมาะสม  ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลายภาค,  ผูใหบริการวิชาการมี

มนุษยสัมพันธ, มีความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือบอกเพิ่มรายวิชา  และการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหาในเร่ืองตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

การจัดลําดับต่ําสุด ของคาเฉล่ียความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาค     

10  ลําดับขางตน  พบวานักศึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจดานกายภาพในลําดับต่ําสุดเปนอันดับ

สอง จํานวน 4  ขอ คือ 
 

- มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

- มีสถานที่นั่งพักผอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

- โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ           

- ความสะอาดภายในหองเรียน      
 

แสดงวานักศึกษามีคาเฉล่ียความพึงพอใจดานดานกายภาพในลําดับต่ําสุดเปนอันดับสอง

คือเร่ืองตางๆดังตอไปนี้   ความสะอาดภายในหองเรียน,  โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ,        

มีสถานที่นั่งพักผอนเหมาะสมและเพียงพอ  และมีหองน้ําเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา   

จากผลการจัดอันดับขางตนนั้น จะทําใหผลการวิจัยชัดเจนข้ึนในเร่ืองที่ควรปรับปรุงอยาง

เรงดวนคือเร่ือง หองน้ํามีจํานวนไมเหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษา , นักศึกษาไมไดรับความสะดวกใน

เร่ืองของการใหบริการลงทะเบียนเรียน   ,   จํานวนตํารา หนังสือในหองสมุดมีไมเพียงพอตอ

การศึกษาคนควาและ เร่ืองปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไมทันตอเหตุการณ ดังนั้น

ทางผูบริหารสถานศึกษาจึงควรเรงพัฒนาในเร่ืองดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

4.2  จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบ

การเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรระหวาง

นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 
 

สมมติฐานท่ี  1  เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาคพิเศษแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาคพิเศษโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานในขอนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของรี

แกน (Regan 1976,6485-A อางถึงใน มัณฑนา เหมชะญาติ 2533,20) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ที่มีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเปอรดู (Purdue University) โดยใชกลุมตัวอยางนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา จํานวน 158 คน ผลการศึกษาพบวาเม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ แลวไดผลการ

ทดสอบสมมติฐานวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของคณะมนุษย

ศาสตร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
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4.3  จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษตอระบบ

การเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรที่มีชวงอายุ

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี  2   อายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนหลักสูตร

ภาคพิเศษแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาคพิเศษโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และผลการทดสอบสมมติฐานในขอนี้ก็ขัดแยงกับผลการวิจัยของ     

มอริสัน (Morrison 1980,2022-A) ไดศึกษาการรับรูของนักศึกษาผูใหญเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง

วิชาการในอุดมคติกับสภาพที่เปนจริง โดยศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญามหาบัณฑิตที ่

ของมหาวิทยาลัยมิสชูรี- โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยมิสชูรี – แคสรัส โดยใหนักศกึษาแตละคนตอบ

แบบสอบถามแบบซีแมนติค ดิฟเฟอรเรนเซียลของเพอวิน (Pervin) เพื่อที่จะวัดความสอดคลองและ

ความแตกตางระหวางการรับรูที่เปนอุดมคติกับที่เปนจริง หลังจากนั้นใหศึกษาตอบแบบสอบถาม

เพื่อวัดความพึงพอใจทางวชิาการ ตัวกําหนดตัวแปรคือ ชวงอายุ  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีอายุ

มากกวาจะมีระดับความพึงพอใจสูงกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา สาเหตุที่ไดผลแตกตางกันเพราะ 

งานวิจัยของมอริสันไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุแตกตางกันมาก คือกลุมตัวอยาง

ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโท จึงเปนสาเหตุใหผลงานวิจัยแตกตางกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

5  ขอเสนอแนะ 
 

5.1  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

1.  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษดานการจัดการเรียนการสอน   ต่ําที่สุดคือ เร่ืองเทคนิค

วิธีการสอนดึงดูดความสนใจ  และผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  ดังนั้นทาง

สถานศึกษาจึงควรหันมาใหความสําคัญในเร่ืองการสงเสริมและเปดโอกาสใหคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยไดเขาอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบใหม ทันสมัย เพื่อจะไดดึงดูด

ความสนใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน   

2.  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษดานวิชาการ  ต่ําที่สุดคือ เร่ืองการบริการในการลงทะเบียน

เรียน  ทางมหาวิทยาลัยควรจะอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในเร่ืองการลงทะเบียนเรียนให

มากกวาเดิม โดยการเพิ่มชองทางในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหมีหลายๆทางเลือก หรือ

อาจจะขยายชวงเวลาในการลงทะเบียนเรียนใหนานกวาเดิม จึงจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของนักศึกษาในดานวิชาการได 

3.  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษดานกายภาพ ต่ําที่สุดคือ เร่ืองจํานวนหองน้ําที่เหมาะสม

กับจํานวนนักศึกษา  ทางสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญกับปญหานี้ และควรจะหาทาง

แกไขโดยการสรางหองน้ําเพิ่มเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  

4.  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจตอ

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ  ต่ําที่สุดคือ

นักศึกษามีความรูสึกวาสถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยา และพูดจาสุภาพ  จากปญหาที่เกิดข้ึน

อาจจะเกิดจากการที่นักศึกษาเหลานั้นไมไดรับการส่ังสอนในเร่ืองกิริยา มารยาทและการพูดจาที่

สุภาพ จากอาจารย หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเปนเพราะตัวนักศึกษาเองไมปฏิบัติตามคําส่ังสอนของ

อาจารย จึงสงผลใหเกิดปญหานี้ข้ึนมา ดังนั้นทางสถานศึกษาควรจัดโครงการอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับ

เร่ืองการอบรมกิริยา มารยาท ที่เหมาะสมตอไป 
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5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ  ที่มีอิทธิผลตอความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรภาคพิเศษ  ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    คาใชจายที่ใชในการศึกษา  และเวลาที่ใชใน

การศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ 

2.  การวิจัยคร้ังตอไปควรจะขยายขนาดกลุมตัวอยางและจํานวนประชากรในมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ  เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบกัน 

3.  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษใหมีคุณภาพสูงข้ึน   
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ภาษาไทยดีเดนในระดบัมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 2.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร

มหาบัณฑิต.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ชาญชัย  อินทรประวัติ.  2528.  ระเบยีบกับความคิดสรางสรรค. วิทยาสาร 23(กรกฎาคม): 

18-30. 

ชูศรี  ธนาประเสริฐสุข.  2541.  การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัย อัสสมัชัญ(ฉบับปรับปรุง)พุทธศักราช 2525.  วิทยานิพนธศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544. เทคโนโลยีการใชสถิติเพื่อการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 8. กรุงเทพมหานคร:  

 เทพเนรมิตการพิมพ.  

เชียรศรี  ววิิธสิริ.  2535.  การศึกษาผูใหญและการศึกษานอกโรงเรียน:  เทคโนโลยีทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร:  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศกึษาศาสตร 

เชียรศรี  ววิิธสิริ.  2541.  จิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ, คณะศึกษาศาสตร. 
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เชาวลิต  สุไลมานดี, 2543. การศึกษาการนําความรูเร่ืองคาความนิยมพื้นฐาน 5 ประการไปใช

ในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเรียนการสอน  ภาควิชามัธยมศึกษา  คณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

ดุษฎี พงษศาสตร. 2535. การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา. ใน เอกสารการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารถาน

ศึกษาระดับสูง กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา, หนา 41-42.  กรุงเทพมหานคร: 

กรมสามัญศึกษา 

ทองอินทร วงศโสธร. 2523. เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองความคิดเห็นของนิสิต 

เก่ียวการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

ทัศนีย ศิริวัฒน. 2533. รายงานการวิจัยการศึกษาปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

กรุเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ทิศนา แขมมณี. 2535. การประเมินหลักสูตร. ใน รวมบทความทางการประเมินโครงการ เลมท่ี 4.  

บรรณาธิการ โดย สมหวัง พิริยนวุัฒน, หนา 113. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

มหาวทิยาลัย. 

ธํารง บัวศรี. 2533. เอกสารแนะนําหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพครุสภา ลาดพราว 

นิลุบล ฉลวยศรี. 2536. ผลของการใชวิธีการสอน โดยผสมผสานระหวางการสอนแบบ 

“คิดเปน” กับการสอนของเปา  โล แฟร เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกทางประชาธิปไตยใหแก  

ประชาชนในระดับหมูบาน. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรมหาวทิยาลัย 

นุสร จําปาวัลย. 2535. การศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคตติอการเรียนวิชาชีพ และผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเปนของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นตาง  

สายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ: การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด 

อุบลราชธานี.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ปฐม นิคมมานนท. 2528. การศึกษานอกระบบโรงเรียน. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพมหานคร:  

ทิพยอักษร 

ประดับ  เรืองมาลัย.  2524.  หลักการสอนและการเตรียมประสบการณภาคปฏิบัติ. 

กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช. 

 

ประทีป สยามชัย. 2541. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารศึกษา.  
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 กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประนอ   วรวุฒิ.2539. ความพึงพอใจของนักเรียนตอสภาพแวดลอมของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. วิทยานิพนธพฒันาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, 

สถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร. 

ประพิมพพรรณ โชคสุวัฒนกุล. พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และเอกชัย เอ้ือเฟอ. 2534. 

หลักสูตรมัธยมศึกษา. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ประยงค เนาวบุตร,และคณะ.  ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการ             

 สอนหนวยท่ี 1-5.  พิมพคร้ังที่ 2.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ผดุง พรหมมูล. 2525. สภาพแวดลอมทางวิชาการของบัณฑิตศึกษาสาขาศึกษาศาสตร 

 ในทัศนะของนิสิต. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: 

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ผาสุวรรณ สนทิวงศ ณ อยุธยา, สุทธิรัตน พิมพวงศ และมาลี เลิศมาลีวงศ. 2529. 

 รายงานการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรรณี ช. เจนจิต. 2528. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรการพิมพ 

พิศมัย  ถีถะแกว.  หลักสูตรประถมศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 2.  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,  2539. 

ไพฑูรย   สินสารัตน.  2533.  ความสัมพันธในหมูนกัศึกษา. ใน เอกสารวิชาการรวมคําบรรยาย 

และอภิปรายเก่ียวกับการอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  ม.ป.ท. 

ไพศาล   เพงพิศ.  2535.  การใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษากรมการศึกษานอก

โรงเรียนสานสามัญศึกษาระดับมัธยมตอนตนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค

ตะวันออก. วิทยานิพนธปริญญาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีการศกึษา). 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

ไพศาล หวังพานิช. 2535.  หลักสูตร การสอน การวัดผล. ใน การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง

การวัดผลภาคทฤษฎี ณ โรงแรมแอมบาสเตอรซิตี้  จอมเทียน ชลบุรี. 

19-21 ตุลาคม 2535. หนา 11-15. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ภิญโญ สาธร.  2526.  หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว. 

 

 

มณีวงษ ปญญาประดษิฐ. 2532. สถานภาพของบุคลากรการสอนและปญหาการเรียนการ 

 สอนสาขาวิชาชางกลโรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคใน 
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 ภาคเหนือ. วิทยานพินธการศกึษามหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

มนตรี  จุฬาวัฒนทล.  รายงานการวิจัยเอกสารเร่ืองนโยบายการผลิตและการพัฒนาครู.  พิมพ

คร้ังที่ 1.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก จํากัด. 

มัณฑนา เหมชะญาติ.  2533.  การศึกษาการจัดการดานวิชาการของฝายวิชาการวิทยาลัยพยาบาล 

 สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

ยงกิจ  กจิยรรยง. 2533. ความคิดเห็นของผูชมรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

ชอง 11 .กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี

การศึกษา) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.  

เยาวลักษณ คัดโนภาส.  2523.  การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต. 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลีลา สินานุเคราะห. 2525. ปญหาการพัฒนาสมรรถภาพดานวิชาการของบุคลากร  

 กรมการฝกหัดครู. วิทยานพินธการศกึษามหาบัณฑติ, มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

วรรณิภา ศุกรีพงษ.  2527.  การสรางหลักสูตรการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับครูระดบั 

 มัธยมศึกษา. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหดิล 

วันทยา  วงศศิลปะภิรมย.  2533.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีมีผลจากความพอใจในการ

ไดเลือกบทเรียน.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร. 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  .2530.  งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา. โครงการตําราและเอกสารทาง

วิชาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วิจติร สินสิริ.  2534.  การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางท่ีควร

จะเปนการอุดมศึกษาเชิงรุก. กรุงเทพมหานคร: ชมรมการอุดมศึกษา  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วิจติร  ศรีสอาน.  2517.  เทคนิควิทยาทางการศึกษา.  หนา  120-133. 

วิชัย  ราษฎรศิริ.  2522.  หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

วิชัย  ดิสสระ.  2535.    การพัฒนาหลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.   

วิชัย   ตั้งวรธรรม.  2536.   ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีคุณภาพของรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ปริญญานิพนธการศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ ประสานมิตร. 

วิชัย วงษใหญ. 2523. การพัฒนาความคิดสรางสรรค.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม. 
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วิชัย  วงษใหญ,  2525.  พัฒนาหลักสูตรและการสอน- มิติใหม.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร 

วิชัย  วงษใหญ, 2538.  ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาแบบการสอน หนวยท่ี 2.  นนทบุรี : 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิชัย  วงษใหญ.  2543.  ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด  สตูรสําเร็จหรือกระบวนการ.

กรุงเทพมหานคร: บริษัท  พริกหวานกราฟฟค  จํากัด. 

วิชาการ,  กรม  กระทรวงศึกษาธิการ.  2543.  การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ: กรมการ

ศาสนา.  

วิเชียร โตรัมภพิมาย.  2518. ความคิดสรางสรรคสําหรับครู.วารสารศึกษาศาสตร 3 
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แบบสอบถาม 

 

เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ตอระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตร ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

คําช้ีแจง ขอมูลท่ีไดเหลานี้จะนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ และขอบคุณทานผูตอบแบบสอบถามชุดนี้เปนอยางสูง 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป   โปรดทําเครื่องหมาย / ใน ( ) และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ 

(    ) ชาย       (    ) หญิง 

 

2. ชวงอายุ   

(     )  17 -  21 ป        (     )  22 – 26  ป 

(     )  27 – 31 ป             (     )  มากกวา 32 ป  

 

3.   อยูช้ันปท่ี                (    )   1                (   )  2                (    )  3                 (    ) 4 

 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    (     )  นอยกวา 3,000 บาท  (      )  3,001- 5,000 บาท 

   (     )  5,001 – 7,000 บาท  (      )  มากกวา 7,000  บาท 

 

5. ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน 

(      ) หอพัก    (      ) บานของตนเอง 

(      ) อาศัยพักอยูกับญาติ    (      ) แฟลต/คอนโดมีเนียม 

(      ) อื่นๆ (ระบุ)........................... 

 

9. ทานประกอบอาชีพใดในปจจุบัน 

(      ) รับราชการ     (      ) ลูกจาง 

(      ) ธุรกิจสวนตัว    (      ) วางงาน    (       ) อืน่ๆ ......................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอหลักสูตร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน ชองระดับความพอใจ หนาขอความท่ีเปนจริงและตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

การบริการการศกึษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด  

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

 ดานการจัดการเรียนการสอน 

1.  ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

     

2   เทคนิควิธีการสอนดึงดูดความสนใจ      

3  บุคลิกภาพของอาจารยผูสอน      

4. ผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัย      

5. ผูสอนมีมนุษยสัมพันธกับนักศึกษา      

6. ผูสอนสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู      

7. ผูสอนเสริมสรางนิสัยการรูจักคิดหาเหตุผลใหกับนักศึกษา      

8. ผูสอนกระตุนใหนักศึกษาเห็นคุณคาของการเรียนรู      

      

ดานวิชาการ 

9. การบริการในการลงทะเบียนเรียน 

     

10. การจัดปฐมนิเทศนนักศึกษา      

11. การจัดตารางเรียนไดเหมาะสม      

12. ความรวดเร็วในการดําเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกหรือ 

     บอกเพิ่มรายวิชา 

     

13. มีตํารา หนังสือในหองสมุดเพียงพอในการศึกษาคนควา      

14. มีปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารวิชาการไดเหมาะสม

และทันตอเหตุการณ 

     

15. การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหาในเรื่องตางๆ      

16. ความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการทางวิชาการ      

17. ความรวดเร็วในการประกาศผลสอบปลายภาค      

18. ความถูกตองในการประกาศผลสอบปลายภาค      
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การบริการการศกึษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด  

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ดานกายภาพ      

19. บรรยากาศภายในหองเรียน      

20. บรรยากาศภายนอกหองเรียน      

21. การจัดโตะ เกาอี ้สําหรับการเรียนการสอน      

22. ความพรอมของอุปกรณและสื่อท่ีใชในการเรียนการสอน      

23. แสงสวางภายในหองเรียน      

24. อุณหภูมิภายในหองเรียน      

25. ความสะอาดภายในหองเรียน      

26. สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงาม เปนระเบียบ      

27. โรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ      

28. มีสถานท่ีนั่งพักผอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ      

29. มีหองน้ําเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา      

      

 ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรภาคพิเศษ 

30. นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจท่ีไดศึกษาในสถาบันนี ้

     

31. สถาบันนี้เปนแหลงใหความรูท่ีสําคัญแกนักศึกษา      

32. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูจักการแกปญหาตางๆดวยเหตุผล      

33. สถาบันนี้ชวยขัดเกลาใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคม      

34. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษารูสึกวาจะมีชีวิตท่ีม่ันคงในอนาคต      

35. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบวินัยและ 

     มีเหตุผลมากข้ึน 

     

36. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีความรับผิดชอบสูงข้ึน      

37. สถาบันนี้สงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะผูนําในอนาคต      

38. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษาเปนคนมีกิริยาและพูดจาสุภาพ      

39. สถาบันนี้ทําใหนักศึกษามีสภาวะความเปนผูใหญสูงข้ึน      

40. ขาพเจารัก มทร. รัตนโกสินทร      
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ประวัติผูวิจัย 

 

นางสาวพนิดา  ทรัพยสาร  เกิดเม่ือวนัที่ 11 มิถุนายน 2519  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยหอการคาไทย เม่ือป พ.ศ. 2541  และ

สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือป 

พ.ศ. 2545 ปจจุบนัดํารงตําแหนงอาจารย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพติรพิมุข 

จักรวรรดิ  คณะศิลปะศาสตร มีประสบการณในการทําวิจยัดังนี ้

 

-   เร่ืองคุณลักษณะคนดีในทัศนะของวัยรุนไทย กรณีศึกษาในสังคมของเขตเทศบาลนคร 

ขอนแกน เม่ือป พ.ศ. 2545   

-   เร่ืองการปฏิบัติตามคานิยมพืน้ฐานของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน 

กรุงเทพมหานคร  เม่ือป พ.ศ. 2550 
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