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The purposes of this study were to investigate and compare the opinions of students 

on instructional management of Bachelor Degree Program in Department of Dance, Faculty 
of Fine arts, Srinakharinwirot University in five aspects: curriculum, instructor, learning and 
teaching procedure, measurement and evaluation, and facilities in overall and each aspect 
classified by gender, major field of study, class level and academic achievement. The 
samples consisted of 195 students studying in the second semester of the academic year 
2011. The instrument used was a five rating scale questionnaire. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, a One-Way Analysis of Varience and 
Scheffe’s method. 

The results of the study were as follows:   
1. The students rated instructional management in overall at a high level. When 

considered in each aspect, it was found that the aspects of curriculum, instructors, learning 
and teaching procedure, measurement and evaluation were rated at a high level, except the 
aspect of facilities that was rated at a moderate level. 

2. There was a significant difference between the opinions of male and female 
students on instructional management in overall. When considered in each aspect, it was 
found that there was a significant difference in the aspects of instructors, learning and 
teaching procedure. 

3. There was a significant difference between the opinions of the students majoring 
Thai dance and western dance on instructional management in overall and each aspect.  

4. There was a significant difference between the opinions of the first year and the 
second, the third and the fourth year students on instructional management in overall and 
each aspect. 

  



5. There was a significant difference among the opinions of the students who had 
high and moderate academic achievement and the students who had low academic 
achievement on instructional management in overall. . When considered in each aspect, it 
was found that there was a significant difference in the aspects of instructors and 
measurement and evaluation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
         การปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หลังจากไดม ี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกอใหเกิดการปฏิรูปทางการศึกษา
อยางกวางขวาง ทัง้นีน้ับเปนการสะทอนใหเหน็ถงึความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สถาบันการอุดมศึกษาซ่ึงเปนคลังปญญาของประเทศมีบทบาท หนาที่และพันธกิจอัน
สําคัญยิ่งตอการเตรียมกําลังคนที่มีความรู ความเขาใจและความสามารถ รวมไปถึงความพรอมที่จะ
สามารถปรับตัวเขากับสภาพการณ และสถานการณความเปลีย่นแปลงทางสังคมโลก เพื่อเปนการ
พัฒนาและขับเคล่ือนประเทศชาติตอไปในปจจุบันและอนาคต 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความสําคัญเปนอยางมาก ซึง่จะสงผลตอ
ประเทศชาติในดานตางๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนคุณภาพชวีิต
ของคนในสังคม เปนตน และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีหลักการในการจัด
การศึกษาเพื่อกอใหเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 1) การสรางองคความรู ทาํใหเกิดการ
คนควาและวิจยั การพัฒนาศาสตรใหมีความลึกซึง้และเปนทีย่อมรับมากยิง่ข้ึน 2) การสรางบัณฑติ ให
เปนผูทีม่ีความรอบรูทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ อีกทัง้ยังสรางบัณฑิตใหเปนผูทีม่ีความคิดและ
พฤติกรรมที่ดีสูสังคม 3) การพัฒนาวิชาชีพช้ันสูง ทําใหวิชาชพีไดรับการพัฒนาไปสูสังคมในระดับ
สากล และยังเปนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานวิชาชีพและตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมได และ4) การสรางสังคมที่ดี การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะ
ทําใหพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหเปนผูทีม่ีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพงึประสงคของสังคม และ
เปนบุคคลที่มคีวามเปนเลิศทางวิชาการ อีกทัง้ยังเปนผูทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามอีกดวย ทั้งนี้
หลักการ 4 ประการ ที่กลาวมานัน้ จะทาํใหสังคมไดมีการพัฒนาไปสูการมีมาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพ
ของบุคคลในสังคมมากยิง่ข้ึน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 4-5) 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรที่จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ซึ่ง
ผูทรงคุณวุฒ ินักวชิาการทางดานการศึกษา ไดใหหลักการจัดและดําเนินงานในการจัดการเรียน 
การสอนไวอยางมากมาย ซึง่สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพนัน้ ผูสอน
และผูเรียนจะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูสอนจะตองเปนผูที่มคีวามรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในรายวิชาที่จะสอนและมีการเตรียมการสอนลวงหนา พรอมทัง้จะตองเปนผูที่สามารถ
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ในการถายทอดองคความรูหรืออธิบายเนื้อหา สาระที่จะสอนใหแกผูเรียนใหมีความเขาใจในเนื้อหา
ของรายวิชาตามลําดับข้ัน และเหตุผลไดโดยงาย อีกทั้งผูเรียนจะตองไดรับอิสระทางดานวิชาการ 
สามารถนําเอาความรู ความเขาใจที่ไดรับไปปรับใชใหสอดคลองกับความตองการและสภาพการณใน
สังคมของผูเรียนได มกีารวดัผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางยุติธรรม และยังรวมไปถึง
การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศของอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดี ซึง่จะสงผลตอการมีเจตคติที่ดีในการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งมีแหลงขอมูล ตํารา 
หนงัสือทีท่นัสมัยและสามารถคนควาไดตามความตองการของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนทีท่ันสมัย เพือ่เปนประโยชนตอการจัด 
การเรียนการสอน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 9; อางอิงจาก Ramsden. 1992: 89.) 

การจัดการเรียนการสอนทีม่คุีณภาพและประสิทธภิาพมีองคประกอบ 5 ดาน กลาวคือ 
1) หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา การเปดสอนทกุหลักสูตรควรใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ และมีการประเมิน การบริหารและมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่าํเสมอ
เพื่อใหมีความทันสมยัตอการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ  
เปนตน 2) อาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆควรมีการจัดระบบการสรรหาอาจารยที่มีคุณวฒุิ 
ความรู ความสมารถ ประสบการณ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการกําหนดภารกจิของ
อาจารยในสถาบันไวอยางชัดเจน การพฒันาและการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอนทีม่คุีณภาพและประสิทธิภาพจะตองมีการทาํแผนการสอน การเตรียมการ
สอน การทาํรายละเอียดทุกรายวิชา การใชนวัตกรรมในการสอน การประเมินการเรียนและ 
การประเมนิการสอนของอาจารย 4) การวดัผลและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาควรทําอยางเปน
ระบบและไดมาตรฐานหลักการวดัผลและประเมินผล และ5) ปจจัยเกือ้หนนุ สถาบันอุดมศึกษาจะตอง
จัดปจจัยเกื้อหนุนตางๆเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนิสิตนกัศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มี
อาคาร สถานที่ แหลงเรียนรู ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการจัดบรรยากาศที่เสริมสราง
ความคิดสรางสรรคและการใฝรูใฝเรียนของนิสิตนักศึกษาอีกดวย (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 12)      
  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาข้ึนมาจากโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ตอมาไดมีการยกฐานะข้ึนเปน  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในปพุทธศักราช 2518 
เพื่อความคลองตัวในการพฒันาโครงสราง การบริหาร และการเรียนการสอนที่จํากดั ไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มีความหลากหลายวิชาชีพ อีกทัง้ยังไดขยายโครงสรางและบทบาท
ของมหาวทิยาลัยใหเปนสากล มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยกลาง
เมืองทีท่นัสมัยกาวหนาผสานสัมพนัธกับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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และพัฒนาทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ วทิยาศาสตรเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม และผสาน
สัมพันธกับชุมชน ยังรวมไปถึงทางดานศึกษาศาสตร ซึง่เปนรากฐานของมหาวิทยาลัย ทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ 
รวมทัง้ทางดานศิลปกรรมศาสตร สําหรับโครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตรไดรับการอนุมัติ เมือ่
วันที่ 16 มิถุนายน 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ( คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551: ออนไลน ) 

สาขาวิชานาฏศิลปเดิมอยูในภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร เกิดข้ึนเมื่อป 
พ.ศ. 2536 ซึ่งเปนปที่กอต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร มีระบบการจัดและดําเนนิงานการบริหารอยูภายใต
ภาควิชาศิลปะการแสดง ซึ่งมีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 วิชาเอก คือ วิชาเอก
นาฏศิลปไทย วิชาเอกนาฏศิลปสากล วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง และวิชาเอกการแสดงและกํากับ
การแสดง ในป พ.ศ. 2543 สาขาวิชานาฏศิลปไดแยกการจัดและดําเนินงานการบริหารเปนระบบ
สาขาวิชา ตามระบบโครงสรางการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร ในปจจุบนัสาขาวิชานาฏศิลปมี
หนาที่และภารกิจหลักหลายประการ  กลาวคือ มุงเนนการผลิตบัณฑติในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จํานวน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลปไทย วิชาเอกนาฏศิลปสากล 
มีระบบการสอบรับนิสิตเขาศึกษาโดยวิธกีารสอบตรง สาขาวิชานาฏศิลปมีระบบการจัดการโดยการ
รวมมือกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปนการสรางเครือขายทางวิชาการศิลปะการแสดง เพื่อระดม
ความรู ความคิด ความสามารถ ในการผลิตใหไดตามปรัชญา จุดมุงหมายและวัตถปุระสงคของคณะ
ศิลปกรรมศาตรโดยไดมีการจัดและดําเนนิงานตามแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
สาขาวิชานาฏศิลปมีปณิธานท่ีจะผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีความรู ความ
เขาใจ ความคิด ตลอดจนความสามารถทั้งในทางดานของวิชาการและวิชาชีพ พรอมทั้งปลูกฝงใหเปน
ผูที่มีปญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม รวมไปถงึการเปนบัณฑิตที่มีทัง้คุณสมบัติและ
คุณลักษณะอันพงึประสงคของสังคม อันเปนการสอดคลองและมีความสัมพนัธกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูประดุจนักปราชญ 
และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551) 

อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวชิานาฏศิลป ยังคง
ประสบปญหาหลายประการ ซึ่งจาํเปนจะตองไดรับการปรับปรุงและแกไข เพื่อเปนการพัฒนาในดาน
ตางๆ ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้จากการสัมภาษณนิสิตปจจุบันและศิษยเกา 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ธันยพร โรจนสังวร. 
สัมภาษณ. 2552. ธรากร จันทนะสาโร. สัมภาษณ. 2553. มาดาพร นอยนิตย. สัมภาษณ. 2553. 
สาโรช เจยีระวานิช. สัมภาษณ. 2553. และอภิชัย เพ็งเล็ง. สัมภาษณ. 2553.) พบวา  
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 ดานหลักสูตร บางรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ มีความซ้ําซอนกันระหวางสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากล เนือ้หาสาระของรายวิชา ไม
แบงแยกออกจากกนัใหชัดเจน นอกจากนีเ้นื้อหาสาระในรายวิชาตางๆของหลักสูตรในกลุมของวิชาเอก
เลือกไมทนัสมยั ยงัไมมีการปรับปรุงใหเหมาะสําหรับสภาพการณในปจจุบันที่นิสิตจะสามารถนาํเอา
ไปใชในการประกอบอาชีพตอไป 
 ดานผูสอน อาจารยผูสอนและบุคลากรประจําของสาขาวิชานาฏศิลปมีจํานวนนอย ไม
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน จึงมอีาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาทาํการสอนใหแก
นิสิต ซึง่ในบางคร้ังอาจารยพิเศษไมมีเวลาหรือไมสามารถมาสอนไดตามเวลา ซึง่สงผลกระทบตอ 
การเรียนรูที่ขาดความตอเนื่องของนิสิตได รวมไปถึงอาจารยผูสอนของสาขาวิชานาฏศิลปมีภาระงาน
และหนาที่ตางๆที่ไดรับมอบหมายมากข้ึน ทําใหเกิดผลกระทบตอการจดัการเรียนการสอนแกนิสิต  
 ดานกระบวนการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบัติมี 
การจัดการเรียนการสอนกลุมใหญเปนสวนมาก ทําใหมนีิสิตบางคนทีม่ีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถ เกี่ยวกับพื้นฐานทางดานนาฏศิลปไมเพียงพอ จงึสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตํ่า 
อีกทั้งยังทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอรายวิชาที่เรียน นอกจากนีน้ิสิตบางคนหรือบางกลุมจะไดรับ
มอบหมายใหจัดกิจกรรม การแสดง เพื่อชวยงานแสดงของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมภีาระที่ถกูวาจาง
จากองคกรเอกชน บริษัท หรือหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสบการณในการทํางานและรายไดการครอง
ชีพสวนบุคคล ทาํใหไมสามารถเขาเรียนในชั้นเรียนไดอยางเพียงพอ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเรียนได 
เนื่องจากวิชานาฏศิลปจะเนนการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฏี  
 ดานการวัดผลและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลของวิชานาฏศลิปมุงเนนในดานของ
ภาคปฏิบัติ จะเปนการใหคะแนนจากสภาพจริงของการปฏิบัติโดยการสังเกตของอาจารย พฤติกรรม
การแสดงออกของผูเรียนที่ปฏิบัติในการจดัการเรียนการสอนตลอดเวลาและทกุสถานการณวา นสิิตมี
พัฒนาการมากนอยเพียงใด จึงสงผลใหในบางคร้ังนิสิตไดคะแนนตํ่า อีกทัง้ยังทาํใหเกิดทัศนะที่ไมดีตอ
การวัดผลและประเมินผลของอาจารยได  
 ดานปจจัยเกื้อหนนุ สาขาวชิานาฏศิลปมีหองปฏิบัติการนอย ซึง่ไมเพยีงพอตอความตองการ
ของนิสิตที่เพิม่จํานวนมากข้ึนในปจจุบนั อีกทั้งในดานหนังสือ ตํารา ของวิชานาฏศลิปมีจํานวน
คอนขางนอยทําใหนิสิตมีอุปสรรคในการแสวงหาและคนควาความรูใหม นอกจากนี ้ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆอาจจะไมทันสมัย และไมเพยีงพอตอความตองการในการใชงานของอาจารยและนสิิต 
อาทิ ส่ือทางเทคโนโลยีตางๆ ที่จะสามารถเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณที่ชวย
สงเสริมทางดานการเรียนของวิชานาฏศิลป เปนตน  
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 จากสภาพปญหาดังที่กลาวมาขางตน ผูวจิัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏศิลป มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในดาน
หลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล รวมไปถึงดาน
ปจจัยเกื้อหนนุ จากความคิดเห็นของนิสิตซึ่งผลที่ไดรับจากการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้จะเปนขอมูลสําคัญ
สําหรับสาขาวชิานาฏศิลป ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัด
สภาพการณและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชา
นาฏศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหมีความเหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย 
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวดัผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 
จําแนกตามเพศ วิชาเอก ระดับช้ันป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจยันี ้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและอาจารย หลักสูตรปริญญาตรีของ
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนาํขอมูลจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให
เหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้ ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวชิานาฏศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 195 
คน 
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1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 เพศ แบงเปน เพศชายและเพศหญิง 
1.2 วิชาเอก แบงเปน วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากล 
1.3 ชั้นป แบงเปน ชัน้ที่ป 1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที่ 3 และช้ันปที่ 4 
1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงเปน ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตํ่า 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน 
ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล และ
ดานปจจัยเกื้อหนนุ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความคิดเหน็ ในการวิจัยคร้ังนี ้หมายถึง ความรูสึกของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน ไดแก 

1.1 ดานหลักสูตร ในการวิจัยคร้ังนี ้หมายถึง การกําหนดจาํนวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร แตละหมวดวิชาและในแตละรายวิชาตางๆของหลักสูตร การจัดรายวชิา จาํนวนของ
รายวิชาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหารายวิชาตางๆ ความทันสมัยของเนื้อหา  

1.2 ดานอาจารย ในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถงึ การจัดผูสอนทีม่ีคุณวุฒิเหมาะสมตรง 
รายวิชาที่สอน ความรู ความเขาใจทัง้ทางดานวิชาการและวิชาชีพ การเตรียมการสอน ความสามารถ
ในการถายทอดองคความรูทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติ
หนาที่ของผูสอนที่ดี และการพัฒนาตนเองของอาจารย 

1.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน ในการวิจยัคร้ังนี้ การวางแผนการสอน การจัด 
คําอธิบายรายวิชาใหแกผูเรียน การคัดสรรหรือเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายหรือจัดการเรียนการสอน
พิเศษ การเรียนนอกสถานที ่รวมไปถงึการจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูใหแกนิสิต  
การนาํเอาเทคโนโลย ีส่ือการเรียนการสอนมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถงึ การวัดผลและประเมินผลที ่
เหมาะสมกับรายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาตรฐานในการจัดสอบ การช้ีแจงเกณฑ 
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การวัดผลและประเมินผล  ความยุติธรรมในการวัดผลและประเมินผล รวมทัง้การแจงผลสอบตามเวลา
ที่กําหนด 

1.5 ดานปจจัยเกื้อหนนุ ในการวจิัยคร้ังนี ้หมายถึง ปจจัยเกือ้หนนุในดานตางๆที่จะ 
สงเสริมการเรียนรูและทาํใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาทิ 
มีอาคาร สถานที ่ทีม่ีความเพียงพอตอความตองการของอาจารยและนิสิต มีแหลงสืบคน คนควา
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพและยังรวมไปถงึหนังสือ วารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ ส่ือการเรียน 
การสอน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ วัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมี
สภาพแวดลอมที่จะสงเสริมการเรียนรูของนิสิต และจะกอใหเกิดการเสริมสรางความคิดสรางสรรคและ
การใฝรูใฝเรียนของนิสิต 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจยันี ้หมายถงึ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมของนิสิต 
หลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จําแนกเปน 

2.1  สูง หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตต้ังแต 3.00 ข้ึนไป  
2.2  ปานกลาง หมายถงึ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมของนิสิตต้ังแต 2.50-2.99 
2.3  ตํ่า หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตตํ่ากวา 2.50 

3. นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะการแสดงประเภทระบํา รํา เตนและอ่ืนๆ ทีต่องผาน 
กระบวนการทางดานความคิดและการสรางสรรค นาฏศิลปมีทั้งรูปแบบวิธีตามจารีตเดิม การนํางาน
แบบด้ังเดิมมาปรับปรุงหรือประยุกตใหม รวมไปถึงการทดลองการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป
ข้ึนมาใหม ในการวิจยัในคร้ังนี้แบงนาฏศิลปออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 

3.1 นาฏศิลปไทย หมายถงึ ศิลปะการแสดงประเภทหนึง่ที่เปนมรดกและมีความเปน 
เอกลักษณทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยท่ีมีคุณคา อีกทั้งยงัมีสาระ ความรู ความเขาใจและ
ความหลากหลายของการสรางสรรคผลงานในรูปแบบนาฏศิลปไทย   ซึง่จะประกอบไปดวย นาฏศิลป
ไทยรูปแบบมาตรฐาน นาฏศิลปไทยพืน้บาน นาฏศิลปไทยประยกุตและนาฏศิลปไทยรวมสมัย 

3.2 นาฏศิลปสากล หมายถึง ศิลปะการแสดงของชนชาติตะวันตก ทัง้นี้ไดมีการชื่อ 
ใชเรียกแตกตางกนัออกไป เชน นาฏยศิลปตะวันตก นาฏศิลปตะวันตก และนาฏศิลปสากล เปนตน 
นาฏศิลปสากลไดมีสาระ ความรู ความเขาใจและความหลากหลายของการสรางสรรคผลงานใน
รูปแบบของนาฏศิลปสากล  ซึ่งจะประกอบไปดวย บัลเลต แจสแดนซ โมเดิรนดานซ นาฏศิลปพื้นบาน
ตะวันตก นาฏศิลปรวมสมัยและการออกแบบทาเตน   
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4. อาจารย ในการวิจัยคร้ังนี ้หมายถงึ ผูที่มหีนาที่จัดการเรียนการสอน   และทําหนาที ่
สอนวิชานาฏศิลป ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่กําลังปฏิบติัหนาที่และภาระงานภายในสาขาวิชา
นาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2554 

5. นิสิต ในการวจิัยคร้ังนี ้หมายถึง ผูทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 4 ป ใน 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จํานวน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลปไทย วิชาเอก
นาฏศิลปสากล ในชัน้ปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที่ 3 และช้ันปที ่4 ของสาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2554 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกนั 

2. นิสิตที่ศึกษาในวิชาเอกนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากล มีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 

3. นิสิตที่ศึกษาในช้ันปตางกนั มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและใน
แตละดานแตกตางกัน 

4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการศึกษาวจิัยเร่ืองการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต ผูวิจัยไดทาํ 
การศึกษา คนควา รวบรวมเอกสารและผลงานวิจยัตางๆที่เกีย่วของดังสาระสําคัญ ดังนี ้1.ความหมาย
และความสําคัญของการจดัการเรียนการสอน 2.แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอน  
แบงออกเปน ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวดัผลและ
ประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 3.ความหมายและความสาํคัญของการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป 4.แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป แบงออกเปน การจัดการศึกษา
นาฏศิลปในระดับอุดมศึกษา วธิีการสอนนาฏศิลป คุณสมบัติและจรรยาบรรณทางดานนาฏศิลป 
คุณลักษณะของผูสอนนาฏศิลป การจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนนาฏศิลป 5.การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนเปนภาระงานที่สําคัญ และเปนหนาทีห่ลักของการบริหาร

สถานศึกษา จาก พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุวา “การศึกษา เปนกระบวนการเรียนรู
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก 
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนนุใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวีิต 
”ดังนัน้จะเห็นไดวาสถาบนัการศึกษาทุกสถาบันมีจุดมุงหมายใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542. 2542: 3) 
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วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2543: 10) กลาววาการจัดการเรียนการสอน หมายถงึ
กระบวนการดําเนนิการดานการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ใหเกิดผลที่เปาหมาย คือ 
ผูเรียนซ่ึงมีองคประกอบที่เกีย่วของไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล เปนตน 

ทิศนา แขมมณี (2545: 26) ใหความหมายวาการจัดการเรียนการสอน หมายถงึ กระบวน 
การจัดการดานการเรียนการสอน โดยใหทั้งผูสอนและผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การจดั 
การเรียนการสอนจะเนนการมีสวนรวมของผูเรียน โดยพิจารณาจากหลกัสูตร ผูสอน ผูเรียน  
วิธีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เปนตน สอดคลองกับ วิชัย แหวนเพชร 
(2530: 151) ที่กลาววา การสอน คือ การถายทอดความรูใหกับผูเรียนโดยใหผูเรียนไดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่เจริญงอกงาม 

พิสิฐ เมธาภัทร และ ธีระพล เมธกีุล (2531: 151) ไดกลาวถงึความหมายของ การสอน 
หมายถงึ กจิกรรมของบุคคล ซึ่งมหีลักการและเหตุผล เปนกิจกรรมที่บคุคลไดใชเพื่อสนับสนนุใหผูอ่ืน
เกิดการเรียนรู ดังนัน้การสอนจึงเปนกจิกรรมที่สําคัญในดานตางๆ 4 ดาน คือ 

1. ดานหลักสูตร หมายถงึ การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษา ความเขาใจในจุดประสงค
รายวิชา ตลอดจนการเลือกเน้ือหาใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถิน่ 

2. ดานการสอน หมายถงึ การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียน
บรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 

3. ดานการวัดผล หมายถึง การเลือกวิธีวดัผลที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะหได 
4. ดานการประเมินผลการสอน หมายถงึ ความสามารถในการประเมนิผลการสอนทั้งหมดได 

ต้ังแตการวางจุดประสงคในการเรียนรู การเลือกเนื้อหา วิธีสอน ตลอดจนความเที่ยงตรงและความ
เชื่อถือไดของการวัดผลที่ผูสอนไดกระทาํไป 

สุมิตร คุณานกุร (2523: 130-132) กลาวถึง การนําหลักสูตรไปใชหรือการจัดการเรียน 
การสอน หมายถึง 

1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน หมายถงึ การตีความหมายและการกําหนดรายละเอียด
ของหลักสูตร เพื่อนาํไปใชปฏิบัติ คือ ใชสอน เนื่องจากหลักสูตรมักกาํหนดความมุงหมาย เนื้อหา วิชา
ที่สอน กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการประเมินไวอยางกวางๆ มีลักษณะยืดหยุนได เพื่อ
ความสะดวกแกการนาํไปปรับปรุงใชใหเขากับทองถิน่หรือโรงเรียน ดังนั้นครูผูสอนจําเปนตองกําหนด
รายละเอียดของหลักสูตรไวกอนทําการสอน ไดแก โครงการสอน แผนการสอน 

2. ปจจัยสภาพตางๆ ภายในสถานศึกษา นับวามีสวนสงเสริมหรือสกดักั้นการปฏิบัติงานของ
ผูสอน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดเปนอยางมาก ส่ิงเหลานี้ไดแก ขนาดของหองเรียน 
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จํานวนผูเรียน แผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดผูสอนเขาสอน การใชแผนการสอน การไดรับ
งบประมาณ 

3. การสอน การสอนเปนศิลปะของการชวยใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรู นับวาการสอนเปนส่ิงสําคัญ
ที่ทาํใหหลักสูตรไดบรรลุผล การสอนคือ ส่ือกลางที่เชื่อมโยงระหวางหลักสูตร ผูเรียน และ 
ผูจัดประสบการณการเรียนรู 

สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลสูงสุด โดยที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีองคประกอบคือ หลักสูตร การเรียน 
การสอน และการวัดประเมินผล โดยการเรียนการสอนจะถูกปรับปรุงไปตามปจจัยสภาพทางสังคม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหสอดคลองตอความตองการของนิสิต นักศึกษาและสังคมใหเกดิ
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด 

 
ความสาํคัญของการจัดการเรียนการสอน 
วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2544: 4-5) ไดกลาววา ความสําคัญของการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา มีดังนี ้
1. การสรางองคความรู การถายทอดศาสตรสาขาใดในระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดการ

วิจัยคนควา สืบทอดความรูออกไปอยางกวางขวางมากขึ้น ผิดกับศาสตรบางสาขาทีไ่มมีการเรียน 
การสอน อาจทําใหความรูนัน้ลบเลือนไปจากสังคม จนอาจไมมีผูใดทราบเร่ืองนั้นตอไป การใหม ี
การเรียนการสอนจึงเปนการพัฒนาศาสตรใหมีความลึกซึ้งและเปนทีย่อมรับมากข้ึน 

2. การสรางบณัฑิต การเรียนการสอนจะแยกออกจากกันไมได เพราะบทบาทของการสอนคือ 
มุงใหผูเรียนไดเรียนรู การสอนจึงมีความสําคัญตอการสรางบัณฑิตในสองลักษณะคือ สรางผูที่มคีวาม
รอบรูทางวิชาชีพและวิชาการ ทําใหเขาใจศาสตร เพื่อเปนพืน้ฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
นอกจากสรางคนใหเปนผูรูแลว การสอนกย็ังทําใหคนมคีวามคิดและพฤติกรรมทีถ่กูตองยอมรับไดใน
สังคม โดยเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ยอมเปนที่พึง่ของครอบครัว ที่พึ่งของ
สังคมและประเทศชาติ เนื่องจากไดรับความรูและการอบรมมาเพยีงพอที่บุคคลนัน้จะสามารถ
ดํารงชีวิตที่มีคุณคา มีอาชีพที่สุจริต และทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มคีวามรูนอย 

3. การพัฒนาวิชาชีพช้ันสูง การสอนระดับอุดมศึกษาทําใหวิชาชีพไดรับการพัฒนาไปสูระดับ
สากล เนื่องจากการสอนในระดับนี้จําเปนตองไดผูที่มีความรูสูงมาชวยกันถายทอดศาสตร แตละปจึงมี
การพัฒนาบุคคลเขาสูวงการวิชาชีพเพิ่มข้ึน ทําใหบุคคลเหลานั้นมีสวนธํารง เผยแพรพิทักษวิชาชพีได
อยางเต็มความสามารถ 
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4. การสรางสังคมที่ดี เชื่อกนัวาสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงที่จะผลิตคนดี คนเกงออกไปสู
สังคม ดังนัน้การสอนท่ีมุงใหทั้งความรูและคุณธรรมแกผูเรียน คือ การสรางสังคมที่ดีเพิ่มข้ึนโดยที่
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป จะชวยเปนผูชี้นาํสังคม ทําตัวเปนตัวอยางและทาํใหสังคมไดพฒันา
ไปสูมาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพมากข้ึน 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวไวชัดเจนวาการจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญในดานตางๆ ดังนี ้(ทบวงมหาวทิยาลัย. 2544: 10-
13) 

1. ดานผูเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง มีการกาํหนดคุณลักษณะของบัณฑิตผูพงึประสงคเพื่อเปาหมายการผลิตที่ชดัเจน 
ฝกใหผูเรียนมนีิสัยใฝรู ปลูกฝงพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีดานภาษาและการส่ือสาร พัฒนา
ทักษะดานความคิดอยางมวีิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการแกปญหาและปลูกฝงจริยธรรม 

2. ดานผูสอน ทําใหการสอนของอาจารยมปีระสิทธิภาพโดยเนนการประเมินผลเชิงสรางสรรค 
สงเสริมใหอาจารยทาํวิจยัทีเ่กี่ยวกับการพฒันาการเรียนการสอน 

3. ดานการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน สงเสริมใหมกีารใชส่ือประกอบการเรียนมากข้ึน 

4. ดานหลักสูตร การจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน ซึ่งลักษณะเดนของ
หลักสูตรเหลานี้คือ มีความยดืหยุนสูง และมีความทนัสมยัเนื่องจากมกีารพัฒนาและปรับปรุงอยูเสมอ 

5. ดานผูบริหาร ตัวผูบริหารเองไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง 

สรุปไดวา ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น จะทําใหเกิดการ
สรางองคความรูอยางเปนระบบ ทาํใหศาสตรตางๆไดแพรขยายและพัฒนาออกไปไดอยางกวางขวาง 
โดยผานทางนสิิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับอุดศึกษา คือ บัณฑิตผูมีความใฝรู ใฝเรียน มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม เมื่อการจดักระบวนการเรียนทัง้หลักสูตร องคความรูและผูเรียนอัน
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุณภาพอันเปนการไปสูการพัฒนาสังคมที่ดีตามไปดวย 
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แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ

ถือวาผูเรียนมคีวามสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความ เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา (พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ: 2542) 
การจัดการเรียนการสอนจึงมคีวามจําเปนทีจ่ะตองมีกระบวนการที่จะสามารถสงเสริมใหนิสิตเกิด 
การพัฒนาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย
ได กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนนัน้เกีย่วของกับงานที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

 
1. ดานหลักสูตร 
หลักสูตร (Curriculum) ตามรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “currere” หมายถึง “running 

course” หรือเสนทางที่ใชวิง่แขง ตอมาเมือ่มาใชกับการศึกษา จึงหมายถึง “running sequence of 
courses or learning experience” เปรียบหลักสูตรเสมือนสนามหรือลูวิ่งใหผูเรียนจะตองฟนฝาความ
ยากของวิชา หรือประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่กาํหนดไวในหลักสูตรเพื่อความสาํเร็จ หลักสูตร คือ
หัวใจของการศึกษาและมีความสําคัญอยางยิง่ตอการจัดการเรียนการสอน เพราะในการจัดการเรียน
การสอน จําเปนที่ตองมีหลักสูตรเพื่อกําหนดโครงสรางการศึกษา และการจัดการศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับหลักสูตร หลักสูตรที่ดีตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพื่อใหมีเนื้อหาสาระทัน
กับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง หลักสูตร คือ ขอกําหนดวา
ดวยจุดหมาย แนวทาง วธิีการ และเนื้อหาสาระในการวดัผลการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามทีก่ําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา 
 

ความหมายของหลักสูตร 
            ชมพนัธุ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 3 – 5) กลาววาความหมายของ หลักสูตรวา มี

ความแตกตางกันไปต้ังแตความหมายที่แคบสุดจนถึงกวางสุด ซึ่งสามารถจําแนกความคิดเห็นของ
นักการศึกษาที่ไดใหนยิามความหมายของหลักสูตรแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดดังนี ้

1.  หลักสูตร หมายถงึ แผนประสบการณการเรียน นักการศึกษาที่มีความคิดเห็นวา   
หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณการเรียนนัน้ มองหลักสูตรที่เปนเอกสารหรือโครงการของ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาวางแผนไว เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาตามแผนหรือโครงการที่กาํหนดไว 
หลักสูตรตามความหมายนี ้หมายรวมถึง แผนการเรียนหรือรายวิชาตางๆ ที่กาํหนดใหเรียนรวมทัง้
เนื้อหาวิชาของรายวิชาตางๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึง่ไดกาํหนดไวในแผน



 14 

ความคิดเห็นของนักการศึกษากลุมนี้ ไมรวมถึงการนําหลักสูตรไปใชหรือการเรียนการสอนที่
ปฏิบัติจริง 

2.  หลักสูตร หมายถงึ ประสบการณการเรียนของผูเรียน ที่สถาบันการศึกษาจัดใหแก 
ผูเรียนประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 
  รุจิร ภูสาระ (2545: 1) กลาววาความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง แผนการเรียน 
ประกอบดวยเปาหมาย และจุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเนื้อหา รวมถึงแบบของ 
การเรียนการสอนตามจุดประสงค และสุดทายจะตองมกีารประเมนิผลของเรียน ซึ่ง ทิศนา แขมมณี 
(2535: 1) กลาววา หลักสูตร หมายถึง โปรแกรมการศึกษาใด ๆ ก็ตามที่ไดกําหนดโครงสรางการเรียน
ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ พรอมทัง้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนของแตละวิชา
นั้นดวย ในขณะที่สันต ธรรมบํารุง (2527: 10) กลาววา หลักสูตรเปนสิ่งที่บงชี้ถงึความเจริญของ
ประเทศ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษา โดยมีหลักสูตรที่
เหมาะสม ทนัสมัย มีประสิทธิภาพ ทนัตอเหตุการณ และการเปล่ียนแปลงยอมไดกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโซเวลล  (Sowell. 1996: 5) กลาววา มผูีอธิบายความหมายของหลักสูตรไวอยาง
มากมาย เชน หลักสูตรเปนการสะสมความรูด้ังเดิม เปนวิธีการคิด เปนประสบการณที่ถูกกําหนดไว เปน
แผนการจัดสภาพการเรียนรู เปนความรูและคุณลักษณะของผูเรียน เปนเนื้อหาและกระบวนการ เปน
แผนการเรียนการสอน เปนจุดหมายปลายทางและผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนและเปน
ผลผลิตของระบบเทคโนโลย ีเปนตน โซเวลล ไดอธิบายวา เปนเร่ืองปกติที่นยิามความหมายของ
หลักสูตรมีความแตกตางกนัไปเพราะบางคนใหความหมายของหลักสูตรในระดับที่แตกตางกันหรือ
ไมไดแยกหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน แตอยางไรก็ตาม โซเวลล ไดสรุปวา หลักสูตร คือ  
การสอนอะไรใหกับผูเรียน ซึ่งมีความหมายทีก่วางขวาง ที่รวมทั้งขอมูลขาวสาร ทกัษะ และ ทัศนคติ 
ทั้งที่ไดกําหนดไวและไมไดกําหนดไวใหแกผูเรียนในสถานศึกษา ในขณะที่สุมิตร คุณากร (2523: 2) 
กลาววาหลักสูตรหมายถึง โครงการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถและ
คุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไว ซึ่งกูด (Good. 1973: 157) กลาว
วาหลักสูตร คือ กลุมรายวิชาที่จัดไวอยางมีระบบ หรือลําดับวิชาที่บงัคับสําหรับการจบการศึกษา หรือ
เพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลัก ๆ สวนเซเลอร และ อเลกซานเดอร (Sayler, J.G; & W.M. 
Alexander. 1974: 6) กลาววาหลักสูตรเปนแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูใหแกบุคคลกลุมใดกลุม
หนึง่ เพื่อบรรลุเปาหมายหรือจุดหมายทีว่างไว โดยมีโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาหลายทานดังกลาวพบวา มีการใหนิยาม 
ความหมายของหลักสูตรทีแ่ตกตางกนั ทัง้นี้เพราะแตละคนมีเกณฑทีใ่ชในการอธิบายแตกตางกนั 
สําหรับการศึกษานี้สรุปไดวา หลักสูตร คือ แผนการเรียนการสอนที่ประกอบดวยเปาหมาย 
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วัตถุประสงค โครงสรางและเนื้อหาของวิชา ตลอดจนบุคลากรทางการสอน ส่ือการสอน สถานที่ศึกษา 
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลกัสูตร การวัดและประเมินผล และการพฒันาเนื้อหาของ
หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกบัสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนอยูตลอดเวลา 

 
ความสาํคัญของหลกัสูตร 
ธํารง บัวศรี (2532: 6-7) ไดกลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเปนสวน 

กําหนดมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหแนใจวาผูเรียนไดรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บงช้ี
วา ผูเรียนควรเรียนรูอะไร มีเนื้อหาสาระมากนอยเพียงไร ควรไดรับการฝกฝนใหมีทกัษะในดานใด และ
ควรมีพัฒนาการทั้งในสวนของรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางไร สวนสุมติร คุณานุกร 
(2523: 199-200) กลาววา ความสําคัญของหลักสูตรวาหลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนเคร่ืองชี้นํา
ทางหรือเปนบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
นําไปปฏิบัติ อีกทัง้ยังเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และนอกจากนี้ไพโรจน  ดวงวเิศษ (2533: 9) สรุปความสําคัญของหลักสูตรวา หลักสูตรมี
ความสําคัญยิ่งในฐานะท่ีเปนเอกสารที่กาํหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึง่ผูที่
เกีย่วของในการจัดการศึกษาทุกฝายตองยดึถือเปนแนวปฏิบัติ เพือ่พฒันาบุคคลใหมปีระสิทธิภาพ
ตามทีพ่ึงประสงคใหแกสังคมและประเทศชาติ   

นอกจากนีห้ลักสูตรเปนหลักและหัวใจสาํคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู 
เปาหมายของการศึกษาที่แตละสถาบันอุดมศึกษาวางไว ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเปาหมาย ตลอดจนเปนแผนยุทธศาสตรที่จะนาํไปสูความสําเร็จซ่ึงอาจารยผูสอนจะ
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะ  
ความประพฤติ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ความสําคัญดังกลาวพอสรุปไดดังนี ้(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 
2535: 38-39) 

1. หลักสูตรเปนแผนปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะ 
หลักสูตรจะกาํหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว
เปนแนวทาง 

2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน 
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหน่ึงในการจัดสรรงบประมาณบุคลากร 
อาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาได 

3. หลักสูตรเปนแผนดําเนนิงานของผูบริหารการศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวกและ 
ควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย 
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4. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน 
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

จากความสําคัญของหลักสูตรขางตน สรุปวา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตร 
เปนเอกสารซึ่งเปนแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณเปนสวน
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติเพื่อให
ผูเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว 
 

องคประกอบของหลกัสูตร 
ดานองคประกอบของหลักสตูรมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอไวแตกตางกนั  

ดังตอไปนี้ 
ทาบา (Taba. 1962: 120) ไดกลาวไววาองคประกอบของหลักสูตรมอียู 4 สวน ไดแก 
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. เนื้อหาวิชา/ประสบการณ 
3. กระบวนการเรียนการสอน/การจัดประสบการณ 
4. การประเมนิผล 
ธํารง บัวศรี (2531: 8-9) ไดกลาวไววาองคประกอบของหลักสูตรมีอยู 9 สวนหลักๆ  

ไดแก 
1. เปาประสงค/นโยบายการศึกษา 
2. จุดหมายหลักสูตร 
3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร 
4. จุดประสงคของวิชา 
5. เนื้อหา 
6. จุดประสงคการเรียนรู 
7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 
8. การประเมนิผล 
9. วัสดุหลักสูตร ฯลฯ 
ส่ิงกําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาขอมูลพืน้ฐานทางดานตาง ๆ ที่จะ 

นํามาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก เปาหมายและอุดมการณของชาติ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจิตวิทยา และคุณธรรม จริยธรรม 
การเร่ิมสรางหลักสูตรอาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึง่ ทําการศึกษาวิจยัเพื่อตองการทราบขอเท็จจริง
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เกี่ยวกับความตองการในการจัดการศึกษาทั้งที่เกีย่วของโดยตรงและโดยทางออม เชน ตองการทราบ
สภาพของสังคมที่ตองการจดัการศึกษาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตเพื่อไดบัณฑิตออกไปบริการ
และสรางสรรคสังคม ในแตละสวนของสังคมที่หลากหลายและแตกตางกนั ขอมูลเหลานี้จะตองไดมา
จากการศึกษาวิจัยมากกวาประสบการณของคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร เพราะกระแสของสังคม
ปจจุบันนี้เปล่ียนแปลงอยางเปนระบบและตอเนื่องและเห็นผลการพฒันาเชงิคุณลักษณะของผูเรียน
เปนระยะ ๆ ในกระบวนการของการใชหลักสูตร (วิชัย วงษใหญ. 2543: 15-26) 

ดังนัน้ในการออกแบบหลักสตูรจะตองคํานงึถึงเปาหมายและอุดมการณของชาติ  
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จิตวิทยา และคุณธรรม 
จริยธรรม และการออกแบบหลักสูตรจะตองเหมาะกับความตองการ ความสนใจของผูเรียนและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 

การประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรจําเปนที่จะตองมกีารปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหทนัตอ 

ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี อีกทั้งใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรจําเปนตองการประเมินหลักสูตรกอนเพื่อจะ 
ตรวจสอบวาหลักสูตรที่ใชอยูนั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด และเพื่อจะไดปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลักสูตร
นั้นใหมีความทันสมยัและเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ทัง้ของประเทศและของโลก  
(สงัด อุทรานนัท. 2532: 279-280) 

การประเมนิหลักสูตรเปนกระบวนการที่สําคัญในการพฒันา ปรับปรุง และตัดสินใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรซ่ึงเปนกจิกรรมที่ควรเกิดข้ึนทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรต้ังแตกอน 
การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหรือรางหลักสูตร กอนการนาํหลักสูตรไปใช ระหวางการดําเนินการ
ใชหลักสูตร หลังจากใชหลักสูตรครบวงจร และการติดตามผลกระทบของหลักสูตร ซึง่การประเมินแต
ละระยะมีรายละเอียดและ เนื่องจากการประเมินหลักสูตรเปนส่ิงที่มีความละเอียดออน ดังนัน้ ผูที่ทาํ
หนาที่ประเมินหลักสูตรจําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินหลักสูตรเพื่อใหการประเมินผล
หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักเกณฑในการประเมินหลักสูตร มีดังนี ้(วีระพงศ ลองลอย.
2552: ออนไลน) 

1. มีวัตถุประสงคในการประเมินที่แนนนอน ชัดเจนวาประเมินหลักสูตรไปเพื่ออะไร  
2. มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือได โดยมีการเคร่ืองมือ กระบวนการเก็บรวบรวม 

ขอมูล และเกณฑที่เชื่อถือได  
3. ขอมูลเปนส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิง่สําหรับการประเมินผล ดังนัน้ขอมูลที่ไดมา 
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จะตองถูกตอง เชื่อถือได และมากพอที่จะใชประเมินหลักสูตร  
4. มีขอบเขตในการประเมินหลักสูตรที่แนนอนชัดเจน  
5. ประเด็นของเร่ืองที่จะประเมินอยูในชวงเวลาของความสนใจ  
6. การวิเคราะหผลการประเมินตองกระทาํอยางระมัดระวังรอบคอบ และมีความ 

เที่ยงตรง  
7. การประเมนิหลักสูตรควรใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธ ี 
8. มีเอกภาพในการตัดสินใจผลการประเมิน  
9. ผลตาง ๆ ทีไ่ดจากการประเมินควรนําไปใชในการพฒันาหลักสูตรทั้งในดาน 

การปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ทาบา (ธวัช เติมญวณ. 2548: 40; อางอิงจาก Taba. 1962: 310) แสดงความเหน็วา  

การประเมนิหลักสูตรมีความหมายที่ครอบคลุมขอบขายหลายประการ เราอาจจะประเมินหลักสูตรโดย
การประเมนิจดุมุงหมายและขอบขายของหลักสูตร คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
หลักสูตร ความสามารถของนิสิต ความสําคัญของรายวชิาตางๆ ผลสัมฤทธิ์ของการนําจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไปใชและวัสดุส่ือการเรียนตางๆ 

ดังนัน้การประเมินหลักสูตรเปนส่ิงที่จะสะทอนข้ันตอนและกระบวนการของ 
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อช้ีใหเหน็ขอมูลองคประกอบของหลักสูตรในดานตาง ๆ วาบรรลุและสัมฤทธิ์
ผลมากหรือนอยเพียงใด เมือ่เห็นขอดีขอเสียของหลักสูตรจึงนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
หลักสูตรใหมทีั้งประสทิธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

การบรหิารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรจะมีขอบเขตตาง ๆ ในการดําเนนิการดานหลายดาน และ  

วิชัย วงษใหญ (2526: 195-202) ไดแสดงความเห็นไววา การวางแผนการใชหลักสูตรใหบรรลุ
เปาหมายตองดําเนนิการในเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้

1. การเตรียมวางแผนงานเพื่อการใชหลักสูตรใหม ประกอบดวยการวเิคราะห 
หลักสูตรการนาํหลักสูตรมาปรับ การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตร การจัดเตรียมงบประมาณ 
การเตรียมบุคลากร 

2. การจัดเตรียมอบรมผูสอนเพื่อใชหลักสูตรใหม ประกอบดวยการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการวิเคราะหปญหาของหลักสูตร การสรางโครงการสอน ประมวลการสอน การเลือกและ 
จัดประสบการณการเรียนรู 

3. การจัดอาจารยเขาสอน ตองสอนโดยยึดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลักและ 
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จัดประสบการณใหครบถวนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ 
4. การจัดตารางสอน ตองคํานงึถงึการเรียนรูวิชาตาง ๆ ระดับความยากงายชวง 

การเรียนรู ตองเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้งการใชหองเรียน 
5. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียน ประกอบดวยการจัดทาํ 

แผนการสอน เอกสารและส่ือการสอน 
6. การประชาสัมพันธการใชหลักสูตร ใชหลักการประชาสัมพันธแกผูเรียน ผูสอนและ 

ผูบริหาร โดยใชส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน และหนงัสือพิมพ เปนตน 
7. การจัดสภาพแวดลอมและการเลือกโครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย  

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา เชน การจัดสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ รวมทัง้ส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาอื่น ๆ ดวย การจัดสภาพแวดลอมนอกหองเรียน เชน การฝกงานในสถาน
ประกอบการ เปนตน 

8. การประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ประเมินตามจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตรที่วางไวอยางชัดเจน 

ดังนัน้การบริหารหลักสูตรเปนการดําเนนิการ การจัดการ การควบคุมดูแล และ 
การสงเสริมหรือสนับสนนุการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึง่ใหสอดคลองกับเปาหมายของ
หลักสูตรเพื่อนําไปสูสัมฤทธิ์ผลสูงสุด โดยใชทรัพยากรการบริหารที่มอียูอยางจํากัดในสถานศึกษานัน้
ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญดวย 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนดานหลักสูตร พบวา  
ณัฐพล พุมชุมพล (2546: 75) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับทศันะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ พบวา นิสิตมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับ
หลักสูตรวามคีวามเหมาะสมในระดับมาก เนื่องมาจากการกําหนดโครงสรางของหลักสูตรในแตละ
สาขาวิชา มีเนือ้หา รายวิชาตางๆทีห่ลากหลายและเปนไปตามความตองการของนสิิต  
สวนธวัลรัตน พลเจริญ (2546: 89) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมทีศันะ
วา การจัดหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้นี้เปนเพราะไดมกีารกําหนดจดุมุงหมายของ
หลักสูตรที่ชัดเจน หลักสูตรเปดโอกาสใหนสิิตมีความคิดสรางสรรค สงเสริมใหนิสิตมกีารคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลมีวิจารณญาณในการตัดสินใจและหลักสูตรไดมีความทันสมยั ทนัตอสภาพการณใน
ปจจุบัน  
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สรุปไดวา หลักสูตรเปนส่ิงทีม่ีความสาํคัญเปนอยางมาก เพราะหลักสูตรจะเปน 
ขอกําหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดประสบการณ การจดักิจกรรมเพื่อน
สงเสริมและเสริมสรางองคความรู ความเขาใจ ความสามารถใหแกผูเรียน เพื่อผูเรียนจะเปนผูที่รอบรู
และเต็มเปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ดังนัน้หลักสูตรที่ดี มคุีณภาพจะตองพิจารณาถงึ
จุดประสงคและจุดหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหารายวชิา กระบวนการเรียนการสอน 
การประเมนิหลักสูตร ตลอดจนการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางสําคัญในการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรใหมคีวามเหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. ดานอาจารย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ระบุไววา “ผูสอน” หมายถงึ  

ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ "ครู" หมายถึง บุคลากรวชิาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดาน 
การเรียนการสอนและการสงเสริม การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารตาง ๆ ในสถานศึกษาของทัง้ของรัฐ
และเอกชน และ "คณาจารย" หมายถึง บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจยัใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน อาจารยผูสอนถือเปนตัวแปรที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในการจดัการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่วางไว 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.: 3) ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการสรรหา 
พัฒนา และธาํรงครักษาไวซึ่งอาจารยทีม่คุีณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณธรรมและ
จริยธรรม มีการกําหนดภารกิจของอาจารยและมีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 7) 

ดังนัน้อาจารยหรือผูสอนจะตองเปนบุคคลที่ทรงคุณวฒุิ และมีความรู ความเขาใจและ
ความสามารถในการสอน อีกทัง้การสงเสริมใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาได ทัง้นี้จะตองมี
คุณธรรมและจริยธรรม  เพราะอาจารยหรือผูสอนคือเปนบุคคลสําคัญในสถานศึกษาทีจ่ะทาํหนาที่
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่วางไว 

 
การสรรหาอาจารย 
การสรรหาอาจารยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษานั้น ข้ึนอยูกับความตองการ และ 

สภาพการณของสถาบันอุดมศึกษา ทัง้นีต้องอยูภายใตกฎเรียบขอบังคับของมหาวทิยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) นอกจากนี้การเขาเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ใหม ๆ ควรไดรับการปฐมนเิทศไดรับการชี้แนะ และไดรับการใหคําปรึกษาอยูเสมอ เพื่อใหอาจารยใหม
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ไดเรียนรู คุนเคยและปรับตัวกับชีวิตใหมในฐานะอาจารยไดอยางดี ในการชวยเหลืออาจารยใหม
ทางดานการเรียนการสอนไดแก(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 23 – 24) 

1. จัดทําเปนแบบสอบถาม ถามปญหาในการเรียนการสอน และความตองการดาน 
การเรียนการสอน 

2. จัดปฐมนิเทศการสอนเปนคร้ังแรกที่เขาทาํงาน 
3. จัดประชุมสัมมนาใหอาจารยแสดงความเห็น แลวรวบรวมความเหน็และปญหา 

ตางๆ เขาไวดวยกัน 
4. พูดคุย สนทนา และสังเกตหรือบันทึกไวเพื่อสรุปรวมแลวทาํการสรรหาอาจารย 

ดําเนนิงานตามความตองการในภายหลัง 
5. จัดอาจารยรุนพีห่รือผูใหญเปนที่ปรึกษาในการสอน 
6. จัดหาทนุสําหรับอาจารยใหมเพื่อไดมีโอกาสพฒันาการสอนรวมกับอาจารยที่ม ี

ประสบการณในการสอนมานาน 
7. สงเขาประชุม อบรม สัมมนาเร่ืองเกีย่วกับการเรียนการสอน 

  การสรรหาครูเปนภารกิจที่สําคัญอันดับแรกของการบริหารงานบุคคลของ ขาราชการ
ครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู จงึไดมีการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินการ 
สรรหาครู เพื่อปฏิรูประบบการสรรหาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ทัง้ระบบการผลิตครู ระบบการ
พัฒนาครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแนวปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต 
โดยมี วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแนวดําเนินการปฏิรูประบบสรรหาครู ดังนี ้(นครินทร. 2556: 
ออนไลน) 
          1. วิสัยทัศนการสรรหาครู 
              ปฏิรูประบบสรรหาเพื่อสรรหาครูเกง ครูดี มีความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน โดยยึดหลักวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน มีความสาํคัญ
ที่สุด และตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
           2. วัตถุประสงค 
               2.1 เพื่อสรางระบบสรรหาท่ีจูงใจคนเกง คนดี เขาสูวิชาชพีครู 
              2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหสูงข้ึน 
          3. แนวดําเนนิการปฏิรูประบบสรรหาครู 
               3.1 กาํหนดนโยบายและระบบการสรรหาครูใหสอดคลองกับพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ประกาศใชแลว และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูที่จะประกาศใช
ตอไป 
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              3.2 ปฏิรูประบบการสรรหาครูรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการสรรหาครูรูป 
แบบเดิม โดยจะพัฒนาเกณฑและเคร่ืองมอืประเมินเกณฑใหมีคุณภาพและมีจุดเดน ดังนี ้
                1) เกณฑในการสรรหาครู จะตองสะทอนคุณภาพครูตามมาตรฐาน
วิชาชพีและระดับคุณภาพครู 
                2) เกณฑในการสรรหาครู จะตองมีความสอดคลองและเข่ือมโยง
กับระบบผลิตครู ระบบพัฒนาครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
                3) เคร่ืองมือในการประเมินเกณฑการสรรหาตองมีคุณภาพสามารถ
วัดคนเกง คนดี มาเปนครูตามเกณฑทีก่ําหนดไดจริง 
                4) การสรรหาตองมีเกณฑกลางที่มีความยืดหยุน และจูงใจใหคนเกง 
คนดีมาเปนครูรุนใหม 
                5) การสรรหาครูตองกระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสรรหาครูไดตามความตองการของผูใช โดย ก.ค. เปนผูวางระบบหลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหา รวมทัง้ระบบการติดตามประเมินผล 
                6) วิธกีารสรรหาครูจะตองมหีลายวิธ ีทัง้วธิีการสรรหาจากบุคคล
ทั่วไปและการสรรหาลักษณะพิเศษ เชน การสรรหานักเรียนทุนมาเปนครู และพนกังานของรัฐ 
           7) การเขาสูวชิาชีพครูจะตองใหมกีารทดลองปฏิบัติการสอน เปน
ระยะเวลา 2 ป และเม่ือการประเมินตามหลักเกณฑแลว จงึจะบรรจุเปนครูหรือพนกังานของรัฐ 
                8) ใหมีระบบกํากับติดตามและประเมินผลการสรรหาครูอยางเปน
ระบบครบวงจร 
  สรุปไดวาการสรรหาอาจารยจะตองมกีารสรรหาอยางเปนระบบ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่
มีความรู ความสามารถและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปนคนที่ดีมีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในสถานศึกษาได และเหมาะสมกับสภาพการณและความ
ตองการของสถานศึกษาอีกดวย    
  

การกาํหนดภารกจิของอาจารย 
ภารกิจของอาจารยเปนบทบาทหนาทีท่ี่สําคัญของภารกิจของอาจารย ทั้งนี้การปฏิบัติ 

ภารกิจของอาจารยนัน้จาํเปนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของภารกิจทีจ่ะทําและสอดคลองกับแนว 
นโยบายของสถาบันการศึกษา การทาํภารกิจทุกคร้ังอาจารยผูปฏิบัติตองทําอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหบรรจุวตัถุประสงค หรืออาจกลาวไดวาภารกิจของอาจารย เปนบทบาทหนาทีข่องอาจารยทีม่ีตอ
สถาบันและสังคมภายนอกสถาบัน ซึ่งคณาจารยจะถอืเปนภารกิจทีต่องปฏิบัติเพือ่ใหบรรลุ
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วัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไว อาจารยสถาบันอุดมศึกษามีภารกจิที่จะตองปฏิบัติคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารภายใน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี ้ 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2545: 31 – 32) 

1. ภารกิจดานการสอน อาจารยมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองสอน ควบคุม 
หอง ปฏิบัติการโดยการสังเคราะหและผสมผสานบูรณาการความรู (Synthesizing and Integrating 
Knowledge) กลาวคือ ประมวลความรูทีม่ีอยูแลวและกระจายอยูใหเปนหมวดหมู เปนระบบ และมี
ความชัดเจนยิง่ข้ึน เพื่อการถายทอดตอไป โดยผานกระบวนการสอนหรือวิธีสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา ซึ่งอาจเปนการสอนโดยการบรรยาย สอนขางเคียง อภิปรายกลุมยอย ภารกิจดานการสอน
นี้ควรมีชั่วโมงสอนซ่ึงรวมถงึการสอนในหองปฏิบัติการไมนอยกวา 8-10 ชั่วโมงตอสัปดาห ทัง้นี้ข้ึนอยู
กับระดับการศึกษา และอาจารยควรมีเวลาศึกษาคนควาหาความรูเพิม่เติมเพื่อพัฒนาตนเอง 3 – 5 
ชั่วโมงตอสัปดาห เพราะการสอนเปนการใชความรู ซึ่งมคีวามสลับซับซอนเปนฐานในการปฏิบัติงาน 
ความแตกตางจะเหน็ไดอยางชัดเจนที่ผลลัพธ (Outcome) หรือผลผลิต (Output) ภายหลังจากที่
ส้ินสุดการปฏิบัติงานแลวในการเตรียมการสอน อาจารยผูรับผิดชอบในการสอนจะตองเตรียมหวัขอที่
ตองสอน เตรียมเนื้อหาของแตละหัวขอ เตรียมความลึกซึ้งของเนื้อหาใหเปนไปตามจุดประสงคที่
ตองการใหผูเรียนไดทราบ เตรียมอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ส่ือตางๆสําหรับการสอน ขอมูลที่
ตองการจะใหนิสิต ขอมูลเกี่ยวกับหลักและวิธีการประเมินผล ตารางเวลาที่จะใหนิสิตเขาพบเพื่อให
คําปรึกษาและเตรียมการ แกปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนดวย 

2. ภารกิจดานการวิจยัเปนภารกิจดานการสรางองคความรูใหม การวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสทําการวิจัยดวยเงนิงบประมาณแผนดิน เงนิรายได
มหาวิทยาลัยและทุนอุดหนนุจากแหลงอ่ืน โดยการวิจยันัน้มีทัง้งานวิจัยเพื่อการพฒันางานวิจัยเพื่อ
การเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเฉพาะเร่ือง 

3. ภารกิจดานการบริการวชิาการ หมายถงึ การเปนอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตเปนที ่
ปรึกษาองคการหรือสโมสรนิสิต อาจารยแนะแนวนิสิต ประธานกรรมการ กรรมการหรืออนุกรรมการใน
การจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนาทางวชิาการหรือการจัดนิทรรศการ กรรมการอานผลงานขอตําแหนง
ทางวิชาการ กรรมการสารานุกรม กรรมการบัญญัติศัพท กรรมการพจิารณาใหทุน กรรมการตัดสินให
รางวัล กรรมการคายวทิยาศาสตร กรรมการการฝกภาคสนามของนิสิตในบางคณะหรือบางวิชา 
วิทยากรเพื่อออกรายการวทิยุโทรทัศนและงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย การบริการวชิาการสวนนี้รวมถึง
การเผยแพรผลงานทางวิชาการของตัวอาจารยเอง ซึ่งอาจจัดดําเนินการไดในรูปแบบของการเขียน
บทความเผยแพรหรือการจัดทําแผนปลิวคําสอนทุกสัปดาห 
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4. ภารกิจดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ถือเปนการรักษาไวซึ่ง 
เอกลักษณไทยหากขาดการดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาแลว ศิลปวัฒนธรรมของชาติจักสูญหายไปในที่สุด
ดังนัน้มหาวทิยาลัยในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในดานการใหความรูทางวิชาการแลวยัง
ตองมีภารกิจดานการเปนผูนําทางสังคมในดานตางๆรวมถึงการธาํรงรักษาไวซึง่วฒันธรรมที่ดีงามของ
ชาติดวย โดยการบํารุงรักษาน้ันจะจัดในรูปของกิจกรรมกับประชาชนโดยตรงก็ไดหรือจัดกิจกรรมผาน
ส่ือประเภทตางๆ ก็ได บางกิจกรรมอาจารยจะตองเขาไปรวมโดยตรงไดแก การเปนกรรมการ /
อนุกรรมการพจิารณาศิลปวตัถุ การบันทกึเหตุการณตางๆ ที่เกีย่วของกบัดานศิลปวฒันธรรม 
การศึกษาคนควาวิจยัเร่ืองศิลปวัฒนธรรม การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม งานศิลปะในรูปส่ิงพิมพ การ
จัดการแสดงการละเลนตางๆ ตอชุมชนเปนประจําหรือตามฤดูกาล รวมไปถึงการบริการวิชาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานส่ือมวลชน การจัดบรรยาย อภิปราย สัมมนาและประชมุทางวิชาการ 
การทาํนุบาํรุงและการดํารงรักษาไวซึง่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ กอใหเกิดความมนี้าํใจเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกนัและเปนการรวมเผาพนัธุรวมชาติใหมีความเปนตัวของตัวเองในชาติ ตลอดจนการสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมไทยเขาไปในการสอนแตละคร้ังดวย เชน การใชภาษาไทยที่ถูกตอง การใชผลิตภัณฑ
ไทย เปนตน 

วรเดช จันทรศร (2531: 184-187) หนาที่ของอาจารยมหาวทิยาลัยที่สําคัญควร 
เปนไปตามลําดับ ดังตอ ไปนี้คือ 

1. การสอนหนังสือ เปนหนาทีท่ี่สําคัญที่สุด ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการ 
ตางๆ เชน การเตรียมการสอน การทบทวนในสาขาวชิาที่สอน การบรรยายในชน ัเรียน การออกขอ 
สอบและตรวจขอสอบ การใหคํา ปรึกษาและช้ีแนะการศึกษา เปนตน 

2. การวิจัยเปนหนาทีท่ี่สําคัญตอมาของอาจารยมหาวิทยาลัย เพราะเปน 
การแสวงหาความรูเผยแพรความรูและสัจธรรม วิธหีนึง่ของอาจารยมหาวทิยาลัย ฉะนั้น นอกจาก
อาจารยมหาวทิยาลัยตองท หนาที่ในการสอนแลว ยังคงตองมีการฝกฝนตนเองใหลึกซ้ึงทนักับ
ความกาวหนาทางวิชาการเพื่อที่จะนาํ เอาส่ิงที่ตนศึกษามาถายทอดใหนกัศึกษาไดรับประโยชนไม 
วาจะเปนทฤษฎีเบ้ืองตนและการประยุกตทฤษฎีตางๆไปใช 

     3. การใหบริการชมุชน ซึ่งหมายถึงการที่อาจารยมหาวิทยาลัยไปปฏิบติั
หนาที่ใหคําปรึกษาแกหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชนทัว่ัไป ซึง่ถอืเปนชองทางหนึง่ของอาจารยใน
การเผยแพรความรูสรางช่ือเสียงใหแกตนเองและมหาวทิยาลัย อีกทงัอาจารยยังมีรายไดเพิ่มเติมจาก 
เงินเดือนประจําอีกดวย แตประเด็นแรกทีค่วรคํานึงถึง คือ การใหคําปรึกษาของอาจารยแกหนวยงาน
ราชการ หรือองคการธรุกิจตองไมมากเกนิไป เพราะไมไดเปนหนาทีห่ลักของอาจารยมหาวทิยาลัย 
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ประเด็นที่สอง คือ การใหบริการทางวิชาการแกอาจารยจะตองอยูในขอบเขตไมเปนภัยตอสังคม และ
ยึดหลักคุณธรรม 
  ดังนัน้ภารกิจของอาจารยในระดับอุดมศึกษามีหนาที่สําคัญในการสอน การวิจยั  
การบริการวชิาการ และทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมทั้งในหมาวทิยาลัยและสังคมภายนอก เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคและแนวทางนโยบายของมหาวทิยาลัย นอกจากนีจ้ะตองใหบริการแกชุมชน เพื่อเผยแพร
ความรู รวมไปถึงการสรางชือ่เสียงใหแกตนเองและมหาวิทยาลัยอีกดวย  
 

การประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารย 
สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบนัไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย เมื่อ 

ปฏิบัติงานแลวตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมา ดังนัน้การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบคุณภาพและควบคุม สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยทางวิชาการโดยภาพรวมในดานตางๆที่สอดคลองกับภารกิจหลักของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและเพื่อกาํกับดูแลและควบคุมคุณภาพในการดําเนินงานใน
ดานตางๆ ดังนี ้(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา. 2543: 39-42) 

1. การประเมนิผลงานของอาจารยดานการเรียนการสอนไดแก การมีแผนการสอนใน 
แตละวิชา วิธกีารสอน วิธีการวัดผลการเรียนโดยการแจงใหนักศึกษาทราบ 

2. การประเมนิผลงานของอาจารยทางดานการวิจัย โดยกําหนดแนวทางการประเมิน 
ดานการวิจัยโดยรวมคือ การประเมินคุณภาพแหลงตีพมิพเผยแพรผลงานวิจยั การประเมินคุณภาพ
งานวิจยัโดยละเอียด การประเมินงายวิจยัที่ไดรับรางวัล การประเมนิจากแหลงเงนิทนุวิจยั 

3. การประเมนิผลการปฏิบติังานของอาจารยทางดานการบริการวิชาการ โดยกําหนด 
แนวทางดังนี้คือ องคความรูที่จะใหการเผยแพร ผูใหบริการจะตองมีความรู งานที่ใหบริการมีผูมารับ
การบริการมากข้ึน 

4. การประเมนิผลการปฏิบติังานของอาจารยทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
การดําเนินการประเมินเพื่อประโยชนที่เกดิข้ึนแกสังคมสวนรวม และแกผูรับบริการทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว 
 

การพัฒนาอาจารย 
การพัฒนาอาจารยเปนกระบวนการพฒันาบุคคล ใหเพิม่พูนความรู ความสามารถ  

อันมีความจําเปนอยางยิง่ตอมหาวิทยาลัย จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆที่สงผลใหเกดิ
การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผลใหบทบาทของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนจะตองมี
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การเปล่ียนแปลงจากการที่เปนผูสอนอยางเดียว ทาํใหมภีารกิจใหมๆเกิดข้ึนใหตองรับผิดชอบ ไดแก 
(ทบวงมหาวทิยาลัย. 2543: 10-11) การเปลี่ยนแปลงบทบาทมาเนนทีส่รางองคความรู การพัฒนา 
การเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสอนเชิงสรางสรรค การเนนความรับผิดชอบของสังคม การดูแล
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการดูแลคุณภาพและมาตรฐาน 

อัจฉรา วัฒนาณรงค (2542: 57) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายการพัฒนาคณาจารยไว ดังนี ้
1. เพื่อการประกันวาอาจารยทุกคนไดรวมกิจกรรมการพฒันาคณาจารยที่จัดข้ึนอยาง 

เหมาะสมกับงานรับผิดชอบดานตาง ๆ ของการเปนอาจารย 
2. เพื่อกระตุนและสนับสนนุโครงการพฒันาคณาจารยในดานตาง ๆ 
3. เพื่อกระตุนและสนับสนนุใหคณาจารยไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ของการเปนอาจารยในสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมทัง้การติดตอสัมพันธมี
สวนรวมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่สัมพนัธกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

4. เพื่อกระตุนและสนับสนนุการฝกอบรมอาจารย การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา 
การศึกษาตอเปนรายวิชาในระยะส้ัน การประชุมทางวิชาการ และการไดรับความรูเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา 

5. เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยทัง้ใหมและปจจุบันเขารวมการปฐมนิเทศ และ 
การประชุมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพอาจารย เพื่อเปนการพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับเร่ืองการจัดการเรียนการสอนทางดานอาจารย 
พบวา สมปอง นกนอย (2550: 82-83) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูผูสอนนาฏศิลปไทย
ตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร ครูผูสอน และนักศึกษาในสถาบันบัณฑิตยพฒันศิลป พบวา
ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร ครูผูสอนมีทัศนะตรงกันวา คุณลักษณะของครูผูสอนนาฏศิลปไทยมีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับทองอินทร อังคณานุกูล (2544: 56) ได
ทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับคุณลักษณะของอาจารยสถาบัน 
อุดมศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดกรมศิลปากร พบวา ผูบริหารและอาจารยไดมีความคิดเหน็วา 
คุณลักษณะของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดกรมศิลปากร มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก สวนสุรวีย เพยีรเพชรเลิศ (2544: 66) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ดานผูสอนมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เนื่องจากอาจารยผูสอนมีความรู ความสามารถในวิชาที่สอน มีความต้ังใจและความกระตือรือรนใน
การสอน และมีบุคลิกภาพลักษณะเหมาะสมกับความเปนครู 

  สรุปไดวา ผูสอน หรือครู อาจารยเปนบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาทีห่ลักทางดาน 
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การเรียนการสอน สงเสริมและเสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู 
ดังนัน้กระบวนการสรรหา การกําหนดภารกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนา
อาจารย เพื่อใหมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีในการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนเร่ืองที่
สําคัญ 
 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดในการปฏิรูปตองแตกตางไปจากการเรียนการสอนแบบ

ด้ังเดิม (พัลลภ พิริยะสุรวงศ. 2543: ออนไลน) กลาวคือ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด 

โดยฝกการคิดวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล การใฝหาความรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาตนเอง และแกปญหาในชีวติประจําวนัอยางเหมาะสม 

2. จัดระบบเครือขายการเรียนรูใหเปนแหลงความรูสําหรับการคนควาหาความรูทกุ ๆ ดานที่
ผูเรียนตองการ เชน ส่ือมวลชนทกุแขนง เคร่ืองคอมพิวเตอร ทรัพยากรทองถิน่ ภูมิปญญาชาวบาน 
และหนวยงานตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยาง
กวางขวาง 

3. จัดกิจกรรมทั้งใน และนอกหลักสูตร โดยใหผูเรียนทาํกิจกรรมที่ตองเรียนในหองเรียนให
เสร็จส้ินและใหแบงเวลาทํากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมประสบการณทางสังคม 

4. ปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครูใหสอดคลองกบัเปาหมายของ
การจัดการศึกษา เนนใหครูเปนเพยีงผูอํานวยความสะดวกและช้ีแนะใหผูเรียนทาํการศึกษาคนควา 
คิดและตัดสินใจดวยตนเอง ขณะเดียวกนัครูตองเปนตนแบบดานคุณธรรม และจริยธรรมดวยซ่ึงตอง
ปลูกฝงทั้งในช่ัวโมงเรียนและกิจกรรมการฝกปฏิบัติ 

สงัด อุทรานนัท. (2532: 226 – 227) ไดกลาววา แผนการสอนมีคุณคาตอการจัดการเรียน 
การสอนดังนี ้

1. เปนแนวทางในการสอน ซึ่งจะชวยใหความสะดวกแกอาจารยผูใชหลักสูตรสามารถ
ดําเนนิการสอนใหไดผลตามความมุงหมายของหลักสูตร 

2. ใหความสะดวกแกผูบริหารและศึกษานิเทศกในการชวยเหลือแนะนําและติดตามผลการ
เรียนการสอน 

3. เปนแนวทางในการสรางขอทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหมีความ
ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระทีไ่ดสอนไปแลว 
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นอกจากแผนการสอนที่ถือวาเปนส่ิงที่สําคัญส่ิงหนึง่ตอการจัดการเรียนการสอนแลว วิธกีาร
สอนก็ถือวาเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญเชนเดียวกนั ดังที ่ทิศนา แขมมณี (2545: 10-11) ไดถึง
วิธีการสอนที่ใชในระดับอุดมศึกษา มีดังนี ้

1. การบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยการพูด บอก เลา อธิบาย ส่ิงทีต่องการสอนแกผูเรียน ใหผูเรียนซักถามแลว
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวธิหีนึง่ 

2. การสาธิต คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถปุระสงคที่
กําหนด โดยการแสดงหรือทาํส่ิงที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ใหผูเรียนสังเกตดู แลวใหผูเรียนซักถาม 
อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตการสาธิต 

3. การทดลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด โดยการใหผูเรียนเปนผูกาํหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบติั
ตามข้ันตอนทีก่ําหนดโดยใชวัสดุอุปกรณทีจ่ําเปน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผล
การทดลอง และสรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการทดลอง 

4. การนิรนยั คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถปุระสงคที่
กําหนดโดยการชวยเหลือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎหรือขอสรุปนั้น 
หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฎี หลักการ กฎ หรือขอสรุปนั้นไปใชในสถานการณใหม ๆ ทีห่ลากหลาย 
เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี หลักการ กฎหรือขอสรุปนั้น ๆ อยางลึกซ้ึงหรือกลาวสัน้ ๆ ได
วาเปนการสอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอย ๆ 

5. การอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคทีก่ําหนดโดยการนําตัวอยาง ขอมูล ความคิด เหตุการณ สถานการณ ปรากฏการณที่มี
หลักการ แนวคิด ที่ตองการสอนใหแกผูเรียนแฝงอยูมาใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห จนสามารถดึง
หลักการ แนวคิดที่แฝงอยูออกมา เพื่อนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ตอไป เปนการสอนที่ใหผูเรียนสรุป
หลักการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง 

6. การไปทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกนัวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานทีอั่น
เปนแหลงความรูในเร่ืองนัน้ ซึ่งอยูนอกสถานที่ทีเ่รียนกันอยูเปนปกติ โดยมีการศึกษาส่ิงตางๆ ใน
สถานทีน่ั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ไดวางแผนไว และมีการอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมลูที่
ไดศึกษามา 

7. การอภิปรายกลุมยอย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
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ตามวัตถุประสงคที่กาํหนดโดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเลก็ๆ ประมาณ 4-8 คน และใหผูเรียนในกลุม
พูดคุยแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเหน็ และประสบการณในประเด็นที่กําหนด และสรุปผลการอภิปราย
ออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

8. การแสดงละคร คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค โดยการใหผูเรียนแสดงละคร ซึ่งเปนเร่ืองราวท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาและ
บทละครที่ไดกําหนดไวต้ังแตตนจนจบเร่ือง ทําใหเร่ืองราวนัน้มีชวีิตข้ึนมา และสามารถทําใหทัง้ผูแสดง
และผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเร่ืองนัน้ไดนาน 

9. การแสดงบทบาทสมมติ คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึง่มีความใกลเคียงกับความเปน
จริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออกของผูแสดง ทัง้ทางดาน
ความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงค 

10. กรณีตัวอยาง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเร่ืองที่สมมติข้ึนจากความเปนจริง และตอบประเด็นคําถาม
เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

11. การสอนโดยใชเกม คือ กระบวนการทีผู่สอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยการใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา และนําเนือ้หาและขอมลูของเกม 
พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพือ่สรุปการเรียนรู 

12. การสอนโดยใชสถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูลและ
กติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกบัส่ิงตางๆที่อยูในสถานการณนั้น โดยใช
ขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจ
นั้นจะสงผลถงึผูเลนในลักษณะเดียวกนักบัที่เกิดข้ึนในสถานการณจริง 

13. การสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ ผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากศูนยการ
เรียนหรือมมุความรู ซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชส่ือการสอนหลายๆ อยาง
ประสมกันเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกนัเขาศูนยตางๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนยสํารองไวสําหรับ
ผูเรียนทีเ่รียนรูไดเร็วและทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอ่ืนๆ ผูสอนทาํหนาที่เปนผูจัดเตรียมศูนยการเรียน ให
คําแนะนํา ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
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14. สอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม คือ การใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูปดวย
ตนเอง ซึ่งมีลักษณะพเิศษแตกตางไปจากบทเรียนปกติ กลาวคือ เปนบทเรียนทีน่ําเนื้อหาสาระที่จะให
ผูเรียนไดเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย (small steps) เพื่อใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู และนําเสนอ
แกผูเรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนสามารถตอบสนองตอส่ิงที่เรียน และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองได
ทันท ี(immediate feedback) วาผิดหรือถกู ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอยตาม
ความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะบทเรียนจะมีแบบสอบทั้งแบบ
สอบกอนการเรียน (pre-test) และแบบสอบหลังเรียน (post-test) ไวให 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนทางดานการสอน พบวา   
ชูศรี สะพร่ัง (2549: 126) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการจดั 
การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชา
จิตรกรรม สาขาวิชานิเทศศิลป สาขาวิชาภาพพมิพ สาขาวิชาเซรามกิส สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
(ดนตรีไทย) และ ดุริยางคศาสตร (ดนตรีสากล) มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนพจณิชา จันทรศิริ 
(2552: 111-112) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับทัศนะตอการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทยของนกัศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคไทยและนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี พบวา กลุมนกัศึกษาวิชาเอกนาฏศิลปไทยมทีัศนะวามีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจาก
ศาสตรในเชิงลึกของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี มีรูปแบบ 
การถายทอดความรูแบบมขุปาถะ คือการใหดูหนึง่รอบและใหนักศึกษาปฏิบัติตาม ทัง้นีก้ลุมสาขาวิชา
นาฏศิลปไทย หากนักศึกษาไมสามารถจําทวงทาการรํา หรือลักษณะการแสดงออกทีถู่กตองแลวกย็ิ่ง
จะทาํใหปฏิบติัผิดพลาดและจะจําผิดไปอยางตอเนื่อง ดังนัน้หากนักศึกษาขาดสวนใดไปจะทําให
นักศึกษาบางรายไมสามารถตอทารําใหทนัเพื่อน ก็จะเกิดปญหาไมอยากเรียน หรือรูสึกทอถอยใน 
การเรียนนาฏศิลปไทย 

สรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอน เปนวิธีการของอาจารยที่จะถายทอดองคความรูตางๆที่
จัดไวในหลักสูตรไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู สังเกต เสริมสรางความรู ความเขาใจไดอยางเปน
ระบบเพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี หลักการ กฎหรือขอสรุปนั้น ๆ อยางลึกซ้ึง ซึ่งนําไปสู
การพัฒนาการเรียนรูอยางยัง่ยนื เมื่อผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจถงึหลักการที่แทจริงแลว ผูเรียนก็
จะมีความสามารถนาํไปเอาประยุกตและบูรณาการใชกบัตนเอง พรอมทั้งสามารถปรับใชในแกปญหา
ในชีวิตประจาํวันอยางเหมาะสม 
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4. ดานการวดัผลและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญของหลักการจัดการเรียนการสอนในทุก

ระดับการศึกษา ซึง่จะเปนตัวบงชี้ และชีว้ัดวา หลักสูตร อาจารย กระบวนการจัดการเรียนการสอน มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด อีกทัง้ยังรวมไปถึงสามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูเรียนวามี
ความรู ความเขาใจและความสามารถระดับใด ผลของการเรียนเปนอยางไร ดังนัน้การวัดผลและ
ประเมินผลจงึไมใชเปนส่ิงหนึ่งที่เพียงแตการใหระดับคะแนนแตเพยีงอยางเดียว ยงัเปนการประเมินผล
การสอนเพื่อใหไดผลการเรียนอีกดวย 

ทั้งนี้ไดมีนักวชิาการ นกัการศึกษาไดใหความหมายของการวัดผลและประเมินผล พอจะสรุป
ไดวา เพื่อเปนการพิจารณาความเหมาะสม หรือการหาคุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรม  
(ไพศาล หวังพานิช 2526: 4) อาท ิผลการเรียนทางวิชาการ ผลการเรียนทางดานปฏิบัติ โดยจะอาศัย
การเก็บรวมรวบขอมูลที่ไดจากการวัดเปนหลักในผลการเรียนทางวิชาการ และการใชวิจารณญาณ
พิจารณาโดยละเอียดแลวจึงนาํเอามาประมวลผลออกมาเปนผลการเรียนภาคปฏิบัติ เปนตน 

เบิรกควิซ (วรพรรณ กีรานนท. 2540: 23; อางอิงจาก Bergquist. 1981.) ไดกลาววา 
การประเมนิพฤติกรรมของนักศึกษา ทาํใหเห็นส่ิงที่เชื่อมโยงระหวางมติิของกระบวนการเรียน และผลที่
ไดมาของหลักสูตรสําหรับแบบการสอนและการใหคะแนน การประเมินจะชวยใหหาวิธีการ หรือ
แนวทางการสอนไดอยางเหมาะสม ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ไดใชวิธีการวดัผลและประเมินมีอยูดวยกนั 7 วิธ ีคือ 

1. แบบทดสอบปลายปด (Closed – ended written tests) 
2. แบบทดสอบ ปลายเปด (Open – ended written tests) 
3. การเสนอรายงานหรือผลงานทางวิชาการ  (Presentation of academic  products) 
4. การทดสอบพฤติกรรมของผูเรียน (Behavioral performance tests) 
5. การสังเกตวัดจากการฝกงานภาคสนาม (Observation of reflection on performance in 

the field) 
6. ความสําเร็จจากการใชเอกสารประกอบอยางมีระบบ (Systematic documentation of  

achievement) 
7. การประเมินภาพรวม (Global assessment) 
จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนทางดานการวัดผลและ

ประเมินผล พบวา บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร (2546: 97) ไดทําการศึกษาเร่ืองการจดัการเรียน 
การสอนวิชานาฏศิลปและการละคร ในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตาม
ทัศนะของอาจารยและนกัศึกษา พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษามีทศันะวา มีความ
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เหมาะสมในระดับมาก เพราะนกัศึกษาไดรับทราบระเบียบปฏิบัติเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผล มี
ระบบการประเมินที่เชื่อถือได มีความยุติธรรมและเปนไปตามเกณฑการวัดผลที่ไดกาํหนดไว ซึง่
สอดคลองกับ วาที่รอยตรีธวชั เติมญวน (2548: 159) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากร พบวา ดานการวัดผลและประเมินผลของแตละวิชาควรเปนไปตามเกณฑหรือแนว
ปฏิบัติของสถาบันและมีความอิสระในการกําหนดรูปแบบวิธีการวัดผลใหสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
อีกทั้งยังไดมีการชี้แจงเกณฑการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาไดทราบทุกรายวิชา 

สรุปไดวา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนส่ิงสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะเปนการช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการเรียนรูของนสิิตวามีความรู ความเขาใจในการจัด 
การเรียนการสอนมานอยเพยีงใด อีกทั้งยงัเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเกิดเปาหมายและประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยแบงชวงเวลาการประเมนิความกาวหนา ประเมนิผลในขณะท่ีมกีารสอนกาํลังดําเนนิอยู  
การประเมนิผลสรุป ซึ่งเกิดหลังจากการดําเนนิการตามแผนการตางๆไดส้ินสุดลง โดยการประเมินนัน้
ไดมีหลายวิธีในการประเมินทักษะของผูเรียนแตตองเกิดข้ึนโดยใชหลักการทียุ่ติธรรม เทีย่งตรงใน 
การประเมนิผลได 

 
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน 
ปจจัยเกื้อหนนุในดาน เชน ส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อาคาร

สถานที ่จะทําหนาที่คอยสงเสริมการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรวมไปถึงการมีการจัดและดําเนนิงานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมทั่วไปทีดี่ซึ่ง
จะสงเสริมการเรียนรูของนสิิต และจะกอใหเกิดความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียนตลอดจนไดมีสวนชวยใน
การพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ อารมณและสังคมอีกดวย  

ตรีวิทย พิจิตรพลากาศ (2552: 80-81) ไดกลาววาส่ือการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูเรียนและ
ผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสม ถกูวิธ ีและไดทําการคัดสรรลักษณะ คุณสมบัติของส่ือการสอน  
การใชส่ือใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุตาม
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว โดยแบงออกเปน ส่ือกับผูเรียน และส่ือกับผูสอนอันพึงประสงคไว 
ดังนี ้

สื่อกับผูเรียน  
      1. เปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 

เนื้อหาบทเรียนทียุ่งยากซบัซอนไดงายข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน และสามารถชวยใหเกดิความคิด 
รวบยอดในเร่ืองนัน้ไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
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2. ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทาํใหเกิดความสนุกและไมรูสึกเบ่ือ 
การเรียน 

3. การใชส่ือจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันในวชิาที่เรียน 
4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนทาํใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีใน

ระหวางผูเรียนดวยกนัเอง และ ผูสอนดวย 
5. ชวยสรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูชวยใหผูเรียนเกิดความคิด

สรางสรรคจากส่ือเหลานัน้ 
6. ชวยแกปญหาเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชส่ือในการศึกษา 

รายบุคคล 
 

สื่อกับผูสอน 
1. การใชส่ือวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอนเปนการชวยใหบรรยากาศใน 

การสอนนาสนใจยิ่งข้ึน  ทาํใหผูสอนมีความสนกุสนานในการสอนมากกวาวิธทีี่เคยใชการบรรยายแต
เพียงอยางเดียวและเปนการสรางความเชือ่มั่นในตัวเองใหเพิ่มข้ึนดวย 
     2. ส่ือจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหาเพราะบางคร้ังอาจใหผูเรียน
ศึกษาเนื้อหาไดจากส่ือเอง 
      3. เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆเพื่อใชเปนส่ือ 
การเรียนการสอนตลอดจนคิดคนเทคนิคตางๆเพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งข้ึน 

พิมพนัธ เดชะคุปต (2544: 10–14) ไดกลาวถงึบรรยากาศทางกายภาพในการเรียนการสอนไว
วา บรรยากาศทางกายภาพ คือ ลักษณะของหองเรียนทีม่ีบรรยากาศทางกายภาพทีดี่และเหมาะสม 
ควรเปนดังนี ้

1. หองเรียนควรมีสีสันนาดู เหมาะสมสบายตา อากาศถายเทดีและปราศจากเสียงรบกวน 
กวางขวางพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน 

2. หองเรียนควรมีบรรยากาศอิสระของการเรียนรู การทาํงานรวมกนัเปนกลุม ตลอดจน 
การเคลื่อนไหวกิจกรรมการเรียนการสอนทกุประเภท 

3. หองเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ นาอยู ตลอดจนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
4. ส่ิงที่อยูภายในหองเรียน เชน โตะ เกาอี ้ส่ือการสอนประเภทตางๆ สามารถเคล่ือนยายได 

และสามารถดัดแปลงใหเอ้ืออํานวยการสอนและการจัดกจิกรรมประเภทตางๆได 
5. การจัดหองเรียนใหพรอมตอการสอนในแตละคร้ัง เชน ใหมีความเหมาะสมตอการสอนวิธี

ตาง ๆ ตัวอยางเชน เหมาะตอการสอนโดยกระบวนการกลุม วิธีบรรยาย และวิธีการแสดงละคร เปนตน 
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สวนสมพร สุทศันีย (2544 : 134 – 136) ไดกลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียน 
การสอนไววา บรรยากาศในหองเรียนไมรอนอบอาว โปรง อากาศถายเทไดสะดวก จัดโตะเกาอ้ี ใหเด็ก
นั่งสบาย ๆ เหมาะกับวัยและรูปราง ทําใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัยทั้งรางกายและจิตใจ เชน โตะเรียน
มานัง่ควรอยูในสภาพที่แข็งแรงทนทาน อาคารเรียนมั่นคงแข็งแรง อุปกรณเคร่ืองใชในหองเรียน เชน 
พัดลมติดเพดานอยูในสภาพที่แข็งแรง เคร่ืองใชไฟฟาอยูในสภาพดีปลอดภัย 
 สําหรับอีลี (ตรีวิทย พิจิตรพลากาศ. 2552: 79-80; อางอิงจาก Ely. 1976.) ไดจําแนกส่ือ 
การสอนตามทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resource) เปน 5 รูปแบบ ดังนี ้

1. คน (People) หมายถงึ บคุลากรที่อยูในระบบโรงเรียน เชน ครู ผูบริหาร ผูแนะแนการศึกษา  
ผูชวยสอนหรือผูอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และบุคคลที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ซึง่สามารถชวยอํานวยความสะดวกหรือเปนวทิยากรเพื่อเสริมการเรียนรูใน
แตละดาน เชน ศิลปน นักการเมือง ชางซอมตางๆ เปนตน 

2. วัสดุ(Materials) ไดวัสดุที่บรรจุเนื้อหาบทเรียน เชน หนังสือ สไลด แผนที ่หรือ ส่ิงตางๆที ่
เปนทรัพยากรในโรงเรียนและไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
หรือวัสดุทีน่ํามาประยกุตใชในการเรียนการสอนเชน เกมสคอมพิวเตอร ภาพยนตรสารคดี เปนตน 

3. อาคารสถานท่ี (Setting) หมายถงึ ตัวตึก ทีว่าง ส่ิงแวดลอม ฯลฯ ซึ่งมีผลเกี่ยวของกับ 
ทรัพยากรรูปแบบอ่ืนๆและผูเรียน สถานที่สําคัญในการศึกษา ไดแก ตึกเรียนสถานทีอ่ื่นๆที่ออกแบบมา
เพื่อการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็กเลน เปนตน  สวนสถานที่ตางๆ
ในชุมชนก็สามารถประยุกตใชเปนทรัพยากรสื่อการเรียนไดเชนกนั เชน โรงงาน ตลาด สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร พพิิธภัณฑ เปนตน 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ (Tools and Equipment) เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพื่อชวยใน 
การผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากรอ่ืน เชน เคร่ืองมือดานโสตทัศนูปกรณ เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ือง
คอมพิวเตอร เปนตน 

5. กิจกรรม (Activities) เปนการดําเนินงานที่จัดข้ึนเพื่อกระทาํรวมกับทรัพยากรอ่ืน หรือเปน 
เทคนิควธิีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน การสอนแบบโปรแกรม เกมสและการจําลอง  
การจัดทัศนศึกษา ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มกัมีวัตถุประสงคเฉพาะที่ต้ังข้ึนมีการใชวัสดุการเรียนเฉพาะแต
ละวิชา หรือมวีิธีการพิเศษในการเรียนการสอน 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนดานปจจัยเกื้อหนนุ พบวา 
นิวัฒน วรสาร (2550: 93) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดพบวา ในองคประกอบดานการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางดานปจจัยเกื้อหนนุการศึกษา นิสิตมคีวามคิดเหน็วา
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ดานปจจัยเกื้อหนนุทางดานการศึกษามีคุณภาพในระดับปานกลาง และสุมิตรา ชิตามร (2546: 63) ได
ทําการศึกษาเร่ืองทัศนะของนิสิตที่มีตอสภาพแวดลอมของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตมีทศันะ
ถึงสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดานอาคารสถานที่อยูในระดับปานกลาง 

สรุปไดวา ส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอน บรรยากาศและสถานที่ในการจัดการเรียน 
การสอนเปนสวนหนึง่ที่สําคัญในการสรางบรรยากาศ และการพฒันาการเรียนรู ทัง้ในทางดานของ
สติปญญา ดานจิตใจ อารมณและดานสังคม การเรียนรูเพื่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอผูเรียน การจัด
หองเรียนควรมีขนาดที่พอเหมาะอากาศถายเทไดสะดวก และมีส่ือเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
สามารถดัดแปลงใหเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้
ยังสามารถการจัดกิจกรรมไดในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ใหเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู การจัดสถานที่
ควรมีพื้นทีพ่ักผอนและพืน้ทีก่ารจัดการเรียนที่แยกสวนออกจากกันเพื่อใหผูเรียนไดเกดิการผอนคลาย 
ปลอดโปรง อีกทัง้ยังประโยชนจะทําใหอาคาร สถานที่มสีภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ทัง้นี้ส่ือและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนจําเปนจะตองมีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพทางการใชงาน รวมไปถึง 
การจัดสภาพแวดลอมที่ดีของอาคารสถานที ่จะมีสวนชวยในการสงเสริมใหผูเรียนเกดิความสนใจ 
ความพึงพอใจและเอาใจใสในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 
 สุรพล วิรุฬหรักษ (2554: ออนไลน) ไดใหความหมายการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปวา 
นาฏศิลปเปนศาสตรและเปนเคร่ืองบันเทงิที่สะทอนวิถแีละความรุงเรืองของชาติและสังคม จากศิลปะ
ที่แฝงฝงในสัญชาติญาณของมนษุยชาติพัฒนามาเปนระบบการศึกษา เพื่อเรียนรูที่มาที่ไปทัง้นีก้็ดวย
การเปล่ียนแปลงของสังคมซึง่มีการขยายตัว ประกอบกับระบบการเมือง เศรษฐกจิ นโยบายรัฐหรือชน
ชั้นปกครองลวนมีบทบาทและมีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลปทัง้ส้ิน ทัง้นี้ศาสตรแหงนาฏศิลป
อาศัยการถายทอดดานทักษะจากครูสูศิษย บางก็รํ่าเรียนตามสํานกั สถาบันนานาทีม่ีบรมครู 
ผูเชี่ยวชาญตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนาฏศิลปเปนสมบัติของชาติแลว ชนชั้นปกครองถือวาเปน
กลุมบุคคลที่มบีทบาทอยางยิ่งในการพัฒนานาฏศิลปใหเปนที่ยอมรับ นอกจากจะเปนการแสดงถึง
ความเจริญของชาติ ความสงบของบานเมอืงแลว ยังเปนเคร่ืองบงชี้ถงึสถานภาพของบุคคลอีกดวย ไม
วาจะเปนกลุมพอคา ประชาชน และรวมชนชั้นกษัตริย เจาขุนมูลนาย ก็ลวนมีกลุมศิลปนภายใต 
การปกครองของตนเอง  
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สวนสุมิตร เทพวงศ (2548: 3) ไดใหความหมายการเรียนนาฏศิลป คือ การเรียนนาฏศิลป
เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยทางศิลปะแกผูเรียนใหรูจักกลาแสดงออก อีกทั้งเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจยิ่งข้ึน และการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป 

สวนอาภรณ มนตรีศาสตร (2525: 8) ไดกลาวถึงความหมายของจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป ในแนวทางของความมุงหมายในการเรียนวิชานี ้ก็เพื่อจะใหผูเรียนรูจกัและเขาใจศิลปะมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อการดํารงไวซึ่งสิทธิแหงการเปนเจาของเพื่อเตือนใหมนุษยรูซึ้งในคุณคาแหงศิลปะของตน
และของผูอ่ืน เพื่อฝกหัดอบรมใหเกิดความรู ความชาํนาญ มีความสามารถในการทีจ่ะปรับปรุงสงเสริม
ใหศิลปะกาวหนาข้ึนสูระดับสูง ควรแกการนิยมยกยอง ซึ่งจะเปนทางนําใหเกิดประโยชนนานาประการ 
กอใหเกิดความรู ความสามารถในวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถปรับปรุงตัวเองใหเหมาะกับสภาพ
เหตุการณ และทันตอความเคล่ือนไหวของโลกปจจุบนั ทัง้นี้เพื่อความมุงหมายเปนสวนรวม คือ ความ
เจริญของชาติ  

สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป เปนการเรียนการสอนเกีย่วกับศิลปะการฟอนรํา
หรือเตนใหมีความรู ความเขาใจและความสามารถในทางดานนาฏศิลป อีกทัง้ยงัไดรับความบันเทงิ
ตลอดจนการแสดงใหเหน็ถงึวัฒนธรรมความรุงเรืองของชาติได   
 

ความสาํคัญของการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 
วิมลศรี อุปรมยั (2553: 3) กลาวไดถึงความสําคัญของวชิานาฏศิลปวา วชิานาฏศิลปสามารถ

เรียนรูถายทอดกันได ทัง้นีเ้พราะศาสตรดานนาฏศิลปมกีารแสดงมีลักษณะ 3 ประการคือ 
1. มีศัพทเฉพาะวิชา ซึง่ศัพททางนาฏศิลปแบงเปนกริยาศัพทและศัพทเบ็ดเตล็ด 
2. มีโครงรางของวิชา คือมีสวนประกอบของวิชาต้ังแตวชิาหลักคือหลักนาฏศิลป หลักวาทะ

ศิลปะไปยังวิชาปฏิบัติการ 
3. วิธกีารศึกษาคนควา เปนลําดับเนื้อหาที่จะเรียนกอนหลังรวมถงึวิธกีารศึกษาของวิชา

นาฏศิลป ต้ังแตวิชาทักษะจนการเรียนรูเพือ่ปลูกฝงทัศนคติและความรูในดานหลักการ 
  สุรพล วิรุฬหรักษ (2554: ออนไลน) ไดกลาววา ในระบบการศึกษาของไทย วิชานาฏศิลป
ปรากฏในหลักสูตรการเรียนการสอนภายใตการ ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และไดบรรจุการเรียน
การสอนนาฏศิลปแกนักเรียนหลากหลายระดับ ทั้งนี้กเ็พื่อเสริมสรางความจรรโลงใจ ความสุนทรียแก
เยาวชนและเปนการรวมกนัทํานุบํารุงสมบัติของชาติใหคงอยู นอกจากนัน้ยังเปนการเผยแพร
เอกลักษณ วฒันธรรมของชาติใหเปนที่ประจักษแพรหลายแกนานาอารยประเทศ 
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 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปมีสวนสาํคัญในการถายทอดองคความรูทางดาน
นาฏศิลปใหแกผูที่สนใจมีความจรรโลงใจและซาบซึ้งตอสุนทรียะทางดานนาฏศิลป อีกทัง้ยังเปน
เผยแพรเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติอีกดวย 
 
 
แนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 

มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดและหลักการในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป ดังนี ้ 
1. การจัดการศึกษานาฏศิลปในระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาวิชานาฏศิลปในระดับอุดมศึกษา นิสิตจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั

คุณสมบัติของผูเรียนกอนทีจ่ะไดรับการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการเรียนตอไป ดังนั้น คุณสมบัติของ
ผูเร่ิมเรียนนาฏศิลป การเรียนนาฏศิลปผูที่เร่ิมเรียนควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้ สุมิตร เทพวงศ (2548: 3) 

1. ตองมีความสนใจและต้ังใจจริง  
2. ตองทําใจใหรักและนยิมในศิลปะแขนงนี้   
3. สมาธิแนวแนขณะลงมือปฏิบัติ  
4. ตองเปนผูทีช่างเกต  
5. ตองพยายามเลียนแบบครูใหมากที่สุด  
6. ตองเปนผูทีไ่มทอถอยตอความยากขงบทเรียน หรือความเมื่อยลาที่เกิดข้ึน 
7. ตองเปนผูทีข่ยันในการทบทวนฝกซอมทารําอยูสม่าํเสมอ 
 
สวน สุรพล วิรุฬหรักษ (2554: ออนไลน) ไดกลาววา หลักสูตรการเรียนการสอนดานนาฏศิลป

ถึงระดับปริญญาตรี นอกจากวิทยาลัยนาฏศิลปแลวยังปรากฏวิทยาลัยครูหรือมหาวทิยาลัยราชภัฎ ได
เรงผลิตบัณฑติผูพรอมในองคความรูดานวทิยาการนาฏศิลป สูการรับใชสังคม อาทิเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา มหาวทิยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวทิยาลัยราชภัฎ ธนบุรี ฯลฯ และรายรอบภูมภิาคประเทศไทยอีก
มากหลายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา การเรียนการสอนนาฏศิลปแหงประเทศไทยเร่ิมเขมขนข้ึน
เร่ือย ๆ ตามกระแสความตองการของสังคม และเม่ือจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอน
ดานนาฏศิลป ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงแรกในประเทศไทย ทําใหการจัดการเรียน
การสอนนาฏศิลปกอเกิดเปนศาสตรที่ผูสนใจศึกษากันอยางแพรหลายมากข้ึน ดังจะเหน็ไดจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวทิยาลัยทกัษณิ 
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สรุปไดวาในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปในระดับอุดมศึกษาไดขยายไปสูใน 
วงกวางมากข้ึน มมีหาวทิยาลัยที่มกีารจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปทีห่ลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคม กลุมผูที่สนใจไดอยางเหมาะสมและเปนที่แพรหลายมากข้ึน ซึ่งการเรียน 
การสอนนาฎศิลปจะตองใหผูเรียนตระหนักถงึความมวีินัยในการแสวงหาองคความรู และการเพิม่พูน
ความรูอ่ืน ๆ จากทกุแหลงทีก่อเกื้อประโยชนแกตนเอง  
 

2.วิธกีารสอนนาฏศลิป 
วิมลศรี อุปรมยั (2553: 305-306) ไดกลาวถึงแนววิธีการสอนนาฏศิลป ดังนี ้
   
การกาํหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูสาระของวิชานาฏศิลป  

1.  ที่มาของการแสดงนาฏศิลป 
2.  องคประกอบของนาฏศิลป 
3.  ลักษณะและวิธีการแสดงนาฏศิลปประเภทตางๆ 
4.  หลักและวธิีการแสดงนาฏศิลป 
5.  การสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป 
6.  ศิลปวฒันธรรมทองถิน่ตางๆ 
 
วิธีการจัดการเรียนรู 
1.    การปลูกฝงใหมีนิสัยรักการฝกทักษะดานนาฏศิลป 
2. การเรียนรูจากงายไปสูยาก 
3. เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรค 
4. การเช่ือมโยงความรู 
5. การพัฒนาความรูและทักษะนาฏศิลป 
6. เนนการจัดการนาฏศิลป 
7. สรางเสริมประสบการณดานนาฏศิลป 
8. เรียนรูนาฏศิลปแบบสมบูรณาการ 
9. ปฏิบัตินาฏศิลป 
การปลูกฝงใหมีนิสยัรักการฝกฝนทกัษะดานนาฏศิลปอยางตอเนื่อง 
ข้ันที่1   ใชวิธกีระตุน ปลูกฝงผูเรียนใหเกิดความรักและหวงแหนศิลปวฒันธรรมไทย 
ข้ันที่2   เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกทางดานนาฏศิลป 
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ข้ันที่3   ใหรางวัลหรือชมเชยในการแสดงออกทางนาฏศิลปของผูเรียนและใหคําแนะนํา 
           เพื่อแกไขบกพรอง 
ข้ันที่4   ผูเรียนรวมกนับอกความรูสึกและเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะทางดาน 
           นาฏศิลปของตนเองและผูอ่ืน 
ข้ันที่5   ผูเรียนรวมอภิปรายเกี่ยวกับศักยภาพดานนาฏศิลปของตนเองและเพื่อนในกลุม 
ข้ันที่6   ผูเรียนกําหนดเวลาในการฝกทักษะของตนเอง 
ข้ันที่7   สงเสริมใหผูเรียนมีสวนในกิจกรรมนาฏศิลปอยางตอเนื่อง 

 
สวนรจนา สุนทรานนท (2551: 1-5) กลาววา เทคนิควธิกีารสอนนาฏศิลป คือ การใชวิธ ี

การสอนโดยการถายทอดความรู หรือการฝกทักษะกระบวนการความคิด หรือ การจัดประสบการณให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูการจัดกิจกรรม หรือ ส่ิงแวดลอมทีเ่อ้ือใหผูเรียนรูเกิดการเรียนรู หรือแนะแนวทาง
ใหผูเรียนรูศึกษาคนควาดวยตัวเอง หรือ การอภิปรายแลกเปล่ียนความรูระหวางครกูับผูเรียนเรียนหรือ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน เพื่อใหกระตุนใหผูเรียนรูผานกระบวนการคิดวเิคราะห เหตุผลในการแกไข
ปญหาจนเกิดการเรียนรู ความคิดมีทกัษะในการแกปญหาอันจะเกิดจากการสอนนาฏศิลปไทย 
 การจัดทําการสอนของผูสอนอาจอยูในรูปของบรรยาย อธิบาย และสาธิต ปฏิบัติใหดู อภิปราย ทัง้
แบบฝกโดยศึกษาจากส่ือตางๆ อีกทัง้ยงัไดจําแนกประเภทการสอนนาฏศิลปเอาไว 2 ประเภท ดังนี ้

แบบที่ 1 สอนเปนกลุมโดยใชจํานวนผูเรียนและปฏสิัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
เปนเกณฑ ซึง่จําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.  การสอนแบบกลุมใหญ ผูเรียนจํานวนมาก ปฏิสัมพนัธผูสอนกับผูเรียนแบบทางเดียวใช
วิธีการบรรยาย คือ การสอนในช้ันเรียน 

2.  การสอนแบบกลุมยอย เปนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนรูเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนให
มากที่สุด ผูสอนจะใกลชิดกบัผูเรียนมากข้ึน เชน การสอนแบบอภิปราย แบบบทบาทสมมุติและ 
การสอนแบบตัวตอตัว 

3.  การสอนเปนรายบุคคล เปนการสอนท่ีมีผูเรียนรูสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความ
สนใจของตนเอง เรียนไปตามความสามารถของตนเองและไดทราบความกาวหนาของตนเองโดยทํา
สัญญาการเรียน ผูเรียนจะกําหนดหลักสูตและวิธีเขียนของตนเอง ประเมินความกาวหนาของตนเอง มี
สวนสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน และรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง 

แบบที่ 2 จําแนกโดยบทบาทของผูสอนผูเรียนเปนเกณฑ ซึ่งจาํแนกไดเปน 3 ประเภท 
คือ 
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1.  ผูสอนเปนแกนหรือ ศูนยกลาง จะเนนบทบาทของผูสอนใชวิธกีารอธิบาย และสาธิต
บรรยาย ขณะที่ผูสอนบรรยาย ผูเรียนจะมีบทบาทในการฟง ติดตาม ตีความ จดจาํเนื้อหาสาระ จด
บันทกึ การสอนแบบนี ้ถือวากิจกรรมของผูสอนจะกอใหเกิดการเรียนรู ถาผูสอนไมบรรยาย ไมสาธติให
ดูก็จะไมเกิดการเรียนรูนัน้ 

2.  ผูเรียนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง เนนการทาํกิจกรรมของผูเรียน เชน วิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการการสอน โดยแสดงบทบาทสมมุติ วิธกีารเรียนเปนคู วิธกีารสอนแบบนี้ผูเรียน จะเกิด 
การเรียนรูจากการกระทํากจิกรรมของผูเรียนเปนสําคัญ 

3.  ผูสอนและผูเรียนมีกจิกรรมรวมกัน การสอนแบบนี้ผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรมรวมกัน เชน
การสอนแบบสัมมนา วิธีการสอนแบบอภิปราย 

สรุปไดวา ผูสอนวิชานาฏศิลปจะตองมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการสอนวิชา
นาฏศิลปทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคทฤษฏีผูสอนจะตองอธิบายในผูเรียนไดทราบถึงที่มา 
องคประกอบตางๆ หลักการและการแสดงนาฏศิลปตางๆใหผูเรียนมคีวามเขาใจได สวนในภาคปฏิบัติ
ผูสอนสามารถมีวิธกีารสอนที่หลากหลายได เพื่อใหผูเรียนเกิดความใฝรู ใฝเรียน อีกทัง้สงเสริมให
ผูเรียนเกิดทักษะทางดานนาฏศิลปไดอีกดวย 
 

3. คุณสมบัติและจรรยาบรรณทางดานนาฏศิลป 
วิมลศรี อุปรมยั (2553: 259) ไดกลาวถงึ จรรยาบรรณของวิชาชีพนาฏศิลปโขนละครและ 

การแสดง แบงออกเปน 2 ประการคือ จรรยาบรรณของอาชีพครู และจรรยาบรรณของศิลปนหรือ 
ผูถายทอดการสอนศิลปะหรือการแสดง 

จรรยาบรรณมารยาทของครู 
1. ศรัทธาในอาชีพครู และใหเกยีรติแกครูดวยกัน 
2. บําเพ็ญตนใหสมกับอาชีพครู 
3. ฝกฝนหาความรู 
4. ต้ังใจฝกฝนสอนศิษยใหเปนคนดี 
5. รวมมือกับผูปกครองในการส่ังสอนนักเรียน 
6. เสียสละรับผิดชอบในหนาทีก่ารงาน 
7. รักษาช่ือเสียงของคณะและครู 
8. รูจักมัธยัสถและสรางฐานะของตนเอง 
9. ยึดมั่นในศาสนาของตนท่ีนบัถือและไมลบหลูศาสนาอ่ืน 
10. บําเพ็ญตนเพือ่ประโยชนของสังคม 
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สําหรับระเบียบวินยั หมายถงึ ส่ิงที่ครูตองปฏิบัติ หากผิดวินัยยอมหมายถงึการมีโทษ ซึ่งความรุนแรง
ของโทษนัน้ยอมข้ึนอยูกับกรณีนั้นๆ วินยัของอาชีพครูมดัีงตอไปนี้ 

1. สนับสนนุการปฏิบัติงานของรัฐบาลดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2. ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดวยดวยความเอาใจใสและรักษาผลประโยชนของสถานศึกษา 
3. ครูตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเด่ืองตอผูบังคับบัญชา อุทิศ

เวลาใหกับสถานศึกษา ไมละทิ้งงาน 
4. รักษาช่ือเสียงมิใหชื่อวาประพฤติชั่ว 

 
จรรยาบรรณของนักแสดง 
นักแสดงคือผูที่ทาํหนาที่เปนศิลปนหรือผูดํารงศิลปะนัน้เอง  ครูนาฏศิลปจึงยึดหลักการ

บางอยางของความเปนครูและนักแสดงมาประมวลเขา ดังนี ้
1. นักแสดงหรือครูนาฏศิลปตองทาํงานเพื่อเกียรติและสถาบันมากกวาสินจางรางวัล 
2. มีใจรักที่จะทะนุบํารุงความเจริญรุงเรืองของอาชีพการแสดง 
3. รักงาน เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม 
4. รักษาอารมณสวนตัวระหวางงานแสดง 
5. ออนนอม ไมถอืวาตนสําคัญกวาผูอ่ืน 
6. ไมหลงตนหรือฟุงซานในคําชม 
7. รักในเกียรติของศิลปน 
8. ไมถือเอาความไมพอใจสวนตัวมาแกแคนในการแสดง 
9. รูจักใหอภัยในความผิดพลาดในการแสดง นึกถึงหนาที่ความรับผิดชอบมากกวาส่ิงใด 
10. มีความรับผิดชอบ รูจักใชวจิารณญาณในเร่ืองเฉพาะหนา 
11. ตรงตอเวลา และใหความรวมมือตอคิวการแสดง 
12. เชื่อฟงผูกํากับการแสดง ฝกซอมจนเปนทีพ่อใจ 
13. เอาใจใสทองบทเปนพิเศษ สามารถจัดคิวของคนอ่ืนไดโดยเฉพาะคิวทีม่ีความสมัพนัธกับ

ตัวเรา 
คุณสมบัติของนักกาํกับลีลา (Choreographer) ซึ่งเปนอีกบทบาทสําคัญของผูสอนและผูเรียน

วิชานาฏศิลปที่ดีถึงจะไดตองเปน ดังที่ ดาริณี ชํานาญหมอ (2545: 59-61) ไดกลาวถึง นักกํากับลีลาที่
ดีควรมีคุณสมบัติหลัก ดังตอไปนี้  

1. รูจักสังเกตส่ิงรอบตัว และสามารถนําส่ิงนัน้ ๆ มาปรับใชกับการแสดงของตน 
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2. เปนผูที่ตองฝกใฝหาความรูใหม ๆ ใหตนเองเสมอ ทันตอเหตุการณ รูจักที่จะศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อจะไดทราบถงึความเปนไปตาง ๆ  
และสรางงานออกมาใหมีรูปแบบที่นาสนใจมากข้ึนเร่ือย ๆ 

3. ผูกํากับลีลาควรมีความรูพื้นฐานดานสรีระพอสมควร เพือ่ใหงายตอการกํากับและทราบ
ถึงปญหาดานการเคล่ือนไหวของนกัแสดง หากผูกาํกับไดแสดงหรือเปนตนแบบใหกบั
นักแสดงของตนดู การทํางานกจ็ะงายข้ึน 

4. ตองมีความเฉียบคม วองไวตอการแกไขปญหาตาง ๆ เพราะการสรางสรรคงานออกมาแต
ละคร้ังยอมมปีญหา หากผูกํากับเปนผูทีม่ีไหวพริบก็จะสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางมีสติสัมปชัญญะ 

5. ผูกํากับลีลาควรจะมีความรูทางดานการแสดงอยางครอบคลุม เชน ทางดานดนตรี เพื่อ
ทราบถึงอารมณและความรูสึกของเพลงทีน่ํามาประกอบการแสดง และควรรูจักแนวเพลง
หลาย ๆ แบบ เพื่อนาํมาใชไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบของงานทีก่ําหนดไว ทางดานฉาก 
แสง เสียง เพื่อที่จะทราบถงึความเปนไปไดของพื้นทีท่ี่ใชแสดง ซึ่ง 3 ส่ิงนี้สําคัญมากตอ
นักแสดง เพราะบางพืน้ทีก่ารแสดงก็เปนจุดควรระมัดระวังเพราะเปนฉากหลอก หรือ
ในทางดานแสง ควรสามารถบอกถึงความตองการของตนเองไดวาควรใชแสงสีใดให
เหมาะกับงาน และในเร่ืองของเสียง ก็ควรตรวจสอบสภาพของการไดยินบนเวทีใหเปน
อยางดี เพราะเสียงเปนสวนสําคัญตออารมณในการแสดงทัง้ของนกัแสดงและผูชม 

6. ควรเปนผูทีเ่ปดใจกวาง สามารถรับฟงปญหาตาง ๆ จากแตละฝายที่รวมงาน ไมวาจะเปน
จากตัวนักแสดงหรือทีมงานทั้งหมด เพื่อจะไดพัฒนางานใหดีข้ึน 

7. ควรสรางงานออกมามีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง เพื่อใหเกิดการสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ ตอวงการ อนึง่ การสรางงานตามทีต่ลาดตองการ (Trend) อาจทําไดในบางโอกาส 
แตงานที่ดีไมควรเกิดจากลอกเลียนแบบ หรือทําตามแบบเดิม อยางนอยควรม ี
การปรับปรุงเพื่อใหงานดียิ่ง ๆ ข้ึน 

สรุปไดวาคุณสมบัติและจรรยาบรรณทางดานาฏศิลปเปนส่ิงสําคัญในการประพฤติตนใหเปน 
ครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน ผูกํากับลีลาหรือนักออกแบบทาเตนทีม่ี
ศักยภาพ มีความรู ความเขาใจในการสรางสรรคผลงาน และเปนนกัแสดงที่มีคุณภาพ มีความชาํนาญ
ในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม และนาํเอาคุณสมบัติและจรรยาบรรณไปเปนแนวทางในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และแสดงใหเห็นถึงศักบภาพความเปนครู ผูกํากับลีลาหรือนักออกแบบทาเตน และ
นักแสดงไดเปนอยางดี   
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4. คุณลกัษณะของผูสอนนาฏศลิป 
ครูจําเรียง พุธประดับ (2545: 45) ไดกลาวถึง แนววิธีการครองตัวและครองงานของคุณครู

จําเรียง พธุประดับ เร่ืองของการครองตัวและครองงาน เปนส่ิงที่สําคัญยิ่งในการรับราชการ ความ
เจริญกาวหนาในชีวิตราชการจะประสบกบัผลสําเร็จไดก็ดวยส่ิงนี ้คุณครูจําเรียง พุทธประดับเปน
ตัวอยางในเร่ืองนี้ไดเปนอยางดีดังจะขอยกเปนตัวอยางดังนี ้
 1.   ความรูความสามารถทางศิลปะ เปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูที่จะเปนศิลปน      
จะตองหมั่นฝกฝนส่ังสมประสบการณ ในขณะเดียวกนัก็ควรที่จะเขาใจในความถนัดของตนเองอยาง
ถองแท ควรแสวงหาความโดดเดนที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองและนํามาใชเมื่อมีโอกาส 
 2.  ความออนนอมถอมตนเปนคุณธรรมทีจ่ะตองรักษาไวและแสดงออกทุกโอกาสที่จะตอง     
ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยเฉพาะทานที่เปนผูอาวุโส ผลงานของผูอาวุโสยอมมีความสําคัญมากกวาของ
ตน 
 3.  ความกตัญูตอครูอาจารยผูมพีระคุณเปนคุณธรรมที่จะนําความเจริญกาวหนามาสู     
ตนเองเปนจารีตนาฏศิลปไทยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง จะละเมิดไมไดเปนอันขาด 
 4.  การแสดงความคิดเหน็ เปนส่ิงหนึง่ที่แสดงถึงความสามารถของตนแตควรที่จะรูจัก     
กาลเทศะ พูดและแสดงความเหน็ในวาระที่สมควร แตถาจะไมพูดเสียเลยเปนส่ิงที่ดีเสียกวา 
 5.  สงบกายสงบใจ ปลอยวางในบางเร่ือง จะทาํใหรางกายและจิตใจสงบสุขไมวุนวายใน     
เร่ืองการปฏิบติังาน ทําใหชวีิตยืนยาวได เร่ืองวุนวายตางๆ แมตนเองจะไมไดแสวงหา แตก็อาจมาถึง
ตนเองได ตองใชคติธรรมสอนใจวา “ชางมนั” จึงจะครองชีวิตและครองงานไดตลอดไป 
 6.  หนาที่ของศิลปน คือ การนําผลงานการแสดงมาเสนอตอผูชม ซึ่งมตัีวระยะเวลาเปน     
ตัวกรอบกําหนด ศิลปนมีชวงชวีิตในการแสดงถึงขีดสุด และตองลงจากเวทีอยางสงางาม อยาทนฝน
แสดงจนไมมผูียอมรับ แตการเปนครูทางศิลปะ ไมมีตัวระยะเวลากําหนด ยิ่งนานวนัยิง่มีความ
เชี่ยวชาญ แตการเปนครูจะตองเสียสละความสุขของครูคือผลงานของเด็ก มิใชผลงานของตน คุณครู
จําเรียงจึงกลาวไวเชนนี ้และทานมี ความสุขที่ไดเปน “ครู” 

อีกทั้ง วมิลศรี อุปรมัย (2553: 345) ไดกลาวถึง เสนหของครูนาฏศิลป วา อาชพีครูนาฏศิลป
ในสถานศึกษายอมทํางานไดมากกวาครูที่สอนวิชาอ่ืนๆ โดยหนาที่โดยตรงตามตําแหนงและยังมี
เกี่ยวของกับพธิีการทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา หนาที่ตามบุคลิกแหงวชิาชีพครูนาฏศิลปใน
สถานศึกษา แบงออกเปน 1) หนาที่ในการสอน ครูนาฏศิลปตองใชเวลาทัง้ในและนอกเพ่ือฝกเด็กตาม
ลักษณะวิชาในการสอนแตละระดับ ปละเวลาขาดครูหรือครูที่สอนวิชาอ่ืนมีความจําเปนตองขาด ครู
นาฏศิลปสามารถเขาสอนแทนได แตในทางกลับกันครูวชิาอ่ืนไมสามารถเขาสอนแทนวิชานาฏศิลปได 
2) หนาที่ในการปกครองดูแลนักเรียน โดยลักษณะวิชา ผูเรียนจะใหความไววางใจกบัครูนาฏศิลป
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มากกวาครุที่สอนวิชาอ่ืนๆ 3) หนาที่ในการจัดพิธีตอนรับแขกสําคัญของสถานศึกษาโดยการจัดแสดง 
เชน งานตามเทศกาลประจําปที่ผูเรียนเขารวมแสดงงานประกวดประจําจังหวัดที่เปนศิลปะประจํา
ทองถิน่ และงานสงเสริมความเขาใจอันดีทั้งประเทศและตางประเทศ 

สรุปไดวาคุณลักษณะของผูสอนวิชานาฏศิลปจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ
ทางดานนาฏศิลปเปนอยางดี และความสามารถในการถายทอดองคความรูใหแกผูเรียนได อีกทั้งตอง
มีความใสรู คนควาและฝนฝนส่ังสมประสบการณเพื่อนําเอาความรูมาพฒันาศักยภาพในการสอนและ
การสรางสรรคผลงานของตนเองได มีคุณธรรมและจริยธรรมตอการเปนผูสอนวิชานาฏศิลปและ 
การเปนศิลปน ตลอดจนคอยดูแลเอาใจใสผูเรียนและเปนที่ปรึกษาไดกับผูเรียนไดอีกดวย 
 

5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนนาฏศิลป 
รจนา สุนทรานนท ( 2551: 85-88) กลาววา การสอนนาฏศิลปไทยทกุข้ันตอนควรใช

โสตทัศนูปกรณประกอบ เพือ่เสริมสรางความเขาใจและลดระยะเวลาในการสอนดานทฤษฎี เพื่อจะได
มีเวลาฝกทกัษะใหมากข้ึน ตามข้ันตอนดังนี ้

1.  ข้ันนาํเขาสูบทเรียน เปนข้ันตอนที่ผูสอนจะโนนนาวจติใจ บอกความสําคัญในรายวิชานี้
เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนกัมองเหน็คุณคาและรวมกันอนุรักษนาฏศิลปไทยใหคงอยูตอไป ใน
ข้ันตอนนี้อาจใชโสตทัศนูปกรณ เชน ภาพยนตร VDO หรือ DVD ภาพทารําตางๆ เพื่อเปดใหนกัเรียน
ชมแลวพูดโนมนาวสรางความตระหนักใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ตอไป 

2.  ข้ันสอน ผูสอนสามารถใชโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
หลักการสอนนาฏศิลปไทยใหแกผูเรียน ผูสอนจําเปนจะตองคํานงึถงึศักยภาพตามวฒุิภาวะ ของเด็ก
แตละวัย มวีฒุิที่แตกตางกนั นอกจากนี้ ผูสอนควรสํารวจศักยภาพของผูเรียน โดยใหผูเรียนทบทวนทา
รําที่เคยเรียนมาแลว ผูสอนจะสามารถแยกแยะผูเรียนออกไดเปนกลุมที่เกง ปานกลางและออน เพื่อให
ผูเรียน ไดเรียนรวมกนัและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั เปนการสรางความสัมพนัธภาพที่ดี แลวไมแบงแยก
กลุมอีกดวย 

ดังนัน้ อาจกลาว ไดวา วิธีการสอนนาฏศิลปไทย มวีิธกีารที่หลากหลาย ข้ึนอยูกับผูสอนวาจะ
ออกแบบการสอนตามแนวคิดของตน เพือ่จะนําพาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ ละสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชีท้ี่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติปพทุธศักราช 2544 

ทั้งนี้องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปสากล ควรมีความจาํเปนที่จะตอง
มีความเตรียมพรอมในหลายดาน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ฝกทกัษะในรายวิชาและมีความ
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ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน ดังที่ จริยาวลี ดีภัก (2531: 9-20) ไดอธิบายองคประกอบที่
จําเปนการเรียนและในช้ันเรียนบัลเลต ดังนี ้

ครู  
สวนสําคัญที่สุดในช้ันเรียนคือ ผูสอนที่มีประสิทธิภาพ และระลึกอยูเสมอวา ส่ิงสําคัญที่สุด

สําหรับนักศึกษาคือ ความต้ังใจที่จะเปนนกัเตนมืออาชีพ ผูที่สอนในช้ันตนๆไมจําเปนตองมีตําแหนง 
แตตองมีความรูดานเทคนิคและความเขาถึงเพราะเคร่ืองมือของการฝกฝนคือ รางกายมนุษย การแกไข
ขอผิดพลาดและการติชม เปนสวนประกอบการสอนข้ันพืน้ฐานและผูสอนตองรูวาจะทาํเมื่อไรอยางไร 

สตูดิโอ 
หองเรียนบัลเลตเปนสถานที่สวนหนึ่งสําหรับการฝกฝน ขนาดของหองควรเปนสี่เหล่ียมผืนผา

และมีขนาดประมาณเวทีๆหนึ่ง พืน้ของหองควรเปนไมและมีลักษณะยกพืน้ เพื่อรองรับน้ําหนักและ
ชวยลดอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากเตน ถาพืน้ล่ืน นักเตนสามารถใชยางสน เพราะยางสนมีสวนผสม
ของสารที่เหนยีว หรือหากไมสามารถหายางสนได บางคร้ังสามารถใชผาขนหนูชบุน้ําวางไวสําหรับ
เหยยีบ ซึง่สามารถปองกันการล่ืนลมได ตามสตูดิโอบัลเลตจะมีบาร(Barre) คือที่เรียกกันวาราว ซึ่ง
เปนทอตอตรง ทาํดวยไมหรือโลหะ มักติดผนังหรือต้ังจากพืน้บางแหงอาจมีบารที่สามารถเคล่ือนยาย
ได และบารควรตองมีความแข็งแรงทนทานเพื่อความปลอดภัย โดยเฉล่ียความสูงของบารหางจากพืน้
ประมาณ 3 ฟตุ 6 นิว้ โดยปกติผนังดานหนึ่งของสตูดิโอจะเปนกระจกบานใหญเต็มฝาผนงั ติดต้ังไว
ดานหนาของหอง กระจกจะชวยใหนกัแสดงสามารถตรวจดูทาทางหรือการเคล่ือนไหวที่ถูกตองไดดี  

นักเรียน 
ครูผูสอนจําเปนตองตรวจดูรางกายของนักเรียน โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพเชน โรคเกีย่วกับหัวใจ 

กระดูกสันหลัง หัวเขา หรือเทา เพื่อใหการเรียนการสอนปรับเปล่ียนเหมาะสมตามผูศึกษา 
เครื่องแตงกาย 
นักเรียนจะตองจัดเตรียมถงุเทายาวที่เรียกวา ไททซ(Tights) และเส้ือฝกคลายชุดวายน้ํา

เรียกวา ลีโอทาด (Leotard)  รวมทั้งรองเทาบัลเลตแบบนิ่ม ชุดแตงตัวสําหรับผูหญิงคือ ถุงนองยาวสี
ชมพู และเส้ือสีดํา ชุดฝกจะตองมีความกระชับแนบรางกายและสามารถแสดงใหเห็นถึงการเคล่ือนไหว
ที่อิสระไดอยางเต็มที ่เปนส่ิงสําคัญสําหรับครูผูสอน ตองเปนผูแกไขจุดตําแหนงตางๆในรางกายรวมทั้ง
การเคลื่อนไหวของรางกายใหถูกตอง สวนนักเตนชายจะสวมถุงนองยาวแบบหนาสีดํา และสวมเส้ือยืด
ใสชายในถุงนอง และสวม Dance Belt สําหรับปองกัน 

รองเทาบลัเลต 
ผูที่เร่ิมหัดใหมๆ ทั้งชายและหญิงจะใสรองเทาแบบนิ่มๆ ซึ่งทาํดวยหนังหรือผาใบ ชวยใหเทา

โคงงอสบาย และควรมีทีว่างเพ่ือใหปลายเทาวางแบนราบได  
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พฤติกรรมในหองเรียน 
การสังเกตอยางวองไวก็เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการเรียน ซึ่งครูผูสอนเปนผูสาธิตและแบบ

แผนตางๆใหนกัเรียนปฏิบัติตาม  ถาผูศึกษาเขาใจการเคล่ือนที่ กลามเนื้อที่ถูกตองก็จะปฏิบัติหนาที่
ของมันเม่ือเคล่ือนไหว  สําหรับนักเรียนทีม่พีื้นฐาน มักจะอยูดานหนาของแถวเสมอ เพื่อเปนตัวอยาง
ใหกับนักเรียนที่พืน้ฐานนอยกวา ถานกัเรียนหยุดการเตนมากกวาชั่วระยะหนึ่งในหองเรียน อาจจะเกิด
อันตรายจากกลามเนื้อเมื่อคลายความแข็งแรง  และการฝกทุกอยางตองอยูที่ความแข็งแรงและนุมนวล 

เพลง 
ในสตูดิโอบัลเลตตามธรรมดาจะมีเปยโนและเตนไปพรอมกันกับนกัเปยโน ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของการเรียน และมีการจดบันทกึเพลงสําหรับใชในการฝกหัดคร้ังตอไป  ระหวางการเรียนบัลเลตครูจะ
สาธิตแบบฝกหัดและบอกจังหวะในตอนนัน้ดวย ซึ่งจงัหวะของเพลงกจ็ะแตกตางกนัไป ความเร็วของ
จังหวะดนตรีสามารถเปล่ียนไดจากเร็ว อะเลกโกร (allegro) ไปชาได หรือเรียกกนัวา อดาจิโอ 
(adagio)  

สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนนาฏศิลป
จะตองคํานึงถงึการสรางบรรยากาศในหองเรียน แนวคิดและวิธีการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให
สอดคลองกัน อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนมคีวามสรางสรรคและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนวิชา
นาฏศิลป ตลอดจนการสรางจิตสํานึกในการเปนครู ศิลปนและนกัแสดงที่ดีใหแกผูเรียนดวย ทั้งนีใ้น
วิชานาฏศิลปจะตองเรียนในภาคปฏิบัติ ซึ่งผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใน
หองเรียนใหเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนและใฝรู ใฝเรียนในภาคปฏิบัติ 
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆจะตองเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชา
นาฏศิลปอีกดวย 
 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการจดัการศึกษา การบริหารการจัดการศึกษา ตลอดจนการ
ดําเนนิงานของสาขาวิชา ดังนี้ (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551) 
 

ประวัติความเปนมา    
 สาขาวิชานาฏศิลปเดิมอยูในภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร เกิดข้ึนเมื่อป 
พ.ศ. 2536  ซึง่เปนปที่กอต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร มีระบบบริหารอยูภายใตภาควิชาศิลปะการแสดง 
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ซึ่งมหีลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 4 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลปไทย วิชาเอกนาฏศิลป
สากล วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง และวิชาเอกการแสดงและกํากบัการแสดง เปดรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีคร้ังแรกในปการศึกษา 2537 โดยวิธีการสอบผานทบวงมหาวิทยาลัย (Entrance) รับนสิิต 
1 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลปไทย และในปการศึกษา 2552 มีจาํนวนคณาจารยในสังกัดสาขาวชิา
นาฏศิลปจํานวน 6 ทาน 

ปจจุบันสาขาวิชานาฏศิลปมีภาระกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จาํนวน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลปไทย และวิชาเอกนาฏศิลป
สากล มีระบบการรับนิสิตเขาศึกษาตอโดยวิธกีารสอบตรง ในปการศึกษา 2552 เปดรับนิสิตวิชาเอก
นาฏศิลปไทย จํานวน 30 คน และวิชาเอกนาฏศิลปสากล จํานวน 30 คน  

สาขาวิชานาฏศิลปมีระบบการจัดการแบบภูมิกําลัง โดยการรวมมือกับสาขาวิชา 
ศิลปะการแสดง เปนการสรางระบบเครือขายทางวิชาการศิลปะการแสดง เพื่อระดมความรู ความคิด 
ความสามารถ ในการผลิตบัณฑิตใหไดตามปรัชญาและวัตถุประสงคของคณะศิลปกรรมศาสตร โดย
ไดดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ. 2550) 
 
 แนวทางการจัดและดําเนนิงานของสาขาวชิานาฏศลิป  

 สาขาวชิานาฏศิลปยึดแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลาวคือ 
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม และปรัชญาของคณะศิลปกรรมศาสตร คือ สรางสรรคดวยปญญา
ธรรม เปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
 สรางสรรค คือ การคิด ประดิษฐ ประยุกต จากภูมิปญญาเดิม 
 ธรรมะ คือ ปญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม 
 สาขาวิชานาฏศิลป จึงสรางปรัชญาของตนข้ึนคือ อนุรักษอยางรูคุณคา พฒันาอยาง
สรางสรรค เปนรากฐานงานนาฏศิลป 
 อนุรักษอยางรูคุณคา คือ คณาจารยและนิสิตสาขาวิชานาฏศิลปตระหนกัถึงคุณคาขององค
ความรูและภูมิปญญาเดิมที่บรมครูไดสรางสรรคและถายทอดไวเพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
 พัฒนาอยางสรางสรรค คือ คณาจารยและนิสิตสาขาวิชานาฏศิลปสามารถนาํความรูอันเปน
แกนสําคัญของงานนาฏศิลปมาพฒันาและสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลปใหมีความกาวหนา 

ความสําคัญของการอนุรักษอยางรูคุณคา และพัฒนาอยางสรางสรรคนี้ ยอมเปนรากฐาน
สําคัญสําหรับการดํารงอยูและเติบโตของงานนาฏศิลปทามกลางกระแสสังคมปจจุบัน 
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1. ปณธิาน 
  สาขาวิชานาฏศิลปมีปณิธานอันมุงมัน่ทีจ่ะผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเปนผูมีความรู ความคิด ความสามารถทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ พรอมทัง้ปลูกฝงใหเปนผู
เปยมดวยปญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม อันสอดคลองกบัปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ 
การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรง
ศีล 

2. พันธกิจ 
   2.1  การผลิตบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปรับผิดชอบโดยตรงในการจดั

การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลป
ไทย และวิชาเอกนาฏศิลปสากล เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งทางดานความรู 
ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   2.2  การทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวชิานาฏศิลป มนีโยบายในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทัง้ในเชิงรุกและเชงิรับ กลาวคือ ในเชิงรับ สาขาวชิาฯ ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม/การแสดงทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมตามที่ไดขอความรวมมือ ในเชิงรุก สาขาวิชาฯ สงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยและ
นิสิตจัดกิจกรรม/โครงการการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพรแกสาธารณชนทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

   2.3 การบริการวิชาการ สาขาวิชานาฏศิลปมีนโยบายสงเสริมและสนบัสนุน
ใหคณาจารยและนิสิตนาํองคความรูและงานวิชาการอันเกิดจากการศึกษาคนควาและพัฒนา
สรางสรรคออกเผยแพรแกชมุชน อีกทัง้สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยในสาขาวชิาฯ เปนอาจารย
พิเศษ วิทยากร ที่ปรึกษา คณะกรรมการทางวิชาการและวิชาชีพใหแกหนวยงานและสถาบันการศึกษา
อ่ืน 

   2.4 งานวิจัย สาขาวิชานาฏศิลป สงเสริมใหคณาจารยสรางผลงานวิจยัและ
ผลงานสรางสรรค เพื่อประโยชนในการนําไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการสรางองคความรู
ทางวิชาการทางดานนาฏศิลปและเพื่อประโยชนแกสังคม 

3. เปาหมาย 
3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจความสามารถทางดานวชิาการ 

และทักษะดานนาฏศิลป เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม และมีความคิดสรางสรรค 
   3.2 ผลิตบัณฑิตผูเปนศิลปนนกัวิชาการทีจ่ะนาํความรู ความสามารถ บริการ
แกสังคมและสวนรวมใหไดรับประโยชน 
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3.3 สงเสริมบุคลากรของสาขาวิชานาฏศิลปในการพัฒนาศักยภาพของ 
ตน ทัง้ทางดานคนควาวิจยัและการสรางสรรคศิลปกรรม เพื่อเผยแพรองคความรู 

3.4 เพื่ออนุรักษ สงเสริม เผยแพร พฒันาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. แผนงาน   

  บุคลากรในสาขาวิชานาฏศิลป ไดรวมกันกาํหนดแผนการดําเนินงานของสาขาวิชาฯ 
ในปการศึกษา 2551 ดังนี ้
 
 ดานการผลิตบัณฑิต 

1. สาขาวิชานาฏศิลปมีแผนการรับนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป (ศป.บ.) แบงเปน วิชาเอก
นาฏศิลปไทย 30 คน และวิชานาฏศิลปสากล 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน 
 2. สาขาวิชานาฏศิลปมีกลไกการประกันคุณภาพทีเ่ปนระบบ ตามขอกาํหนดของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดทาํประมวลการสอน (Course Syllabus) ทกุรายวิชา และนาํไปปฏิบัติ มีการ
ปรับปรุงใหทนัสมัย 
 3. สาขาวิชานาฏศิลปใหนิสิตไดประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
(มศว ปค 003) 
 4. สาขาวิชานาฏศิลปเชิญผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรตางๆ เชน จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย สถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร ตลอดจนผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เชน 
รัสเซีย ฝร่ังเศส ชิลี มาเปนอาจารยพิเศษ เพื่อเพิ่มพนูความรูและถายทอดประสบการณใหแกนิสิต 
 5. สาขาวิชานาฏศิลปมีนโยบายใหคณาจารยใหความสําคัญกับจิตพสัิยในหองเรียน อันเปน
การเสริมสรางและพัฒนาบัณฑิตทีพ่ึงประสงค คือ เปนผูมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวนิัย 
 6. สาขาวิชานาฏศิลปมุงพฒันาหลักสูตร รายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมประสบการณจริงใหแกนสิิต อีกทัง้สอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  

ดานการวิจยั 
 สาขาวิชานาฏศิลป สนับสนนุและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการดําเนินการวิจยัและผลิตงาน
สรางสรรค เพือ่ประโยชนในการเรียนการสอนและความกาวหนาทางวชิาการ ไดรับทนุสนับสนนุการ
วิจัยจากแหลงทุยภายนอกมหาวิทยาลัยหรือภายในมหาวิทยาลัย  
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ดานการบริการวิชาการ 
 1. สาขาวิชานาฏศิลปสงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยในสาขาวิชาฯ เปนอาจารยพิเศษ  
วิทยากร ที่ปรึกษา คณะกรรมการทางวิชาการและวิชาชพีใหแกหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ 
ตามที่ไดรับเชิญ 
 2. สาขาวิชานาฏศิลปสงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยใหความรวมมือในการบริการ
วิชาการแกหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
 3. สาขาวิชานาฏศิลปสงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยผลิตผลงานวิชาการ เพื่อจัดพิมพลง
ในวารสารศิลปกรรมศาสตร ตลอดจนส่ิงพมิพอ่ืนๆ เพื่อเปนการเผยแพรองคความรู 
 4. สาขาวิชานาฏศิลปจัดกิจกรรมเพื่อเพิม่พูนความรูประสบการณทางวิชาการที่ทนัยุคสมัย
และสอดคลองกับความตองการของสังคม 
  

ดานการบริหาร 
 1. สาขาวิชานาฏศิลปมีระบบการบริหารทีเ่นนการมีสวนรวม 
 2. สาขาวิชานาฏศิลปมีระบบการบริหารตามรูปแบบของคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมีหวัหนา
สาขาวิชา กรรมการสาขาวิชาและเลขานุการสาขาวิชา มกีารระดมความคิดในการพฒันาการเรียนการ
สอนในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร สขานาฏศิลป โดยมีคณะกรรมการจาก
สาขาวิชาศิลปะการแสดง และผูทรงคุณวฒุิภายนอก อีกทัง้มีความรวมมือในรูปแบบเครือขายวิชาการ
ศิลปะการแสดงอันเปนการระดมความรูและภูมิกําลังในการทาํงานและสรางงาน 
 3. สาขาวิชานาฏศิลปสงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการภายในสาขาวิชา โดยมีการแบงหนาที่การทํางานอยางเปนระบบ 
 4. สาขาวิชานาฏศิลปมีระบบการสรรหาและประเมินบุคลากรที่ชัดเจนและโปรงใส 

 
ดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

 1. สาขาวิชานาฏศิลปมีหลักสูตรที่มุงเนนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งทางดานการ
สงเสริม อนุรักษ พฒันา เผยแพร ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาไทยอยางเหมาะสม 
 2. สาขาวิชานาฏศิลปสงเสริม สนับสนนุใหความสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง
ทางดานการสงเสริม อนุรักษ พัฒนาและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา ตลอดจนการ
เชื่อมโยงและบูรณาการทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เชน 
โครงการวฒันธรรมสูชุมชน โครงการมหกรรมนาฏศิลปพื้นบาน โครงการสงเสริมละครไทย เปนตน 
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 3. สาขาวิชานาฏศิลปใหความรวมมือกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ใน
การจัดกิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 
ดานการประกันคุณภาพการศกึษา 

 สาขาวิชานาฏศิลปมีเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ดังนี ้
 1. หลักสูตรเปนทีย่อมรับ ทนัสมัย และสอดคลองกับความตองการของสังคม อีกทัง้มีความ
หลากหลาย เอ้ือตอการประยุกตใชในการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยมีการพจิารณาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรเปนประจาํ 1 คร้ัง ในระยะเวลา 5 ป 
 2. บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลปเปนผูมีความพรอมดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะสามารถนําความรูความสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อีกทั้งเปนที่
ยอมรับและพงึพอใจของหนวยงานผูประกอบการ 
 3. บุคลากรในสาขาวิชานาฏศิลปสรางสรรคศิลปกรรมอันเปนประโยชน ทั้งตอการเรียนการ
สอน การพัฒนาวงการศิลปกรรม และการพัฒนาสังคม โดยเนนความรวมมือกับองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก 
 4. บุคลากรและนิสิตในสาขาวิชานาฏศิลปมีจิตสํานกึ และตระหนึกถงึคุณคาความสําคัญของ
การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถงึการจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
  

ดานการประเมินแผนงาน 
 สาขาวิชานาฏศิลปมีการประเมินผลการดาํเนนิงานของแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ 
เพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนงาน โครงการและกิจรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองตอความตองการของสังคม ทั้งนี้สาขาวิชานาฏศิลปกําลังอยูในระหวางพฒันากลไกการ
ประเมินการดําเนนิงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนระบบมากข้ึน 
 
โครงสรางหลกัสูตรสาขาวชิานาฏศลิป  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากล เปน
หลักสูตรที่มทีัง้วิชาเอกและวิชาโท สําหรับวิชาเอกจะศึกษาในกลุมวชิาพืน้ฐานรวมกัน และแยกศึกษา
วิชาเอกเฉพาะดาน 
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 ทั้งนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วชิาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากล เปน
หลักสูตร 4 ป มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต ซึ่งจะประกอบดวย
กลุมวิชาดังนี ้(คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2547) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   85 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาโท    ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
 
 หมวดวชิาโท (18 หนวยกติ) 
 สําหรับหมวดวิชาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอก
นาฏศิลปสากล กําหนดใหนสิิตจะตองเลือกนอกเหนือจากรายวิชาโทศิลปะการแสดง เพื่อจะไดไม
เกือบความซํ้าซอนในเนื้อหา สาระในแตละรายวิชาตางๆในหมวดวิชาเฉพาะดาน 
  
 หมวดวชิาเลอืกเสร ี(9 หนวยกิต) 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากล ได
กําหนดใหนิสิตไดเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตร โดยที่ไมซ้าํกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
จะตองไมเปนรายวิชาทีท่างสาขาวิชาไดจัดใหเรียน เพื่อใหเกิดอิสระทางวิชาการแกนิสิต\ 
 

      จํานวนอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ  
 จํานวนพืน้ที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยหองปฏิบัติการทางดานนาฏศิลป
จํานวน 2 หอง มีขนาด 8 x 16 เมตร และ 8 x 12 เมตร ดังนี ้
 1. หองปฏิบัติการนาฏศิลปไทย (16-902) ซึ่งเปนหองเรียนรายวิชาปฏิบัติการทางดานนาฏศิลปไทย 
ควบคุมโดยอาจารยปยวดี  มากพา 
 2. หองปฏิบัติการนาฏศิลปสากล (16-903) ซึ่งเปนหองเรียนรายวิชาปฏิบัติการทางดาน
นาฏศิลปสากล ควบคุมโดยอาจารยดาริณี ชํานาญหมอ 
 3. หองปฏิบัติการเคร่ืองแตงกายทางนาฏศิลป (16-905B) ซึ่งเปนหองเรียนรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเคร่ืองแตงกายทางนาฏศิลป 

นอกจากนี้สาขาวิชานาฏศิลปใชหองเรียนรวมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คือหองปฏิบัติการ
เคร่ืองแตงกายการแสดง (16-901A) หองบรรยาย (16-901B) หองปฏิบัติการแตงหนาเพื่อการแสดง 
(16-906) และหองปฏิบัติการการแสดง (16-1303) สําหรับหองเรียนในรายวิชาทางดานทฤษฎี สาขา
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วิชาฯ ใชหองสวนกลางทีท่างคณะศิลปกรรมศาสตรเปนผูดูแล นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ใชพื้นที่ตางๆ ใน
คณะเพื่อจัดกจิกรรม/โครงการตางๆ เชน บริเวณโถงช้ัน 1 (ลานประติมากรรมหลอดสี) หอนาฏลักษณ 
เปนตน (รายงานการประเมินตนเองสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551) 
 
 การรับนิสิต 
 ในการรับนกัศึกษาทางสาขาวิชาไดมีเกณฑการคัดเลือกและคัดเลือกจากคุณสมบัติของผูเขา
รับการศึกษาเพื่อไดรับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีเกณฑและคุณสมบัติ ดังนี ้(คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา. 
2550: ออนไลน)  
 
  หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 
  1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมคัรสอบ 
   1.1 สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทยีบเทา หรือ กําลังศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 และกําลังจะจบการศึกษาในปที่สมคัรสอบ  
   1.2 คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย ไมตํ่ากวา 2.00 ในหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) และ ไมตํ่ากวา 2.75 ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรศึกษา (กศ.บ. 5 ป)  
  2. เอกสารที่ตองสงประกอบการสมัคร 
   2.1 สําเนาใบ ร.บ. ซึง่แสดงคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา 2.00  
   2.2 สําเนาแฟมประวัติและผลงาน ( Portfolio ) ซึ่งควรระบุขอมูล หรือสําเนา
เอกสาร หรือรูปถายแสดงกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตองการสมัครสอบ เกียรติประวติั
และรางวัลความสามารถพิเศษ กิจกรรมเพื่อสวนรวม หรือเพื่อสาธารณประโยชน (คณะศิลปกรรม
ศาสตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนแฟมประวติั และผลงานแกผูสมัครไมวาในกรณีใดๆ ดังนัน้ผูสมัครตอง
สงเฉพาะขอมลูที่เปน สําเนา หรือ ภาพถาย เทานั้น โดยใหเก็บขอมูลจริงไวเปนเกียรติประวัติของ
ตนเอง ) 
  3. วิชาที่ใชในการสอบคัดเลือก 
   3.1 สอบทฤษฏีวิชาเอก  
   3.2 สอบปฏิบัติวิชาเอก  
   3.4 สอบวิชาภาษาอังกฤษ  
   3.5 สอบวิชาความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test :SAT)  
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   3.6 สอบสัมภาษณวิชาการ 
  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของจะเหน็ไดวาในการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพมีองคประกอบที่สําคัญไดแก หลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และปจจัยเกื้อหนุนตางๆ หากผูบริหารและอาจารยดําเนนิการจัดการศึกษาในแตละ 
องคประกอบอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษา รวมถงึจะไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพงึประสงค เพื่อเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมีข้ันตอน 
การดําเนินการดังนี้ การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทาํขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวชิานาฏศิลป  
วิชาเอกนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กาํลังศึกษาอยูในชั้นปที ่1 
จํานวน 47 คน ชัน้ปที ่2 จํานวน 40 คน ชั้นปที ่3 จํานวน 59 คน และช้ันปที ่4 จํานวน 49 คน รวม
ประชากรทัง้ส้ิน 195 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก นิสิตที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากประชากรมีจํานวนนอย ผูวิจัยจงึใช
ประชากรทัง้หมดเปนกลุมตัวอยาง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 จํานวนนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามวชิาเอกและช้ันปที่กาํลังศึกษา 
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การสรางเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้ ไดแต แบบสอบถามเกีย่วกบัความคิดเหน็
ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวดัผลและประเมินผล ดานปจจัยเกื้อหนนุตางๆ โดยมีลําดับ
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษา คนควาหาขอมูล จากหนงัสือ ตําราและผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับ 
การจัดการเรียนการสอนทัง้ 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน 
ดานวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนนุตางๆ เพื่อจะนําเอามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
ทัศนะของนิสิตที่มีตอการจดัการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาวธิกีารสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แบบของไลเคิรท (Likert) 
 3. ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจยัที่เกี่ยวของกับเร่ืองการจัดการเรียนการสอนจาก
แบบสอบถามของ ปยาภรณ ลักษมพีิเชษฐ (2547: 107-116) วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 144-159) 
ธวัลรัตน พลเจริญ (2546:113-119) เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 4. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ จํานวน 63 ขอ แบงออกเปนทั้งหมด 5 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร จํานวน 15 ขอ  
ดานอาจารย จํานวน 11 ขอ ดานกระบวนการเรียนการสอน จาํนวน 15 ขอ ดานการวัดผลประเมินผล 
จํานวน 10 ขอ และดานปจจัยเกื้อหนนุ จาํนวน 12 ขอ ทัง้นี้แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจดัทําแบงออกเปน 
3 ตอน กลาวคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดาน
ขององคประกอบการจัดการเรียนการสอน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียน 
การสอน ดานวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ในสวนตอนทายของแบบสอบถาม
แตละดานจะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open - Ended) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดง
ความคิดเหน็เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอคําถามในแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยทําการกาํหนดความหมายของคะแนนในแตระดับ ดังนี ้
 คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาขอความดังกลาวเหมาะสมมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาขอความดังกลาวเหมาะสมมาก 
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 คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาขอความดังกลาวเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาขอความดังกลาวเหมาะสมนอย 
 คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาขอความดังกลาวเหมาะสมนอยที่สุด 
  
 การแปลความหมายคาคะแนนเฉล่ีย ผูวิจยัไดมีการกาํหนด ดังนี ้
 4.50 – 5.00 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
     มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
     มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
     มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
     มีความเหมาะสมในระดับนอย 
 1.00 – 1.49 หมายถงึ ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
     มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
   
 5. นาํแบบสอบถามที่จัดทาํข้ึน เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธและนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมในดานเนื้อหา (Content Validity) และความถกูตอง
เหมาะสมในดานของภาษาที่ใช จากนั้นนาํเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานพินธพิจารณา
อีกคร้ังหนึ่ง 
 6. นาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กบันิสิตปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 50 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกของ
เคร่ืองมือเปนรายขอ โดยใชเทคนิคการหาคารอยละ 27 ของกลุมสูง และรอยละ 27 ขอกลุมตํ่า โดยใช
การทดสอบที (t-test) เลือกขอคําถามที่มคีาอํานาจจาํแนกต้ังแต 1.75 ข้ึนไป ไวใชเปนแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย 
 7. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ .971   
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การเก็บรวบรวมขอมลูและการจัดกระทําขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวทิยาลัย เพื่อขอความรวมมือไปสาขาวิชานาฏศิลป คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยได
ประสานงานกับนิสิตของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
การเก็บขอมูล โดยสงและรับคืนแบบสอบถามดวยตนเอง                                                                               
 3.  ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  

1.  วิเคราะหขอมลูทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคา 
รอยละ 

2.  ตามความมุงหมายขอที ่1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร 
ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนนุตาม
ความคิดเหน็ของนิสิต โดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.  ตามความมุงหมายขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและใน
แตละดาน จาํแนกตามเพศ วิชาเอก โดยใชการทดสอบท ี(t-test) สวนตัวแปรชั้นปและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะหขอมลูโดยหาคาแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience)  
ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จงึทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ
เชฟเฟ 
   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
1.1 คาความถี ่
1.2 คารอยละ 
1.3 คาคะแนนเฉล่ีย 
1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 
  2.1 คาอํานาจจําแนกแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใชวธิกีารหาคารอยละ 27 ของ
กลุมสูง – กลุมตํ่า จากนั้นไดใชการทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981: 108) 

 2.2  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) 

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดย 
ใชการทดสอบที (t-test)  

 3.2 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
ข้ึนไปโดยการวิเคราะหแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) ในกรณีทีพ่บวามี
ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคูโดยใช
วิธีของเชฟเฟ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F  แทน คาที่ใชในการพิจารณา F-distribution 
 t  แทน คาที่ใชในการพิจารณา t-distribution 
 SS  แทน ผลบวกของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานยกกาํลังสอง  
    (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน  
    (Mean Squares) 
  df  แทน ระดับช้ันแหงความอิสระ (Degrees of Freedom) 
  p  แทน ความนาจะเปนสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธ

    สมมติฐาน 
  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1    ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
และหาคารอยละ 
 ตอนท่ี 2   ตามความมุงหมายของการวิจยัขอ 1 เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มตีอ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน  
ดานการวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนนุ วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ตอนท่ี 3    ตามความมุงหมายของการวจิัยขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนิสิต
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามเพศ วชิาเอก โดยใช 

X
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การทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรช้ันปและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนท่ี 1    ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ 
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ       
          1.1 ชาย   45 23.1 
          1.2 หญิง   150 76.9 

รวม   195 100.0 
2. สาขาวิชาเอก     
          2.1 นาฏศิลปไทย   94 48.2 
          2.2 นาฏศิลปสากล   101 51.8 

รวม   195 100.0 
3. ชั้นปที่กาํลังศึกษา   
          3.1 ชั้นปที่ 1   47 24.1 
          3.2 ชั้นปที่ 2   40 20.5 
          3.3 ชั้นปที่ 3   59 30.3 
          3.4 ชั้นปที่ 4   49 25.1 

รวม   195 100.0 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
          4.1 สูง 94 48.2 
          4.2 ปานกลาง 71 36.4 
          4.3 ตํ่า 30 15.4 

รวม   195 100.0 
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 ตอนท่ี 2   ตามความมุงหมายของการวิจยัขอ 1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล และดานปจจัย
เกื้อหนุนตามความคิดเหน็ของนิสิต โดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงใน ตาราง 3 – ตาราง 7 

 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 

 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร นิสิต (n = 195) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 ดานหลักสูตร 3.78 0.52 มาก 
2 ดานอาจารย 4.08 0.58 มาก 
3 ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.83 0.57 มาก 
4 ดานการวัดผลและประเมินผล 3.77 0.54 มาก 
5 ดานปจจัยเกื้อหนนุ 3.30 0.87 ปานกลาง 

  รวม 3.75 0.50 มาก 

 
จากตาราง 3 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและ 

ในแตละดานวามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาจารย  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานหลักสูตร และดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก สวนดานปจจัยเกือ้หนนุมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
 

ดานหลักสูตร นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การจัดจํานวนรายวิชาในหมวดวิชาพืน้ฐาน 3.82 0.69 มาก 

2 การจัดจํานวนรายวิชาเอกบงัคับในหมวดวิชา 3.73 0.71 มาก 
  เฉพาะดานศิลปะการแสดง       

3 การจัดรายวิชาใหนิสิตเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 3.59 0.82 มาก 

4 จํานวนรายวชิาในภาคทฤษฏี 3.62 0.79 มาก 

5 จํานวนรายวชิาในภาคปฎิบติั 3.72 0.88 มาก 

6 การจัดเนื้อหาของแตละรายวิชากบัจํานวนหนวยกิต 3.79 0.75 มาก 

7 ความสอดคลองและความตอเนื่องกันของ 3.78 0.79 มาก 
  เนื้อหารายวิชาในแตละชัน้ป       

8 การจัดเนื้อหาในแตละรายวชิาของหมวดวชิา 3.77 0.80 มาก 
  เฉพาะดาน สําหรับการนาํไปประกอบอาชีพ       

9 การจัดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับความตองการ 3.71 0.82 มาก 
  ของนิสิต       

10 ความทันสมัยของเนื้อหาในแตละรายวิชา 3.85 0.79 มาก 
  กับสภาพการณในปจจุบัน       

11 การจัดรายวิชาของหลกัสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียน 3.61 0.88 มาก 
  มีทักษะดานนาฏศิลปไทย       

12 การจัดรายวิชาของหลกัสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียน 3.82 0.78 มาก 
  มีทักษะดานนาฏศิลปสากล       

 
 
 
 
 

X
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

 ดานหลักสูตร นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

13 การจัดเนื้อหาในแตละรายวชิาเพื่อสงเสริมใหผูเรียน 3.96 0.80 มาก 
 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     

14 การจัดเนื้อหาในแตละรายวชิาเพื่อสงเสริมใหผูเรียน 3.94 0.79 มาก 
  สามารถนําเอาไปประกอบอาชีพได       

15 การจัดเนื้อหาในแตละรายวชิาเพื่อสงเสริมและ 3.98 0.80 มาก 
  พัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน       

  รวม 3.78 0.52 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตร
โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
 
ตาราง 5 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารย เปนรายขอ 

 

ดานอาจารย  นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 ความรู ความเขาใจและความสามารถของผูสอนใน 4.16 0.65 มาก 
  การสอนรายวิชาตางๆ       

2  ความต้ังใจและความกระตือรือรนในการสอน 4.09 0.75 มาก 
  ของผูสอน       

3 ความทุมเทและมุงมัน่ในการสอนภาคทฤษฏี 3.93 0.82 มาก 
 
 
 

X

X
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ดานอาจารย นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

4 ความทุมเทและมุงมัน่ในการสอนภาคปฏิบัติ 4.08 0.83 มาก 

5 การเตรียมการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา 4.06 0.74 มาก 
6 
 

ความรับผิดชอบของผูสอนในดานการสอนและงานดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา
นาฏศิลป 

4.07 
 

0.78 
 

มาก 
 

7 คุณธรรม จริยธรรมของความเปนอาจารยของผูสอน 4.07 0.81 มาก 

8 ความสามารถของผูสอนในการถายทอดองคความรู 4.13 0.73 มาก 

9 ความใฝรูและการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของ 4.09 0.79 มาก 
  ผูสอนเพื่อคุณภาพของการเรียนการสอน       

10 ความมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหา 4.19 0.74 มาก 
  เฉพาะหนาในการสอนของผูสอน       

11 ความเสยีสละเวลาสวนตัวเพื่อสอนเสริมใหแกนิสิต 4.01 0.80 มาก 

  รวม 4.08 0.58 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนดานอาจารย

โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 

      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
      มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน เปนรายขอ 

 

ดานกระบวนการเรียนการสอน นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 
 

การใชวิธกีารสอนและเทคนิคการสอนในการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฏี 

3.88 
 

0.73 
 

มาก 
 

2 
 

การใชวิธกีารสอนและเทคนิคการสอนในการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติ 

3.93 
 

0.70 
 

มาก 
 

3 การใชวิธกีารสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.85 0.80 มาก 

4 การใชวิธกีารสอนหลากหลายวิธี ตามแตละลักษณะ 3.86 0.74 มาก 
  ของเนื้อหารายวิชา       

5 การใชวิธกีารสอนหลากหลายวิธี ตามแตละลักษณะ 3.81 0.74 มาก 
  ของกลุมนิสิตแตละชั้นป       
6 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาในแตละรายวิชา 

4.13 
 

0.78 
 

มาก 
 

7 
 

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายหรือจัดการเรียนการ
สอนพิเศษใหแกนิสิต 

3.74 
 

0.83 
 

มาก 
 

8 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนสิิตเกิด
จินตนาการในการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป 

3.90 
 

0.75 
 

มาก 
 

9 การจัดใหมกีารศึกษานอกสถานที่เพื่อเกิดการเรียนรู 3.63 0.91 มาก 
  โดยการประสบการณโดยตรง       

10 
 

การใชวิธกีารฝกผูเรียนใหมทีักษะทารํา/ทาเตนแบบ
ตางๆ 

3.91 
 

0.78 
 

มาก 
 

 
 
 
 
 

X
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ดานกระบวนการเรียนการสอน  นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

11 
 

การใชวิธกีารสอนโดยใหผูเรียนฝกทารํา/ทาเตนเปน
รายบุคคล 

3.74 
 

0.83 
 

มาก 
 

12 
 

การใชวิธกีารสอนโดยใหผูเรียนฝกทารํา/ทาเตนเปนราย
กลุม 

3.91 
 

0.70 
 

มาก 
 

13 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 3.85 0.81 มาก 

14 การจัดทาํคําอธิบายรายวิชาในแตละรายวชิา 3.75 0.86 มาก 
  สําหรับผูเรียน (course syllabus)       

15 การใชส่ือเทคโนโลยีประกอบการการเรียนการสอน 3.52 0.94 มาก 

  รวม 3.83 0.57 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงวานิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนดานกระบวน 

การเรียนการสอนโดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก  และเม่ือพจิารณารายขอ พบวาทุกขอมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 
ตาราง 7 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
        การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
        มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานการวัดผลและประเมินผล เปนรายขอ 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล  นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 การใชวิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนของนิสิต 3.82 0.69 มาก 
  ในแตละรายวชิา       

2 การใชเกณฑตัดสินผลการเรียนในแตละรายวิชา 3.78 0.69 มาก 

3 การวัดผลและประเมินผลในการสอบภาคทฤษฎี 3.73 0.74 มาก 

4 การวัดผลและประเมินผลในการสอบภาคปฏิบัติ 3.81 0.76 มาก 
 

X

X
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล  นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

5 ขอสอบที่ใชในการวัดผลและประเมินผลในภาคทฤษฎี 3.69 0.77 มาก 
  ในแตละรายวชิา       
6 
 

การใชวิธกีารวดัผลและประเมินผลทีห่ลากหลายใน 
แตละลักษณะของเนื้อหารายวิชา 

3.77 
 

0.73 
 

มาก 
 

7 การใชวิธกีารวดัผลและประเมินจากการแสดงผลงาน 3.93 0.77 มาก 
  ทางดานนาฏศิลป       
8 
 

การใชวิธกีารวดัผลและประเมินผลจากแฟมสะสม
ผลงาน 

3.69 
 

0.84 
 

มาก 
 

9 ความยุติธรรมในการวัดผลและประเมินผล 3.78 0.82 มาก 

10 การแจงผลการเรียนใหนิสิตทราบ 3.73 0.87 มาก 

  รวม 3.77 0.54 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวานิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเกื้อหนนุ เปนรายขอ 

 

ดานปจจัยเกื้อหนนุ  นิสิต (n = 195) 
  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 ขนาดของหองเรียนกับจํานวนนิสิตในแตละรายวิชา 3.25 1.22 ปานกลาง 

2 ความทันสมัยของส่ือการเรียนการสอน เชน วิทย ุ 3.32 1.03 ปานกลาง 
  เทปบนัทึกเสียง วีดีทัศน       

3 ส่ือการเรียนการสอนทีน่ํามาใชในภาคทฤษฎี 3.47 0.94 ปานกลาง 

4 ส่ือการเรียนการสอนทีน่ํามาใชในภาคปฏิบัติ 3.43 0.92 ปานกลาง 

5 จํานวนอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนกับจํานวนนิสิต 3.31 1.03 ปานกลาง 

6 ตํารา หนงัสือ หรือแหลงขอมูลสําหรับนิสิตใชศึกษา  3.33 0.94 ปานกลาง 

  
คนควา ในการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ       

7 การจัดหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 3.36 1.07 ปานกลาง 

8 การจัดหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 3.27 1.11 ปานกลาง 
9 
 

ความทันสมัยของ ตํารา หนงัสือ เอกสาร วารสารทาง
วิชาการ หรือแหลงขอมูลตางๆทางดานนาฏศิลป 

3.38 
 

0.97 
 

ปานกลาง 
 

10 
 

แสงสวาง การจัดระบบระบายอากาศ และระบบการ
เก็บเสียงภายในหองเรียน 

3.25 
 

1.16 
 

ปานกลาง 
 

11 สภาพแวดลอมตางๆของหองเรียน ในภาคทฤษฎี  3.21 1.06 ปานกลาง 
  เชน โตะ เกาอ้ี หนาตาง ฯลฯ       

12 
 

สภาพแวดลอมตางๆของหองเรียน ในภาคปฏิบัติ เชน 
พรม กระจก บาร หนาตาง ฯลฯ 

3.05 
 

1.16 
 

ปานกลาง 
 

  รวม 3.30 0.87 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 8 แสดงวานิสิตมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง 

X
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 ตอนท่ี 3    ตามความมุงหมายของการวจิัยขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทยีบทศันะของนิสิตที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามเพศ วชิาเอก โดยใชการทดสอบ
ที  (t-test) สวนตัวแปรชั้นปและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมลูโดยหาคาแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิจึง
ทําการทดสอบเปนรายคูโดยวธิีของเชฟเฟ ดังแสดงในตาราง 9 – 23 
 
ตาราง 9 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย  เพศหญิง      
(n = 45) (n = 150) t p 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป  

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 S.D. 
 

 S.D. 
     

1. ดานหลักสูตร 3.87 0.46 3.75 0.53 1.35 .177 
2. ดานอาจารย 4.30 0.52 4.02 0.58 2.96 .003 
3. ดานกระบวนการการเรียนการสอน 4.01 0.45 3.77 0.59 2.55 .012 
4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.88 0.53 3.74 0.54 1.57 .119 
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน 3.43 0.91 3.26 0.85 1.12 .262 

รวม 3.90 0.44 3.71 0.51 2.23 .027 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนในดาน
หลักสูตร ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนนุ นิสิตมีความคิดเห็นไมแตกตางกนั 
 
 
 
 

X X



                                                             

 

71 

 

ตาราง 10 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตที่มีตอ 
       การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามวิชาเอก 
 

นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล     
(n = 94) (n = 101) t p 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป  

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 S.D. 
 

 S.D. 
     

1. ดานหลักสูตร 3.79 0.49 3.77 0.54 0.38 .706 
2. ดานอาจารย 4.04 0.58 4.12 0.58 0.94 .348 
3. ดานกระบวนการการเรียนการสอน 3.78 0.49 3.88 0.63 1.24 .217 
4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.71 0.49 3.84 0.57 1.74 .083 
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน 3.39 0.73 3.21 0.97 1.43 .154 

รวม 3.74 0.47 3.76 0.54 0.25 .800 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตวิชาเอกนาฏศิลปไทย และนสิิตวิชาเอกนาฏศิลปสากล มี
ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตที่มีตอ 
      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
      มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามช้ันป 
 

ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3  ชั้นปที ่4 
(n = 47) (n = 40) (n = 59) (n = 49) 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี  
คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
1. ดานหลักสูตร 4.12 0.52 3.67 0.48 3.67 0.49 3.68 0.44 
2. ดานอาจารย 4.40 0.46 4.01 0.67 4.01 0.59 3.91 0.47 
3. ดานกระบวนการการเรียนการ   
สอน 4.10 0.50 3.83 0.49 3.71 0.48 3.70 0.68 
4. ดานการวัดผลและประเมินผล 4.03 0.54 3.76 0.54 3.62 0.53 3.72 0.47 
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน 4.05 0.52 3.33 0.49 2.78 0.94 3.18 0.66 

รวม 4.14 0.43 3.72 0.45 3.57 0.50 3.63 0.42 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตทุกชัน้ปมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
วามีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตชั้นปที ่1 นิสิตชั้นปที ่2 นิสิตชั้นป
ที่ 3 กับช้ันปที ่4 มีความคิดเห็นวา ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน และ
ดานการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก และนิสิตชั้นปที ่2 นิสิตชั้นปที ่3 กบัช้ันป
ที่ 4 มีความคิดเห็นวาดานปจจัยเกื้อหนนุมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X



                                                             

 

73 

 

ตาราง 12  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอ 
        การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
        มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามช้ันป 
 

  

 การจัดการเรียนการสอน 

  

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 3 7.08 2.36 10.08 .001 
  ภายในกลุม 191 44.70 0.23     
  รวม 194 51.78       
2. ดานอาจารย ระหวางกลุม 3 6.71 2.24 7.36 .001 
  ภายในกลุม 191 58.09 0.30     
  รวม 194 64.80       
3. ดานกระบวนการการเรียน
การสอน ระหวางกลุม 3 5.13 1.71 5.74 .001 
  ภายในกลุมรวม 191 56.92 0.30     
   194 62.05       
4. ดานการวัดผลและ
ประเมินผล ระหวางกลุม 3 4.70 1.57 5.78 .001 
  ภายในกลุม 191 51.83 0.27     
  รวม 194 56.53       
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน ระหวางกลุม 3 42.53 14.18 26.50 .001 
  ภายในกลุม 191 99.51 0.54     
  รวม 194 142.04       

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 3 9.87 3.29 15.98 .001 
  ภายในกลุม 191 39.34 0.21     
  รวม 194 49.21       

  
 จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตชั้นปที่1 นิสิตชั้นปที ่2 นิสิตชั้นปที ่3 และนิสิตชั้นปที่ 4   มี
ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละดานแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง 
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สถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคูดังแสดงในตาราง 13 - 18 
 

ตาราง 13 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดานหลักสูตร จาํแนกตามช้ันป เปนรายคู 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 13 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานหลักสูตรแตกตางกับ นสิิตชั้นปที ่2, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตาง  
 

ตาราง 14 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดานอาจารย จําแนกตามช้ันป เปนรายคู 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 
ดานหลักสูตร 

 4.12 3.67 3.67 3.68 
ชั้นปที ่1 4.12   *  * * 
ชั้นปที ่2 3.67       
ชั้นปที ่3 3.67        
ชั้นปที ่4 3.68     

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 
ดานอาจารย 

 4..40 4.01 4.01 3.91 
ชั้นปที ่1 4.40   *  * * 
ชั้นปที ่2 4.01       
ชั้นปที ่3 4.01        
ชั้นปที ่4 3.91     

X

X
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 จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานอาจารยแตกตางกับ นิสิตที่ชั้นปที่ 2, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตาง 
 
ตาราง 15 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการเรียนการสอน จาํแนกตามช้ันป เปนรายคู 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 15 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานการเรียนการสอนแตกตางกับ นิสิตชัน้ปที ่3 และ 4 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบ
ความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ดานกระบวนการ 
เรียนการสอน  4.10 3.83 3.71 3.70 

ชั้นปที ่1 4.10     * * 
ชั้นปที ่2 3.83       
ชั้นปที ่3 3.71        
ชั้นปที ่4 3.70     

X
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล จําแนกตามช้ันป เปนรายคู 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดและประเมินผลแตกตางกับ นสิิตชั้นปที ่3 และ 4 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ สวนคูอ่ืน ๆ ไม
พบความแตกตาง 
 

ตาราง 17 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเกื้อหนนุ จาํแนกตามชั้นป เปนรายคู 
 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล  4.03 3.76 3.62 3.72 

ชั้นปที ่1 4.03     * * 
ชั้นปที ่2 3.76       
ชั้นปที ่3 3.62        
ชั้นปที ่4 3.72     

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 
ดานปจจัยเกื้อหนนุ 

 4.05 3.33 2.78 3.18 

ชั้นปที ่1 4.05   *   * * 

ชั้นปที ่2 3.33     *  

ชั้นปที ่3 2.78        

ชั้นปที ่4 3.18     

X

X
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 จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานปจจัยเกื้อหนนุแตกตางกับนิสิตชัน้ปที ่2, 3 และ 4 นสิิตชั้นปที ่2 มีความคิดเหน็แตกตางกับนิสิต
ชั้นปที ่3 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
  
ตาราง 18 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทกุดาน จาํแนกตามช้ันป เปนรายคู 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 18 แสดงวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
แตกตางกับ นสิิตชั้นปที ่2, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชั้นปที่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 
โดยรวมทกุดาน 

 4.14 3.72 3.57 3.63 
ชั้นปที ่1 4.14   *   * * 
ชั้นปที ่2 3.72       
ชั้นปที ่3 3.57        
ชั้นปที ่4 3.63     

X
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ตาราง 19 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตที่มีตอ 
       การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า 

(n = 94) (n = 71) (n = 30) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ดานหลักสูตร 3.76 0.50 3.86 0.54 3.65 0.51 
2. ดานอาจารย 4.16 0.54 4.11 0.60 3.78 0.58 
3. ดานกระบวนการการเรียนการสอน 3.81 0.61 3.91 0.51 3.69 0.50 
4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.77 0.56 3.85 0.55 3.59 0.41 
5. ดานปจจัยเกื้อหนุน 3.09 0.89 3.61 0.80 3.23 0.76 

รวมทุกดาน 3.71 0.50 3.87 0.51 3.59 0.45 

 
จากตาราง 19 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง ปานกลาง และตํ่า มี

ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมวามีความเหมาะสมระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนราย
ดาน พบวา นสิิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า มีความ
คิดเห็นวาดานปจจัยเกื้อหนนุมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอ 
       การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี  

สาขาวิชานาฏศิลป 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 2 1.06 0.53 2.01 .137 
  ภายในกลุม 192 50.71 0.26     
  รวม 194 51.77       

2. ดานอาจารย ระหวางกลุม 2 3.35 1.67 5.22 .006 
  ภายในกลุม 192 61.46 0.32     
  รวม 194 64.81       

3. ดานกระบวนการการเรียนการสอน ระหวางกลุม 2 1.11 0.55 1.75 .177 
  ภายในกลุม 192 60.94 0.32     
  รวม 194 62.05       

4. ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 2 1.44 0.72 2.52 .083 
  ภายในกลุม 192 55.09 0.29     
  รวม 194 56.53       

5. ดานปจจัยเกื้อหนุน ระหวางกลุม 2 10.96 5.48 7.82 .001 
  ภายในกลุม 192 131.08 0.70     
  รวม 194 142.04       

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 2 1.88 0.94 3.80 .024 
  ภายในกลุม 192 47.34 0.25     
  รวม 194 49.22       

 
 จากตาราง 20 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง ปานกลาง และตํ่ามี
ความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวม ดานอาจารย และดานปจจัยเกื้อหนนุแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง ในกรณีทีพ่บความแตกตาง
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อยางมีนยัสําคัญทางสถิติจงึทาํการทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียเปนรายคูโดยใชวิธขีอง
เชฟเฟ ดังแสดงในตาราง 20 – 22 
 
ตาราง 21 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานอาจารย จําแนกตามผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนรายคู 

 

  ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า 
ดานอาจารย 

 4.16 4.11 3.78 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง 4.16     * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 4.11     * 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า 3.78       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 21 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับปานกลางมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนดานอาจารยแตกตางกับ นสิิต
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 

ตาราง 22 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเกื้อหนนุ จาํแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายคู 

 

  ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า 
ดานปจจัยเกื้อหนนุ 

 3.09 3.61 3.23 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง 3.09   *   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 3.61       

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า 3.23       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

X

X
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 จากตาราง 22 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงมีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนดานปจจัยเกื้อหนุนแตกตางกบันิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
ปานกลาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 23 การทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
       มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทกุดาน จาํแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนรายคู 
 

  ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า 
โดยรวมทกุดาน 

 3.71 3.87 3.59 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง 3.71       
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 3.87     * 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า 3.59       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 23 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปานกลางมีความคิดเหน็
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมทกุดานแตกตางกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่าอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

 
  
 

X
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย 
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวดัผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ 
ในแตละดาน จําแนกตามเพศ วิชาเอก ระดับช้ันป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชานาฏศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 195 
คน   
               2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียน 
การสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานปจจัยเกื้อหนุนตางๆ จาํนวน 63 ขอ ลักษณะของ
แบบสอบถามมาตราสวนคา 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) แบบสอบถามมีคาความเชื่อมัน่
เทากับ .971 
               ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง โดยมีการสง
แบบสอบถามออกไป 195 ฉบับ และไดรับคืน 195 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคา 
รอยละ 

 
 



                                                             

 

83 

 

 2. ศึกษาการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียน 
การสอน ดานวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุนตามความคิดเห็นของนิสิตโดยรวมและใน
แตละดาน วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานาฏศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จาํแนกตามเพศ 
วิชาเอก โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรชั้นปและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมลูโดย
หาคาแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varience) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธขีองเชฟเฟ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน และ 
ดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเวนดานปจจัยเกื้อหนุนที่มีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง 

2. นิสิตชายกับนสิิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกนั 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตชายกับนิสิตหญิงมีความคิดเหน็
แตกตางกนัในดานอาจารย และดานกระบวนการการเรียนการสอน สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตาง 

3. นิสิตวิชาเอกนาฏศิลปไทยกบันิสิตวิชาเอกนาฏศิลปสากลมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนโดยรวม และในแตละดานไมแตกตางกนั 

4. นิสิตชั้นปที่ 1 กับนิสิตชัน้ปที ่2, 3 และ 4 มคีวามคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
ดานอาจารย ดานปจจัยเกื้อหนนุและโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
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การอภิปรายผล 
 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 
พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร ดานอาจารย 
ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก สวน
ดานปจจัยเกื้อหนนุ  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอนาํเสนอการอภิปรายเปนรายดาน
ดังนี ้
 
 1.1 ดานหลักสูตร การทีน่ิสิตมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้นี้อาจ
เปนเพราะหลักสูตร มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลปและ
การแสดง และสรางบุคลากรที่มีคุณภาพออกสูสังคม นอกจากนี้ หลักสูตรไดสงเสริมใหนิสิตสามารถ
นําความรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่ไดศึกษามาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใชในการประกอบ
อาชีพในสาขานาฏศิลป พรอมทั้งนาํเสนอสูสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี และสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยในอนาคต อีกทัง้ยังสงเสริมและพัฒนา
บุคคลิกภาพของนิสิตใหมีความพรอมในการแสดงออก ซึ่งการแสดงออกมีความจําเปนอยางมากใน
การประกอบอาชีพเพื่อสรางความประทับใจใหกับผูชม รวมไปถึงเสริมสรางความมัน่ใจ เชื่อมั่นใน
ตนเองและการเคารพในการแสดงความคิดเห็นอีกดวย นอกจากนี ้หลักสูตรที่ทางสาขาวิชาไดจัดให
นิสิตเรียนในแตละชั้นปมีความเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกนั อีกทัง้มีความทนัสมัยและมีเนื้อหา
ที่เหมาะกับสภาพการณในปจจุบันมีความเหมาะสมอีกดวย ทั้งนี้ การจัดการและพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 38-39) ที่ไดกลาวถงึ
หลักสูตรวาเปนหลักและหวัใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูเปาหมายของการศึกษา 
ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย อีกทัง้หลักสูตรยังเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาและเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียนได
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา ผลการวิจยัขางตนสอดคลองกับงานวจิัยของ ธวัลรัตน พลเจริญ 
(2546: 36) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของนิสิตที่มตีอการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตมทีศันะวาการจัด
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก   
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  1.2 ดานอาจารย จากการศึกษาพบวา มคีวามเหมาะสมในระดับมาก ทัง้นี้ อาจเปน
เพราะนิสิตมีความเหน็วาอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถในวิชาที่สอน มีความต้ังใจและความ
กระตือรือรนในการสอน และมีบุคลิกภาพลักษณะเหมาะสมกับความเปนครู อีกทั้งยงัมีความสามารถ
ในการถายทอดองคความรูภาคทฤษฏีทีน่ําไปสูภาคปฏิบัติ มีความใฝรูและการพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องเพื่อคุณภาพของการเรียนการสอน และมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใน
การสอนและเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อสอนเสริมใหแกนิสิต ทั้งนีท้างสาขาวิชานาฏศิลปไดมีการเชิญ
อาจารยหรือบุคคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอน เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ตลอดใหนิสิตไดเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบจากอาจารยหรือบุคลากรภายนอกมหาวทิยาลัย ซึง่
คุณสมบัติดังกลาวสอดคลองกับวมิลศรี อุปรมัย (2553 :259) ไดกลาวถึง จรรยาบรรณของอาชีพครู 
วา ศรัทธาในอาชีพครู ฝกฝนหาความรู เสียสละรับผิดชอบในหนาที่การงานและบําเพญ็ตนเพื่อ
ประโยชนของสังคม อีกทั้งทายาครูจําเรียง พุธประดับ (2545 : 45) ไดกลาวถึง แนววิธีการครองตัวและ
ครองงานวา ผูสอนจะตองความรูความสามารถทางศิลปะ เปนส่ิงที่มคีวามสําคัญเปนอยางยิง่ ผูที่จะ
เปนศิลปนจะตองหม่ันฝกฝนสั่งสมประสบการณ ในขณะเดียวกนักค็วรที่จะเขาใจในความถนัดของ
ตนเองอยางถองแท ควรแสวงหาความโดดเดนที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองและนํามาใชเมื่อมี
โอกาส ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับงานวิจยัของสุรวีย เพียรเพชรเลิศ (2544 : 6) ที่ได
ทําการศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิตมีความคิดเหน็วาดานผูสอนมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  
 
  1.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา มีความเหมาะสมระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปสวนมากจะสอนโดย 
การสาธิตและใหนิสิตเลียนแบบใหปฏิบัติดวยตนเองโดยมีอาจารยดูแลควบคุมและแกไขขอบกพรอง 
ทําใหนิสิตสามารถเรียนรูและเขาใจเนื้อหาไดอยางลึกซึง้และเขาใจในเนื้อหาภาคปฏิบัติเปนอยางดี 
เพราะนิสิตไดรับการสอนภาคปฏิบัติมาแลว ประกอบกับอาจารยผูสอนสามารถใหคําแนะนาํกับนิสิต
ไดดี และมีความมุงมั่นในการที่จะผลิตบุคลากรทางดานสาขาวิชานาฏศิลปที่มีประสิทธิภาพออกสู
สังคม รวมไปถึงความสอดคลองของการจัดการเรียนการสอนในแตละชั้นป พรอมทัง้ยังไดมกีารจดั 
การเรียนการสอนทีห่ลายหลากรูปแบบและยังเสริมสรางจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย อีกทั้งยังไดใชส่ือการเรียนการสอนนํามาประยุกตใชใน
การเรียนการสอน ดังนัน้ นิสิตจึงมีความสนใจกับส่ือเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนมากข้ึน เพราะ
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เทคโนโลยทีี่เหมาะสมจะสามารถชวยดึงดูดความสนใจของนิสิตและเสริมสรางความรูความเขาใจใน
บทเรียนไดเปนอยางดี ทั้งนี้ หากมีการนําเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใชในการเรียนการสอนประกอบ 
การสอนดวยวธิีการสาธิตของอาจารย จะทาํใหนิสิตสามารถเขาใจในบทเรียนไดอยางลึกซ้ึงมากข้ึน ซึ่ง
เปนกระบวนการสอนตามแนวคิดของวมิลศรี อุปรมัย (2553 : 305-306) ไดกลาวถงึแนววิธกีารสอน
นาฏศิลปวา การปลูกฝงใหมนีิสัยรักการฝกทักษะดานนาฏศิลปการเรียนรูจากงายไปสูยาก เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรค การเช่ือมโยงความรู การพัฒนาความรูทักษะนาฏศิลปและ
สรางเสริมประสบการณดานนาฏศิลป ผลการวิจยัขางตนสอดคลองกบังานวิจยัของ พจณิชา จนัทรศิริ 
(2552: 111-112) ที่ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัทัศนะตอการเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทยของ
นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคไทยและนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา กลุมนกัศึกษาวิชาเอกนาฏศิลปไทยมีความเหน็วามี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
 
  1.4 ดานการวดัผลและประเมินผล จากการศึกษาพบวา มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ทัง้นี้อาจเปนเพราะอาจารยไดปฏิบัติตามหนาที่ตามหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีความชัดเจนและแจงถึงเกณฑตัดสินผลการเรียนในแตละรายวิชาทั้งในภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีระบบการประเมินที่เช่ือถือได มีความยุติธรรมและเปนไปตามเกณฑการวัดผล
ที่ไดกําหนดไว อีกทัง้ไดมีการใชวิธีการวัดผลและประเมินผลทีห่ลากหลายในแตละลักษณะของเนือ้หา
รายวิชา และประเมินจากการแสดงผลงานทางดานนาฏศิลป ตลอดจนใชวิธกีารวดัผลและประเมินผล
จากแฟมสะสมผลงาน ซึง่มคีวามยุติธรรมในการวัดผลและประเมินผลเปนอยางดี ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลดังกลาวสอดคลองกับไพศาล หวงัพานิช (2526: 4) สรุปไววา การพิจารณาความเหมาะสม 
หรือการหาคุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรมของผลการเรียนทางวิชาการ ผลการเรียนทางดาน
ปฏิบัติ โดยจะตองอาศัยการเก็บรวมรวบขอมูลที่ไดจากการวัดเปนหลักในผลการเรียนทางวิชาการ 
และการใชวิจารณญาณพิจารณาโดยละเอียดแลวจึงนําเอามาประมวลผลออกมาเปนผลการเรียน
ภาคปฏิบัติ เปนตน ผลการวจิัยขางตนสอดคลองกับงานวิจยัของ บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร (2546 : 
97) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปและการละคร ในหลักสูตรปริญญาตรี
ของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ตามทัศนะของอาจารยและนกัศึกษา พบวา ดานการวัดผลและ
ประเมินผล นกัศึกษามีความเหน็วา มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
 
 



                                                             

 

87 

 

  1.5 ดานปจจัยเกื้อหนนุ จากการศึกษาพบวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิตมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมตางๆของหองเรียน ในภาคปฏิบัติ เชน พรม 
กระจก บาร หนาตาง ฯลฯ ยงัไมเพยีงพอตอความตองการของนิสิต พืน้ที่สําหรับการเรียนการสอนมี
จํากัดไมเพยีงพอ หองเรียนไมเอ้ือตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัย
กอต้ังมาเปนระยะเวลานาน ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนยังไมสามารถกระตุนนิสิตใหเกิด 
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ อีกทัง้ตํารา หนังสือ หรือแหลงขอมูลสําหรับนิสิตใชศึกษา คนควา 
ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยังมีนอยและไมทันสมัย ทําใหนิสิตเกิดความลําบาก
ในการศึกษาหาขอมูลเพื่อนําเอามาใชในการเรียนรูหรือการสรางแรงบันดาลใจใหมๆใหกับ 
การสรางสรรคผลงาน อีกทัง้ความทันสมัยของส่ือการเรียนการสอน เชน วิทยุ เทปบันทกึเสียง วีดีทัศน 
และจํานวนอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนกับจํานวนนิสิต ที่นาํมาใชในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ยัง
ไมทันสมยั และไมพียงพอตอความตองการของนิสิต ตลอดจนชํารุด ทรุดโทรม ควรไดรับการปรับปรุง 
ซอมแซมและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอสภาพแวดลอมใน 
การจัดการเรียนการสอน เพือ่เสริมสรางความใฝรู ใฝเรียนใหกับนิสิตอีกดวย ทัง้นี้สอดคลองกับแนวคิด
ของพิมพันธ เดชะคุปต (2544: 10–14) ที่กลาวถึงลักษณะของหองเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพท่ี
ดีและเหมาะสม ซึ่งควรมีสีสันนาดู เหมาะสมสบายตา อากาศถายเทดีและปราศจากเสียงรบกวน 
กวางขวางพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน และจริยาวลี ดีภัก (2531: 9-20) ไดอธิบายองคประกอบที่
จําเปนสําหรับการเรียนในชัน้เรียนบัลเลตสรุปไดวา ในชัน้เรียนภาคปฎิบัติจะตองจัดสภาพแวดลอมให
มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปน กระจก บาร พืน้หอง แสงสวาง ตลอดจนส่ือ 
การเรียนการสอนทกุชนิด ใหอยูในสภาพทีดี่ มีความพรอมและทนัสมัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยันี้
สอดคลองกับงานวิจยัของ นิวัฒน วรสาร (2550 : 93) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตที่มี
ตอคุณภาพการจักการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ใน
องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ทางดานปจจัยเกือ้หนนุ
การศึกษา นิสิตมีความคิดเห็นวาดานปจจัยเกื้อหนนุทางดานการศึกษามีคุณภาพในระดับปานกลาง 
นอกจากนี ้สุมติรา ชิตามร (2546 : 63) ยงัไดทําการศึกษาเร่ืองทัศนะของนิสิตที่มีตอสภาพแวดลอม
ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานสิิตมีทัศนะวาสภาพแวดลอมของมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒดานอาคารสถานที่เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  
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 2. นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละ
ดานไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะนิสิตชายและนิสิตหญิงได
รับรูและเรียนในเนื้อหาสาระในแตละรายวชิาลักษณะเดียวกนั ซึง่หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยถกู
ออกแบบอยางถูกตองเหมาะสมกับนิสิตทัง้เพศชายและหญิง รายวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระบบการสอนก็มีในลักษณะเดียวกนั ทําใหนิสิตชายและนิสิตหญิงมีความรู ความเขาใจและ
ความสามารถในลักษณะเดียวกนั อีกทัง้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของผูสอน การเขาช้ันเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยงัสงเสริมใหนิสิตชายและนิสิตหญิงทาํงานรวมกนัอยางเปนระบบ 
และความเอาใจใสของอาจารยทกุทานทีม่อบใหกับนิสิตทุกคนอยางเทาเทียมกัน รวมถงึการวัดและ
ประเมินผลผูสอนยังไดใชหลักเกณฑการพจิารณาในหลักเกณฑเดียวกันทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง 
ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมตางๆ บรรยายกาศการจัดการเรียนรู อาคาร สถานที่ ตลอดจนส่ือ 
การเรียนการสอนก็อยูในลักษณะเดียวกัน จึงทาํใหเกิดความรูสึกและมคีวามคิดเหน็แบบเดียวกนั 
ดังนัน้ เพศจึงไมใชตัวแปรทีม่ีอิทธพิลที่จะสงผลทาํใหเกดิความแตกตางทางความคิดเห็น 

ดังที่ โสภาพรรณ ตันตยาคม และสมบัติ วัจนะสาลิกากลุ (2523 : 71) กลาววาทัง้ชายและหญิงไดรับ
การอบรมและการปฏิบัติคลายคลึงกัน มีโอกาสในการแสดงออกเทากนัจึงสงผลใหความคิดเห็นไม
แตกตางกนั ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของปยาภรณ ลักษมีพิเชษฐ (2547 : 88) ที่ไดศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวชิาชีพครูของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม พบวา 
นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูโดยรวมและในแตละดาน
ไมแตกตางกนั 

 
 3. นิสิตที่กาํลังศึกษาในวิขาเอกนาฏศิลปไทยและวิขาเอกนาฏศิลปสากลมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะ นิสิตที่กาํลังศึกษาในวิชาเอกนาฏศิลปไทยกับวิชาเอกนาฏศิลปสากล ได
เรียนในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งมีจํานวนรายในวิชาหมวดวชิาพืน้ฐาน หมวดวิชาเอกบังคับเฉพาะดาน
เทากัน ถงึแมวาจะไมใชสาขาวิชาเอกเดียวกัน แตหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระในแตละรายวิชา รวมไปถึง
กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ มีจุดมุงหมาย และสงเสริมทางดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรคใหกับนิสิตทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในบางรายวิชานิสิตวิชาเอกนาฏศิลปไทยและ
วิชาเอกนาฏศิลปสากลก็ไดเรียนดวยกัน และอาจารยผูสอนก็เปนกลุมเดียวกนั ซึง่ไดรับการสอน อบรบ 
ดูแลเอาใจใส การจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน ทาํใหนิสิต
วิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากลมีแนวความคิด การปฏิบัติตนไปในแนวทางเดียวกัน 
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และการจัดสภาพแวดลอมตางๆ นิสิตวิชาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากลไดอยูในพืน้ที่
บริเวณเดียวกนั ซึง่บรรยากาศของการจัดหองเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แหลงคนควา 
การเรียนรู ส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนก็อยูในสภาพและบรรยากาศเดียวกนั 
ทําใหนิสิตวชิาเอกนาฏศิลปไทยและวิชาเอกนาฏศิลปสากลมีความรูสึกและความคิดเห็นเหมือนกนั 
ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของสําเนาว ขจรศิลป (2538: 78-80) ที่กลาววา การทีน่ักศึกษาไดรับอิทธิพล
การอยูในสภาพแวดลอมทีม่ลัีกษณะเดียวกัน ยอมสงผลตอความคิด คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม
ของนักศึกษา จึงทาํใหนักศึกษามีทัศนะหรือความคิดที่คลายกนั ซึง่ผลการวิจยัคร้ังนีส้อดคลองกับ
งานวิจยัของนวิัฒน วรสาร (2550 : 152) ไดวิจัยเร่ืองความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตสาขาวิชากลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี มีความคิดเหน็ตอ
คุณภาพการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละ
ดานไมแตกตางกนั 
 
 4. นิสิตที่ศึกษาในช้ันปตางกนัความคิดเหน็ของนิสิตที่มตีอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวมในแตละดานแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ พบวา นิสิตชั้นปที ่1 มีความห็นแตกตาง
กับนิสิตชัน้ปที ่2 นิสิตชัน้ปที ่3 และนิสิตชัน้ปที ่4 ในทุก ๆ ดาน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากนิสิตปที1่ เพิง่เขา
มาเรียนในมหาวิทยาลัย มีความอยากรู อยากเรียนและใหความสนใจเปนพเิศษในทกุๆดาน จึงทําให
นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเหน็แตกตางกับนิสิตชั้นปอ่ืน ๆ ประกอบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความทันสมัยใหสามารถดึงดูดความสนใจของนิสิต พรอมทัง้กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนและ
ความสนใจในการศึกษาหาความรูในสาขาของตนเองมากย่ิงข้ึน ทัง้นีน้ิสิตในช้ันปที ่1 ตองเรียนที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ตามขอกําหนดและนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ทําใหนิสิต
ชั้นปที่1 ตองอยูในสภาพการณและสภาพแวดลอมตางๆที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมแตกตางกนัไปจาก นิสิตชั้นป 2 ชั้นปที ่3 และช้ันปที ่4 ที่เจอสภาพการณและสภาพแวดลอมที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร นอกจากนีโ้ดยสวนใหญในชั้นปที ่1 รายวิชาที่ไดเรียนจะ
เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปมากกวารายวิชาเอก และอาจารยผูสอนยงัเปนคนละกลุมกนัจึงทําใหเกิด
ความแตกตางในกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้สภาพแวดลอมตางๆ ส่ือการเรียนการสอน 
บรรยากาศของอาคาร สถานที่ตางๆ ยังมคีวามแตกตางกัน ทาํใหนิสิตชั้นปที่1 มีความเหน็แตกตางไป
จากช้ันปอ่ืนๆ ดังที่ ไพฑูรย สินลารัตน. (2525: 203) กลาววา การเรียนรูของนกัศึกษามีความแตกตาง
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กันไปในแตละช้ันป ผูสอนคววรปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนตามสมควร ไม
ควรเลือกวิธีเดียว อยางเดียวกับนักศึกษาทกุชั้นป สอดคลองกับงานวิจยัของ กิง่แกว เอ่ียมแฉลม 
(2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพิมุข มหาเมฆ ตามทัศนะของนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่
ศึกษาอยูในชัน้ปตางกัน มทีศันะตอสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแตละดานแตกตาง
กัน 
  
 5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกนั มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานอาจารย ดานปจจัยเกื้อหนนุและโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืนๆไม
พบควมแตกตาง โดยพบวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสูง กบันิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับกลาง มีความคิดเห็นแตกตางจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับตํ่า ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปจจัยสวนบุคคลของนิสิตทีท่ีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า ไมไดต้ังใจเขามาศึกษาใน
สาขานี ้และอาจเปนเพราะนิสิตที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่ามคีวามรูพืน้ฐานนอย และทําความ
เขาใจกับเนื้อหาหลักสูตรไดชากวานิสิตกลุมที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับปานกลางและสูง อีกทัง้
ยังไมมีความมุงมั่น ความสนใจและความอดทนในการจัดการเรียนการสอนมากเพยีงพอ จงึทาํให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ตํ่า ซึง่อาจารยไดจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
ชวยสงเสริมความรู ความเขาใจและความสามารถของนสิิตมากยิง่ข้ึน หากแตนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับตํ่าไมมีความมุงมัน่ ไมมีความสนใจและความรับผิดชอบ ความกระตือรือรนมาก
เทาที่ควรจงึทาํใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับตํ่า อีกทั้งยังสงผลกระทบทําใหมีความรูสึกและ
ทัศนคติที่ไมดีตออาจารยผูสอน รายวิชาหรือกลุมเพื่อนนิสิตอีกดวย และนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสูงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดานปจจัยเกื้อหนนุแตกตางกับนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง ทัง้นี้อาจเปนเพราะนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง 
เปนนิสิตที่มพีืน้ฐานทางดานสติปญญาดี มีความมุงมั่นในการศึกษา ทําใหนิสิตมีความกระตือรือรน มี
ความรับผิดชอบในตนเองสูง อีกทั้งยังมีความตองการสภาพแวดลอม บรรยายกาศทีดี่ เพื่อสงเสริมตอ
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมและสมบูรณในทุกๆดาน มากกวานิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง สวนดานหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน และ 
ดานการวัดผลและประเมินผลไมพบความแตกตาง ทั้งนีอ้าจเปนเพราะนิสิตทีท่ี่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับสูง ปานกลาง และตํ่า ไดเรียนในหลักสูตรเดียวกนั รวมไปถึงกระบวนการเรียนการสอน
ที่ผูสอนไดสอนใหนิสิตมีความรู ความเขาใจและความสามารถอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนการวดัผล
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และประเมินผลก็ทําในรูปแบบเดียวกัน จงึทาํใหนิสิตทีท่ี่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง ปานกลาง 
และตํ่า มีความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนไมแตกตาง ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2538 : 13) 
กลาววา นิสิตนักศึกษาที่มีระดับสติปญญาสูงจะสามารถเรียนรูและเกดิการพัฒนาในดานตางๆ ได
ดีกวาผูที่มีสติปญญาตํ่ากวา ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ณัฐพล พุมชุมพล (2546 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเร่ือง ทศันะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ของคณะวศิวกรรมศาสตร ม 
หาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง มทีัศนะของนิสิต
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ 
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั ยกเวนดานหลักสูตร โดยนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสูงมีทัศนะแตกตางจากนิสิตทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า 
  
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนาํงานวิจัยไปใช 
 จากผลการศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตที่มตีอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
  1.1 ดานหลักสูตร จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก 
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน กลุมผูบริหารและคณาจารยที่เกี่ยวของควรมีการประชุม
รวมกัน และศึกษาความตองการของตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมยั สามารถผลิต
บุคลากรที่ตรงกับความตองการของตลาดและความตองการของนิสิต ซึ่งจะทําใหมีผูสนใจเรียนสาขา
นาฏศิลปมากยิ่งข้ึน 
  1.2 ดานอาจารย จากการศึกษาพบวา นสิิตมีความเหน็วาเหมาะสมในระดับมาก 
ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาอาจารยควรมีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิธีการสอน หรือ 
การเชิญผูทีม่ปีระสบการณจริงเกี่ยวกับเนือ้หาตาง ๆ ในหลกัสูตรมาเปนวทิยากรถายทอดความรูใหแก
นิสิต ซึง่จะทําใหนิสิตไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ทีน่อกเหนอืจากหลักสูตร และทราบหนทางในการเตรียม
ความพรอมตนเองกอนเขาสูตลาดเม่ือจบการศึกษา 
  1.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเห็นวา
เหมาะสมในระดับมาก ทัง้นีเ้พื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับนิสิตมากยิ่งข้ึนทางมหาวทิยาลัยควรจัด
กิจกรรมการแสดงข้ึนภายในมหาวิทยาลัยมากข้ึน เพื่อใหนิสิตไดแสดงความสามารถและเพิ่มพนู
ประสบการณจริง โดยเนนทีค่วามหลากหลายของกิจกรรม และเปดใหนิสิตทุกสาขาวิชาเอกไดเขารวม 
อีกทั้งนาํผลงานออกสูสาธารณชนอีกดวย 
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  1.4 ดานการวดัผลและประเมินผล จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเห็นวา
เหมาะสมในระดับมาก ทัง้นีท้างสาขาวิชาควรมีแนวทางการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงทาง
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการใหคะแนนจากเกณฑแฟมสะสมผลงานใหมากข้ึน เพื่อผลักดันใหนิสิตแสดง
ความสามารถและแสวงหาประสบการณจริงของการแสดงทางนาฏศิลป นอกจากนี ้ขอสอบที่ใชใน 
การวัดผลควรเปดใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรคมากข้ึนอีกดวย 
  1.5 ดานปจจัยเกื้อหนนุตาง ๆ จากการศึกษาพบวา นิสิตมีความเห็นวาเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง ทัง้นี้มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ หองเรียน 
แหลงการเรียนรู ขอมูลและส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ใหมีความทนัสมัยและเพยีงพอตอความ
ตองการของนสิิต เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทาํการประเมินหลกัสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของหนวยงานเอกชนและภาครัฐที่รองรับผลผลิตของสาขาวิชานาฏศิลป 
  2.2 ควรศึกษาการประเมินติดตามคุณภาพของนิสิต เพือ่ทราบขอบกพรอง จุดออน
ของหลักสูตร และหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  2.3 ควรศึกษาความคิดเหน็ของอาจารยของมหาวทิยาลัยอ่ืน ๆ ที่เปดสอนสาขา
นาฏศิลป และหนวยงานทีเ่กีย่วของกับวัฒนธรรมไทยหรือนาฏศิลป เพือ่ประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาการวางแผนและนโยบายที่ตรงตามความตองการของผูเรียนและตลาดที่จะรองรับนิสิตทีจ่บ
การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก   
หนังสือขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก  ข  
รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ  ดร. สุวพร ต้ังสมวรพงษ 
    ตําแหนง  อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา 
    สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ชื่อ  ดร. จารุวรรณ สกุลคู 
    ตําแหนง  อาจารยประจําสาขาวิชาการอุดมศึกษา 
    สังกัด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ชื่อ  ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย 
    ตําแหนง  คณบดี  
    สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก ค  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความคิดเห็นของนสิติที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี    
 สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพื่อเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอการจัดการ 

เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวชิานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล และ
ดานปจจัยเกื้อหนนุ ผลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูบริหารและอาจารย หลักสูตรปริญญาตรีของ
สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนาํเอาผลจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา
ตรีของสาขาวชิานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเหมาะสมและตรง
ตามจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามสภาพความเปนจริง ตามความคิดเห็นของทานและ
โปรดตอบขอคําถามทุกขอ จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาคําตอบที่ตรงกับของมูลสวนตัวของทาน 
1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 
 

2. ขณะนี้เปนนิสิตวิชาเอก 

 นาฏศิลปไทย 

 นาฏศิลปสากล 
 

3. ชั้นปทีก่ําลังศึกษา 

 ชัน้ปที ่1 

 ชั้นปที่ 2 

 ชั้นปที ่3 
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 ชัน้ปที ่4 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตต้ังแต 3.00 ข้ึนไป  

 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตต้ังแต 2.50-2.99 

 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตตํ่ากวา 2.50  
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 ปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ  
           ประเมนิผล และดานปจจัยเกื้อหนนุตางๆ 
 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเหน็ 
            ของทานเพียงชองเดียวเทานั้น 
   คาน้ําหนักคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้
 
 คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบมีความคิดเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบมีความคิดเห็นวาเหมาะสมมาก 
 คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบมีความคิดเห็นวาเหมาะสมปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบมีความคิดเห็นวาเหมาะสมนอย 
คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบมีความคิดเห็นวาเหมาะสมนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

113 

ระดับความเหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มาก 
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

นอย 
 
 
2 

นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานหลกัสูตร 
1. การจัดจํานวนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน………. 
2. การจัดจํานวนรายวิชาเอกบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ

ดานศิลปะการแสดง………………………… 
3. การจัดรายวิชาใหนิสิตเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี

...................................................................... 
4. จํานวนรายวิชาในภาคทฤษฏี................................ 
5. จํานวนรายวิชาในภาคปฎิบัติ................................ 
6. การจัดเนื้อหาของแตละรายวิชากับจํานวนหนวยกิต

....................................................................... 
7. ความสอดคลองและความตอเนื่องกันของเนื้อหา

รายวิชาในแตละช้ันป............................................ 
8. การจัดเนื้อหาในแตละรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ

ดาน สําหรับการนําไปประกอบอาชีพ.......... 
9. การจัดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับความ

ตองการของนิสิต.................................................. 
10. ความทันสมัยของเนื้อหาในแตละรายวิชากับ

สภาพการณในปจจุบัน....................... 
11. การจัดรายวิชาของหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะดานนาฏศิลปไทย..................................... 
12. การจัดรายวิชาของหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะดานนาฏศิลปสากล................................... 
13. การจัดเนื้อหาในแตละรายวิชาเพื่อสงเสริมใหผูเรียน

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค........................... 
14. การจัดเนื้อหาในแตละรายวิชาเพื่อสงเสริมใหผูเรียน

สามารถนําเอาไปประกอบอาชีพได............. 
15. การจัดเนื้อหาในแตละรายวิชาเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน................................. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 
............. 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 

 
............. 
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............. 
............. 
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............. 

 
............. 

 
............. 
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ขอเสนอเกี่ยวกับดานหลักสูตร 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

ระดับความเหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มาก 
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

นอย 
 
 
2 

นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานอาจารย 
1. ความรู ความเขาใจและความสามารถของผูสอนใน

การสอนรายวิชาตางๆ…………………………….. 
2. ความต้ังใจและความกระตือรือรนในการสอนของ

ผูสอน.................................................................. 
3. ความทุมเทและมุงม่ันในการสอนภาคทฤษฏี.......... 
4. ความทุมเทและมุงม่ันในการสอนภาคปฏิบัติ.......... 
5. การเตรียมการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา

............................................................... 
6. ความรับผิดชอบของผูสอนในดานการสอนและงาน

ดานตางๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนของ
สาขาวิชานาฏศิลป............................................... 

7. คุณธรรม จริยธรรมของความเปนอาจารยของผูสอน
.................................................................. 

8. ความสามารถของผูสอนในการถายทอดองคความรู
ภาคทฤษฏีที่นําไปสูภาคปฏิบัติ................... 

9. ความใฝรูและการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของ
ผูสอนเพื่อคุณภาพของการเรียนการสอน............... 

10. ความมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาในการสอนของผูสอน..................................... 

11. ความเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อสอนเสริมใหแกนิสิต
..................................................................... 

 
 

............. 
 

............. 

............. 

............. 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานอาจารย 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 

ระดับความเหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มาก 
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

นอย 
 
 
2 

นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. การใชวิธีการสอนและเทคนิคการสอนในการ

เรียนการสอนในภาคทฤษฏี …………………… 

2. การใชวิธีการสอนและเทคนิคการสอนในการ
เรียนการสอนในภาคปฏิบัติ …………………… 

3. การใชวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ……………………………………………
. 

4. การใชวิธีการสอนหลากหลายวิธี ตามแตละ
ลักษณะของเนื้อหารายวิชา…………………….. 

5. การใชวิธีการสอนหลากหลายวิธี ตามแตละ
ลักษณะของกลุมนิสิตแตละชั้นป........................ 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาในแตละรายวิชา............................... 

7. การเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายหรือจัดการเรียน
การสอนพิเศษใหแกนิสิต……………………….. 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนิสิตเกิด
จินตนาการ ในการสรางสรรคผลงานทางดาน
นาฏศิลป……………………………….. 

9. การจัดใหมีการศึกษานอกสถานที่เพ่ือเกิดการ

 
 
………... 

 
………... 
 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 
 
 
............... 
 
............... 

 
 

……….. 
 

………... 
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…………. 

 
…………. 
 
 
…………. 
 
…………. 
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เรียนรูโดยการประสบการณโดยตรง.................. 

10. การใชวิธีการฝกผูเรียนใหมีทักษะทารํา/ทาเตน
แบบตางๆ................................................ 

11. การใชวิธีการสอนโดยใหผูเรียนฝกทารํา/ทาเตน
เปนรายบุคคล…………………………………… 

12. การใชวิธีการสอนโดยใหผูเรียนฝกทารํา/ทาเตน
เปนรายกลุม................................................... 

13. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา………………………………………….. 

14. การจัดทําคําอธิบายรายวิชาในแตละรายวิชา
สําหรับผูเรียน (course syllabus)……………… 

15. การใชส่ือ เทคโนโลยีประกอบการการเรียนการ
สอน
................................................................. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 

 
............... 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 

 
............... 

 
…………. 
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…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 

 
............... 

 
…………. 
 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
…………. 

 
............... 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวการดานกระบวนการการเรียนการสอน 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

ระดับความเหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มาก 
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

นอย 
 
 
2 

นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานการวัดผลและประเมนิผล 
1. การใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของ

นิสิตในแตละรายวิชา........................................ 
2. การใชเกณฑตัดสินผลการเรียนในแตละรายวิชา

............................................................ 
3. การวัดผลและประเมินผลในการสอบภาคทฤษฎี

....................................................... 
 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
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4. การวัดผลและประเมินผลในการสอบภาคปฏิบัติ

....................................................... 
5. ขอสอบที่ใชในการวัดผลและประเมินผลใน

ภาคทฤษฎีในแตละรายวิชา.............................. 
6. การใชวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย

ในแตละลักษณะของเนื้อหารายวิชา................... 
7. การใชวิธีการวัดผลและประเมินจากการแสดง

ผลงานทางดานนาฏศิลป.................................. 
8. การใชวิธีการวัดผลและประเมินผลจากแฟม

สะสมผลงาน…………………………………….. 
9. ความยุติธรรมในการวัดผลและประเมินผล......... 

10. การแจงผลการเรียนใหนิสิตทราบ................... 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
 

…………. 
 

............... 
…………. 
…………. 

 
 
............... 

 
............... 

 
............... 
 
…………. 

 
............... 
…………. 
…………. 

 
 

............... 
 

............... 
 

............... 
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............... 
…………. 
…………. 

 
. 

.............. 
 

............... 
 

............... 
 
…………. 

 
............... 
…………. 
…………. 

. 
 

.............. 
 

............... 
 

............... 
 
…………. 

 
............... 
…………. 
…………. 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานการวัดผลและประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

ระดับความเหมาะสม  
 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใน 

หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชานาฏศิลป  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มาก 
ที่สุด 

 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

นอย 
 
 
2 

นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานปจจยัเกือ้หนุนตางๆ 
1. ขนาดของหองเรียนกับจํานวนนิสิตในแตละ

รายวิชา……………………………………...... 
2. ความทันสมัยของส่ือการเรียนการสอน เชน 

วิทยุ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน........................ 
3. ส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชในภาคทฤษฎี.. 
4. ส่ือการเรียนการสอนที่นํามาใชในภาคปฏิบัติ.. 

 
 

………… 
 

………… 
………… 
………… 

 
 

………… 
 

………… 
………… 
………… 
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………… 
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………… 
………… 
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5. จํานวนอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนกับ
จํานวนนิสิต.................................................. 

6. ตํารา หนังสือ หรือแหลงขอมูลสําหรับนิสิตใช
ศึกษา คนควา ในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ............................. 

7. การจัดหองเรียนสําหรับการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี................................................... 

8. การจัดหองเรียนสําหรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ.................................................. 

9. ความทันสมัยของ ตํารา หนังสือ เอกสาร 
วารสารทางวิชาการ หรือแหลงขอมูลตางๆ
ทางดานนาฏศิลป......................................... 

10. แสงสวาง การจัดระบบระบายอากาศ และ
ระบบการเก็บเสียงภายในหองเรียน............... 

11. สภาพแวดลอมตางๆของหองเรียน ใน
ภาคทฤษฎี เชน โตะ เกาอี้ หนาตาง ฯลฯ.......  

12. สภาพแวดลอมตางๆของหองเรียน ใน
ภาคปฏิบัติ เชน พรม กระจก บาร หนาตาง 
ฯลฯ…………………………………………… 
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………….. 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับดานปจจัยเกื้อหนนุตางๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....... 
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ภาคผนวก ง  
คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ 
และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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ตาราง 24 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ และคาความเชื่อม่ัน 
        ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

1. คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ 
 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ดานหลักสูตร 
2.240 
2.543 
2.711 
2.019 
3.303 
2.559 
3.068 
2.259 
2.990 
3.117 
3.452 
3.294 
2.648 
3.830 
2.095 

 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

ดานอาจารย 
4.587 
4.336 
6.600 
4.742 
5.512 
6.620 
5.420 
3.897 
4.742 
5.922 
3.185 
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ตาราง 24 (ตอ) 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t) 
 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1.910 
2.961 
4.984 
4.056 
6.600 
2.123 
5.079 
3.454 
4.209 
2.290 
3.716 
3.454 
3.395 
2.083 
3.328 

 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล 
2.437 
5.974 
6.773 
6.282 
4.049 
3.389 
4.101 
4.526 
2.971 
1.873 
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ตาราง 24 (ตอ) 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนก (t)   
 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

ดานปจจัยเกื้อหนนุ 
1.365 
2.397 
3.207 
2.445 
1.913 
2.522 
2.225 
2.242 
2.077 
2.358 
7.855 
7.855 

  

 
2. คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .971 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล   นายวทิวัส กรมณีโรจน 
วัน เดือน ปเกดิ   วันที่ 19 เมษายน 2529 
สถานที่เกิด   จันทบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน  41 ซ.ประวทิยและเพื่อน 13/2 สุขุมวิท 101/1 
    บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
สถานทีท่ํางาน   Bangkok City Ballet Company ชั้น7 ตึกซิต้ีรีสอรท 49  

ซ.สุขุทวทิ 49 สุขุทวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ศป.บ. (นาฏศิลปสากล) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 พ.ศ. 2556  กศ.ม. (การอดุมศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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