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 The purposes of this research were to investigate and to compare the students’ 
opinions towards the instruction of the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in five 
aspects : curriculum, instructor, learning and teaching process, measurement and 
evaluation and supporting factor in overall and each aspects classified by gender, years of 
study, academic major and academic achievement. The sample of this research were 362 
undergraduate students in faculty of science, Srinakharinwirot University, whom registered 
in academic year 2012. The instrument used in the study was a five rating scale 
questionnaire with 65 items and open-ended questions. The reliability of the questionnaire 
was 0.96. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, 
 t-test, analysis of variance (ANOVA) and Scheffe’ method. 
 The results revealed that: 
  1. The students’ opinions towards the instruction in the Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University in overall and each aspect were at a high level. 
  2. There was no significant and difference between the opinions of male and 
female students toward the instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot 
University in overall and each aspect. 
  3. There was no significant difference among the opinions of students with 
different years of study on instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University 
in overall and each aspect. 
  4. There were  significant differences among the opinions of students studying 
in different major fields of study in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in 
overall and each aspect. 
  5. There was no significant difference among the opinions of students who had 
different academic achievement in overall and each aspect. 

 
 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ของ 
ภัทรพร คําปาเชื้อ 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
        ..................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

         (รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)  
           วันที่.........เดือน.......................พ.ศ.2556  

 
 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ คณะกรรมการสอบปากเปลา 
  
..............................................ที่ปรึกษาหลัก ...................................................ประธาน 
(อาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ) (รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค) 
  
..............................................ที่ปรึกษารวม ...................................................กรรมการ 
(อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข) (อาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ) 
  
 ...................................................กรรมการ 
 (อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข) 
  
 ................................................... กรรมการ 
 (อาจารย ดร.สมสุข ธีระพิจิตร) 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

                ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของ อาจารย ดร.สุวพร ต้ังสมวรพงษ 
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ทานทั้งสอง ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจน 
ใหคําแนะนําในการทําวิจัยต้ังแตเริ่มตนจนสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

    ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค และอาจารย ดร.สมสุข 
ธีระพิจิตร ประธานและกรรมการแตงต้ังเพ่ิมเติม ในการสอบปากเปลาที่ใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือให
ปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

    ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู อาจารย ดร.วราภรณ วิยานนท และ
อาจารย ดร. ราชันย บุญธิมา ที่กรุณาใหคําแนะนําอันเปนประโยชนทรงคุณคาย่ิงในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
และ เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามในการทําปริญญานิพนธ สําหรับการวิจยัครั้งนี ้
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ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งคณาจารยทุกทานที่มีสวนชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
   ขอขอบคุณนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกภาควิชาที่ใหความรวมมือ ที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยในคร้ังนี ้
   ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นอง ๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทานที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดมา 
  คุณคาและประโยชนที่พึงไดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบเปนการบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ตลอดจนผูมีพระคุณทุก ๆ ทานที่ไดอบรมสั่งสอน ถายทอดวิชาความรู ทําใหผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในการทําปริญญานิพนธครั้งนี ้

 
ภัทรพร คําปาเชื้อ 

 
 

 

 



สารบัญ 
 

บทท่ี                                                                                                           หนา 
1  บทนํา ...................................................................................................................  1 

 ภูมิหลัง............................................................................................................... 1 
ความมุงหมายของการวิจัย.................................................................................. 4 
ความสําคัญของการวิจัย..................................................................................... 5 
ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................... 5 
นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................... 6 
สมมติฐานในการวิจัย......................................................................................... 7 
  

2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ.......................................................................... 8 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน...................................... 8 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน............................................. 12 
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน............................................................. 15 

ดานหลักสูตร................................................................................................. 16 
ดานผูสอน.................................................................................................... 24 
ดานกระบวนการเรียนการสอน....................................................................... 29 
ดานการวัดและประเมินผล............................................................................. 38 
ดานปจจัยเก้ือหนุน........................................................................................ 44 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร.................................................................... 49 
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.........   57 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน........................................................   66 

เพศ.............................................................................................................. 66 
ชั้นปที่ศึกษา.................................................................................................. 66 
สาขาวิชา/ภาควิชาที่ศึกษา.............................................................................. 67 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน.................................................................................. 67 
 
  

 
  



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี                                                                                                            หนา 
3  วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................ 69 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง.....................................................   69 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย………………………………...............................   70 
ลักษณะของแบบสอบถาม…………………….......................................................   71 
การเก็บรวบรวมขอมูล..........................................................................................   72 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล............................................................   72 
  

4  ผลการวิเคราะหขอมูล......................................................................................... 74 
                สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล..................................................................... 74 
                การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................   74 
                ผลการวิเคราะหขอมูล..........................................................................................   75 

  
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ..................................................................... 104 

               ความมุงหมายของการวิจัย.................................................................................... 104 
               วิธีดําเนินการวิจัย.................................................................................................   104 
               การวิเคราะหขอมูล............................................................................................... 105 
               สรุปผลการวิจัย.................................................................................................... 105 
               การอภิปรายผล.................................................................................................... 106 
               ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 114 

  
บรรณานุกรม.....................................................................................................................   117 
  
ภาคผนวก..........................................................................................................................   124 

ภาคผนวก ก…………………………………………………………………………………   125 
ภาคผนวก ข……………………………………………………………………………….... 135 

 
 
 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี                                                                                                             หนา 
ภาคผนวก (ตอ)   

ภาคผนวก ค…………………………………….………………………………………….… 140 
ภาคผนวก ง…………………………………….………………………………………….… 143 

  
ประวัติยอผูวิจัย……………………………………………………………………………….… 146 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
   

   ตาราง                                                                     หนา 
1  ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา..................................     70 
2  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรอิสระ.......................      75 
3  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มี  

ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน................................         77 

4  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร เปนรายขอ................................ 78 

5  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนสิิตที่มี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน เปนรายขอ.................................. 79 

6  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน เปนรายขอ....... 81 

7  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล เปนรายขอ............ 82 

8  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่ม ี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ.......................   84 

9  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ........ 85 
 
 

 

 
 
 

 



บัญชีตาราง (ตอ) 
   

     ตาราง                                                                     หนา 
10  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่ม ี  

ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม  
ชั้นปที่ศึกษา…………………………………………………………………… 86 

11  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่ม ี  
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตาม
ภาควิชาที่ศึกษา....................................................................................... 

 
88 

12  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่ม ี
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………………………………............................. 

 
 
 

90 
13  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ…………………………………... 

 
 

91 
14  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา…………………………… 

 
 

92 
15  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมและเปนรายดาน  จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา…………………… 

 
 

93 
16  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู…………... 

 
 

94 
17  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู…..... 

 
 

95 
 



บัญชีตาราง (ตอ) 
   

   ตาราง                                                                     หนา 
18  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู…......... 

 
 

96 
19  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา 
เปนรายคู……………………………………………………………………….. 

 
 
 

97 
20  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา  
เปนรายคู………..……............................................................................    

 
 
 

98 
21  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ดานปจจัยเกื้อหนุน จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา  
เปนรายคู……......................................................................................... 

 
 
 

99 
22  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……………… 

 
 

100 
23  คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมินผลและดานปจจัยเก้ือหนุน จากแบบสอบถาม
ปลายเปด………………........................................................................... 

 
 
 

101 

24  คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามในดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัย 
เกื้อหนุน……………................................................................................. 

 
 

145 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการผลิตบุคลากรระดับกลางและระดับสูง เพ่ือเปน
กําลังคน (Manpower) ในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหมีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 
สรางสรรคสังคมและประเทศชาติใหมั่นคง (อัจฉรา วัฒนาณรงค. 2550: 17) โดยสถาบันอุดมศึกษา 
มีพันธกิจ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนถือเปนงานสําคัญและเปนงานหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
เนื่องจากทุกสถาบันการศึกษามีจุดมุงหมายใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ระบุวา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ผูเรียนทุกคน สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 12) ดังนั้นการจัดการเรียน การสอนเพื่อ 
การเรียนรู ควรมุงใหผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเตรียมการเพื่อ
เผชิญสถานการณ รวมถึงการประยุกตความรูเพ่ือปองกันและแกปญหา เนนการศึกษาตลอดชีวิต 
สอดคลองกับหลักการจัดประสบการณเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามหลัก 4 ประการของยูเนสโก 
คือ การเรียนเพ่ือรู การเรียนเพ่ือปฏิบัติไดจริง การเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันและการเรียนรูเพ่ือชีวิตและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 มีเปาหมายใน 
การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยใหประชาชนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม ทั้งดานรางกาย 
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและอยูรวมกันอยางสงบสุข (สํานักงานคณะกรรมการ-
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2550: ออนไลน)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถานศึกษาในหนวยงานของรัฐบาล มปีณิธาน คือ            
เปนประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา มีวิสัยทัศน คือ  
เปนองคกรชั้นนําแหงการเรียนรูและวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสู
สากล มีพันธกิจตอสังคมในการจัดการศึกษาและใหบริการทางวชิาการ รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมกับ
สังคมในการสืบสานและสรางภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการใหการศึกษา         
แกประชาชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาจากโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา 



2 

โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง สถาปนาเม่ือพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สถาปนาเม่ือพุทธศักราช 
2496 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาปนาเมื่อพุทธศักราช 2517 โดยมี ศาสตราจารย  
ดร.สุดใจ เหลาสุนทร เปนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกอตั้งคณะวิทยาศาสตร เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีฐานะเปนคณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิทยาลัย 
วิชาการศึกษาประสานมิตร สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 5 แผนกวิชา คือ 
คณิตศาสตร คหกรรมศาสตร เคมี ชีววทิยา และฟสิกส แตละแผนกวิชาทําหนาที่สอนวิชาเอก วิชาโท    
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน ใหแกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาตาง ๆ 
รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ตอมาในป พ.ศ. 2508  ได
เปดแผนกวิชาใหม คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ตอมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517   วิทยาลัย
วิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยโดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม เม่ือวันที ่
6 มีนาคม พ.ศ.2517 วา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความวา มหาวิทยาลัยที่เจริญเปนศรี
สงาแกมหานคร คณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาศาสตร” มาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ตลอดจนครูวิทยาศาสตรและครูคณิตศาสตรเพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวมและรับใชสังคม 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอน 
คณะวิชาวิทยาศาสตร โดยคณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุงเนนการผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรที่เขมแข็ง สามารถบูรณาการองคความรูจากการเรียนรู 
และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางมีคุณภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถในการแขงขันอยางมีจริยธรรม ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 ภาควิชา ไดแก (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: ออนไลน) 
 ภาควิชาคณิตศาสตร ใหการศึกษาเก่ียวกับ คณิตศาสตรบริสุทธิ์ คณิตศาสตรประยุกต 
คณิตศาสตรศึกษา สถิติ และคอมพิวเตอร 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร ใหการศึกษาเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร เนนหนักใน 2 แขนงวิชา คือ 
อาหารและโภชนาการ กับสิ่งทอ และการแตงกาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาสามารถ
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ หรือธุรกิจในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 ภาควิชาเคมี ใหการศึกษาเก่ียวกับ เคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย เคมีเชิงฟสิกส 
 และเคมีประยุกต  
 ภาควิชาชีววิทยา ใหการศึกษาเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา อนุกรมวิธานของทั้งพืช 
สัตวและจุลชีพ นิเวศวิทยา พืชสมุนไพร พันธุศาสตร ชีววิทยาในเชิงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ภาควิชาฟสิกส ใหการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติทางกายภาพของสสาร แรงตาง ๆ 
ในธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังใหการศึกษาเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนประยุกตใชฟสิกสในดานอื่น 
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เชน ดานสุญญากาศ ฟสิกสนิวเคลียร แสง อัลทราโซนิกส ตัวนํายิ่งยวดและการวิเคราะหสารตัวอยาง
ดวยรังสีเอ็กซ เปนตน 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ใหการศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไป สิ่งแวดลอม และ
วิทยาศาสตรศึกษา นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไปยังสอนในสาขาวัสดุศาสตร เนนทางดาน 
อัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 
สามารถพัฒนาคุณภาพและคุณคา ตลอดจนรอบรูในการบริหารและการจัดการทรัพยากรอัญมณี และ
เครื่องประดับ  
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการสัมภาษณนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ซึ่งใหความคิดเห็นในดานตาง ๆ ดังนี ้
 ดานหลักสูตร พบวาเนื้อหามีความเหมาะสม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แตในบางรายวิชา 
เนื้อหามากเกินไป ทําใหไมสามารถเรียนไดครบตามเวลา ในบางรายวิชาเนื้อหามีความกวางมาก
เกินไป นิสิตจึงมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและปรับเนื้อหาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนประโยชนตอการนําไปใชในการประกอบอาชีพ (อริสา ทะปน.  
2553: สัมภาษณ) บางรายวิชาวิชา มีเนื้อหาที่มากเกินไป ทําใหไมสามารถเรียนไดครบตามเวลา ทําให
ผูเรียนไดรับความรูไมครบตามที่หลักสูตรกําหนด (อัญธิชา เมฆชัย.  2554: สัมภาษณ) นอกจากนี้ยังมี
ขอเสนอแนะควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
(ปราชญกิตติ หมายเจริญ.  2554: สัมภาษณ) 
 ดานผูสอน พบวาผูสอนมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอนและมีทักษะในการใช
อุปกรณทางวิทยาศาสตร สําหรับบางสาขามีจํานวนผูสอนนอย ทําใหนิสิตตองไปเรียนกับผูสอนนอก
สาขา ทําใหเกิดปญหาการเรียนลาชา เพราะตองรอใหสาขาอื่นเปดวิชานั้น ๆ  (อริสา ทะปน.  2553: สัมภาษณ) 
ผูสอนบางคนไมมีเทคนิคในการสอนที่เหมาะสมในแตละรายวิชา ทําใหการเรียนการสอนนาเบื่อ    
(อัญธิชา เมฆชัย.  2554: สัมภาษณ) ผูสอนบางคนสอนเร็ว ทําใหนิสิตตามไมทัน ตองกลับมาทบทวนเอง
ในภายหลัง (ปราชญกิตติ หมายเจริญ.  2554: สัมภาษณ) 
 ดานกระบวนการเรียนการสอน พบวา ในบางรายวิชามีการเรียนปฏิบัติลวงหนาโดยที่ยังไมได
เรียนทฤษฎี ทําใหนิสิตยังไมเขาใจเนื้อหาเทาที่ควร (อริสา ทะปน.  2553: สัมภาษณ) ควรมีโครงการดูงาน
นอกสถานที่ เพ่ือใหเห็นตัวอยางการทําการปฎิบัติจริงทางวิทยาศาสตร (อัญธิชา เมฆชัย.  2554: สัมภาษณ) 
และอยากใหมีวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา ลดการบรรยายทฤษฎี แตเนน
กิจกรรมปฏิบัติที่พัฒนาตัวผูเรียนและใหมีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น (ปราชญกิตติ 
หมายเจริญ. 2554: สัมภาษณ) 
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 ดานการวัดและประเมินผล พบวา การแจงเกณฑการวัดและประเมินผลในบางวิชายังไม
ชัดเจน ผูสอนควรมีคําชี้แจงเกณฑในการใหคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหผูเรียนรับทราบ 
 อาจมีการอธิบายหลักเกณฑการใหคะแนน ในวันแรกของการศึกษา (อริสา ทะปน.  2553: สัมภาษณ) 
ขอสอบมีความยากเกินไป โดยเฉพาะวิชาฟสิกส สวนใหญขอสอบเปนแบบอัตนัย ทําใหตองใชเวลา          
ในการทําความเขาใจในการเรียนการสอนอยางมาก ถึงจะทําขอสอบได (อัญธิชา เมฆชัย.  2554: 
สัมภาษณ) เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล ควรจะปรับใชดวยความยืดหยุน เพ่ือไมใหนิสิต          
มีความเครียดจนเกินไป (ปราชญกิตติ หมายเจริญ.  2554: สัมภาษณ) 
 ดานปจจัยเกือ้หนุน พบวา อุปกรณในหองปฏิบัติการจัดไดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและ          
มีความทันสมัย แตยังขาดความรูความเขาใจกับการใชอุปกรณในบางชิ้น สําหรับแหลงความรู ผูเรียน
ใชสํานักหอสมุดกลาง เปนแหลงคนควาหาขอมูลและเอกสารประกอบการเรียนแตพบวายังขาดขอมูล
ที่ทันสมัยทางดานวิทยาศาสตรอยูพอสมควร จึงอยากใหมีขอมูลที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ
จากการเรียนในหองเรียนมากย่ิงขึ้น (อริสา ทะปน.  2553: สัมภาษณ) นอกจากนี ้ควรมีวัสดุอุปกรณที่
ทันสมัย เอื้ออํานวยตอการสืบคนและแสวงหาความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือใหทันตอ
โลกวิทยาศาสตรในปจจุบันที่พัฒนาอยางไมหยุดย้ัง (ปราชญกิตติ หมายเจริญ.  2554:  สัมภาษณ) 
และอยากใหจัดสถานศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนานิสิต เชน จัดหองสมุดใหเปนแหลงความรู ที่นาสนใจ 
มีหนังสือใหม ๆ รวมถึงมีศูนยคอมพิวเตอรที่เปนทีส่ําหรับสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
(อัญธิชา เมฆชัย.  2554: สัมภาษณ) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหไดขอมูลนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของนิสิต และเปน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 5 ดาน ไดแก  
ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัย
เก้ือหนุนใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 ที่มุงเนนให
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและคุณภาพเทาเทียมกัน 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้
  1. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน   
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน จําแนกตาม เพศ  
ชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร อาจารย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันจะเปน
ประโยชนตอการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ
สามารถกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนของนิสิตไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตที่กําลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  
ถึงชั้นปที่ 4 ที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,847 คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.1 เพศ จําแนกเปน 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2 ชั้นปที่ศึกษา จําแนกเปน  
                      1.2.1 ชั้นปที่ 1  
                     1.2.2 ชั้นปที่ 2  
                     1.2.3 ชั้นปที่ 3 
                     1.2.4 ชั้นปที่ 4   
  1.3 ภาควิชาที่ศึกษา จําแนกเปน 
   1.3.1 คณิตศาสตร 
   1.3.2 คหกรรมศาสตร 
   1.3.3 เคมี 
   1.3.4 ชีววิทยา 
   1.3.5 ฟสิกส 
   1.3.6 วิทยาศาสตรทั่วไป 
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  1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จําแนกเปน 
   1.4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูง (คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป) 
   1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.51-3.50) 
   1.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํา (คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 2.50 ลงมา) 
 2. ตัวแปรตามไดแก ความคดิเห็นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน  
คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดาน
ปจจัยเกื้อหนุน  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วามีประสิทธิภาพ 
มากนอยเพียงใด โดยมีองคประกอบที่ใชในงานวิจัยนี้ 5 ดาน คือ 
  1.1 ดานหลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการสอนหรือขอกําหนดที่คณะวิทยาศาสตร
กําหนดใหแกนิสิตในแตละภาควิชา ประกอบดวย เปาหมายและวัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร 
จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิตในแตละรายวิชา การจัดเนื้อหาสาระของแตละรายวิชาทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหเกิดความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสอดคลอง  
และสัมพันธกันของเนื้อหาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การลําดับความยากงายของเนื้อหาตามสภาพ
สังคมและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณที่คณะหรือภาควิชาจัดใหแก
นิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.2 ดานผูสอน หมายถึง วิธีการสอน ประสบการณ ความรูความสามารถและทักษะ 
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับรายวิชาและระดับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในรายวิชาตาง ๆ ของ
อาจารยผูสอนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก การชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชากอนทําการสอน ความสามารถในการถายทอดความรู การใชสื่อและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน การใชเทคนิคการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตร การใหความสําคัญกับการใชสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรแกนิสิต การรับฟง
ความคิดเห็นจากนิสิต 
  1.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
ไดแก การมีแผนการเรียน แผนการสอน การแบงเวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การใชเทคนิค
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และวิธีการสอนที่เหมาะสมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนิสิตทั้งในหองเรียนและนอกสถานที่และการจัดสอนเสริม 
  1.4 ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล การแจงวิธี 
การวัดและประเมินผลแกนิสิต วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน การแจงผล 
การสอบและการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถตรวจสอบไดของการวัดและประเมินผล  
การนําผลการประเมินความรูไปใชในการพัฒนานิสติและปรับปรุงการเรียนการสอน ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.5 ดานปจจัยเก้ือหนุน หมายถึง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตรของนิสิตใหมีประสิทธิภาพ ไดแก สถานที่เรียน อาคารเรียน หองปฏิบัติการ
อํานวยตอการสืบคนขอมูล อุปกรณวิทยาศาสตรที่มีความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของ
นิสิตและบรรยากาศตาง ๆ ที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคของนิสิต 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่เปนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
(Grade Point Average: GPA) ในการวิจัยนี้ หมายถึง ผลการเรียนของนิสิตผูที่กําลังศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2555 ซึ่งสามารถแบงได ดังนี้  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 
2.51-3.50) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า (คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต 2.50 ลงมา) 
 3. นิสิต ในการวิจัยนี้ หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-4  
ในปการศึกษา 2555 ใน 6 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 
 2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 
 3. นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 
 4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้
และไดนําเสนอตามลําดับสาระสําคัญ ดังนี้  
 1. ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน   
 2. แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอน 
 3. องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

  3.1 ดานหลักสูตร 
  3.2 ดานผูสอน 
  3.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน 
  3.4 ดานการวัดและประเมินผล 
  3.5 ดานปจจัยเก้ือหนุน 
 4. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 5. การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอจัดการเรียนการสอน 
  6.1 เพศ 
  6.2 ชั้นปที่ศึกษา 
  6.3 สาขาวิชา/ภาควิชาที่ศึกษา 
  6.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  
ความหมายและความสําคัญของการจดัการเรียนการสอน 
 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเปนการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญ ซึ่งไดมี 
นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไวมากมาย  
  ทิศนา แขมมณี  (2552: 3) ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา เปนการ
บอกกลาว สั่ง อธิบาย ชี้แจง หรือแสดงใหดู การสอนเปนการถายทอดทักษะและเจตคติตาง ๆ โดยที่
ผูสอนและผูรับ มีปฏิสัมพันธตอกันและกันในกระบวนการเรียนรู โดยผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญ 
เพราะเปนผูจัดการการเรียนรูใหเกิดขึ้นตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ผูเรียนเปนผูรับ  
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การถายทอดตามที่ผูสอนจะให ซึ่งการสอนโดยผูสอนเกิดขึ้นไดทุกแหง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ขึ้นอยู
กับสถานการณและความพึงพอใจของผูสอน      
  สวนชาญชัย ยมดิษฐ  (2548: 19) ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนวา 
ธรรมชาติของการสอนเกิดขึ้นไดทัง้ในมนุษยและสัตว ซึ่งในดานของวิชาหลักการสอนสนใจศึกษา
ธรรมชาติของการสอนของมนุษยเทานั้น โดยธรรมชาติการสอนมีลักษณะเปนสัญชาติญาณ เปนการ
แสดงปฏิสัมพันธและสื่อสารระหวางมนุษย มีวิวัฒนาการเปนทั้งศาสตรและศิลปและมีความเปนระบบ  
  สําหรับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 10) กลาววา การสอน คือ การถายทอด
ความรู การคิดและจัดประสบการณโดยรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหนิสตินักศึกษาไดพัฒนาสมอง ทัศนคติ 
อารมณ จิตใจ สังคม เพ่ือที่จะเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของชาติสืบไป ซึ่งสอดคลองกับ  
วิชัย แหวนเพชร (2530: 151) ที่กลาววา การสอน คือ การถายทอดความรูใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียน
ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เจริญงอกงาม  
   สุวัฒน มุทธเมธา (2531: 105-106) ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา 
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรูนั้น จะตองสราง
ความสนใจ ทําใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนหรือการจัด
ประสบการณจะตองใหขอมูลหรือเนื้อหาวิชาที่ถูกตองเพียงพอและตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลอง
แกปญหาตาง ๆ โดยใชขอมูลหรือเนื้อหาที่ไดเรียนไป อีกทั้งยังจะตองมีการตรวจสอบผลจากการ
พยายามนั้น วาถูกตองหรือไม โดยเรียกกระบวนการนี้วา “กระบวนการเรียนรู”  
   นพพงษ บุญจิตราดุล (2534: 18-19) กลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง  
การดําเนินการแสวงหาจุดประสงคของการจัดการศึกษาออกมาใหชัดเจนเพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากร
ไดปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในหลักสูตรเปนอยางดี การจัดองคประกอบของการเรียน
การสอนใหมีความสัมพันธกันจะสงผลตอการนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ได
กําหนดไว  
  วิชัย วงษใหญ (2537: 111-112) ใหความเห็นวา การจัดกระบวนการเรียนการสอนควร        
มีการจัดอยางประหยัดและควรมีประสิทธิภาพพอที่จะกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีลักษณะตอเนื่องและ
ชัดเจน มีความเหมาะสมของกลุมเปาหมายและควรระบุขนาดของชั้นเรียน รวมถึงการกําหนดความรู
พ้ืนฐานไวอยางชัดเจน  
  อัจฉรา วัฒนาณรงค  (2551: 2) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอน ไววา หมายถึง การจัด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธและกิจกรรมที่ใชความตั้งใจ 
อยางไรก็ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ คือ ผูเรียน ไมไดเกิดการเรียนรูหรือไดเรียนรูในสิ่งที่ผูสอน          
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ไมไดตองการใหเกิดขึ้น เนื้อหาของการเรียนการสอนอาจจะเปนขอเท็จจริง กระบวนการ ทักษะ และ
ความเขาใจที่ลึกซึ้ง พัฒนาความสามารถในการแกปญหา หรือเปลี่ยนทัศนะ คานิยม และพฤติกรรม  
สิ่งที่วัดไดของผูเรียนอาจเปนการสอบผาน การสอบเปนกระบวนการที่ตองการสรางความม่ันใจวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุเปาหมายนั้น เพ่ือตรวจสอบวาสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนนั้นไดเกิดขึ้นจริง  
   พิสิฐ เมธาภัทร; และธีรพล เมธีกุล (2531: 151) ยังไดใหความหมายของการสอนวา 
หมายถึง กิจกรรมของบุคคล ซึ่งมีหลักการและเหตุผล เปนกิจกรรมที่บุคคลไดใชเพ่ือสนับสนุนใหผูอื่น
เกิดการเรียนรู ดังนั้น การสอนจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ 
  1. ดานหลักสูตร หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษา ความเขาใจใน
จุดประสงครายวิชา ตลอดจนการเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น 
  2. ดานการสอน หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เพ่ือชวยให
ผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
  3. ดานการวัดผล หมายถึง การเลือกวิธีวัดผลที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะหได 
  4. ดานการประเมินผลการสอน หมายถึง ความสามารถในการประเมินผลการสอน
ทั้งหมดได ต้ังแตการวางจุดประสงคในการเรียนรู การเลือกเนื้อหา วิธีสอน ตลอดจนความเที่ยงตรง
และความเชื่อถือไดของการวัดผลที่ผูสอนไดกระทําไป 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนเปนการแสดงปฏิสัมพันธและสื่อสารระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน โดยมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนด ซึ่งตอง
อาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอนดวย การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดประสบการณและกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมใหผูเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและสามารถนําความรูไปใชใน
การดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
  การจัดการเรียนการสอนเปนงานสําคัญและเปนงานหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
เนื่องจากทุกสถาบันการศึกษามีจุดมุงหมายใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
โดยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนั้น ตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาระยะยาว ไดระบุไววา 
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนไปเพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม 
ซึ่งเปนเปาหมายที่ตองใหความสําคัญลําดับสูงสุด ดังนั้น การจัดการเรียนรูควรมุงใหผูเรียนไดรับ
ความรูดานเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด เตรียมการเพ่ือเผชิญสถานการณ รวมถึง     
การประยุกตความรูเพ่ือปองกันและแกปญหา เนนการศึกษาตลอดชีวิต สอดคลองกับหลักการจัด
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ประสบการณเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามหลัก 4 ประการของยูเนสโก คือ การเรียนเพ่ือรู การเรียน
เพ่ือปฏิบัติไดจริง การเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันและการเรียนรูเพ่ือชีวิต (สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 
155,176) ซึ่งกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 22 กลาวไววา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน        
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2542: 12) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน 
ตองปฏิบัติโดยใหความสําคัญสูงสดุแกผูเรียน สรางคุณลักษณะสําคัญ ๆ ที่ตองการของบุคคลและ
สังคม จัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและทิศทางของหลัก       
การจัดการศึกษาโดยมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหรัฐและสถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนา        
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลและใหปรับปรุงหลักการและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่
หลากหลายตรงกับความจริงและมีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูเขามาเก่ียวของในการพัฒนา
และใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอีกครั้ง (ชาญชัย ยมดิษฐ.  2548: 70) นอกจากนี ้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 4-5) ยังไดกลาวถึง ความสําคัญของการสอนในระดับอุดมศึกษา
ไวหลายประการ ดังนี ้

1. การสรางองคความรู การถายทอดศาสตรสาขาใดในระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิด 
การวิจัยคนควา สืบทอดความรูออกไปอยางกวางขวางมากขึ้น ผิดกับศาสตรบางสาขาที่ไมมีการเรียน 
การสอน อาจทําใหความรูนั้นลบเลือนไปจากสังคม จนอาจไมมีผูใดทราบเร่ืองนั้นตอไป การใหมีการเรียน
จึงเปนการพัฒนาศาสตรใหมีความลึกซึ้งและเปนที่ยอมรับมากขึ้น 
  2. การสรางบัณฑิต การเรียนการสอนจะแยกออกจากกันไมได เพราะบทบาทของ 
การสอนคือ มุงใหผูเรียนไดเรียนรู การสอนจึงมีความสําคัญตอการสรางบัณฑิตในสองลักษณะคือ 
สรางผูที่มีความรอบรูทางวิชาชีพและวิชาการ ทําใหเขาใจศาสตร เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ         
ในอนาคต นอกจากสรางคนใหเปนผูรูแลว การสอนก็ยังทําใหคนมีความคิดและพฤติกรรมที่ถูกตอง 
ยอมรับไดในสังคม โดยเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ยอมเปนที่พ่ึงของครอบครัว 
ที่พ่ึงของสังคมและที่พ่ึงของประเทศชาติ เนื่องจากไดรับความรูและการอบรมมาเพียงพอที่บุคคลนั้น 
จะสามารถดํารงชีวิตที่มีคุณคา มีอาชีพที่สุจริต และทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูนอย 
  3. การพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง การสอนระดับอุดมศึกษาทําใหวิชาชีพไดรับการพัฒนาไปสู
ระดับสากล เนื่องจากการสอนในระดับนี้จําเปนตองไดผูที่มีความรูสูงมาชวยกันถายทอดศาสตร  
แตละปจึงมีการพัฒนาบุคคลเขาสูวงการวิชาชีพเพ่ิมขึ้น ทําใหบุคคลเหลานั้นมีสวนธํารง เผยแพร 
พิทักษวิชาชีพไดอยางเต็มความสามารถ 
  4. การสรางสังคมที่ดี เชื่อกันวาสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงที่จะผลิตคนดี คนเกง          
ออกไปสูสังคม ดังนั้น การสอนที่มุงใหความรูและคุณธรรมแกผูเรียน คือการสรางสังคมที่ดีเพ่ิมขึ้น        
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โดยที่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป จะชวยเปนผูชี้นําสังคม ทําตัวเปนตัวอยางและทําใหสังคม           
ไดพัฒนาไปสูมาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนเปนงานสําคัญและเปนงานหลักขอสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งเปนกระบวนการที่กําหนดแนวทาง โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตางมีหนาที่ถายทอดความรู ควบคู
ไปกับสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบัณฑิต ใหเปนผูที่เพรียบพรอมดวยสติปญญา มีความรู
เชี่ยวชาญในศาสตรที่ออกไปประกอบอาชีพและนําความรูความสามารถมาพัฒนาตนเองและ
ประเทศชาติได 
  
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการจัดเรียนการสอน 
 เสริมศรี ไชยสอนและคณะ (2543: 27-31) ไดกลาวถึงการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญาและจุดมุงหมายเฉพาะในการจัดการศึกษาของ
ตนเอง ดวยเหตุผลที่วาการอุดมศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนโดยทั่วไปและ
จัดสรางสภาวะแวดลอมที่สรางสรรคเพ่ือพัฒนาความเจริญงอกงามของผูเรียน และผูเรียนควรตอง
ไดรับประสบการณที่หลากหลาย ที่จะทําใหรูจักชีวิตและสังคมและพัฒนาความสามารถ เพ่ือการมีชีวิต
ที่ดีในสังคมที่มีคุณภาพ ในขณะที่จุดมุงหมายในการผลิตบัณฑิต ไมวาจะในหลักสูตรใด มีนักวิชาการ
หลายคน ไดสรุปไว 2 ประการ คือ 1. จุดมุงหมายเพ่ือตัวผูเรียนเอง ไดแก ความสามารถทางสติปญญา 
การพัฒนาอารมณและความม่ันคงของจิตใจและศักยภาพในการทํางาน และ 2. จุดมุงหมายเพ่ือสังคม 
ไดแก อนุรักษเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ ความเปนพลเมืองดี ความรับผิดชอบตอสังคม และ
พัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา 
 ทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทฤษฎีที่สําคัญที่เก่ียวของกับการจัดการเรียน
การสอนใหบรรลุวัตถุประสงค เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) 
  การเรียนรู ตามความคิดเห็นของนักจิตวิทยาโดยทั่วไปนั้น เปนกระบวนการที่เปนผล 
ของการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรของพฤติกรรม เปนกระบวนการที่จิตใจมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราภายนอก  
ซึ่งพิจารณาไดจากการที่แตละบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอสิ่งเราอยางไร การเรียนรูเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นเฉพาะของแตละบุคคลและเฉพาะเรื่อง โดยที่ผูเรียนตองกระทําตอวัตถุและปรากฏการณใน
สิ่งแวดลอม การเรียนรูอาจอยูในรูปของเจตคติ ความเชื่อ ขอเท็จจรงิ มโนมติ หลักการ กฎ การแกปญหา
และทักษะปฏิบัติการ การเรียนรูในบางเร่ืองผูเรียนอาจเรียนรูไดเร็ว บางเร่ืองอาจเรียนรูไดชา ตองใช
เวลาและประสบการณ การเรียนรูบางเร่ืองจะไมลืมงาย แตบางเรื่องจะลืมไดงายถาไมมีการใชบาง 
(ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 63) ในขณะที ่วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553: ออนไลน) กลาวไววา  
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การเรียนรูคือ กระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนรูไดจาก 
การไดยิน การสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลย ีการเรียนรูของเด็กและผูใหญจะแตกตางกัน โดยที่       
เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม แตสําหรับผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่มีอยู          
ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน 
ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ที่จะทําใหเกิดขึ้นเปนรูปแบบ
ใดก็ได เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูสอนจะเปน
ผูสรางเง่ือนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน 
รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน อยางเหมาะสม สวน อารี พันธมณี (2544: 86) กลาววา การเรียนรู 
หมายถึง กระบวนการจากประสบการณหรือการฝกฝน ไมใชเปนผลมาจากการตอบสนองตามธรรมชาติ 
หรือสัญชาติญาณ วุฒิภาวะ หรือความบังเอิญและบลูม (อัจฉรา วัฒนาณรงค.  2550: 35; อางอิงจาก 
Bloom.  1979.  Taxonomy of Education Objectives. unpaged)  อธิบายไววา การเปลี่ยนแปลง
เม่ือเกิดการเรียนรู เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความเขาใจ และความคิด (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหา สาระใหม ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจสิ่งแวดลอม 
ตาง ๆ ไดมากขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 

  2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม (Affective Domain) 
หมายถึง เม่ือบุคคลไดเรียนรูสิ่งใหม ก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึก ทางดานจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ 

  3. การเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Phychomotor Domain) หมายถึง การที่บุคคล 
ไดเกิดการเรียนรู ทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคิด คานิยม ความสนใจไดแลว 
ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ จึงทําใหเกิดทักษะหรือความชํานาญมากขึ้น 

 นอกจากนี้  พันธศักดิ์ พลสารัมย (พันธศักดิ์ พลสารัมย; และคนอื่นๆ.  2543: 8) ไดกลาวถึง
ทฤษฎีการเรียนรูเปน 2 กลุม ไวดังนี้  
 1. ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดกลุมพฤติกรรมนิยม 
  กลุมพฤติกรรมนิยมมีความเห็นวา พฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรูโดยอาศัย
กระบวนการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึงมีเปาหมายหลัก คือ การคนหาและระบุถึงกฎที่ควบคุม 
การเรียนรู ทฤษฎี การเรียนรูตามแนวคิดนี้ จําแนกเปนสองกลุมทฤษฎียอย ไดแก ทฤษฎีการเรียนรู
แบบตอเนื่อง และทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข ดังนี ้
  1.1 ทฤษฎีการเรียนรูแบบตอเนื่อง 
   1.1.1 ทฤษฎีความตอเนื่องของธอรนไดค (The Connectionism)  
     ธอรนไดค ไดกลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดดวยการที่บุคคลไดเลือกวิธีการ
ตอบสนองที่ดีที่สุดเพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งเราใหเหมาะสม โดยไดเสนอกฎการเรียนรู 3 กฎ คือ  
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1. กฎแหงผล 2. กฎแหงความพรอม 3. กฎแหงการฝกหัด  
   1.1.2 ทฤษฎีความตอเนื่องของกัทธรี (Guthrie’s Contiguity Theory) 
    กัทธร ีไดกลาวถึงทฤษฎีตอเนื่องไว 4 ประการ คือ 1. การเรียนรูเกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราเฉพาะอยางกับการตอบสนองเฉพาะอยาง 2. การเรียนรูมีในการฝกเพียงครั้ง
เดียว 3. รางวัลมีความจําเปนตอการกระตุนกิจกรรมชวงแรก ๆ แตหลังจากการเรียนรูรางวัลจะไมมี
ความจําเปนอีกตอไป 4. ความรูจากการเรียนรูครั้งใหมจะแทนที่ความรูเกา ทําใหความรูเกาลบเลือน 
  1.2 ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข 
        1.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ 
    พาฟลอฟ ไดกลาวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไข ไว 3  ขอ ดังนี้ 1. การเรียนรูเปน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  2. การเรียนรูนี้ผูเรียนไมตองลงมือกระทําจะเกิดกับ
พฤติกรรมที่ผูเรียนไมสามารถควบคุมได เชน ปฏิกิริยาสะทอน และพฤติกรรมทางอารมณ 3. การเรียนรู
เกิดขึ้นเพราะความใกลชิด (Contiguity) และการฝกหัด (Practice) โดยนําสิ่งเราที่เปนกลางคือ สิ่งเรา 
ที่ไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดการตอบสนองไดมาเปนสิ่งเราที่ตองวางเงื่อนไข โดยนํามาจับคูกับสิ่งเรา  
ที่ทําใหผูเรียนเกิดการตอบสนอง เกิดเปนการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข 
        1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไขแบบการกระทําของสกินเนอร 
    สกินเนอร ไดกลาวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไข ไววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการ
วางเง่ือนไข โดยอาศัยการเสริมแรงไมวาจะเปนรางวัลหรือการลงโทษก็ตามควบคูกันไป 

2. ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดกลุมเนนความสําคัญทางการคิด 
  กลุมเนนความสําคัญ มีความเชื่อวา การเรียนรูเปนสิ่งที่มากกวาผลของการเชื่อมโยง 
สิ่งเรา และการตอบสนอง การเรียนรูจะอธิบายไดดีที่สุดหากเราสามารถเขาใจกระบวนการภายใน  
ซึ่งถือเปนตัวกลางระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดนี้จําแนกเปนหลาย
ทฤษฎี แตทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับและนํามาประยุกตใชกันมากกับสถานการณการเรียนการสอน มีดังนี ้

      2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท (Gestalt’s Theory)  
   ทฤษฎีการเรียนรูของกลุม เกสตัลท ไดสรุป แนวคิด ไว ดังนี้  
    2.1.1 การเรียนรูเกิดจากการจัดประสบการณทั้งหลายที่อยูกระจัดกระจายใหมา

รวมกันเสียกอนแลวจึงพิจารณาสวนยอยตอไป  
                2.1.2 เนนการเรียนรูสวนรวมมากกวาสวนยอยและเกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ คือ  
การรับรูและการเรียนรูจากการหยั่งเห็น เปนการเรยีนรูจากการพิจารณาปญหาในภาพรวมและการใช
กระบวนการคิดเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับปญหาที่เผชิญ 
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne’s Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย ไดสรุปแนวคิดไว ดังนี้ การเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ  
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3 สวน ไดแก 1. ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษย 2. กระบวนการเรียนรูและจดจํา
อันเปนผลจากการจัดกระทําขอมูลในสมอง 3. ผลจากเหตุการณภายนอกที่มีตอกระบวนการเรียนรู
ภายในตัวคน 
  2.3 ทฤษฎีการเรียนรูแบบประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรูแบบประมวลสารสนเทศ เปนกระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ความจําและการแกปญหา 
  2.4 ทฤษฎีการเรียนรู เก่ียวกับการสอน ของบรูนเนอร (Jerome Bruner’s Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรู เก่ียวกับการสอน ของบรูนเนอร กลาวไววา ผูเรียนทุกระดับชั้นของ
การพัฒนาสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาใดก็ไดถาจัดการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถ 
   2.5 ทฤษฎีการเรียนรู ตามแนวการสรางองคความรู ของเพียเจต (Jean Piaget’s Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรู ตามแนวการสรางองคความรู ของเพียเจต กลาวไววา การเรียนรู
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน ซึง่ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธ 
  2.6 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของแบนดูรา (Albert Bandura’s Theory) 

   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของแบนดูรา ไดกลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดดวย 
การเลียนแบบหรือการสังเกตจากการกระทําของผูอื่น ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ การเอาใจใส
ความจํา การถายแบบและแรงจูงใจที่จะแสดงออก (พันธศักด์ิ พลสารัมย; วัลลภา  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา; และ ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง.  2543: 8-15)   
  จากทฤษฎี การเรียนรู ทั้ง 2 แนวคิด สรุปไดวา การเรียนรูเกิดจากการที่ผูเรียนมี
ประสบการณจากการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูดวยวิธีตางๆทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ซึ่งหมายรวมถึง ความรู ความคิด ความสามารถดานตาง ๆ ทัศนคติ ทักษะ และประสบการณที่ผูเรียน
สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม ทั้งในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งทําใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได 

 

องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในทางที่ดีขึ้น 
มีคุณประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ เพราะจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและ
พัฒนาประเทศชาติตอไป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนตองคํานึงถึง
องคประกอบของการเรียนการสอนอันเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการที่จะสงเสริมใหการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย 6 ประกอบ ไดแก หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน 
กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลและปจจัยเก้ือหนุน (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2543: 9-10) 
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 ดานหลักสูตร 
  ความหมายของหลักสูตร 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตร ไวดังนี ้
  โอลิวา (รุจิร ภูสาระ.  2545: 3; อางอิงจาก Oliva.  1992: 5-6) ใหความหมายไววา 
หลักสูตร คือ สิ่งที่ใชสอนในสถานศึกษา ชุดวิชาที่เรียน เนื้อหา โปรแกรมการเรียน ชุดของสิ่งที่ใชใน 
การเรียนการสอน ลําดับของกระบวนวิชา จุดประสงคที่นําไปปฏิบัติ กระบวนวิชาที่ศึกษา ทุกสิ่งที่
ดําเนินการในสถานศึกษา รวมทั้งกิจกรรมนอกหองเรยีน การแนะแนวและการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล สิ่งที่สอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่แตละสถาบันเปนผูจัด ทุกสิ่งที่กําหนดขึ้น
โดยบุคคลในสถานศึกษา ลําดับของกิจกรรมในสถานศึกษาที่ดําเนินการโดยผูเรียน และประสบการณ
ของผูเรียนแตละคน ซึ่งเกิดจากระบบการจัดการของสถานศึกษา ในขณะที่ ทิศนา แขมมณี (2535: 1) 
กลาววา หลักสูตร หมายถึง โปรแกรมการศึกษาใด ๆ ที่ไดกําหนดโครงสรางการเรียน ประกอบดวย
รายวิชาตาง ๆ พรอมทั้งคําแนะนําเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนของแตละรายวิชานั้นดวย  
ซึ่งสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  (2544: 10) กลาวไววา หลักสูตร หมายถึง ความรูและ
ประสบการณที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ประกอบดวยคําอธิบายโครงสราง
ของหลักสูตรและหมวดวิชา โดยไดรับการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรจาก สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือกําหนดหลักสูตร สวน วินัย วีระวัฒนานนท  (2542: 22) ยังไดกลาวถึง
หลักสูตรวา เปนการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรซึ่งจะตองนําวิชาการสาขาตาง ๆ มาใชรวมกันเพ่ือให
เกิดประโยชนและเนนความสัมพันธกับชีวิตใหมากขึ้น โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจะตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิดความสามารถ ความดีงามและรับผิดชอบตอสังคม
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดวา หลักสูตรจะรวมถึงการพัฒนาวิชา 
การวิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมดวย สําหรับ ชมพันธุ  
กุญชร ณ อยุธยา  (2540: 3) ไดสรุปความหมายของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของนักการศึกษา  
2 กลุม ดังนี้ กลุมแรก ใหความเห็นวา หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณการเรียนที่เปนเอกสารหรือ
โครงการการศึกษาที่สถาบันการศึกษาไดจัดวางแผนไวเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาตามแผนหรือโครงการที่
กําหนด รวมถึงแผนการเรียน เนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตามที่ไดกําหนด สวนกลุมที่สอง ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณการเรียนของ
ผูเรียนที่สถาบันการศึกษาจัดให หมายรวมถึงแผนประสบการณการเรียนและการนําหลักสูตรไปใชดวย
และนอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2545: 25) ไดสรุปความหมายของหลักสูตร ไว 3 ประการ คือ 
  1. หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการ และการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่มุงหมายไว 



17 

 

  2. หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input) เชน ผูสอน ผูเรียน 
วัสดุอุปกรณ กระบวนการ (Process) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา เปนตน 
  3. หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนให
เปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 
  สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง กลุมรายวิชา เนื้อหาวิชา โปรแกรมการศึกษา กิจกรรม 
ตาง ๆ ที่ผูสอนจัดใหแกผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมทั้งนอกหองเรียนหรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับสังคมแตละยุคสมัยและจะตอง 
มุงพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณทั้ง ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบตอสังคมอีกดวย 
 
  ความสําคัญของหลักสูตร  
   หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา เม่ือกลาวถึงการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด 
จําเปนจะตองกลาวถึงหลักสูตรควบคูกันไปดวยเสมอ ซึง่เปรียบเสมือนเครื่องชี้นําแนวทางวาควรจะ
ดําเนินการจัดการศึกษาไปในแนวทางใด (ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา.  2540: 1) ซึ่งสอดคลองกับ  
ชวลิต ชูกําแพง (2551: 28-29) ที่กลาววา การจัดการศึกษาระดับใดหรือประเภทใด จะขาดหลักสูตร
ไมได  เพราะหลักสูตรเปนตัวกําหนดแนวทางทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนเครื่องมือ
สําคัญในการกําหนดอนาคตทางการศึกษาของสังคมนั้น ๆ หรืออาจกลาวอีกนัยวา หลักสูตรเปนเครื่อง
ชี้นําทางในการจัดความรูและประสบการณใหกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหผูเรียน
ไดรับการศึกษาที่มีจดุมุงหมายหรือมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรจึงเปนเครื่องชี้นําทางถึงความเจริญ
ของประเทศ ประเทศใดที่มีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ยอมนําไปสูคุณภาพของ
คนในประเทศนั้น นอกจากนี้ หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา ซึ่งยังสอดคลองกับ ใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ (2539: 11) ไดกลาวไววา การที่จะทราบวาการศึกษาในระดับตาง ๆ จะดีหรือไมดี
สามารถศึกษาไดจากหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น ๆ ของประเทศ เพราะหลักสูตรเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับจุดมุงหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติเขาสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ 
สําหรับ สุนีย ภูพันธ (2546: 16) ไดกลาวไวในลักษณะเดียวกันวา ในการจัดการศึกษาที่จะบรรลุ
เปาหมายไดนั้น ตองอาศัยหลักสูตรเปนเครื่องมือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ถาปราศจากหลักสูตร  
การจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาที่กําหนดไวได หลักสูตร
จึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา 

  นอกจากนี้ สุนีย ภูพันธ (2546: 17) ยังไดใหความสําคัญของหลักสูตร ไวเปนขอ ๆ ดังนี ้
   1. หลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ 
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     2. หลักสูตรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
    3. หลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา 
    4. ในระดับสถานศึกษาหลักสูตรใหแนวปฏิบัติแกผูสอน 
    5. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน

ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
   6. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวา ผูเรียน และสังคม

ควรไดรับสิ่งใดบางที่เปนประโยชนแกเด็กโดยตรง 
   7. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา เนื้อหาวิชาอะไรบางที่ชวยใหผูเรียนมีชีวิตอยูใน

สังคมอยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 
   8. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนินชีวิตของผูเรียนใหเปนไปดวยความ

ราบรื่นและผาสุกเปนอยางไร 
   9. หลักสูตรยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาเปนเชนไร 
   10. หลักสูตรยอมกําหนดแนวทางความรู ความสามารถ ความประพฤต ิทักษะ 

และเจตคติของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมในสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติ
บานเมือง 

  นอกจากนี ้จากความสําคัญดังกลาวพอสรุปได ดังนี ้(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2535: 38-39) 
   1. หลักสูตรเปนแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงาน เพราะหลักสูตรจะ

กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไวเปนแนวทาง 
   2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพ่ือควบคุมการเรียนการสอนใน 

สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากร อาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  

   3. หลักสูตรเปนแผนดําเนินงานของผูบรหิารการศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวกและ 
ควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย 

   4. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

   5. หลักสูตรจะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่เปน 
ประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลังคนซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ที่ไดผล 
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  ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 19-22) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ไวดังนี ้
   1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 
   2. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  
15 สัปดาหตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
   3. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาที่ศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ศึกษารวมไม
นอยกวา 120 หนวยกิตและอยางมากไมเกิน 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ป
การศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12 ป สําหรับ หลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา 
   4. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวน ดังนี ้
    4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 
30 หนวยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการ
ยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ 
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนเม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    4.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 84 หนวยกิต กรณีที่มี
การจําแนกวิชาเฉพาะออกเปนวิชาโทวิชาเอก ในรายวิชาเอกตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโท  
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
    4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรปริญญาตรีตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   5. การคิดหนวยกิต 
    5.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
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    5.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
    5.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
    5.4 การจัดทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ที่ใชเวลาไมนอยกวา 45 
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
   6. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 
หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา สวนหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  สถาบันการศึกษาใดที่จัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีการลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต 
 
  ลักษณะของหลักสูตรท่ีด ี
   ไดมีนักวิชาการ นักการศึกษา เสนอแนะลักษณะของหลักสูตรที่ดีไวหลายทาน ดังนี ้
   ชาญชัย ศรีไสยาพร (2537: 17-19) เสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรที่ดีไวดังนี ้
   1. สามารถสื่อความหมายและสะดวกที่จะนําไปใช โดยคํานึงถึงผูเรียน ผูสอนและ
ผูบริหารหลักสูตร สําหรับหลักสูตรทีดี่นั้น เม่ือผูบริหารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใชหลักสูตรไดศึกษา  
จะสามารถทําความเขาใจและเห็นแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนไดโดยงาย ไมวาจะ
เปนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงมี
องคประกอบตาง ๆ ครบสมบูรณ มีสื่อการเรียน เอกสารหลักสูตรชนิดตาง ๆ ที่พรอมและพอเพียง
สําหรับผูเรียน ผูสอนและผูบริหารที่จะศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 
   2. มีความสัมพันธสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมในดานตาง ๆ  
เชน ดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี เปนตน 
   3. มีความยืดหยุนในดานตาง ๆ เชน 
    3.1 มีความยืดหยุนตามความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน 
โครงสรางของหลักสูตร นอกจากจะมีวิชาบังคับแลว ยังตองมีวิชาเลือกตามความสนใจ ความ 
ตองการและความถนัดของผูเรียน ซึ่งแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
    3.2 ยืดหยุนตามสภาพทองถิ่นของผูเรียนที่แตกตางกันไป เชน สภาพปญหา 
สภาพการดํารงชีวิต และสภาพการประกอบอาชีพ 
    3.3 ยืดหยุนตามสถานภาพของสถาบัน ใหสถาบันทั่วไปสามารถใชหลักสูตรให 
สัมฤทธ์ิได 
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   4. ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากหลักสูตรไปใชใหเกิด
ประโยชนได ไมวาจะเปนการดํารงชีวิต การศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ ดังนั้นความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากหลักสูตรควรสมบูรณตามองคสามของการศึกษา คือ ดานความรูความคิด 
ดานความเชื่อความรูสึกนึกคิด และดานทักษะในการปฏิบัต ิผูเรียนจึงมคีวามสามารถที่จะคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาตาง ๆ ได 
   5. หลักสูตรที่ดีมีความคลองตัวพอสมควร สามารถที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับสภาพการณตาง ไดเปนอยางดี 
   6. หลักสูตรที่ดีควรเปนเครื่องมือที่ชวยใหการศึกษาบรรลุตามความมุงหมายที่วางไว 
   7. หลักสูตรที่ดีควรจะเปนหลักสูตรที่บุคคลทุกฝายไดมีสวนรวมในการสรางหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร มีสวนรับรูเรื่องการใชหลักสูตร มิใชปลอยใหนักวิชาการรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว 
   8. หลักสูตรที่ดีจะตองมีการวางแผนหลักสูตรอยางมีระบบ และเปนกระบวนการที่
ตอเนื่องต้ังอยูบนรากฐานที่เชื่อถือได 
   9. หลักสูตรที่ดีควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสามารถเปน
รายบุคคล 
   10.หลักสูตรที่ดีควรมีการประเมินผลหลักสูตรที่เหมาะสมและตองมีการประเมินอยาง
มีระบบ ตอเนื่องกัน เมื่อประเมินผลหลักสูตรแลว ควรนําเอาขอบกพรองมาปรับปรุงหรือพัฒนา 
หลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ 
   สอดคลองกับ สุนีย ภูพันธ (2546: 19-20) ที่ไดเสนอแนะลักษณะของหลักสูตรที่ดีไวดังนี ้
   1. หลักสูตรที่ดีตองตรงตามความมุงหมายของการศึกษา 
   2. หลักสูตรที่ดีควรตรงตามลักษณะของพัฒนาการของผูเรียน 
   3. หลักสูตรที่ดีควรตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณของชาติ 
   4. หลักสูตรที่ดีมีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณเพียงพอที่ชวยใหผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน และมีพัฒนาการในทุกดาน 
   5. หลักสูตรที่ดีตองสอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน คือ จัดวิชาทักษะ และวิชา
เนื้อหาใหเหมาะสมกันในอันที่จะสงเสริมใหผูเรียนเจริญงอกงามทุกดาน 
   6. หลักสูตรที่ดี ควรสําเร็จขึ้นดวยความรวมมือของทุกฝาย 
   7. หลักสูตรที่ดี ตองยืดหยุนไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ เชน  
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเปนอยู การดํารงชีวิต และทรัพยากรธรรมชาต ิความเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมอันแสดงลักษณะของสังคม  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ความเปลี่ยนแปลงทาง 
ปรัชญาการศึกษา ทางจิตวิทยา ในจุดประสงคของการศึกษาซึ่งมุงสงเสริมใหผูเรียนมีสัจการแหงตน 
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มีมนุษยสัมพันธ มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี วิวัฒนาการ 
ทางดานอุตสาหกรรม ระบบการปกครอง และภาวะความเปนอยูของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
การบริหารการศึกษา อุปกรณโสตทัศนศึกษา และวิธีสอนและการประเมินผลการศึกษา 
   8. หลักสูตรที่ดีตองใหผูเรียน เรียนรูตอเนื่องกันไป และตองเรียงลําดับความยากงาย 
ไมใหขาดตอนจากกัน 
   9. หลักสูตรที่ดีตองเปนประสบการณที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนไดมีโอกาสแกปญหาตาง ๆ ในชีวิต เพื่อใหมีความเปนอยูอยางผาสุก 
   10. หลักสูตรที่ดีตองเพิ่มพูนและสงเสริมทักษะเบื้องตนที่จําเปนของผูเรียน 
   11. หลักสูตรที่ดีตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่ม  
มีความคิดสรางสรรคในการดําเนินชีวิต 
   12. หลักสูตรที่ดีควรสงเสริมใหผูเรียนทํางานอยางอิสระ และทํางานรวมกันเปนหมู
คณะ เพ่ือพัฒนาใหรูจักการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
   13. หลักสูตรที่ดีตองบอกแนวทาง วิธีสอนและอุปกรณสื่อการสอนประกอบเนื้อหา
สาระที่สอนไวอยางเหมาะสม 
   14. หลักสูตรที่ดีตองมีการประเมินผลหลักสูตรตลอดเวลา เพ่ือทราบขอบกพรองใน
อันที่จะปรับปรุงใหดีย่ิง ๆ ขึ้น 
   15. หลักสูตรที่ดีตองจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจ และมี
โอกาสแกปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาครอบครัว ชุมชนและประเทศชาต ิ
   16. หลักสูตรที่ดีตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหา 
   17. หลักสูตรที่ดีตองจัดประสบการณที่มีความหมายตอชีวิตของผูเรียน 
   18. หลักสูตรที่ดีตองจัดประสบการณและกิจกรรมหลาย ๆ อยาง เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกอยางเหมาะสมตามความสนใจ ความตองการ และความสามารถของแตละบุคคล 
   19. หลักสูตรที่ดีตองวางกฎเกณฑไวอยางเหมาะสมแกการนําไปปฏิบัติและสะดวก
แกการวัดและประเมินผล 
   วิชัย วงษใหญ (2543: 3) ไดกลาวถึง ลักษณะของหลักสูตรที่ดีไว ดังนี ้
   1. เอกสารหลักสูตรตองมีความชัดเจน สมบูรณทันสมัย ชี้แนวทางในการวางแผนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2. ผูสอนมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตรงกับความสนใจและความตองการของผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร 
   3. มีการสนับสนุนทรัพยากรที่ดี เพียงพอ และเอื้อตอการใชหลักสูตร 
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   4. มีคณะกรรมการบริหารที่ดี ดําเนินการจัดระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 
   5. มีระบบอาจารยทีป่รึกษาที่มีประสิทธิภาพ พรอมที่จะใหขอมูลชวยเหลือแนะนํา
เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนแกผูเรียน 
   6. มีบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อตอการแสวงหาความรูและมารยาททางสังคมเพ่ือ
เสริมสรางทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของผูเรียน 
   7. มีระบบควบคุมเก่ียวกับการใชหลักสูตร และการติดตามผลการใชหลักสูตร อยางมี
ประสิทธิภาพ 
   8. มีการประเมินหลักสูตร ไดแก การรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมถึงการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรและตัดสินวาหลักสูตรมีคุณคา บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวหรือไม 
   สรุปหลักสูตรที่ดี ตองมีความทันสมัย สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
สถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีความยืดหยุน มีความคลองตัวพอสมควร หลักสูตรทีดี่ตองบอก
แนวทาง วิธีการสอน สื่ออุปกรณประกอบเนื้อหาสาระที่สอนไวอยางเหมาะสม และตองมีการประเมิน
หลักสูตรตลอดเวลา เพ่ือทราบขอบกพรองในอันที่จะปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น 
   ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 11) ไดระบุแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาในดานหลักสูตร ดังนี ้

1. ควรจัดหลักสูตรใหเปนบูรณาการ ไดแก หลักสูตรที่พัฒนารายวิชาเปนชุดวิชา  
มีความยืดหยุนและเปนแบบกวาง และมีความหลากหลาย เชน การเพิ่มการจัดหลักสูตรนานาชาติ 
   2. เนนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในดานการปรับปรุงคุณภาพและมีความทันสมัย 
   3. การเพ่ิมหลักสูตรทางเลือก สําหรับจํานวนระยะเวลาในการศึกษาเปน 5 ป  
หรือการจัดหลักสูตรตอยอดสําหรับผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพครโูดยตรง 
   4. การจัดต้ังสมาคมวิชาชีพเพ่ือดูแลคุณภาพการสอน การควบคุมมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษา ไดแก สํานักงานควบคุมมาตรฐานคุณภาพกลาง 
   จากการศึกษางานวิจัยของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114) ที่ศึกษาเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ดาน 
หลักสูตร อาจารยและนิสิตมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ควรมีการบูรณาการ 
รายวิชาในแตละกลุมใหสามารถเชื่อมโยงกันไดตอเนื่องและประยุกตกับการทํางานในอนาคตของ 
ผูเรียน สวนงานวิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552: 14) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา หลักสูตร เปนสิ่งสําคัญใน 
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเปนสิ่งที่กําหนดโครงสรางของการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
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ของผูเรียนและสังคม และเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอีกดวยและสอดคลองกบั 
วัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา (2551: 98) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เห็นดวยกับสภาพแวดลอมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีดานหลักสูตร
ในระดับมาก 
   สรุปไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาและการพัฒนาทางการศึกษา 
หลักสูตรควรมีความทันสมัย รายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่บรรจุในหลักสูตรควรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีและสามารถออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป 
 

 ดานผูสอน 
  ความหมายของผูสอน 
   เปลื้อง ณ นคร (2525: 89) ใหความหมายของคําวา ผูสอน หมายถึง ผูที่มีความ 
หนักแนน ผูควรแกการเคารพของศิษย ผูสั่งสอน นอกจากนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2525: 168) ไดใหความหมายของคําวา ผูสอน วาหมายถึง ผูสั่งสอนศิษย ผูถายทอดความรูใหแกศิษย 
สําหรับ มาตรา 4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดใหความหมายไว
วา ผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริม 
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ (สํานักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) และ 
ญาดาพนิต พิณกุล  (2539: 11-12) กลาววา ผูสอน คือ ครู เปนผูทําหนาที่สอน เปนตัวกลางที่จะนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติการเรียนการสอน เปนผูที่ใหความรูควบคูคุณธรรมเพ่ือใหลูกศิษยของตนมี
ความเปนคนโดยสมบูรณ นั่นคือ ครูสอนใหคนมีความรู สามารถนําความรูไปใชพัฒนาตนเองและ
สังคมใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค เพ่ือการดํารงชีพไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
   สรุปไดวา ผูสอน หมายถึง ผูสั่งสอน เปนผูซึ่งเปนตัวกลางในการถายทอดความรูไปสู
ผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ อีกทั้งยังเปนผูที่ควรแกการเคารพของศิษย เปนผูที่ใหความรูควบคูคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือใหลูกศิษยของตนมีความเปนคนโดยสมบูรณ 
 
  ความสําคัญของผูสอน 
   ผูสอนเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา เพราะเปนผูดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล เปนผูที่กอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการโดยรอบดานขึ้นในตัว
ผูเรียน ผูสอนจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพ มีความรูเรื่องเทคนิคการสอนและ
ระเบียบวิธีที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและความทรงจําไดดี เขาใจดานจิตวิทยาแหงการเรียนรู
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และจิตวิทยาสังคมสําหรับผูเรียน นอกจากนี้จะตองเปนผูมีความรูดานวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
ของชุมชนเพ่ือใหความรูแกผูเรียนโดยสอดคลองกับสังคมนั้น (ภิญโญ สาธร. 2519: 178) สวน วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 12-14) กลาววา ผูสอน มีบทบาทสําคัญที่สุดในการถายทอดความคิด 
ความรูใหแกผูเรียน ดังนั้นผูสอนจึงเปนสวนสําคัญในการทําใหการเรียนการสอนเกิดผลที่ดีได 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสิ่งตาง ๆ ตอไปนี ้
   1. บุคลิกภาพของผูสอน คือ กิริยาทาทาง การแสดงออก การพูดจา ความคิด 
ทัศนคติตอวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมที่ผูสอนพึงมี เปนตน 
   2. ความรูของผูสอน ผูสอนตองมีความใฝรู ติดตามขาวสารทางวิชาการอยาง
สมํ่าเสมอ มีความพรอมที่จะสอน และมีความสามารถในการใหขอมูล สอน อธิบาย และตอบขอสงสัย
ตาง ๆ ของผูเรียนไดกระจางชัด 
   3. วิธีการสอน ผูสอนตองรูจักวิธีการถายทอดความรู ความคิดใหผูเรียน โดยเลือกใช 
วิธีการไดอยางเหมาะสมและนาสนใจ และใหผูเรียนไดความรูตามความมุงหมายของผูสอน 
   นอกจากนี ้อดุลย วิริยเวชกุล (2541: 53) ไดกลาวไววา ผูสอนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด 
ในการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเปาหมาย คุณภาพหมายรวมถึง คุณวุฒ ิประสบการณ  
ความรับผิดชอบตอหนาที ่ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมทั้งการอุทิศตนตอภาระรับผิดชอบ 
ที่กําหนดไวดวย 
   สรุปไดวา ผูสอน เปนผูมีความสําคัญในการจัดการศึกษา เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสงผลทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเปนผูกอใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแกผูเรียนไปในทางที่ดี 
และเปนผูสรางบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันนั้น ๆ โดยผูสอน
ตองมีความพรอมในดานวิชาการอยูเสมอ มีความสามารถในการถายทอดความรู และมีเทคนิค 
การสอนที่ดี ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป 
 
  ลักษณะของผูสอนท่ีด ี
   มีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงคุณลักษณะของผูสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ เชน 
   สุรางค โควตระกูล (2544: 13-15) กลาวถึงคุณลักษณะของผูสอนที่ดีไววา 
   1. ผูสอนที่ดีตองเปนนักมนุษยนิยม (Humanist) คือ เปนผูที่ยอมรับผูเรียนอยาง
จริงใจ ใหความอบอุน มีความเขาใจผูเรียน มีความยุติธรรมและมีคุณลักษณะของผูสอนตามทัศนะของ
นักจิตวิทยามนุษยนิยมและเปนกัลยาณมิตรของผูเรียน 
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   2. ผูสอนที่ดีควรเปนผูที่มีความรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการสอนคือ 
ผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูและสามารถที่จะใหวิธีสอนที่เหมาะสม และจูงใจให
ผูเรียนอยากเรียนรู ผูสอนที่ดีจะตองใชวิธีการประเมินผลที่สามารถบอกไดวาการเรียนรูนั้นไดเกิดขึน้จริง 
   3. ผูสอนที่ดีควรเปนผูที่รูจักผูเรียน ไมเพียงแตเปนผูสอนทางวิชาการเทานั้น แตเปนผู
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของผูเรียนดวย ดังนั้น ผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ เพื่อจะชวยผูเรียนใหมีพัฒนาการทั้งดานสติปญญาและดานบุคลิกภาพดวย โดยทําตนเปน
ผูสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหไปในทางบวก เพ่ือผูเรียนจะไดเจริญเติบโตเปนบุคคลที่มี
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคา มีความภูมิใจในตัวเองและมีความสุข 
   4. ผูสอนที่ดีตองเปนผูมีคุณวุฒิทางวิชาการ โดยเฉพาะในวิชาตาง ๆ ที่ตนจะตองสอน 
สําหรับความรูดานวิชาการนั้น เม่ือผูสอนเปนผูพยายามขวนขวายหาความรูอยูเสมอ ไมวาจะดวย 
การอานคนควาดวยตัวเอง หรือไปอบรมตอในวิชาที่ตนสอนก็จะเปนบุคคลที่มีคุณวุฒิทางวิชาการที่
ทันสมัยเสมอ 
   5. ผูสอนที่ดีตองเปนผูนําที่ดีและเปนผูฟงที่ดี สามารถจะชวยผูเรียนใหมีความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีความขัดแยงกัน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
   6. ผูสอนที่ดีตองมีทักษะในการจัดการหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
   7. ผูสอนที่ดีตองเปนผูที่นิยมในวิธีการวิทยาศาสตรและเขาใจกฎแหงพฤติกรรม  
และเปนนักวิทยาศาสตรพฤติกรรม 
   8. ผูสอนที่ดีจะตองมีทักษะของชีวิต คือ เปนผูสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี และมี
ความสัมพันธอันดีหรือตองมีมนุษยสัมพันธ สามารถแกปญหาและตัดสินใจได มีสุขภาพดีทั้งกาย 
และใจ จะตองมีจุดมุงหมายของชีวิตและมีใจรักในอาชีพที่เลือก 
   นอกจากนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 59-60) ไดกลาววา กอนการสอน
ผูสอนตองวิเคราะหความพรอมดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
   1. ทัศนคติตออาชีพ ผูสอนรูสึกมีความภูมิใจในความเปนอาจารยหรือไม รูสึกมี
ความสุขและสนุกที่จะสอนมากนอยเพียงใด ผูสอนมีความเต็มใจที่จะรับบทบาทภาระการสอนหรือไม 
ผูสอนควรไดพิจารณาตนเองจากขอคําถามหลาย ๆ ประเด็น เพื่อใหม่ันใจวามีความรักการสอน ผูสอน
ยังเห็นวาอาชีพสอนเปนอาชีพที่กอใหเกิดความสุขทางใจ มีความปติและเต็มใจที่จะสอนลูกศิษย 
 มีความสุขที่จะคนควาหาความรูตลอดจนหาวิธีการที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ด ี
   2. ความรู ผูสอนมีความรูในสาระของวิชาที่กําหนดในหลักสูตร (Curriculum)  
มากนอยเพียงใด ความรูที่ผูสอนมีอยูในระดับสูงกวาหรือนอยกวาความรูที่กําหนดในลักษณะรายวิชา 
(Course Description) ผูสอนควรเลือกสรร เสาะหาความรู เพ่ือใหเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับของ 
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ผูเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาความรูอยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับวิชาชีพอาจารย 
ระดับอุดมศึกษา อาจารยตองอานคนควาและเขาประชุมวิชาการในศาสตรของอาจารยอยางตอเนื่อง 
   3. ศาสตรการสอน ผูสอนที่มีความรูดานสาระวิชา เปนจํานวนมากที่ไมอาจเปนผูสอน
ที่ดีได เนื่องจากขาดความรูดานศาสตรการสอน ดังนั้น ผูสอนตองถามตนเองวา ผูสอนทราบวิธีการ
สอนหลาย ๆ แบบหรือไม การสอนบรรยายจะใชไดเมื่อใด การสอนสัมมนามีจุดมุงหมายอยางไร จะได
ใชในกรณีใด การสอนแบบโครงการ แบบปฏิบัติแตกตางกันอยางไร และเม่ือใดจะใชการระดมสมอง 
หรือการประชุมกลุมยอย ศาสตรตาง ๆ เหลานี้ไดมีผูประมวลไว ซึ่งผูสอนควรไดพิจารณาวาสามารถ
หรือพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยางไร การรูศาสตรการสอนยอมทําใหผูสอนรูวิธกีาร 
วางแผนการสอน วิธีการดําเนินการสอน การเขาสูบทเรียนอยางนาสนใจ การเรียบเรียงสาระ 
ตามลําดับอยางด ีการมีอุปกรณประกอบที่ชัดเจน สวยงาม ตลอดจนการประเมินผลอยางถูกตอง 
   4. บุคลิกภาพ ผูสอนที่มีบุคลิกภาพดี เชน หนาตามีความสุข อิ่มเอม ย้ิมแยม 
แจมใส อารมณดี สุขภาพจิตด ียอมชวนใหนิสิตนักศึกษา เกิดความประทับใจ ตองการเรียนดวย 
และถาเปนผูที่พูดไดคลองแคลว เสียงดัง ฟงชัด พูดชัดถอยชัดคําแลว ยิ่งทําใหผูเรียนเกิดศรัทธา 
เลื่อมใส สนใจติดตามฟงเรื่องที่ผูสอนสอนไดมากกวา การนั่งฟงผูสอนพูดเบา ๆ ไมชัดเจน ไมไดยิน  
ทําใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเบื่องาย ผูสอนจึงควรปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับการมี
อาชีพเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปนตองพิถีพิถันกับเสื้อผา รองเทา เครื่องแตงกาย น้ําเสียงและ
ทาทาง เนื่องจากตองเปนผูที่อยูเบื้องหนาของคนเปนจํานวนมาก แมวาผูสอนจะไมจําเปนตองหลอหรือ
สวยเหมือนดาราในโทรทัศน แตควรอยูในระดับรอง ๆ เพราะเปนอาชีพที่ตองปรากฏกาย โดยเฉพาะตอ
หนากลุมชนที่เปนเยาวชนจํานวนไมนอยซึ่งชอบความดูดี สงางามเชนเดียวกัน 
   สรุปไดวา ผูสอนที่ดี ตองเตรียมการสอนมาอยางดี ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนา 
ทุกดาน จัดการสอนอยางมีกระบวนการและใหครบองคประกอบการสอน ไดแก การต้ังจุดประสงค 
การสอน การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน และการวัดผล
ประเมินผล ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ตรงตามจุดมุงหมาย ของหลักสูตร นอกจากนี้ผูสอนควร
คํานึงถึงหลักพ้ืนฐานในการสอน ลักษณะการสอนที่ดี และปจจัยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนรูจักใช
หลักการสอนใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู หลักจิตวิทยาบรรยากาศเปนประชาธิปไตย ก็จะชวยให
การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
  แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอน 
   การเปลี่ยนแปลงบทบาทและภาระหนาที่ของคณาจารยในระดับอุดมศึกษา จากการ
ที่เคยสอนอยางเดียว จําเปนจะตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดทําหนาที่ใหม ๆ ได อยางมี
คุณคามีประสิทธิภาพและมีความหมายตอการอุดมศึกษา ตอสังคมและบุคคลตอไป แนวทางการพัฒนาที่
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จําเปนสําหรับคณาจารยในระดับอุดมศึกษาสําหรับปจจุบันและอนาคตสามารถแยกออกได ดังนี ้
(ไพฑูรย สินลารัตน. 2543: 10) 
   1. การเปลี่ยนบทบาทมาเนนที่การสรางองคความรู 
   2. การพัฒนาการสอนโดยเนนกระบวนการสอนเชิงสรางสรรค (Innovative Styles) 
   3. การเนนความรับผิดชอบตอสังคม 
   4. การดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
   5. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
   6. การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ทั้ง 6 ประการนี้ถือไดวาเปนความจําเปนที่คณาจารยจะไดรับการสงเสริมใหมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เหลานี้อยางเพียงพอ การพัฒนาคณาจารยจึงครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ 
ดังกลาวอยางเพียงพอ 
   นอกจากนี ้แมคแนน (ศิริกาญจน จันทรเรือง. 2543: 1; อางอิงจาก Magnan. 1989: 
unpaged) ไดเสนอบทบาทที่นอกเหนือจากการสอนทั่วไป เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาอาจารย
ผูสอน ดังนี ้
   1. ผูเชี่ยวชาญ (The Expert) การเปนผูสอนในชั้นเรียน เนื่องจากประสบการณและ
ความรูที่เฉลียวฉลาดไมไดหมายความวาผูสอนมีความรอบรูไปหมดทุกอยางถาผูเรียนถามคําถามใน
สิ่งที่ผูสอนตอบไมได ผูสอนตองกลับไปคนควาหรือแนะนําแหลงคนควาเพ่ือใหผูเรียนหาคําตอบได 
   2. ผูมีอํานาจอยางเปนทางการ (The Formal Authority) ผูสอนตองจัดกระบวน 
การเรียนการสอนเพ่ือสรางประสบการณใหผูเรียนตามเกณฑมาตรฐาน และตามจุดมุงหมายที่กําหนด 
   3. ผูแทนสังคม (The Socializing Agent) บทบาทของผูสอนจะมีมากกวาการเปน
ผูสอนเพียงอยางเดียว แตจะเปนตัวแทนของคุณคา ขอเท็จจริง มาตรฐาน กระบวนการ กิจกรรม และ 
ความสนใจในสาขาวิชาผูสอนดวย 
   4. ผูอํานวยความสะดวก (The Facilitator) ผูสอนควรชวยเหลือผูเรียน โดยการชี้แนะ 
แหลงวิทยาการตาง ๆ ใหแก ผูเรียน ใหคําแนะนําและแนะแนวทางชวยกระตุนผูเรียนใหมีการพัฒนาตนเอง 
   5. ผูเปนแบบอยาง (The Role Model) ผูสอนจะตองแสดงภาพลักษณที่เหมาะสม
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ควรแสดงบุคลิกลักษณะและความม่ันใจในตัวเองออกมาในระหวางการสอน 
   6. ผูเปนมนุษย (The Person) พึงระลึกอยูเสมอวาตัวเองเปนมนุษยทั้งในและนอก 
หองเรียน ตองทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นและกระตุนใหเขาแสดงความคิดเห็นและความรูสึกอยาง 
แทจริงออกมา 
   จากการศึกษางานวิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552: 18) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอ
จัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา ผูสอนมีบทบาท
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สําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยผูสอนตองมีความพรอมในดานวิชาการอยูเสมอ 
มีความสามารถในการถายทอดความรูและมีเทคนิคการสอนที่ดี ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู
และพัฒนาตนเองตอไป สวน ชูศรี สะพรั่ง  (2549:  28) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ผูสอนควรมีบุคลิกภาพ       
ทางกาย ทางวาจา ทางการแตงกายที่ดี มีความสามารถในการถายทอดวิชาความรู และมีความรู            
ในวิชาที่สอนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ มีความรับผิดชอบในการสอน และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เพ่ือนรวมงาน ผูบริหาร และชุมชน สรางบรรยากาศที่ดี            
ในการเรียนการสอน เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและวิเคราะหผูเรียนได มีการวางแผนการสอน
เตรียมการสอนลวงหนา และสอนอยางมีระบบ ใหความเสมอภาคกับผูเรียนแตละคนเทาเทียมกัน         
วัดและประเมินผลผูเรียนตามเกณฑที่วางไวอยางยุติธรรม และจากการศึกษางานวิจัยของชีวภัทร  
ธรรมเกษร  (2552: 32) ในการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา การพัฒนาอาจารยผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทมาที่การสราง
องคความรู การพัฒนาการสอนโดยเนนกระบวนการสอนเชิงสรางสรรค การดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ ควรพัฒนา
ตนเองในดานความเปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูอํานวยความสะดวก และผูเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
   สรุปไดวา ผูสอนควรเนนการพัฒนาตนเองโดยสรางคุณคาใหตัวเองมากขึ้น มากกวา
การสรางบทบาท โดยแนวทางการพัฒนาผูสอน ตองเนนความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
รวมถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหบทบาท
ของผูสอนมีมากกวาการเปนผูสอนเพียงอยางเดียว แตจะเปนตัวแทนของคุณคา มาตรฐาน 
กระบวนการ กิจกรรม และความสนใจในสาขาวิชาผูสอนดวย 
 
 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

  ความหมายของกระบวนการเรียนการสอน 
   สุพิศ ทองมาก (2536: 6) กลาววา การเรียนการสอน หมายถึง การนําหลักสูตรไปสู
การสอนมีการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน มีกิจกรรม และกําหนดแผนงานสงเสริมการเรียน 
การสอนโดยมีผูสอนและผูเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญ สวน สุทธนู ศรีไสย (2549: 1) กลาววา  
การสอน เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพ่ือชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูนี้สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย แมวาการเรียนรูของบุคคลนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยมีการสอนหรือไมมีการสอนก็ได และ
เม่ือการสอนไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับเปาหมายโดยเฉพาะกับการเรียน ในทางปฏิบัติผลที่ไดรับ
จากการสอนอาจจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวไดเชนเดียวกันถาหากไมมีการวางแผนอยางรัดกุม 
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   สรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรม 
การเรียนรูแกผูเรียน ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล และนําผลที่ไดมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการเรียนรู ใหเหมาะสมกับผูเรียน 
 

  ความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน 
   อัจฉรา วัฒนาณรงค (2551: 2) กลาววา การสอนเปนทั้งศาสตรและศลิป การเปน

ศาสตร หมายถึง การมีปรัชญา หลักการ ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติที่สามารถใหผลไดตรงและเปนจริงทุก
ครั้ง สวนการเปนศิลปนั้น หมายถึง การสอนสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ โดย
สามารถใหผลไดเชนเดียวกัน คือสามารถทําใหผลการสอนนั้นบรรลุเปาหมายไดหลายวิธีดวยกัน แตละ
วิธีถือเปนศิลปของผูทําการสอนที่จะใชวิธีสอนที่เหมาะสม ปจจุบันประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 สงผลกระทบตอการเรียนการสอนอยางมาก เนื่องจากความที่ปรากฏ       
ในพระราชบัญญัติฯ กําหนดใหรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และตอง
บูรณาการใหผูเรียนมีความรู คุณธรรมและการดํารงชีวิตในสังคม โดยไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการคือ “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและ
สติปญญา ความรู คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 
นอกจากนี ้ยังไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวคือ “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน       
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวน 
การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวน 
การเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ” (พันธศักด์ิ 
พลสารัมย; วัลลภา เทพหัสดิน ณอยุธยา; และทิพยรัตน สีเพชรเหลือง. 2543: 1-2) นอกจากนี ้สงัด 
อุทรานันท (2532: 16) กลาวถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนวา กระบวนการเรียนการสอน
ทําใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยดี ทั้งแกผูเรียนและชวยใหอาจารยมีทิศทางและมีสิ่งกําหนดใน
การสอนเก่ียวกับวัตถุประสงค การจัดประสบการณการเรียนรู วิธีสอน สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล  

   สรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนมีความสําคัญ คือ ทําใหการจัดการศึกษา 
ดําเนินไปไดดวยดีเพราะมีทิศทางในการสอน โดยไดกําหนดวัตถุประสงค การจัดประสบการณ 
การเรียนรู วิธีสอน เทคนิคการสอน การใชสื่ออุปกรณการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล จึงทํา
การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
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ประเภทของวิธีการสอน 
  วิธีการสอนที่นํามาใชในการสอนระดับอุดมศึกษา มีดังนี ้(ทิศนา แขมมณี. 2552: 10-101) 
   1. การบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด โดยการพูด บอก เลา อธิบาย สิ่งทีต่องการสอนแกผูเรียน ใหผูเรียนซักถามและ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

   2. การสาธิต คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยการแสดงหรือทําสิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ใหผูเรียนสงัเกตดูแลวให
ผูเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสังเกต การสาธิต 

   3. การทดลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยการใหผูเรียนเปนผูกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือ 
ทดลองปฏิบตัิตามขั้นตอนที่กําหนดโดยใชวัสดุอุปกรณที่จําเปน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการทดลอง 

   4. การนิรนัย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนดโดยการชวยเหลอืใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎ ีหลักการกฎหรือ
ขอสรุปนั้น หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฎ ีหลักการ กฎ หรือขอสรุปนั้นไปใชในสถานการณใหม ๆ               
ที่หลากหลาย เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎ ีหลักการ กฎหรือขอสรุปนั้น ๆ อยางลึกซึ้งหรือ
กลาวสั้น ๆ ไดวาเปนการสอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอย ๆ 

   5. การอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนดโดยการนําตัวอยาง ขอมูล ความคิด เหตุการณ สถานการณ ปรากฏการณที่ม ี
หลักการ แนวคิด ที่ตองการสอนใหแกผูเรียนแฝงอยูมาใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ 
แนวคิดที่แฝงอยูออกมา เพ่ือนําไปใชในสถานการณอื่น ๆ ตอไป เปนการสอนที่ใหผูเรียนสรุปหลักการ
จากตัวอยางตาง ๆ ดวยตนเอง 

   6. การไปทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ 
สถานที่อันเปนแหลงความรูในเรื่องนั้น ซึ่งอยูนอกสถานที่ที่เรียนกันอยูเปนปกติ โดยมีการศึกษา              
สิ่งตาง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธกีารที่ไดวางแผนไว และมีการอภิปรายสรุปการเรียนรู
จากขอมูลที่ไดศึกษามา 

   7. การอภิปรายกลุมยอย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และใหผูเรียน        
ในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณในประเด็นที่กําหนดและสรุปผลการ
อภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 
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   8. การแสดงละคร คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู        
ตามวัตถุประสงค โดยการใหผูเรียนแสดงละคร ซึ่งเปนเร่ืองราวที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา 
และบทละครที่ไดกําหนดไวต้ังแตตนจนจบเรื่อง ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมาและสามารถทําใหทั้ง 
ผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน 

   9. การแสดงบทบาทสมมต ิคือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรยีนเกิด          
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียง
กับความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออกของผูแสดง  
ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเปนขอมูลในการอภิปราย เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

   10. กรณีตัวอยาง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเปนจริง และตอบประเด็นคําถาม
เก่ียวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

   11. การสอนโดยใชเกม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม 
พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู 

   12. การสอนโดยใชสถานการณจําลอง คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท 
ขอมูลและกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสถานการณนั้น 
โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการ
ตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 

   13. การสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ ผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง       
จากศูนยการเรียนหรือมุมความรู ซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชสื่อการสอนหลาย ๆ 
อยางประสมกันเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตาง ๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนยสํารองไวสําหรับ
ผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วและทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่น ๆ ผูสอนทําหนาที่เปนผูจัดเตรียมศูนยการเรียน  
ใหคําแนะนํา ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

   14. การสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม คือ การใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียน
สําเร็จรูปดวยตนเอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากบทเรียนปกต ิกลาวคือ เปนบทเรียนที่นําเนื้อหา
สาระที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย (Small Steps) เพ่ือใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู 
และนําเสนอแกผูเรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนสามารถตอบสนองตอสิ่งที่เรียน และตรวจสอบการเรียนรู 
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ของตนเองไดทันท ี(Immediate Feedback) วาผิดหรือถูก ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมาก 
นอยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบลการเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะบทเรียนจะมีแบบ 
สอบทั้งแบบสอบกอนการเรียน (Pre-Test) และแบบสอบหลังเรียน (Post-Test) ไวให  
   ซึ่งสอดคลองกับที ่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  (2544: 19-21) ไดเสนอวิธีการสอนไวดังนี ้

   1. ปาฐกถา คือ การถายทอดความรู ความคิดเห็นทัศนคติหรือการวิเคราะหสาระ
ขอมูลจากหัวขอที่กําหนดใหอยางพิถีพิถัน มีระบบในการเรียบเรียงสาระนับตั้งแตการขึ้นตน การพูด 
จนกระทั่งสรุปทายกอนจะปดการปาฐกถา ลักษณะการพูดเปนพิธีการและเปนการเสนอความรูหลัก 
จากผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ 

   2. บรรยาย คือ การถายทอดความรู ความคิด ในหัวขอที่กําหนดให โดยมีวิธีการพูดที่
เปนกันเองมากกวาวิธีการปาฐกถา ผูพูดอาจใชอุปกรณประกอบการพูด หรืออาจใชวิธีการสอนอื่น ๆ 
ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได ผูสอนในมหาวิทยาลัยสวนใหญจะใชการบรรยายเปนหลัก
เนื่องจากสามารถคลุมเนื้อหาสาระใหเปนไปตามหลักสูตรไดอยางเต็มที ่

   3. การอภิปรายอนุกรม คือ การจัดผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญแตละดานใหหัวขอ
ที่เรียงตามลําดับกันและใหผูพูดหรือองคปาฐก ซึ่งประกอบดวย 4-5 คน พูดเรียงลําดับหัวขอ โดยมี
ประธานการอภิปรายอนุกรม เปนผูเปดการอภิปราย เชิญผูอภิปรายพูดเรียงลําดับหัวขอแตละคน 
กลาวสรุปและปดการอภิปราย ผูเรียนจะไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญการพูดแตละหัวขอ 

   4. การอภิปรายเปนคณะ คือ การจัดใหวิทยากรพูดในหัวขอเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให
ผูเรียนไดฟงความคิดเห็นของผูที่มีความคิดหลากหลาย ซึ่งคงอาจจะสอดคลองหรือแตกตางกันสุดแลวแต
ทัศนะของผูอภิปรายเหลานั้น การอภิปรายเปนคณะจะมีผูดําเนินการอภิปรายเปนผูประสานงานการพูด
โยงความคิดและโยงเรื่องใหสอดคลองเชื่อมโยงไปสูสาระของการอภิปราย 

   5. การสอนโดยใชโทรทัศน เพ่ือประหยัดเวลาสําหรับการสอนที่มีผูเรียนเปนจํานวน
มากผูสอนอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยายหรือสาธิตประกอบการบรรยายใหถายทอดลงในเทปโทรทัศน 
เพ่ือใหผูเรียนไดรับรูศึกษาไปพรอม ๆ กันได หรืออาจจะเปดโทรทัศนใหดูสําหรับกลุมใหญที่เรียนใน 
ชั่วโมงตอไปได 

   6. การใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนอาจจะนําเสนอสาระของรายวิชา โดยนําเสนอ
ผานทางคอมพิวเตอร ในรูปแบบของการนําเสนอขอมูลใชโปรแกรมพาวเวอรพอยท หรือจะทําในรูปแบบ
ของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ทําใหเกิดสีสันสวยงาม เคลื่อนไหวได มีภาพตาง ๆ ประกอบการ
สอนทําใหผูเรียนไดเห็นและเขาใจสาระของการสอนมากขึ้น 

   7. การอภิปรายกลุมยอย วิธีการสอนแบบกลุมยอย มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในดาน
การฝกการคนควา การคิด การเขียน การเสนอความคิด การรับฟงและการทํางานรวมกัน ผูเรียนจะ 
เลือกประธาน เลขานุการและทําหนาที่เปนสมาชิกในกลุมที่ด ีวางแผนงานรวมกับกลุมศึกษาคนควา 
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อภิปรายและเสนอรายงาน 
   8. การสัมมนา คือ การที่ผูสอนและผูเรียนไดวางแผนการเรียนการสอนรวมกัน  

โดยกําหนดหัวขอที่จะศึกษารวมจากการที่ผูสอนจะใหขอมูลความคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน ซึ่งจะจัดอยูในรูป
ของการเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถาหรือบรรยาย จากนั้นเปนการคนควาดวยตนเอง การอภิปราย
กลุมยอย ตลอดจนเสนอผลของการศึกษาคนควาและขอตกลงในกลุมใหญอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประมวล
ความรูตามขอบเขตที่กําหนดในสาระวิชานั้น การสัมมนานี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสฝกทักษะการทํา
เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการสัมมนา การอภิปรายกลุม และมีโอกาสฝกการเสนอรายงาน
ตอที่ประชุมใหญอีกดวย 

   9. การศึกษาเฉพาะกรณีหรือโครงการ การสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณีมุงให
ผูเรียนในกลุมยอยประมาณ 5-7 คน ไดมีโอกาสศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือหาขอมูลมา 
ตัดสินวินจิฉัย ดําเนินการหรือแกปญหา หรือหาทางเสนอแนะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กําหนด ซึ่งผูเรียน 
ในกลุมจะตองศึกษาต้ังแตจุดเริ่มตน ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทางการศึกษาประกอบเพ่ือการ 
แกปญหา ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

   10. การฝกปฏิบัติ การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จําเปนตองมาฝกปฏิบัติ 
เชน เม่ือเรียนภาคบรรยายหรือทฤษฎีแลว ก็มีภาคปฏิบัติไดทดลองทําดวยตนเอง เพ่ือใหเขาใจบทเรียน 
มากย่ิงขึ้น การสอนภาคปฏิบัติจําเปนตองแบงเปนกลุมยอย เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลให 
ผูเรียนปฏิบัติไดถูกตองไดผลมากย่ิงขึ้น เชน การทดลองใชโปรแกรมงาย ๆ ในคอมพิวเตอร เปนตน 
การฝกปฏิบัติทําไดทุกสาขาวิชา เพราะเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหผูเรียนเขาใจศาสตรตาง ๆ ไดกระจาง
และสามารถนําทฤษฎีมาปฏิบัติได 

   11. การสาธิต การศึกษาหลายกรณีที่ผูสอนจําเปนตองสาธิตใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง 
เชน การสาธิตการขาย ผูสอนอาจสาธิตใหผูเรียนดูวาวิธีการเสนอสินคาใหมใหแกลูกคา ควรจะพูด 
อยางไร ชี้ขอดีขอเดนของสินคานั้นอยางไร มีเทคนิคที่จะจูงใจลูกคาอยางไรบาง ผูสอนยอมสาธิตให 
ดูเปนตัวอยางได นอกจากนี้ในการฝกปฏิบัติผูสอนจําเปนตองสาธิตหรือทําตัวอยางใหดูกอน เพ่ือ 
ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติดวยตนเองได 

   12. การสอนเปนรายบุคคล การสอนเปนรายบุคคลนั้นเพงเล็งการพัฒนาของผูเรียน
แตละคนเปนหลัก ดังนั้นอาจจะใชวิธีสอนโดยใหผูเรียนไปคนควา ตามหัวขอที่กําหนดไวในหลักสูตร 
และนําสาระที่ศึกษาไดมาอภิปรายรวมกับผูสอน การสอนประเภทนี้อาจจะใชอุปกรณการสอน
ประกอบก็ได เชน การเรียนจากตลับเสียง เอกสาร หรือจากบทเรียนคอมพิวเตอร 

   13. การสอนแบบโปรแกรม เปนการจัดบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งอาจจะอยูในรูปตํารา 
แบบเรียน หรือโปรแกรมในคอมพิวเตอรก็ได การสอนแบบนี้ ผูสอนจะตองเตรียมบทเรียนสําเร็จรูปไวให
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ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง และเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และเวลาที่ผูเรียน
สะดวก บทเรียนดังกลาวจะใหทั้งสาระ วิชาการเรียน และการวัดผลดวย 

   14. การฝกประสบการณตรง การสอนโดยใหผูเรียนมีประสบการณตรงจากเรื่องที่
กําหนดไวในหลักสูตร เปนความจําเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพ วิธีการสอนแบบนี้
จึงตองเปนการนิเทศชี้แนะ อธิบายเปนรายบุคคล ผูสอนจําเปนตองสอนรวมกับบุคลากรซึ่งควบคุมงาน
ในหนาที ่ที่สถาบันนั้นสงผูเรียนไปฝกงานดวย 

   สรุปไดวา ประเภทของวิธีการสอน มีหลายวิธี ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด การสอนแบบตาง ๆ เปนการถายทอดความรู ความคิด สวนใหญผูสอนจะใชวิธี
บรรยายเปนหลัก เนื่องจากสามารถคลุมเนื้อหาสาระใหเปนไปตามหลักสูตรไดอยางเต็มที่ แตเพ่ือการ
สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผูสอนควรเลือกวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน 
มีการอภิปรายเปนกลุมเพ่ือใหนิสิตไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาโครงการดูงาน 
ตาง ๆ รวมถึงฝกงานโดยไดปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหนิสิตไดนําผลจากการเรียนรูพัฒนาไปสูการปฏิบติั
และทํางานจริง 

 

  ลักษณะการสอนท่ีด ี
               มีนักวิชาการศึกษา ไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดีไวหลายทาน เชน  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 9) ไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดีไว ดังนี ้

   1. ผูสอนปรารถนาที่จะรวมแบงปนความรักในวิชาที่สอนกับผูเรียน 
   2. มีความสามารถที่จะทําใหวัสดุอุปกรณที่สอนกระตุนใหผูเรียนสนใจได 
   3. ดึงใหผูเรียนมาสูความเขาใจไดในระดับที่สมควร 
   4. อธิบายเรื่องที่สอนอยางงาย 
   5. รับผิดชอบที่จะทําใหบทเรียนกระจางเขาใจงายตามระดับชั้นและเหตุผล 
   6. แสดงความหวงใยและใหเกียรติผูเรียน 
   7. สงเสริมใหผูเรียน เรียนโดยอิสระ 
   8. สามารถนําการเรียนและปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนได 
   9. ใชวิธีการสอนและใหงานที่ทําใหผูเรียน เรียนอยางมีกิจกรรม รับผิดชอบ และ

ทํางานรวมกัน 
   10. ใชวิธีการวัดผลที่มีความเที่ยงธรรม 
   11. เนนจุดที่เปนประเด็นหลัก และพยายามจับจุดที่ผูเรียนเขาใจผิด มากกวาที่จะ

สอนครอบคลุมเร่ืองพ้ืน ๆ 
   12. ใหคํา ติ-ชม ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ตองานที่ผูเรียนสง 
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   13. มีความปรารถนาที่จะเรียนรูจากผูเรียนและแหลงอื่น ๆ เก่ียวกับผลของการสอน 
และการที่จะพัฒนาการสอนของตนเองใหดีขึ้น 
   สวน บวร เทศารินทร (2553: ออนไลน) ไดกลาวถึงการสอนที่ดีวาควรมีลักษณะ ดังนี ้

   1. มีการสงเสริมใหผูเรียนดวยการกระทํา การไดลงมือทําจริงใหประสบการณที่มี
ความหมาย 

   2. มีการสงเสริมผูเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการทํางานรวมกับผูอื่น 

   3. มีการตอบสนองความตองการของผูเรียน เรียนดวยความสุข ความสนใจ 
กระตือรือรน ในกิจกรรมตาง ๆ 

   4. มีการใหความสัมพันธระหวางวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรเปนอยางดี 
   5. มีการใชสื่อการสอน จําพวกโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเราความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจ

บทเรียนไดงายขึ้น 
   6. มีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเราความสนใจ ทําใหผูเรียนสนุกสนาน ไดลงมือปฏิบัติ

จริงและไดดูผลการปฏิบัติของตนเอง 
   7. มีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดอยูเสมอ ดวยการซักถาม เพื่อใหแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหางาย ๆ 
   8. มีการสงเสริมความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรค สงเสริมการคิดทําสิ่งใหม ๆ  

ที่ดีมีประโยชนไมเลียนแบบใคร 
   9. มีการใชการชักจูง ในระหวางเรียน เชน รางวัล การชมเชย คะแนนแขงขัน เครื่อง

เชิดชูเกียรติ การลงโทษ ซึ่งจะชวยใหเกิดความสนใจ ต้ังใจ ขยัน หมั่นเพียร ในการเรียน 
    10. มีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็น มีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น ยกยองความคิดเห็นที่ดี 
ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนรวมกับผูสอน 

   11. มีการเราความสนใจกอนลงมือทําการสอนเสมอ 
   12. มีการประเมินตลอดเวลา โดยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การซักถาม  

การทดสอบ เพื่อใหแนใจวาการสอนของผูสอนตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
   นอกจากนี ้อาภรณ ใจเที่ยง (2546: 11-13) ยังไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดไีว ดังนี ้
   1. เปนการสอนที่มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี ครบองคประกอบของการสอน 
   2. เปนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งดานความรู ความคิด เจตคติ 
และดานทักษะ ทําใหผูเรียนเกิดความรูแจง คิดชอบและปฏิบัติดี 
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   3. เปนการสอนที่ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับจุดประสงคและ
เนื้อหา 
   4. เปนการสอนที่ผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 
   5. เปนการสอนที่สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร 
   6. เปนการสอนที่คํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะนําไปใชในชีวิตประจําวันและตลอดไป 
เชน การสอนโดยใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห วิจารณ ไดรูจักวิธีแสวงหาความรู ไดฝกคิดแกปญหา 
   7. เปนการสอนที่เราความสนใจ 
   8. เปนการสอนที่มีบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู 
   9. เปนการสอนที่ผูสอนรูจักใชจิตวิทยาการเรียนไดอยางเหมาะสม 
   10. เปนการสอนที่สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   11. เปนการสอนที่มีกระบวนการ 
   12. เปนการสอนที่มีการวัดผล ประเมินผล ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังการเรียน 
   13. เปนการสอนที่ผูสอนสอน ดวยวิญญาณความเปนครู 
 
   สรุปไดวา การสอนที่ดี ตองเปนการสอนที่เราความสนใจ มีการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน ผูเรียนมีความสนใจ ความกระตือรือรนในกิจกรรมตาง ๆ เปนการสอนที่มีการวัดผล 
ประเมินผล ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังการเรียน การสอนที่ดีตองมีการสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การพัฒนา ทั้งดานความรู ความคิด เจตคติและดานทักษะตาง ๆ คํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได นําไปสูการพัฒนาตนเองและสังคมตอไป  

   จากการศึกษางานวิจัย ของ สุพรรณี เพชระ (2552: 86) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิตมี
ทัศนะตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน วามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูสอนไดชี้แจงแผนการเรียนการสอนและรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่นิสิตตองศึกษาใหทราบกอนทํา
การสอน ทําใหนิสิตสามารถเตรียมความพรอมมาลวงหนาได การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติ การเรียนในภาคทฤษฎีมีอาจารยที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาเปนผูสอน 
สวนในการเรียนภาคปฏิบัติจะมีการฝกปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้งการทําปฏิบัติการรายบุคคลที่ทําให
นิสิตทุกคนไดใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และทําการปฏิบัติการเปน
กลุมยอยที่ทําใหนิสิตรูจักชวยเหลือและแกปญหารวมกัน นอกจากนี้บางรายวิชามีการทําปฏิบัตินอก
สถานที่ เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาและเรียนรูจากสถานที่จริง สอดคลองกับ นารี รมยนุกูล (2547: 105)  
ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ทั้งนี ้
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อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอนย่ิงขึ้น การจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาสอดคลองกับจุดประสงคของ
หลักสูตรและสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร มีการกําหนดปฏิทินประจําปการศึกษา 
ซึ่งเปนประโยชนตออาจารยในการวางแผน การปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับประวัติมหาวิทยาลัย การสรางหลักสูตรแตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา ระเบียบตาง ๆ 
เก่ียวกับการศึกษา เพื่อเปนคูมือใหอาจารยผูสอนไดศึกษาระเบียบการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และเปนแนวทางในการแนะนํานักศึกษา ทํานองเดียวกับ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: 109) ที่ศึกษา
ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหนักศึกษาฝกคิดอยาง
เปนระบบและสรางสรรค สอดคลองกับความหลากหลายและธรรมชาติของแตละเนื้อหารายวิชา โดย
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอแนวความคิดหรือโครงการตาง ๆ ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และตางจังหวัด 
เพ่ือสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนใหชัดเจนย่ิงขึ้น มีการเปดเวทีทางวิชาการ เพ่ือจัดแสดง
ผลงานหรือความสามารถของนักศึกษา โดยมีการแลกเปลีย่นมุมมองหรือทัศนะระหวางผูเรียนและผูสอน 

   สรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดการเรียน 
การสอนที่สําคัญ เพราะเปนการดําเนินกิจกรรมหรือประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหผูสอนมี
แนวทางในการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมตาม
หลักสูตรในชัน้เรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรควบคูกันไปดวย ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเสนอแนวคิดหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาการและดาน
สังคม เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหไดผลผลิตหรือ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จของสถาบันนั้น ๆ ดวย 
 

ดานการวัดและประเมินผล 
  ความหมายของการวัดผลและประเมินผล 
   นักวิชาการหลายทาน ไดอธิบายเก่ียวกับความหมายของการวัดผลและการ

ประเมินผลไว ดังนี้ ไพศาล หวังพานิช (2535: 4) ไดกลาวถึงความหมายของการวัดผลและประเมินผล
วา เปนกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติวาไดผลตรงตามเปาหมายเพียงใด การวัดผลการศึกษาทํา
หนาที่โดยตรงในการตรวจสอบผลการเรียนการสอนวา ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ตามที่กําหนดไว
มากนอยเพียงใด ไดผลระดับใด ผูเรียนมีความสามารถชนิดใดบางและมีสิ่งใดที่บกพรองตองแกไข  
เพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน สวน สมนึก ภัททิยธน ี(2541: 1) ไดอธิบายความหมายของคําวา 
การวัดผลและการประเมินผลไววา การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือ
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จํานวนของสิ่งตาง ๆ โดยใช เครื่องมือ อยางใดอยางหนึ่งมาวัด ผลจากการวัดจะออกมาเปนตัวเลขหรือ
สัญลักษณ หรือขอมูล สวนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งตาง ๆ ที่ได
จากการวัดผลโดยอาศัยเกณฑการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2541: 
26)  กลาววา การวัดและการประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
การจัดทํารายงานสรุป เพื่อใชประกอบการตัดสินใจดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น และชาญชัย ยมดิษฐ (2548: 259) กลาววา การวัดผล (Measurement) คือ การตรวจสอบ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ โดยการใชตัวเลข หรือสัญลักษณ แทนความหมายของสิ่งที่
ตรวจสอบนั้น ๆ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ การสรางเครื่องมือกับการออกแบบเก็บขอมูล สวน 
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑที่เชื่อถือได 
การประเมินผลจึงเปนกระบวนการตอเนื่องจากการวัดผลที่นําไปเทยีบกับมาตรฐานหรือเกณฑที่ต้ังไว
แลวจึงตัดสินคุณคาลงสรุปออกมาใหเหน็ชัดเจนวาเปนอยางไร ดังนั้น การตัดสินใจลงสรุปจะถูกตอง
แมนยําหรือไม เพียงใด ยอมตองมีการวัดผลที่ดี มีความเชื่อถือไดในทั้งกระบวนการ 
   สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การวัดหรือกระบวนการการติดตามผล 
การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งตาง ๆ วา ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งผลที่ไดจะออกมาเปนตัวเลข สัญลักษณหรือขอมูลแทนความหมายของสิ่งที่ตรวจสอบนั้น 
และตองเชื่อถือได 
 
  ความสําคัญของการวัดผลและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผลเปนสิ่งสําคัญในการเรียนการสอน เพราะเปนตัวชี้ใหเห็น
ขอบกพรอง จุดแข็ง จุดออนของการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ดีเปรียบเสมือนคําติชมใน
เชิงสรางสรรคที่ใหกับผูสอน ผูเรียนและผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหมองเห็นรวมกันวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปน
อยางไร (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2544: 1) ซึ่งสอดคลองกับ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2548: 1) ที่กลาว
วา การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรู แลวจึงจัดกิจกรรม 
การสอน หลังจากนั้นจึงทําการวัดและประเมินผลการสอนวาเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
นั่นคือ ผูสอนตองวัดและประเมินผลทุกคร้ังที่มีการสอน ผูสอนจึงจําเปนตองเรียนรูใหเขาใจหลักการ
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
   นอกจากนี ้ส.วาสนา ประวาลพฤกษ; จริยา หาสิตพานิชกุล; และ อาภรณ  
บางเจริญพรพงค (2543: 56-57) ไดกลาวถึง ระบบการประเมินผลการเรียนรูวามีลักษณะสําคัญ  
4 ประการ คือ 
   1. การประเมินพัฒนาการ มีเปาหมายเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรูไดเพ่ิมพูนขึ้น 
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ในลักษณะใด ผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพียงใด มีจุดเดน จุดดอยตรงไหน ควรใหการ 
สงเสริมเพิ่มเติมอยางไร 
   2. การประเมินกระบวนการเรียนรู มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงทั้งผูเรียนและ
ผูสอนปรับเทคนิควิธีสอน ปรับวิธีดําเนินการ ประเมินพฤติกรรมผูเรียนทั้งสวนบุคคลและพฤติกรรม
กลุมเนนการอยูรวมกันในสังคม การพึ่งพาอาศัย ชวยเหลือรวมมือกัน 
   3. การประเมินผลสัมฤทธิ ์มีเปาหมายที่จะตรวจสอบผลผลิตของการศึกษาโดยมี
สวนรวมตรวจสอบผลงาน ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหรางวัลหรือเกียรติบัตร คํายกยอง ชมเชย การแสดง
ถึงการเปนผูผานการยอมรับและมาตรฐานของการศึกษา 
   4. การประเมินการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ถือวาเปนการศึกษาตลอดชีวิตของเอกัต
บุคคล ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ความถนัด โดยศึกษาจากแหลงความรูตาง ๆ รวมทั้ง
บุคคล สภาพแวดลอม สําหรับเทคนิคการวัดและประเมินในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย การสอบ 
การเสนอรายงาน การบันทึกการรวมกิจกรรม การบันทึกประเมินตนเองในการปฏิบัติและฝกวิชาชีพ 
และการนําเสนอเพ่ือการสรางองคความรู  
   สรุปไดวา การวัดและประเมินผล เปนองคประกอบหนึ่งของการเรียนการสอนที่
สําคัญ ในการดําเนินการวัดและประเมินผลนั้น ควรพิจารณาหลักเกณฑที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงทั้งผูเรียนและผูสอน ปรับเทคนิควิธีสอน ปรับวิธีดําเนินการเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
  ความมุงหมายของการวัดและประเมินผล 
   ภัทรา นิคมานนท (2532: 20-21) กลาววา การประเมินผลมีความมุงหมาย ดังนี ้
   1. เพ่ือจัดประเภทหรือจัดตําแหนง (Placement) เปนการวัดเพ่ือเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่นวาผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถอยูในระดับใด เพ่ือจะไดจัดประเภทและตําแหนงได
ถูกตอง 
   2. เพ่ือวินิจฉัย (Diagnosis) เปนการสอบเพ่ือวินิจฉัยหาสาเหตุขอบกพรองเพ่ือหาทาง
แกไข มักเปนการสอบเฉพาะเรื่องเปนตอน ๆ 
   3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ (Assessment) เปนการสอบหรือวัดเพ่ือดูวา
ผูเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือเลวลงเพียงไร การวัดแบบนี้เปนการเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูเรียนคนเดียวกันหรือกลุมเดียวกันในระยะเวลาตางกัน เชน การสอบกอนเรียน
(Pretest) และสอบหลังจากเรียนจบบทเรียนแลว (Post test) 
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   4. เพ่ือพยากรณ (Prediction) การวัดชนิดนี้เพ่ือนําผลการสอบไปพยากรณผลใน
อนาคตวา ผูเรียนคนนี้สามารถเรียนไปไดไกลเทาใด จะเรียนวิชานั้น ๆ ไดสําเร็จหรือไม หรือควรจะเรียน
อะไรจึงจะดี การสอบวัดตามจุดมุงหมายนี้มักนําผลไปใชในการแนะแนว หรือการสอบคัดเลือกเรียนตอ 
   5. เพ่ือประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดเพ่ือประเมินโดยสวนรวม ใชในการ
ประกอบการตัดสินใจวา ดี-เลวปานใด เหมาะสมมากนอยเพียงใด หรือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งไดผลมากนอยเพียงไร 
   นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 202) กลาววา จุดมุงหมายของการวัดผล
คือ เปนการตรวจสอบการสอนของผูสอนและการเรียนของผูเรียนในดานการเรียนรู 3 ดาน คือ 
   1. ดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) 
   2. ดานทักษะปฏิบัต ิ(Psychomotor Domain) 
   3. ดานเจตคติ (Affective Domain) 
   สรุปไดวา ความมุงหมายของการวัดผลประเมินผล เพ่ือเปนการวัดเปรียบเทียบ
ความรูความสามารถของผูเรียนวาอยูในระดับใด รวมไปถึงเปรียบเทยีบระดับพัฒนาการกอนเรียน 
หลังเรียน ของผูเรียนแตละคนเพ่ือจะสามารถหาสาเหตุขอบกพรอง เพ่ือหาทางแกไข และเพ่ือนําผลไป
พยากรณในอนาคตวาผูเรียนแตละคนสามารถเรียนไปไดไกลเทาใด จะเรียนวิชานั้น ๆ ไดสําเร็จหรือไม 
การสอบวัดตามจุดหมายนี้สวนใหญจะนําผลไปใชในการแนะแนวหรือการสอบคัดเลือกเรียนตอ 
 
  หลักการวัดผลและประเมินผล 
   ไดมีผูกลาวถึงหลักการวัดและประเมินผลไวมากมาย พอสรุปได ดังนี ้
      ไพศาล หวังพานิช (2535: 11-15) ไดกลาวถึงหลักเกณฑที่ถือเปนหลักการของการวัด 
และประเมินผล ดังนี ้
   1. วัดใหตรงกับวัตถุประสงค ในการวัดแตละครั้งตองมั่นใจวาสามารถวัดสิ่งที่ตองการ
จะวัดไดอยางแทจริง 
   2. ใชเครื่องมือที่ดี ในการวัดแตละครั้งยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชเปน
อยางมาก ถาเครื่องมือมีคุณภาพดี ผลการวัดยอมดี เชื่อถือได ถาเครื่องมือไมด ีไมแนนอน ผลการวัดก็
ยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อน เหมือนตาชั่งที่ไมด ียอมบอกน้ําหนักไมตรง เปนตน 
   3. มีความยุติธรรม ในการวัดผลการศึกษา การที่จะนําผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน
ในกลุมหรือจะนําไปเทียบกับมาตรฐานอยางอื่น เพ่ือจะตัดสินระดับสูงตํ่าของความสามารถใน 
การเรียนของผูเรยีนและจะตองเปนผลการวัดที่ไดจากการวัดที่ยุติธรรมกับทุกคน 
   4. แปลผลไดถูกตอง ผลการวัดที่ไดในแตละครั้งเพ่ือนําผลที่ไดดังกลาวไปใชอธิบาย
หรือเปรียบเทียบกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ ซึ่งจะกระทําไดถูกตองเพียงใด ยอมขึ้นกับ
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หลักเกณฑที่ใชและความสมเหตุสมผลวามีมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปแลวมักจะมีการแปลผลการ
สอบอยู 2 ลักษณะ คือ แปลโดยเปรียบเทียบผลการวัดภายในกลุมของผูเรียนกับเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่มีอยู การแปลผลในลักษณะใดก็ตาม จําเปนตองคํานึงถึงเสมอวาคะแนนหรือผลการวัดที่
ไดนั้นใชแทนคุณลักษณะใดของผูเรียน ผลการวัดนั้นมีความละเอียดเพียงใด เปนผลการวัดที่มีอยูใน
ระดับใด มีหนวยเทากันหรือไม ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดมีมากนอยเพียงใด 
   5. ใชผลการวัดไดคุมคา การวัดผลที่ดีมิไดมีความมุงหมายแตเพียงการตรวจสอบ 
ความสามารถของผูเรียนวามีคุณภาพเปนเชนไร ไดหรือตกเทานั้น ควรจะมุงหวังที่จะคนหาความ 
เดนหรือดอยของผูเรียน เพ่ือจะไดพัฒนาหรือปรับปรุงความสามารถของผูเรียนแตละคนใหดีขึ้น 
ดังนั้นในการวัดผลแตละครั้งควรจะไดนําผลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน คุมคาของการลงทุนและ 
สอดคลองกับความมุงหมายที่แทจริงของการวัดผล  
   สอดคลองกับ สมนึก ภัททิยธนี (2541: 16-17) ไดกลาวถึงหลักการวัดและ
ประเมินผล ดังนี ้
   1. ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน กลาวคือ การวัดผลจะเปนสิ่ง 
ตรวจสอบผลจากการสอนของผูสอนวา ผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมาก
นอยเพียงใด 
   2. เลือกใชเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม ผูสอนควรเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพด ี 
เพ่ือใหผลการวัดถูกตองแมนยําและเชื่อถือไดมากที่สุด นอกจากนี้ตองพยายามใชเครื่องมือวัดหลาย ๆ 
อยาง เพ่ือชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น 
   3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใชเครื่องมือชนิดใด 
ตองระวังความบกพรองของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของผูสอนและตองมีความสนใจหรือฝกทักษะใน
การวัดอยูเสมอ 
   4. ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เม่ือไดผลการวัดออกมาแลว 
   5. ใชผลการวัดใหคุมคาจุดประสงคสําคัญของการวัดคือ เพ่ือคนและพัฒนา
สมรรถภาพของผูเรียน นั่นคือ ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอย ในเรื่องใด และหาทาง
ปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีขึ้น พรอมทั้งหาวิธีปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

   จากการศึกษางานวิจัย ของ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: 109) ในการศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา 
นักศึกษามีทัศนะในดานการวัดและประเมินผลวามีความเหมาะสมในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 
มหาวิทยาลัยมีการวัดผลและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามลักษณะวิชา ทั้งนี้ในชั่วโมง
แรกของการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ นักศึกษาจะไดรับแนวการสอน (Course Outline) เพ่ือ
รับทราบคําชี้แจงเก่ียวกับรายวิชานั้น ๆ และการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน นอกจากนี้  
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เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบอินเตอรเน็ต  
หากนักศึกษามีขอสงสัยในผลการเรียนก็สามารถสอบถามอาจารยผูสอนประจําวิชานั้น ๆ  ได ซึ่งสอดคลอง
กับ นารี รมยนุกูล (2547: 105) ที่ไดศึกษา ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษา เห็นดวยกับการจัด 
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลในระดับมาก อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไดมีการ
สื่อสารใหนักศึกษาไดรับรูทั้งในสวนเอกสาร ดังที่ ปรากฏในระเบยีบการและหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เรื่องการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ยังกําหนดใหอาจารยผูสอนทุกสอนแจกโครงการ
การสอนพรอมใหคําแนะนํา ในชั่วโมงแรกของการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยในโครงการสอนจะกําหนด
เกณฑการประเมินที่แนนอน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบดวย และไดพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
โดยนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยอํานวยความสะดวกตอนักศึกษา และนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนไดอยางรวดเร็วผานระบบอินเตอรเน็ต และสุพรรณี เพชระ (2552: 86) ไดศึกษาทัศนะของ
นิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา 
ดานการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการกําหนดเกณฑ 
การวัดและประเมินผลชัดเจน และผูสอนในแตละรายวิชาไดชี้แจงใหนิสิตทราบในชั่วโมงแรกของ 
การเรียนการสอน ในสวนของวิธีการวัดและประเมินผลมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใน
ภาคทฤษฎีจะมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ไดแก การสอบยอยเพ่ือเก็บคะแนนหลังจบ 
การเรียนการสอนในแตละเรื่อง ซึ่งผูสอนมีการแจงกําหนดการสอบเก็บคะแนนใหนิสิตทราบลวงหนาเพ่ือให
นิสิตมีระยะเวลาในการเตรียมตัว การมอบหมายงานในลักษณะงานเด่ียวและกลุม  รวมถึงการสอบ
กลางภาคและปลายภาคตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย สําหรับในภาคปฏิบัติมีการเก็บคะแนนโดย
วัดความสนใจ ความสามารถ ความรวมมือ และทักษะในการปฏิบัติการ รวมทั้งการเขียนรายงานเม่ือ
เสร็จสิ้นการทดลอง สวนผลคะแนนที่ไดจากการประเมินในแตละครั้งจะมีการแจงใหนิสิตทราบในชั้น
เรียนและการแจงใหทราบทางระบบคอมพิวเตอร 
   สรุปไดวา การวัดผลและประเมินผล ควรวัดใหตรงตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอน เลือกใชเครื่องมือที่ดี มีคุณภาพ มีความยุติธรรม สามารถแปลผลประเมินผลได
อยางถูกตอง และใชผลการวัดใหคุมคา เกิดประโยชน และสอดคลองกับความมุงหมายที่แทจริงของ
การวัดผล ดังนั้น เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดคุณภาพแกผูเรียน ผูสอนตอง
ประเมินผลทั้งกอนเรียนเพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐาน และความพรอมของผูเรียนกอนสอน เมื่อเขาสู
กระบวนการสอนแลว ตองมีการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรูหลังการสอบระหวางภาคเรียน          
การประเมินจิตพิสัย และการประเมินผลปลายภาคเรียน และมีการแจงใหทราบอยางเหมาะสม 
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 ดานปจจัยเกื้อหนุน 
  ความหมายของปจจัยเกื้อหนุน 
   ไดมีผูกลาวถึงความหมายของปจจัยเก้ือหนุนไวมากมาย ดังนี ้
   ปจจัยเก้ือหนุน หมายถึง สิ่งที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา (นารี รมยนุกูล. 2547: 40; อางอิงจาก 
Astin. 1968: 50-51) สําหรับ ประดิษฐ คุณรัตน (2539: 2) กลาววา ปจจัยเก้ือหนุน หมายถึง อาคาร
สถานที่ ซึ่งหมายถึง สิ่งกอสรางภายในสถานศึกษา ที่ใชในการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ 
รวมทั้งใชจัดกระทําอยางอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอน  
   นอกจากอาคารสถานที่แลว กิดานันท มลิทอง (2540: 83) กลาววา ปจจัยเกื้อหนุน 
ยังหมายถึง สื่ออุปกรณการเรียนการสอน ที่ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ในกระบวน 
การเรียนการสอน ดังนี ้
   1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น 
   2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุกและไม
เบื่อหนายในการเรียน 
   3. การใชสื่อเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และมีประสบการณรวมกัน 
   4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
   ซึ่งสอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 13-14) ที่กลาววา  
ปจจัยเกื้อหนุน หมายถึง อุปกรณที่จําเปนในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไดแก หนังสือ 
เอกสารประกอบคําสอน สื่อโสตทัศนูปกรณ ของจริง ภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
ชอลค กระดานดํา ภาพยนตร โทรทัศนวงจรปด วีดิทัศน คอมพิวเตอรชวยสอน การนําเสนอทาง
คอมพิวเตอร เปนตน สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 244) ที่กลาววา สื่อและอุปกรณ
การสอนเปนสิ่งที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งพิมพ สื่อการสอนที่ไมใช
สิ่งพิมพ ก็คือ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 
และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา 
   สรุปไดวา ปจจัยเก้ือหนุน หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ภายในสถานศึกษาที่กระตุน 
สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาของผูเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย 
เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนอยางมาก ตัวอยางของ ปจจยัเกื้อหนุน ไดแก 
อาคารสถานที ่สื่อและอุปกรณการสอนตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนและปฎิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ดวย 
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  ความสําคัญของปจจัยเกื้อหนุน 
   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปจจัยเก้ือหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมี 
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน มีหองสมุด 
ตํารา หนังสือ วารสาร มีเครื่องคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอ 
การสืบคนและเสาะแสวงหาความรูทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีบรรยากาศที่เสริมสรางความคิด
สรางสรรค ใฝเรียนใฝรูของผูเรียน (อัจฉรา วัฒนาณรงค. 2550: 9) สวน ปรัชญา เวสารัชช (2545: 14) 
กลาววา การจัดการศึกษาในระบบยังตองอาศัยชั้นเรียนซึ่งเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น อาคาร สถานที ่
หองเรียนและบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจัดการศึกษาจึงเปนสวนที่ขาดไมได ถึงแมจะมีการจัด
การศึกษาโดยใชสื่อก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับ พันธศักดิ ์พลสารัมย; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา; 
และ ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง (2543: 111) กลาววา สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดการดาน
สภาพแวดลอมที่จะเอื้อตอการปฏิรูปการเรียนรู สภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา  
เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และหนวยงานที่พัฒนาการเรียนการสอน ไดแก ศูนยพัฒนาการสอน 
ศูนยผลิตสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน การจัดการดานสภาพแวดลอมที่ดีจะชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้นและยังเปนการกระตุนใหผูเรียนสรางนิสัยในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น  
สื่อการเรียนการสอนจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสงเสริมใหการเรียนการสอนมีคุณภาพย่ิงขึ้น มีความ
ครบถวนของเนื้อหา ควรมีระบบในการถายทอดที่ด ีจะชวยการรับรูของนักศึกษาไดด ี(ศิริกาญจน  
จันทรเรือง. 2543: 19) 
   สรุปไดวา ปจจัยเก้ือหนุนมีความสําคัญตอผูเรียนเปนอยางมาก เพราะเปน
องคประกอบอยางหนึ่งทีท่ําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมาย รวมถึงจะชวย
ใหผูเรียนเขาใจบทเรียนที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผูสอนควรเลือกสรรอุปกรณ รวมถึงสถานที่ตาง ๆ ใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการจัดเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

  คุณลักษณะที่ดีของอาคารสถานท่ี 
   ถาวร สารวิทย (2523: 195-196) ไดกลาวถึง ลักษณะที่ดีของอาคารสถานที ่ไวดังนี ้
   1. ดานประโยชนใชสอย อาคารสถานที่ตองถือประโยชนใชสอยที่จะเกิดผลดีตอ 
การเรียนการสอน และความสะดวกสบาย ปลอดภัย สําหรับผูเรียน มิใชมุงแตความสวยงามอยางเดียว 
   2. ดัดแปลงไดหลายอยาง ไมวาจะเปนฝากั้นหองหรือวัสดุอุปกรณใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ตัวอาคาร พยายามแกไขดัดแปลงเพ่ิมเติมไดโดยงาย ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน ไมตองทุบทําลาย 
หรือยุงยากตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการขยายตอเติมอาคารและความสะดวก 
ของผูสอนในการแบงกลุมผูเรียน หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ 
   3. ขยายสถานศึกษาไดสะดวก เนื่องจากพลเมืองเพ่ิมขึ้นทุกวัน การหาสถานที่จัดต้ัง 
สถานศึกษาตองคํานึงวา ถาบริเวณสถานศึกษาจะขยายออกไปจะทําไดสะดวกเพียงใด ขยายได 
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รอบทิศหรือบางทิศ หรือขยายไมไดแนนอนในอนาคต สิ่งเหลานี้ผูบริหารสถานศึกษาตองคํานึงถึงกอน
การสรางสถานศึกษา 
   4. ชวยสรางบรรยากาศใหเปรียบเสมือนบานของผูเรียน มีลักษณะเพดานตํ่า            
มานสวย ผนังสีเย็นตา พ้ืนหองมีสีสันสวยงาม โตะ เกาอี้ จัดวางเปนระเบียบเรียบรอย อากาศถายเท  
ไดสะดวก แสงสวางกระจายทั่วหองตลอดเวลา สิ่งเหลานี้ทําใหผูเรียนมีความรูสึกอยากอยูในหองเรียน 
ไมตองการไปที่อื่น 
   5. ทนทานตอการใชงานทั้งถูกวิธี และไมถูกวิธี อาคารสถานที่และเครื่องใชไมสอย
ของสถานศึกษาตองแข็งแรงทนทาน เพราะมีการใชอยูประจําทุก ๆ วัน 
   6. เคร่ืองอํานวยความสะดวกสมบูรณ สถานศึกษาควรมีอาคารสถานที่ที่จะใช          
ในการศึกษา เชน หองสมุด หองพักผอน สนามกีฬา หองน้ําหองสวม น้ําด่ืมน้ําใชบริบูรณ สิ่งเหลานี ้
ชวยอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษาเปนอยางมาก 
   7. ผูปกครอง หรือประชาชนในชุมนุมชนที่ต้ังอยู มาขอใชอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาไดสะดวก อาคารสถานที่ของสถานศึกษาควรใหบริการประชาชนเปนครั้งคราว เพราะ
สถานศึกษาจะอยูไดตองอาศัยสังคม นอกจากนี้ ยังเปนการประชาสัมพันธอีกทางหนึ่งดวย 

  บุญชวย จินดาประพันธ (2536: 16) ใหหลักเกณฑในการพิจารณา 10 ประการ คือ 
  1. ความเพียงพอ (Adequacy) หมายถึง มีเนื้อที่อาคาร หองเรียน 

                  2. ความเหมาะสม (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที่ต้ัง สักษณะ
ของพ้ืนที่การจัดหองตาง ๆ  เปนตน 

  3. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปองกันมิใหเกิดอุปทวเหตุ หรืออันตราย 
ตาง ๆ 
   4. สุขลักษณะ (Healthfulness) หมายถึง การพิจารณาสงเสริมในดานสุขภาพ  
และอนามัยเปนหลัก 
   5. ระยะทางการติดตอใชสอย (Accessibility) หมายถึง ระยะทางจากบานมา
มหาวิทยาลยั หรือจากจุดตาง ๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
   6. การยืดหยุนได (Flexibility) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ผนังอุปกรณใหใช
กิจกรรมไดหลายอยาง 
   7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชพื้นที่ อาคาร อุปกรณตาง ๆ  
ใหไดผลเต็มที ่
   8. การประหยัด (Economy) หมายถึง การวางแผนผังบริเวณ ออกแบบอาคารให
คุมคากับเงินที่ลงทุนไป และเสียคาบํารุงรักษานอย 
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   9. การขยายตัว (Expansibility) หมายถึง การขยายตัวของบริเวณและอาคาร โดยมี
การออกแบบที่เหมาะสม ขยายตัวไดงาย และสิ้นเปลืองคาใชจายนอย 
   10. รูปราง (Appearance) หมายถึง การวางบริเวณมหาวิทยาลัย อาคาร และการ
ตกแตงภายใน ภายนอกใหเปนที่ชี่นชมแกผูพบเห็นรวมทั้งการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหสวยงาม
และสะอาดอยูเสมอ  
 
  คุณลักษณะที่ดีของสื่อการเรียนการสอน 

  ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดี มีดังนี้ (เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร. 2537: 110) 
  1. สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหา 
  2. เหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผูเรียน 
  3. เราและดึงความสนใจของผูเรียนได 
  4. ประหยัด ราคาถูก 
  5. ไดประโยชนคุมคาทั้งการลงทุนและการใชสอย 

   สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนที่ดี ควรจะสอดคลองกับจดุมุงหมาย เนื้อหาวิชา  
และกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผูเรียน ทั้งยังเราหรือดึงความสนใจ
ของผูเรียนได และสิ่งสําคัญคือ ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดานการวัดและประเมินผล ของ ชีวภัทร  
ธรรมเกษร (2552: 109-110) ในการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษามีทัศนะตอการเรยีนการสอนในดาน 
ปจจัยเกื้อหนุนในระดับมาก อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับปจจยัเก้ือหนุน ซึ่งเปน
ปจจัยที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมวา
จะเปนสภาพแวดลอมโดยรวม อาคารสถานที่ หองเรียน อุปกรณและสื่อที่ใชในการจัดการเรียน 
การสอน สํานักหอสมุด และสารสนเทศที่พรอมใหบริการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาและวิจัยใน
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในชวงการสอบปลายภาค หอสมุดปวย อึ้งภากรณ จะขยายเวลาทําการในชวง
กอนสอบปลายภาค 1 เดือน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการสอบ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวลาอานหนังสือหรือ
คนควาเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีชองทางใหนักศึกษาไดแสดงผลงานและ
ความสามารถหรือฝากขาวประชาสัมพันธผานทางชองสถานีโทรทัศนของมหาวทิยาลัยและอีกสิ่งหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญก็คือเรื่องสุขภาพของนักศึกษา เพราะหากมีสุขภาพกายที่ดี ยอมสงผล
ตอสุขภาพจิตที่ดีดวย จึงไดมีการรณรงคและเชิญชวนใหนักศึกษาออกกําลังกายตามสถานที่
ศูนยบริการการกีฬาของมหาวิทยาลัยจัดไว โดยไมเสียคาใชจาย สวน วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 113) 
ไดศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตร ีมหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ดานอาคาร สถานที่ สื่อ และอุปกรณการสอน อาจารยมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนตลอดเวลา หอสมุด
ควรมีจํานวนหนังสือที่ใชประกอบการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนผูใช และควรจัดจัดสื่อและ
อุปกรณการสอนที่ทันสมัยและใชการไดดี ในรายวิชาที่จําเปน สวนนิสิตมีความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณการสอนที่ชํารุด และลาสมัยอยาง
เรงดวน ควรมีการประชาสัมพันธ เปดอบรมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร ควร
ใชงานไดดีและมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูใช นอกจากนี้ นารี รมยนุกูล (2547: 117) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม พบวา อาจารยเห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอน ดานปจจัยเก้ือหนุนในระดับปานกลาง 
และนักศึกษาเห็นดวยในระดับมาก มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนดานหองสมุด โดยเพ่ิมบริการยืม
หนังสือระหวางหองสมุด พัฒนาโปรแกรมการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตในการคนควาหนังสือตาง ๆ 
และควรจัดระเบียบการใชหองสมุด โดยเฉพาะการหามใชเสียง ซึ่งเปนสิ่งรบกวนผูอื่น และสุพรรณี  
เพชระ (2552: 89) ไดศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา ดาน ปจจัยเก้ือหนุน นิสิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การจัดองคประกอบตาง ๆ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเรียน 
การสอนภาคทฤษฎี มีจํานวนหองเรียนเพียงพอและหองเรียนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ในการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ มีการจัดหองปฏิบัติการอยางเปนสัดสวน มีทั้งสวนที่สามารถใหนิสิตนั่งรวมกันเพ่ือ
ฟงการอธิบายจากผูสอน และสวนที่ใหนิสิตแยกกันทําการทดลอง โดยมีผูสอนและผูเชี่ยวชาญประจํา
หองปฏิบัติการคอยดูแลและใหคําแนะนํา เพื่อใหนิสิตสามารถทําการทดลองไดอยางปลอดภัย อุปกรณ
ที่จําเปนในการทําปฏิบัติการอยูในสภาพดี พรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือใหนิสิตที่มีความจําเปนตองทํา
การทดลองเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนสามารถใชหองปฏิบัติการและเบิกใชอุปกรณที่จําเปนได สําหรับ
หองสมุดมีการใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรที่สะดวกตอการคนควาหาความรูของนิสิต 
   สรุปไดวา ปจจัยเก้ือหนุนเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ เพราะเปนปจจัยที่ชวย
สงเสริม สนับสนุน การเรียนรูของนักศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การมีอาคารสถานที่ที่
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอ 
การสืบคนและเสาะแสวงหาความรูจะทําใหเสริมสรางความคิดสรางสรรค เพ่ิมความใฝเรียนใฝรูของ
นักศึกษาและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีพและประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
  ฉวีวรรณ กินาวงศ (2527: 45) กลาววา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่วาดวยธรรมชาต ิ
และปรากฏการณธรรมชาติ โดยมุงศึกษาใหเขาใจถึงลักษณะตนเหตุและผลตอเนื่องอันเกิดจาก       
สิ่งธรรมชาติ พรอมทั้งคิดหาทางนําความรูที่ไดศึกษามาใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียนใหมากที่สุด  
ซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษยที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(Science Process) ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา โดยผานการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบและการสืบคนขอมูล ทําใหเกิดองคความรูใหมเพ่ิมพูนตลอดเวลา
ความรูและกระบวนการดังกลาวมีการถายทอดตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2544: 2) สอดคลองกับ ภพ เลาหไพบูลย (2537: 2, 86) ที่กลาวไววา  
วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่สืบคนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งความรู
วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดมานั้น อาจแบงประเภทไดเปน
ขอเท็จจริงวิทยาศาสตร (Scientific Facts) มโนคติ (Concept) หลักการ (Principles) กฏ (Laws) 
สมมติฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific Hypotheses) และทฤษฎ ี(Theories) ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตรใหไดผลดีนั้น จะตองมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการสอน
วิทยาศาสตรใหแนชัดเสียกอนวา ในระดับประเทศตองการพลเมืองที่มีความรูความสามารถอยางไร  
จึงจะสามารถกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรใหสอดคลองกันได สวนสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 3) กลาววาวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูเก่ียวกับ
ธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ
ทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร         
จึงมุงเนนใหผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแต
วัยเริ่มแรกกอนเขาเรียน เม่ืออยูในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว และ  
ภพ เลาหไพบูลย  (2537: 63) ไดกลาววา การเรียนการสอนของผูสอนจะไดผลดีนั้น ผูสอนตองมีทักษะ
ในการสอน มีความเขาใจในระบบการเรียนการสอน มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชจิตวิทยาการเรียนการสอนดวย ซึ่งผูสอนทางดานวิทยาศาสตรจะตองทํา
หนาที่ในการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา เปนการเปลี่ยนแปลง
อยางถาวร เปนผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร เปนผูคิดอยางพินิจพิเคราะหและสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได โดยประยุกตใชความรูที่ไดเรียนวิทยาศาสตรไปแลว ดังนั้น ผูสอนวิทยาศาสตร        
จึงจําเปนตองรูเก่ียวกับการเรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรที่จะเปน
ผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร  
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   สรุปไดวา ความรูทางวิทยาศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาปรากฎการณธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ทําใหไดความรูเหลานัน้มา รวมทั้งเจตคติหรือคานิยม ทางวทิยาศาสตร  
ซึ่งชวยสงเสริมใหผูศึกษาหาความรูตาง ๆ ไดอยางถูกตองและนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง  
 
 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
  เนื่องจากวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผล
ของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตร
เพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ความรู
วิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี.  2544: 2) ซึ่งวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมไดไมวาจะอยูในสวนใด 
ของโลก วิทยาศาสตรจึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
เพ่ือใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะหวิจารณ มีผลใหความรูวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้งและ
สงผลตอคนในสังคมและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตร จึงตองอยู
ภายในขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2544: 2) และตามที่ทราบกันแลววา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีอิทธิพลตอสังคม ความเปนอยูของมนุษย ดังนั้น ในแตละประเทศใน
โลกจึงพยายามที่จะใหพลเมืองในประเทศของตนไดเปนผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร 
(Scientific literacy) เพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และในหลายประเทศก็กําลังพยายาม 
ที่จะใหพลเมืองของตนไดเปนผูมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยี (Technological literacy) เพ่ือให
สามารถใชและผลิตเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ิมขึ้นอีก (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 86) 
   สรุปไดวา วิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพตาง ๆ การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตร จึงตองอยูภายใน
ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
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 จุดประสงคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษา  
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2544: 3) ไดกําหนดจุดประสงค
ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษาไว ดังนี้ 
   1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
   2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
   4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ 
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   5. เพ่ือใหตระหนักถึงความสมัพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและการดํารงชีวิต 
   7. เพ่ือใหเปนคนมีคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2544: 91) กลาววา การที่จะทราบ
วาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใดจําเปนตองมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ในอดีตที่ผานมา การวัดและประเมินผลสวนใหญใหความสําคัญกับ
การใชขอสอบซึ่งไมสามารถสนองเจตนารมณการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติดวย
กระบวนการหลากหลาย เพ่ือสรางองคความรู ดังนั้น ผูสอนตองตระหนักวาการเรียนการสอนและ 
การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกันและจะตองวางแผนไปพรอม ๆ กัน 
 
 แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการเรียนการสอนที่วางไว
ได ควรมีแนวทางดังตอไปนี ้(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2544: 91)  
   1. ตองวัดและประเมินผลทั้งความรูความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ  
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวิทยาศาสตร รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน 
    2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
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   3. ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตอง
ประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู 
   4. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผลและลง
ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 
   5. การวัดและประเมินผลตองมีความเทีย่งตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของวิธีการวัด 
โอกาส ของการประเมิน 
 
 จุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผล 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2544: 91) ไดกลาวถึง จุดมุงหมาย
ของการวัดผลและประเมินผล ไวดังนี ้
   1. เพ่ือวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมของผูเรียน และเพ่ือซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถและทักษะไดเต็มตาม
ศักยภาพ 
   2. เพ่ือใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกตัวผูเรียนเองวาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
เพียงใด 
   3. เพ่ือใชขอมูลในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของ 
การเรียนรู  
  การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอกระบวนการเรียนการสอนวิธ ี
การวัดและประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ตามที่กลาวมาแลว จึงตองวัดและ
ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment)  
 
 หลักการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ในการสอนวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนจะตองทราบวาตนเองมีหนาที่รับผิดชอบในการสอน
ใหผูเรียนไดรับความรูในเนื้อหาวิชา มีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู และมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร โดยผูสอนเปนผูจัดการเรียนการสอนใหนิสิตมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากที่สุด            
ใหนิสิตไดมีโอกาสคนพบความรูดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนวทาง แลวใหผูเรียนไดเรียน
วิทยาศาสตรโดยการฝกคิดตามขั้นตอนของวิธีการวิทยาศาสตร ผูเรียนก็จะเปนผูที่สามารถแกปญหา
ตาง ๆ ได ทําใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดดี นอกจากนี้การสอนที่ดีนั้นมีคุณลักษณะที่เปนศิลปะ 
(Art) และเปนวิทยาศาสตร (Science) การสอนที่มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร เปนการรวบรวม
เนื้อหาวิชาที่สอนใหเปนหมวดหมู มีระเบียบแบบแผน สะดวกตอการสอน สวนการทีก่ารสอนจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด เปนการสอนที่มีชีวิตชีวาแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับศิลปะในการสอนของผูสอน ใน
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กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 ประการ คือ 1. ผูเรียนและ
กระบวนการ 2. ผูสอนและกระบวนการสอน (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 118) 
  ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตรใหไดผลดีนั้น จะตองมีการกําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคของการสอนใหแนชัดวา ในระดับประเทศตองการพลเมืองที่มีความรู
ความสามารถอยางไร จึงจะสามารถกําหนดวัตถุประสงคของหลกัสูตร สําหรับจุดมุงหมายที่สําคัญ  
2 ประการของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไดแก (ภพ เลาหไพบูลย. 
2537: 86, 91-92) 
  1. เปนการศึกษามูลฐานสําหรับประชาชนทุกคน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สามารถนํา
ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไปใชทั้งในดานอาชีพ เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนใชทรัพยากรธรรมชาติและปกปองสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ 
และจิตวิญญาณในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมในการวินิจฉัยและแกปญหา ตลอดจนมีการตัดสินใจที่
เหมาะสม การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายนี้จําเปนตองจัดใหแกผูเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกกลุมอายุและทุกอาชีพ โดยจะตองสราง
โอกาสใหประชาชนทุกคนไดรับบริการ การศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เปนการศึกษาสําหรับกลุมบุคคลที่มีความสนใจและมีความถนัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมใหเปนนักวิจัยและนักพัฒนาที่มีความรูความสามารถ 
สามารถสรางภูมิปญญาได คือ การสรางองคความรูตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีขึ้นเอง เพ่ือนําสังคมไปสูสังคมผูผลิต 
  สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (2549: 12-13) กลาวถึงความรูและทักษะความคิด
ทางวิทยาศาสตรวา ในสวนของความรู บัณฑิตวิทยาศาสตรตองมีความรูที่ทันสมัย เพียงพอตอการ
ประกอบอาชีพ เนนพัฒนาการเรียนรูขั้นตาง ๆ ทุกระดับ กลาวคือ รูจํา รูเขาใจ รูประยุกต รูวิเคราะห  
รูสังเคราะหและรูประเมิน (knowledge --> comprehension --> application --> analysis -->      
synthesis --> evaluation) โดยจัดสวนผสมของระดับการเรียนรูใหเหมาะสมสําหรับการศึกษาในขั้น
ปริญญาตร ีในสวนของทักษะความคิดนั้น บัณฑิตวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจะไดรับการพัฒนาให
มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพ่ือแกปญหาไดอยางเปนระบบ มีความสามารถใน 
การวางแผนเพ่ือทํางานเปนทีม ทั้งในบริบทของผูนําและผูตาม มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาท ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเปนผูที่มีความงามในจิตใจ กลาวคือ มีความซื่อสัตย สุจริต รวมทั้ง 
มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและวิชาชีพ ซึ่งสามารถระบุถึง คุณลักษณะเดนที่บัณฑิตวิทยาศาสตร 
พึงแสดงออก ไดดังนี ้
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  1. มีความอยากรูอยากเห็น 
  2. มีความคิดสรางสรรค 
  3. มีความคิดเชิงวิมัตินิยม (Skeptical Mind) กลาวคือ ชอบสงสัย จะยอมรับวาคํากลาว 
อางใดเปนจริง เม่ือเขาใจเกณฑ มีหลักฐานเชิงประจักษเพียงพอและมีคําอธิบายหลักฐานเหลานั้นตาม
ตรรกะในหลักวิชา (Empirical Adequacy and Logical Adequacy) 
  4. มีความมุงมั่นและพรอมทํางานจนบรรลุเปาหมาย 
  5. มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
  การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศให
สามารถแขงขันในเวทีโลกได การพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีนักวิทยาศาสตร
ที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากพอ นั่นคือ จะตองมีรากฐานมาจากการจัดระบบการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประเทศไทยประสบปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เนื่องจากมีผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยลง สาเหตุ
หนึ่งเพราะขาดความมั่นใจในวิถีทางแหงอาชีพนักวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับคุณภาพ
ของบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวายังไมดีพอ เพราะบัณฑิตเหลานี้ไมรูจักคิดและแกปญหา
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและยังไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนในดาน
การชวยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลย ี(ภิญโญ พานิชพันธ; และคนอื่น ๆ. 2545: 54) 
 สําหรับ สิปปนนท เกตุทัต; และคณะ (2544: 65-72) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียน 
การสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร โดยแยกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ในระดับนโยบาย โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เปน
หนวยงานหลักที่จะตองรับผิดชอบ ซึ่งจะครอบคลุมบทบาทหนาที ่ดังนี้ 
   1.1 การวิจัยเชิงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติควรศึกษาวิจัย
เพ่ือจับกระแสและแนวโนมของการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาที่ทันสมัยและประสบความสําเร็จใน
ประเทศตาง ๆ เพ่ือนําแนวคิดและนวัตกรรมตาง ๆ ที่คนพบมาสรางวิสัยทัศนและกําหนดทิศทาง        
ที่เหมาะสมสําหรับระบบการศึกษาของไทย ทั้งนี้ตองอาศัยการรวมพลังในลักษณะเครอืขายกับ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยใหแตละสถาบันนําประเด็นและนโยบายที่จัดทําขึ้น ไปวิจัยเพ่ือสราง 
องคความรูที่เปนรูปธรรมย่ิงขึ้น ทั้งในดานของการพัฒนาหลักสูตร ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน  
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล 
   1.2 การจัดทํานโยบายทางวิทยาศาสตรศึกษา ควรสอดคลองกับแผนพัฒนากําลังคน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมของผูเรียน ต้ังแตระดับ 
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อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือใหมีสัดสวนผูเรียนในสายวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะ 
เปนตัวปอนใหกับระดับอดุมศึกษา 
   1.3 การกําหนดยุทธศาสตร จะตองถือวาการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถ 
พิเศษจําเปนตองใชทรัพยากรหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ผูสอน ที่แตกตางไปจากการจัดการศึกษา 
ทั่วไป จึงจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการในการระดมทรัพยากรและความรวมมือทางดานวิชาการ 
และการเงินจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
   1.4 จะตองมีการจัดทํากฏกระเบียบหรือ กฏหมาย ที่จะเปนเครื่องมือในการสงเสริม
และสนับสนุนผูที่มีความสามารถพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ เชน เงื่อนไขในเร่ืองสิทธิทางกฏหมาย 
ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการสําหรับครู อาจารย และสถาบันครอบครัว ที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษ 
   1.5 ใหมีการกําหนดมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนเกณฑในการ
จัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาครูอาจารยคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนเกณฑการวัดและประเมินผล โดยใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตาง ๆ  
ทั้งกลุมผูเรียนปกต ิกลุมดอยโอกาส และกลุมผูที่มีความสามารถพิเศษ 
   1.6 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหเกิดเครือขายขององคกรที่เกี่ยวของกับ 
การพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษ อาท ิโรงเรียน องคกรเอกชน ตลอดจนสถาบันครอบครัว 
  2. ในระดับปฏิบัติ หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
   2.1 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานควรมีบทบาทในประเด็นตอไปนี ้
    2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน และคูมือการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ควรมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูในระดับการศึกษาตาง ๆ เพ่ือ
สามารถติดตามและประเมินผลมาตรฐานวทิยาศาสตรศึกษาของชาติไดตลอดเวลา 
    2.1.2 การพัฒนาสื่อ อุปกรณ คูมือ โดยการสงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน และสื่อที่เปนนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
เอกสารคูมือ รวมถึงการจัดใหมีการแปลสื่อการเรียนรูสําเร็จรูปตาง ๆ จากตางประเทศ เพ่ือกระตุน 
สงเสริม ชี้แนะและฝกฝน อยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที ่                                                
    2.1.3 การพัฒนาผูสอน ถือวาเปนงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียน      
การสอนสําหรับการพัฒนาผูสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจะตองใชรูปแบบและวิธีการที่มี
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ประสิทธิภาพ เชน ใหสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ 
    2.1.4 การจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิทยาศาสตร นักคณิตศาสตร ชั้นแนวหนา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางเต็มที ่โดยการสื่อสารทาง
คอมพิวเตอรการทํางานวิจัยรวมกัน และการไปประชุมวิชาการกับผูเชี่ยวชาญ 
    2.1.5 การพัฒนาการวัดและประเมินผล กรมวิชาการควรมีการพัฒนาระบบ        
การวัดและประเมินผลผูเรียน ที่เนนกระบวนการคิดมากกวาเนนคําตอบ เนนความสามารถในการ
สื่อสารโดยจะตองลดการวัดผลดวยขอสอบที่มีคําตอบตายตัวใหนอยลง และเพ่ิมการวัดผลที่สะทอน
ความคิดของผูเรียนใหมากขึ้น 
    2.1.6 ควรพิจารณารูปแบบและวิธีการนําระบบการสอบและวัดผลในชั้นประโยค
ที่ใชขอสอบมาตรฐานของประเทศมาใช เพ่ือติดตามคุณภาพการศึกษาและระดับความสามารถของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 
    2.1.7 การจัดต้ังโรงเรียนเฉพาะทาง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนด
นโยบายและวางแผนในระยะยาวเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   2.2 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทและหนาที่ ดังนี ้
    2.2.1 การผลิตคร ูมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการผลิตครูที่จะสอนผูที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยการเปดสอนหลักสูตรการเรียนการสอน
สําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ ในภาควิชาวิทยาศาสตรศึกษา (Gifted Education) หรือเปดโอกาส
ใหผูที่จบการศึกษาดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรโดยตรงมาศึกษาเพ่ิมเติมทางดาน Gifted Education 
กอนที่จะออกไปทําการสอน 
    2.2.2 การวิจัยรูปแบบการสอน มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การสอนผูทีมี่ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือสรางนวัตกรรมหรือ 
สื่อตนแบบ และเผยแพรไปยังสถานศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควรทําหนาที่เปน
แหลงเผยแพรความรูและวิชาการที่ไดจากการสรางองคความรูไปยังสถานศึกษาใหไดอยางทั่วถึง โดย
ถือเปนบทบาทหนาที่ในการบริการวิชาการแกสังคม 
    2.2.3 การสรางความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยควรตองมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สรางองคความรูดาน Gifted Education อยางตอเนื่อง 
    2.3.4 ควรใหโรงเรียนสาธิตของแตละมหาวิทยาลัย มีชั้นเรียนพิเศษ และพิจารณา
ใหอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มาสอนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร และ
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คณิตศาสตร นอกจากนี ้ควรเปดโอกาสใหผูเรียนดังกลาวไดใชสื่อ อุปกรณ และหองปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยดวย 
   สรุปไดวา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรใหประสบ
ความสําเร็จนั้นจะตองดําเนินการทั้งระบบ โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันผลักดันใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 

การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 ความเปนมาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2497 โดยมีฐานะเปนคณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
สังกัดกรมการฝกหัดคร ูกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร คหกรรมศาสตร 
เคมี ชีววิทยา และฟสิกส แตละแผนกวิชาทําหนาที่สอนวิชาเอก วิชาโท วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ใหแกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาตาง ๆ รวมถึงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ตอมาในป พ.ศ. 2508 ไดเปด
แผนกวิชาใหมคือ แผนกวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โดยคณะวิชาในขณะนั้นมีผูบริหารสูงสุดเรียกวา 
หัวหนาคณะวิชา และผูบริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แหง (วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกวา รองหัวหนาคณะ
วิชา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553:  ออนไลน) 
           หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทานแรก คือ ศาสตราจารย ดร.พิทักษ  
รักษพลเดช และทานที่สอง คือ รองศาสตราจารย ดร.ประยงค พงษทองเจริญ ในวันที่ 28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยโดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามเมื่อวันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2517 วา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความวา 
มหาวิทยาลัยที่เจริญเปนศรีสงาแกมหานคร คณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“คณะวิทยาศาสตร” มาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตลอดจนครูวิทยาศาสตรและครูคณิตศาสตรเพื่อเปนประโยชนตอ
สวนรวมและรับใชสังคม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553:  ออนไลน) 
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 พันธกิจหลัก   
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักดังนี ้
  1. การเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

บริสุทธิ์และประยุกตและคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ความตองการของสังคม 

     2. วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
               3. บริการวิชาการ 
               3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามความ
ตองการของสังคม 
                   3.2 นําความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไปแกไขปญหาของ
ชุมชน 
                   3.3 ใหความชวยเหลือทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรแกสถานศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
                   3.4 สรางเครือขายเชื่อมโยงความรูทางวิชาการระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
               4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                   4.1 สงเสริมใหมีการอนุรักษ พัฒนา เผยแพร ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาไทย 
                  4.2 ปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม 
                 4.3 ปลูกฝงคานิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
             5. การบริหารและจัดองคความรู (KM) 
                 5.1 สรางระบบและกลไกในการจัดการความรูและสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
              6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
                 6.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ง ยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
 

 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร 
  ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวยภาควิชา   

6 ภาควิชา ไดแก  
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  1. ภาควิชาคณิตศาสตร 
  จัดการเรียนการสอนในรายวิชา สาขาคณิตศาสตรบริสุทธ์ิ สาขาคณิตศาสตรประยุกต 

สาขาคณิตศาสตรศึกษา สาขาสถิติ และสาขาคอมพิวเตอร 
  2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
  ใหศึกษาเก่ียวกับ คหกรรมศาสตรเนนหนักใน 2 แขนงวิชา คือ อาหารและโภชนาการกับ

สิ่งทอและการแตงกาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาสามารถประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและสิง่ทอ หรือธุรกิจในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ 

  3. ภาควิชาเคม ี
  ใหการศึกษาเก่ียวกับ เคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีเชิงฟสิกส และเคมีประยุกต 
  4. ภาควิชาชีววิทยา 
  ใหการศึกษาเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา อนุกรมวิธานของทั้ง พืช สัตว  

และจุลชีพ นิเวศวิทยา พืชสมุนไพร พันธุศาสตร ชีววิทยาในเชิงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
  5. ภาควิชาฟสิกส 
  ใหการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติทางกายภาพของสสาร แรงตาง ๆ ในธรรมชาติ 

นอกจากนี้ยังใหการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการประยุกตใชฟสิกสในดานอื่น เชน ดาน
สุญญากาศ ฟสิกสนิวเคลียร แสง อัลทราโซนิกส ตัวนําย่ิงยวด และการวิเคราะหสารตัวอยางดวยรังสีเอกซ 
เปนตน 

  6. ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ใหการศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไป สิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรศึกษา นอกจากนี้ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไปยังสอนในสาขาวัสดุศาสตร เนนทางดานอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถ
พัฒนาคุณภาพและคุณคา ตลอดจนรอบรูในการบริหารและการจัดการทรัพยากรอัญมณีและเครื่องประดับ 

 การจัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดการเรียนการสอนตาม

องคประกอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553:  ออนไลน) 
  ดานหลักสูตร 
  หลักสูตรคณะวทิยาศาสตร 
  คณะวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตรทางวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี แบงเปนระดับ

ปริญญาตรี 14 หลักสูตร ดังนี ้
  หลักสูตรปริญญาตรี วท.บ. มี 10 สาขาวิชา ดังน้ี 
  คณิตศาสตร วิทยาคอมพิวเตอร สถิติ คหกรรมศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟสิกส  

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนา และวัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
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  หลักสูตรปริญญาตรี กศ.บ. มี 5 สาขาวิชา ดังน้ี 
  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตร-ชีววิทยา วิทยาศาสตร-ฟสิกส 

วิทยาศาสตรทั่วไป 
  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 
  1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 8 ป 
  การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  2. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 10 ป 
  การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับ 

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  3. หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวย

กิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  4. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตร ี(ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา 
“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

  5. หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตร ี(เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตาม
ความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตาม 

 
  หลักเกณฑการเทียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  การนับเวลาการศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

นั้น โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสร ี 
โดยมีสัดสวน จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้
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  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 

ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี ้
   2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   84 หนวยกิต 
   2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 
   2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
   2.4 หลักสูตรปริญญาตร ี(ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต 
   2.5 หลักสูตรปริญญาตร ี(เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคูหรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได 

โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิต ของวิชาเอกอีกไมนอย
กวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสร ีหมายถึง รายวิชาใด ๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  4. หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 
 
  ดานผูสอน 
 มีแนวทางในการดําเนินงานดานผูสอน ดังนี ้(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553:  

ออนไลน) 
  1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การจัดการศึกษาทุกหลักสูตรกอนเปดเรียนในทุกปการศึกษา คณะวิทยาศาสตรไดจัดประชุมคณาจารย
และบุคลากร เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและแนวทางในการดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้
ฝายวิชาการไดเสนอใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหแสดงรายละเอียด
ลงในรายวิชารวมถึงไดมีการทําแบบสอบถามเก่ียวกับรายวิชาที่สอนวาเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม
และมีการผลักดันใหอาจารยทําเคาโครงรายวิชา (Course syllabus) ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร สนับสนุนใหคณาจารยจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้ง 
การเรียนรูดวยตนเองและจากประสบการณจริง ไดแก การทําปฏิบัติการ การทําโครงงานวิทยาศาสตร
หรือปญหาพิเศษ การเรียนการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนิสิตกับอาจารย การเรียนรูแบบ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู การออกภาคสนามและการ
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ฝกงานรวมถึงการฝกประสบการณสอนในสถานศึกษาโดยแสดงไวในเคาโครงรายวิชา (Course 
syllabus)ของแตละรายวิชา 

  3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร 

   4. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 
  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีทัง้ภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ โดยการเรียนการสอนมีแนวทางในการดําเนินงานดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: ออนไลน) 

  1. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยผูสอนใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน 
การสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในทุกหลักสูตร อาทิเชน สื่อ วีดิทัศน เครื่องมือ/อุปกรณ
การศึกษาอุปกรณการทดลองที่ทันสมัยและหลากหลาย และการผลิต e–learning courseware การใช
ไอซีทีและระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให  

  2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียนคณะวิทยาศาสตรสนับสนุนใหอาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย สนองตอบตอความตองการของผูเรียน เชน การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณตรง สําหรับรายวิชาสัมมนา รายวิชาโครงงาน รายวิชาปญหา
พิเศษมีการเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาเปนวิทยากรบรรยายเพ่ือเปดโลกทัศนของนิสิต 

 
  ดานการวัดและประเมินผล 
  ในการวัดและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเกณฑ 

ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: ออนไลน) 
  นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชา

นั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาดวย
ตนเอง (Self Study) 
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  การประเมินผลการศึกษา 
  1. การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังนี ้
  ระดับขั้น        ความหมาย   คาระดับขั้น 

        A    ดีเยี่ยม                            (Excellent) 4.0 
            B+   ดีมาก    (Very Good) 3.5 
             B    ดี    (Good) 3.0 
            C+   ดีพอใช    (Fairly Good) 2.5 
       C    พอใช    (Fair) 2.0 
       D+   ออน    (Poor) 1.5 
     D    ออนมาก    (Very Poor) 1.0 
     E    ตก    (Fail) 0.0 

  2. ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใช
สัญลักษณ ดังนี ้

  สัญลักษณ   ความหมาย 
     S     ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนที่พอใจ 
     U     ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 
    AU    การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
      I     การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
     W     การงดเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ(Withdrawn) 
     IP     ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 
  3. การให E ยังสามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 
   1. นิสิตสอบตก 
   2. ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
   3. มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑ คือไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนของรายวิชา

นั้น ๆ 
   4. ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
   5. เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑ 
  4. การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต 
   แตคณะเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการ

ประเมินผลการฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U 
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นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานไดจึงจะถือวาไดศึกษาครบถวน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  5. การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
   5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ คือไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของ

รายวิชานั้น ๆ แตไมไดสอบเพราะปวย หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบด ี
   5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง

ปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 
  6. การดําเนินการแก I  
  นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหเพื่อใหผูสอนแก

สัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ทันท ี
  7. นิสิตที่มีผลการเรียนต้ังแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชา

ในหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  8. การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
   8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้น 
   8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพัก 
   8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจาก การปวย  

หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 
  9. การให  AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ 

โดยไมนับหนวยกิต  
  10. การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1 ภาค

การศึกษา 
  11. ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการ

การศึกษา 
  12. การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตที่รับโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่นเม่ือสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการ ดังนี ้
   12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่งตางหาก

พรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย 
   12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
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  ดานปจจัยเกื้อหนุน 
  คณะวิทยาศาสตร มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยเก้ือหนุน              

ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต คณะวิทยาศาสตร มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และปจจัยเก้ือหนุนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต โดยการจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของคณะสําหรับใหนิสิตคนควาและเรียนรูดวยตนเองและมีหองบริการดานคอมพิวเตอรเพื่อให
คณาจารยทําการสอนไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรมีหองเรียนรวมที่มีคุณภาพที่มี
ขนาดใหญ และมีโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพใหบริการทั้งภายในและภายนอกคณะ นอกจากนั้น  
คณะยังสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนดวยระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธสําหรับรายวิชาพ้ืนฐานที่
คณะใหบริการแกนิสิตของคณะวิทยาศาสตรและนิสิตภายนอกคณะ มีแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย 
นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตรไดประชาสัมพันธใหนิสิตสามารถทําการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมได  
ณ หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และใชคอมพิวเตอรได ณ สํานัก
หอสมุดกลาง และสํานักคอมพิวเตอร รวมถึงมีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร มีพ้ืนที่ใหบริการทั้งหมด 3 อาคาร ไดแก อาคาร 10 อาคาร 15 และอาคาร 19 ในตัว
อาคารทุกอาคารจะแบงพ้ืนที่ดูแลใหกับภาควิชา และสํานักงานคณบด ีแตละภาควิชาดูแลหองเรียนที่
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มี หองเรียน และหองปฏิบัติการ สวนสํานักงานคณบดีดูแล 
หองเรียนรวม ที่ใชสําหรับวิชาพ้ืนฐาน และใหบริการแกหนวยงานภายนอกในการจดักิจกรรมตาง ๆ 
โดยการจัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือวางแผนการใชหองเรียนสําหรับการเรียน 
การสอนอยางมีคุณภาพทั้งในระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และมอบหมายให
งานบริการการศึกษาเปนผูดูแลเรื่องการจัดพ้ืนที่หองเรียน หนวยโสตทัศนูปกรณของคณะเปนผูดูแล
ความพรอมของหองเรียนรวมทุกหอง และหนวยอาคารสถานที่และซอมบํารุงของคณะเปนผูดูแลรักษา
ความเรียบรอยในสวนพ้ืนที่สวนกลางของคณะทั้งหมดนอกจากนั้นในแตละอาคารจะมีบริเวณสําหรับ
ใหนิสิตอานหนังสือ เชน โถงชั้นลางอาคาร และมีบริเวณพ้ืนที่สีเขียวสําหรับใหนิสิตพักผอน และยังไดจัด
โครงการวิทยาศาสตรเมืองสีเขียวขึ้นมาใหนิสิตตระหนักถึงการรักสิ่งแวดลอม (มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: ออนไลน) 

 สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยตองกําหนดเปาหมายและ
ภารกิจที่ชัดเจนตามความพรอมและความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองหาวิธ ี

การจัดการเรียนการสอนและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียนไดมากที่สุด การพัฒนา
หลักสูตรตองดําเนินการอยางตอเนื่องและพิจารณาถึงความสอดคลองกับความตองการของสังคม 
รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตองมีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน โดย
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแลว จะตองจัดรวมกับสถานประกอบการใน
โปรแกรมพิเศษประเภทตาง ๆ เปนตน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความใฝรู 
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สามารถคิดวิเคราะหวิจารณ มีความริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับ
ความรู ใหความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือสรางองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปรับระบบการประเมินและวัดผลการเรียนการสอนเพ่ือเอื้อตอ
การพัฒนาบัณฑิต โดยพิจารณาจาก พฤติกรรม การรวมกิจกรรม ควบคูกับการทดสอบตามความ
เหมาะสม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอน 
 1. เพศ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจัยดานเพศที่มผีลตอความคิดเห็นในการจัด 
การเรียนการสอน จากรายงานการวิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิต
ที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิต 
ชายและหญิง มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวจิัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547: 73) ที่ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว
กรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวานักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี โดยรวมและในแตละรายดานไมแตกตางกัน 
 
 2. ชั้นปท่ีศึกษา 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจัยดานชั้นปที่ศึกษาที่มีผลตอความคิดเห็น 
ในการจัดการเรียนการสอน ชั้นปที่ศึกษาของผูเรียนมีผลตอความคิดเห็นในการจดัการเรียนการสอน  
ดังงานวิจัยของชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาใน
ชั้นปตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณี เพชระ (2552: บทคัดยอ)          
ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมไมตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวานิสิตมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและดานการวัดและประเมินผลแตกตาง
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตางทํานองเดียวกับงานวิจัย
ของนารี รมยนุกูล (2547: 114) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยรวมและในแตละ
ดานไมแตกตางกัน 
 

 3. สาขาวิชา/ภาควิชาท่ีศึกษา 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจัยดานสาขาวิชา/ภาควิชาที่ศึกษาที่มีผลตอความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน เชนงานวิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาทัศนะ
ของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา 
นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานปจจัยเก้ือหนุน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานการวัดและประเมินผลไมพบความแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวภัทร  
ธรรมเกษร (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาตางกัน 
มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยรวม
และรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ  
ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ (2547: 74) ที่ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะ
พัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพฯ ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 
การสอน โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของในปจจัยดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีผลตอความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอน ดังการศึกษางานวิจัยของ สุพรรณี เพชระ (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและในแตละดานไมตางกัน ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ
ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ  (2547: 75) ที่ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะ
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พัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ฯ ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนทัง้โดยรวมและรายดานแตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมมากกวา และตางกับงานวิจัยของ              
ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน       
มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาจารยผูสอน 
ดานการวัดผลและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 

  สรุปไดวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
องคประกอบของคุณภาพการศึกษา ทั้งดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน  
ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน โดยการดําเนินการในแตละดานนั้นเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตร ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร
สามารถพัฒนาตนเองและสนองความตองการในการพัฒนาประเทศตอไป จากการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญตองานวิชาการ และ       
มีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน
นั้น อาจมีการใชรูปแบบที่หลากหลาย แตองคประกอบที่มีความสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอน          
มีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานการเรียนการสอน 
ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน ในการเรียนการสอนแตละภาควิชาวิทยาศาสตร         
ก็เชนเดียวกัน จําเปนตองอาศัยการจัดองคประกอบทั้ง 5 ดาน ดังกลาวใหเหมาะสมและใหสอดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละภาควิชา เพ่ือการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ 
และสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนแตละภาควิชาวิทยาศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. ลักษณะของแบบสอบถาม 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากร ไดแก นิสิตที่กําลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4  
ที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนจํานวน 1,847 คน 

 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 6 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร  
ภาควิชาคหกรรมศาสตร  ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสกิส ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
ที่กําลังศึกษาในชั้นปที่ 1-4 ในปการศึกษา 2555 จํานวน 362 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยใชตาราง 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาส;ี และคนอื่น ๆ.  (2551: 150) ที่ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 ของประชากรและความคลาดเคลื่อน ± 10% จากนั้น จึงทําการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใชกลุมสาขาวิชาเปนระดับชั้น (Strata) ดังแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา 
 

ภาควิชา ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. คณิตศาสตร  (สถิติ , วิทยาการคอมพิวเตอร) 491 94 
2. คหกรรมศาสตร 223 45 
3. เคมี 317 62 
4. ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 410 79 
5. ฟสิกส 190 38 
6. วิทยาศาสตรทั่วไป (วัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ)) 216 44 

รวม 1,847 362 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาตํารา/เอกสาร/และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแบบของไลเคิรท 
  3. นําขอมูลจากขอ 1และ 2 มาสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ เก่ียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  5 ดาน มีจํานวนขอคําถาม 65 ขอ 
ประกอบดวย ดานหลักสูตร 17 ขอ ดานผูสอน 13 ขอ ดานกระบวนการเรียนการสอน 10 ขอ ดาน 
การวัดและประเมินผล 17 ขอ และดานปจจัยเก้ือหนุน 8 ขอ  
  4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขในเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การใชภาษาและขอความใหถูกตองชัดเจน 
  5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญใน 
ดานแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ข.) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
และความชัดเจนของภาษาใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  6. นําเสนอใหประธานและกรรมการที่ควบคุมปริญญานิพนธตรวจและแกไข กอนจะ
นําไปทดลองใช (Try Out) 
  7. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
ของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยการหา คารอยละ 25 ของคะแนนกลุมสูง - กลุมตํ่า 
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จากนั้น ใชการทดสอบที (t-test) เพ่ือคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 1.761 ขึ้นไป ไวใช
เปนขอคําถามสําหรับการวิจัย (Ferguson.  1981: 180) ไดขอคําถาม 65 ขอ 
  8. วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach.  1984: 61) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .96 (ภาคผนวก ง.) 
  9. ปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปใช 
 

ลักษณะของแบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน โดยในตอนทายของแบบสอบถามแตละ
ดานเปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ดาน ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูวิจัย กําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
 คะแนน  5 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
 คะแนน  4 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับนอย 
 คะแนน  1 หมายถึง ผูตอบเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
ผูวิจัยไดกําหนด เกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
 4.51-5.00 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับนอย 
 1.00-1.50 หมายถึง ผูตอบเห็นวาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  2. ขอความรวมมือจากนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยแจก
และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
  3. นําแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาที่ศึกษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 2. ตามความมุงหมายของการวิจัย ขอ 1 เพื่อศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน ทําการ
วิเคราะหดวยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. ตามความมุงหมายของการวิจัย ขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน 
จําแนกตาม เพศ วิเคราะหดวยการทดสอบที (t-test) สําหรับการจําแนกตาม ชั้นปที่ศึกษา  
ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู
โดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
 4. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปด โดยนําคําตอบที่ไดมาจัดกลุมและแจกแจงความถี่ 
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   5.1.1 คาความถี่ (Frequency) 
   5.1.2 คารอยละ (Percentage) 
   5.1.3 คาคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Means) (Ferguson. 1981: 201) 
   5.1.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (Ferguson. 1981: 68) 
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  5.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม ไดแก 
   5.2.1 คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยการหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total Correlation Coefficient) 
   5.2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1984:160) 
  5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   5.3.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชการทดสอบที (t-test) 
   5.3.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป  
ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
(Ferguson. 1981: 240) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จึงทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
 
 



        

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพ่ือใหการแปลความหมายของขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจยัจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ         
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 x̄  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาที่ใชพิจารณาใน  t - distribution 
 F  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน F - distribution 
 SS  แทน ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df  แทน ระดับชั้นแหงความอิสระ (Degrees of Freedom) 
 p  แทน ความนาจะเปนสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)   
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานปจจัยเก้ือหนุน และโดยรวม โดย
วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
จําแนกตามเพศ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบท ี(t-test) สําหรับการจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  
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ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู  
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 ตอนท่ี 4 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามปลายเปด
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที ่1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและ
หาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรอิสระ  
 

จํานวน  (คน) ตัวแปรอิสระ 
n = 362 รอยละ 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
 
 

 
127 
235 

 
35.1 
64.9 

รวม  362 100.0       
2. ชั้นปที่ศึกษา  
     ชั้นปที่  1 
     ชั้นปที่  2 
     ชั้นปที่  3 
     ชั้นปที่  4  

 
 
 
 
 

 
  30 
156 
135 
  41 

 
    8.3 
  43.1 
  37.3 
  11.3 

 รวม  362 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ)  
  

  
 จากตาราง 2 แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง จํานวน 235 คน  
(รอยละ  64.9) นิสิตเพศชาย จํานวน 127 คน (รอยละ 35.1) เมื่อพิจารณาชั้นปที่ศกึษา สวนใหญ          
เปนนิสิตชั้นปที่ 2 จํานวน 156 คน (รอยละ 43.1) รองลงมา คือ นิสิตชั้นปที ่3 จํานวน 135 คน         
(รอยละ 37.3) นิสิตชั้นปที ่4 จํานวน 41 คน (รอยละ 11.3) และนิสิตชั้นปที ่1 จํานวน 30 คน             
(รอยละ 8.3) เมื่อจําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา สวนใหญเปนนิสิตทีศ่ึกษาในภาควิชาคณิตศาสตร 
จํานวน 94 คน (รอยละ 25.9) รองลงมา คือ ชีววิทยา จํานวน 79 คน (รอยละ 21.8) เคมี                  
จํานวน 62 คน (รอยละ 17.1) คหกรรมศาสตร จํานวน 45 คน (รอยละ 12.5) วิทยาศาสตรทั่วไป 
จํานวน 44 คน (รอยละ 12.2) และฟสิกส จํานวน 38 คน (รอยละ 10.5) และเมื่อจําแนกตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นิสิตสวนใหญมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปานกลาง จํานวน 256 คน 
(รอยละ 70.7) รองลงมา คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํา จํานวน 65 คน (รอยละ 18) และ                      
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูง จํานวน 41 คน (รอยละ11.3) 

จํานวน  (คน) 
ตัวแปรอิสระ 

n = 362 รอยละ 
3. ภาควิชาที่ศึกษา 
    คณิตศาสตร 
    คหกรรมศาสตร 
    เคมี 
    ชีววิทยา 
    ฟสิกส 
    วิทยาศาสตรทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
   94 
   45 
   62 
   79 
   38 
   44 

 
  25.9 
  12.5 
  17.1 
  21.8 
  10.5 
  12.2 

 รวม   362 100.0 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปานกลาง 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํา 

 
 
 
 

 
   41 
 256 
   65 

 
  11.3 
  70.7 
  18.0 

        รวม   362 100.0 
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 ตอนที ่2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน โดยรวม 
และเปนรายดาน โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง 3-12 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       โดยรวมและเปนรายดาน 
 

นิสิต 
(n = 362) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตร 
x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเก้ือหนุน 

3.64 
3.77 
3.65 
3.67 
3.45 

0.49 
0.55 
0.56 
0.54 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
               รวม 3.64 0.49 มาก 

 
 จากตาราง 3 แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวามีความเหมาะสม 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานปจจัยเก้ือหนุนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
สวนดานอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
 

นิสิต 
(n = 362) 

 
ขอ 

 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร  ดานหลักสูตร 

x̄ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
15. 
 
16. 
 

หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของนิสิต 
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเอก มีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเลือกเสรี มีความเหมาะสม 
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับชั้นปที่ศึกษา 
และความสามารถของนิสิต 
เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสัมพันธกัน 
เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีของแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวน
หนวยกิต 
เนื้อหาวิชาในภาคปฏิบัติของแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับจํานวน
หนวยกิต 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตวิเคราะหและแกปญหาได 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรูทางวิทยาศาสตร 
เนื้อหาวิชามุงเนนใหนิสิตมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
เนื้อหาของแตละรายวิชามีการเรียงลําดับจากงายไปยาก 
เนื้อหาวิชาสอดคลองกับความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมตามสภาพการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร 
มาประยุกตใชในชีวิตจริงได 

3.70 
3.61 
3.60 
3.56 
3.75 
3.52 
3.56 

 
3.71 
3.63 

 
3.66 

 
3.69 
3.64 

 
3.72 
3.62 
3.59 

 
3.65 

 

0.73 
0.79 
0.76 
0.83 
0.74 
0.84 
0.76 

 
0.74 
0.73 

 
0.75 

 
0.76 
0.78 

 
0.75 
0.73 
0.71 

 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร  ดานหลักสูตร 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

17. เนื้อหาวิชาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 3.73 0.81 มาก 
รวม 3.64 0.49 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร โดยรวมวา  
มีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 

ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ดานผูสอน เปนรายขอ 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร ดานผูสอน 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

18. 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
 
25. 

ผูสอนมีความรูความสามารถและประสบการณ ตรงตามรายวิชาที่สอน 
ผูสอนมีความรูและประสบการณทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน 
ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดตาง ๆ ในรายวิชาที่สอน 
ผูสอนสามารถดําเนินการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่กําหนด 
ผูสอนใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎ ี
ผูสอนใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในภาคปฏิบัติ 
ผูสอนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร 
ผูสอนใหความสําคัญกับการใชสื่อการสอน 

4.07 
3.80 

 
3.85 
3.77 
3.72 
3.72 
3.80 

 
3.72 

0.75 
0.78 

 
0.75 
0.74 
0.74 
0.75 
0.74 

 
0.76 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร  ดานผูสอน 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

26. 
 
27. 
 
28. 
29. 
30. 

ผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตใชประโยชนจากเครื่องมือวิทยาศาสตรได 
อยางเต็มที ่
ผูสอนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 
ผูสอนใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดีแกนิสิต 
ผูสอนติดตามความเขาใจและการเรียนรูของนิสิต 
ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตในการสอน 

3.65 
 

3.69 
 

3.82 
3.68 
3.75 

0.81 
 

0.78 
 

0.78 
0.79 
0.78 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.77 0.55 มาก 
 
 จากตาราง 5 แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน โดยรวมวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 

ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
       การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
       ดานกระบวนการเรียนการสอน เปนรายขอ 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร  ดานกระบวนการเรียนการสอน 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

31. 
 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
 
37. 
 
38. 
 
39. 
 
40. 

มีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหนิสิตทราบ
กอนทําการสอนลวงหนา 
มีการแบงเวลาเรียนในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอยางเหมาะสม 
มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหนิสิตเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรค 
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
มีการใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎ ี
มีการใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนการสอนสงเสริมการฝกทักษะการแกปญหา 
และการแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือใหนิสิตไดเห็นสภาพ
การปฏิบัติงานจริง 
กระบวนการเรียนการสอนเนนการมีสวนรวมของนิสิต 

3.90 
 

3.69 
3.65 
3.56 
3.75 
3.68 

 
3.67 

 
3.59 

 
3.44 

 
3.55 

0.79 
 

0.75 
0.72 
0.78 
0.78 
0.76 

 
0.80 

 
0.77 

 
0.89 

 
0.79 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.65 0.56 มาก 
  
 จากตาราง 6 แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน 
โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอทีมี่ความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง ไดแก ขอ 39 สวนขออื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
      การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ดานการวัดและประเมินผล เปนรายขอ 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร  ดานการวัดและประเมินผล 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

41. 
 
42. 
 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
 
50. 
 
51. 
 
52. 
53. 
54. 

มีการชี้แจงใหนิสิตทราบถึงเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
ในแตละรายวิชา 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองตามวัตถุประสงค
ในแตละรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน 
วิธีการวัดและประเมินผลในภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 
วิธีการวัดและประเมินผลในภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 
มีการวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
มีการชี้แจงผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานใหนิสิตทราบทุกครั้ง 
มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแตละรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีการวัด
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานของนิสิต 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับระดับความรูของนิสิต 
เกณฑการประเมินผลชัดเจนโปรงใส นิสิตสามารถตรวจสอบได 
มีการนําผลการวัดมาเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
มีการวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมกับธรรมชาติของ
ความรูในแตละวิชา 

3.97 
 

3.84 
 

3.78 
3.78 
3.68 
3.72 
3.62 
3.58 
3.60 

 
3.62 

 
3.62 

 
3.61 
3.59 
3.65 

0.77 
 

0.73 
 

0.77 
0.75 
0.74 
0.74 
0.77 
0.78 
0.76 

 
0.76 

 
0.77 

 
0.86 
0.82 
0.77 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร  ดานการวัดและประเมินผล 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

55. 
 
56. 
57. 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบที่เหมาะสมตาม
ลักษณะวิชา 
โจทยและจํานวนขอสอบเหมาะสมกับเวลาที่ใชทําขอสอบ 
การแจงผลการเรียนเปนไปตามกําหนดการที่ประกาศไว 

3.65 
 

3.55 
3.62 

0.73 
 

0.84 
0.82 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.67 0.54 มาก 
 
 จากตาราง 7 แสดงวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล  
โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความเหมาะสม 
ในระดับมาก 
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัด 
      การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ดานปจจัยเก้ือหนุน เปนรายขอ 
 

นิสิต 
(n = 362) ขอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร ดานปจจัยเก้ือหนุน 
x̄ S.D. 

ระดับ        
ความ
คิดเห็น 

58. 
59. 
60. 
61. 
 
62. 
 
63. 
 
 
64. 
 
65. 

การจัดสภาพหองเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม 
จํานวนหองเรียนในการเรียนภาคทฤษฎเีพียงพอกับจํานวนนิสิต 
จํานวนหองเรียนในการเรียนภาคปฏิบัติเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความเหมาะสมคือนิสิตสามารถทํา
การทดลองไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
สํานักหอสมุดกลางมีจํานวนหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพตาง ๆ
สําหรับการศึกษาคนควาความรูวิทยาศาสตร ครอบคลุมสาขาวิชา
ที่เปดสอน 
มีคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลผานเครือขายเพียงพอกับการใช
บริการของนิสิตในหองสมุด 
หองเรียนสําหรับการเรียนกลุมใหญมีความเหมาะสม 

3.49 
3.45 
3.33 
3.46 

 
3.46 

 
3.57 

 
 

3.49 
 

3.39 

0.86 
0.89 
0.94 
0.91 

 
0.89 

 
0.88 

 
 

0.88 
 

0.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวม 3.45 0.70 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  8 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเก้ือหนุน โดยรวมวามีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความเหมาะสมในระดับมาก ไดแกขอ 63 สวนขอ 
อื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนสิิตที่มีตอการจัด 
      การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย 
(n = 127) 

เพศหญิง 
(n = 235) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเก้ือหนุน 

3.62 
3.72 
3.63 
3.68 
3.50 

0.51 
0.55 
0.53 
0.51 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

3.66 
3.80 
3.65 
3.67 
3.43 

0.48 
0.55 
0.58 
0.56 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวมทุกดาน 3.63 0.48 มาก 3.64 0.50 มาก 

  
 จากตาราง 9 แสดงวานิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวา  
มีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนดานปจจัยเกื้อหนุนวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ  
มีความเหมาะสมในระดับมาก
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
       คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามช้ันปท่ีศึกษา   
 

ชั้นปท่ีศึกษา 
ช้ันปท่ี  1 
(n = 30) 

ช้ันปท่ี  2 
(n = 156) 

ช้ันปท่ี  3 
(n = 135) 

ช้ันปท่ี  4 
(n = 41) 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 
1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเก้ือหนุน 

3.58 
3.51 
3.40 
3.50 
3.30 

0.35 
0.33 
0.33 
0.38 
0.55 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.68 
3.81 
3.69 
3.70 
3.52 

0.54 
0.58 
0.59 
0.58 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.59 
3.81 
3.67 
3.69 
3.39 

0.49 
0.57 
0.59 
0.54 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

3.75 
3.71 
3.60 
3.63 
3.52 

0.35 
0.40 
0.46 
0.47 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมทุกดาน 3.46 0.30 ปานกลาง 3.68 0.54 มาก 3.63 0.50 มาก 3.64 0.37 มาก 
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 จากตาราง 10 แสดงวานิสิตชั้นปที่ 2, 3, 4 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวาเหมาะสมใน
ระดับมาก ยกเวนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่เห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 นิสิตชั้นปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกดานวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ยกเวนดานหลักสูตรและดานผูสอนที่เห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
 นิสิตชั้นปที ่2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดาน วามีความเหมาะสมในระดับมาก   
 นิสิตชั้นปที ่3 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกดานวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ยกเวนดานปจจัยเกื้อหนุนที่เห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง   
 นิสิตชั้นปที ่4 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดานวามีความเหมาะสมในระดับมาก  
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ตาราง  11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
       คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามภาควิชาท่ีศึกษา 
 

ภาควิชาท่ีศึกษา 
คณิตศาสตร 

(n = 94) 
คหกรรมศาสตร 

(n = 45) 
เคม ี

(n = 62) 
ชีววิทยา 
(n = 79) 

ฟสิกส 
(n = 38) 

วิทยาศาสตรทั่วไป 
(n = 44) 

การจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวน 
การเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและ 
ประเมินผล 
5. ดานปจจัย 
เกื้อหนุน 

3.75 
3.85 
3.75 
 
3.77 
 
3.61 

0.42 
0.45 
0.52 
 
0.46 
 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 

3.38 
3.38 
3.33 
 
3.34 
 
3.00 

0.50 
0.59 
0.59 
 
0.54 
 
0.71 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

3.75 
3.93 
3.74 
 
3.84 
 
3.56 

0.34 
0.56 
0.48 
 
0.50 
 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

3.62 
3.87 
3.68 
 
3.69 
 
3.48 

0.56 
0.44 
0.48 
 
0.45 
 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
ปาน
กลาง 

3.51 
3.64 
3.44 
 
3.52 
 
3.30 

0.48 
0.56 
0.55 
 
0.55 
 
0.73 

มาก 
มาก 
ปาน
กลาง 
มาก 
 
ปาน
กลาง 

3.75 
3.87 
3.81 
 
3.79 
 
3.61 

0.52 
0.53 
0.57 
 
0.56 
 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

รวมทุกดาน 3.75 0.41 มาก 3.29 0.52 ปานกลาง 3.76 0.40 มาก 3.66 0.44 มาก 3.48 0.52 ปาน
กลาง 

3.77 0.49 มาก 
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 จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาอยูในเกือบทุกภาควิชา มีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวม วามีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเวนนิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาคหกรรมศาสตรและ
ภาควิชาฟสิกสที่เห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาคณิตศาสตร มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดานวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก 
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดานวามีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง 
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาเคม ีมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดานวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาชีววิทยา มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกดานวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ยกเวนดานปจจัยเก้ือหนุน ทีน่ิสิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาฟสิกส มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกือบทุกดานวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ยกเวน ดานกระบวนการเรียนการสอนและดานปจจัยเก้ือหนุน ทีน่ิสิตเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
 นิสิตที่ศึกษาอยูในภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มีความคิดเห็นตอการการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกดานวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก  
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 
      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
      ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
นิสิต (n = 362) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง 

(n=41) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปานกลาง 
(n=256) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตํ่า 

(n=65) 

การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร 

x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ x̄ S.D. ระดับ 
1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวนการ
เรียนการสอน 
4. ดานการวัดและ
ประเมินผล 
5. ดานปจจัยเก้ือหนุน 

3.61 
3.65 
3.59 

 
3.63 

 
3.44 

0.50 
0.44 
0.47 

 
0.47 

 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

3.65 
3.80 
3.65 

 
3.70 

 
3.46 

0.50 
0.58 
0.60 

 
0.57 

 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

3.64 
3.73 
3.66 

 
3.59 

 
3.45 

0.45 
0.46 
0.48 

 
0.45 

 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.58 0.41 มาก 3.65 0.52 มาก 3.61 0.41 มาก 
  
 จากตาราง 12 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนปานกลาง และนิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานปจจยัเกื้อหนุนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ  
มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
จําแนกตามเพศ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาทีศ่ึกษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffé Method) ดังแสดงในตาราง 13 - 20 
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
      จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย 
(n = 127) 

เพศหญิง 
(n = 235) 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร x̄ S.D. x̄ S.D. 
t p 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานผูสอน 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
5. ดานปจจัยเก้ือหนุน 

3.62 
3.72 
3.63 
3.68 
3.50 

0.51 
0.55 
0.53 
0.51 
0.69 

3.66 
3.80 
3.65 
3.67 
3.43 

0.48 
0.55 
0.58 
0.56 
0.70 

-0.69 
-1.35 
-0.31 
-0.61 
0.98 

0.488 
0.177 
0.755 
0.952 
0.327 

รวมทุกดาน 3.63 0.48 3.64 0.50 -0.22 0.826 

 
 จากตาราง 13 แสดงวานิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนราย
ดานไมแตกตางกัน   
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
      จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 
 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

1. ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

 1.15 
86.05 
87.20 

0.39 
0.24 

1.60 0.189 

2. ดานผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

    2.61 
106.27 
108.88 

0.87 
0.30 

2.93 0.034 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

    2.26 
112.43 
114.69 

0.75 
0.31 

2.40 0.068 

4. ดานการวัดและประเมินผล ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

  1.13 
103.94 
105.07 

0.38 
0.29 

1.30 0.274 

5. ดานปจจัยเก้ือหนุน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

    2.17 
173.27 
175.44 

0.72 
0.48 

1.49 0.216 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
358 
361 

 1.23 
86.48 
87.71 

0.41 
0.24 

1.70 0.168 

 
 จากตาราง 14 แสดงวานิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ 
เปนรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานผูสอนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยวิธีการของเชฟเฟ พบวา ดานผูสอน ไมมีคูใดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่เกดิจากกระบวนการสุมไมมากพอที่จะทําใหแตกตางอยางมี
นัยสําคัญก็เปนได  
 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
      จําแนกตามภาควิชาทีศึ่กษา 
 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

 6.92 
80.28 
87.20 

1.38 
0.23 

6.14 0.001 1. ดานหลักสูตร 
 
 
2. ดานผูสอน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

  11.87 
 97.00 

108.87 

2.37 
0.27 

8.71 0.001 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

   11.14 
103.55 
114.69 

2.23 
0.29 

 

7.66 0.001 

4. ดานการวัดและประเมินผล ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

 10.33 
94.74 

105.07 

2.07 
0.27 

7.76 0.001 

5. ดานปจจัยเก้ือหนุน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

   16.31 
159.13 
175.44 

3.26 
0.45 

7.30 0.001 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

       

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5 
356 
361 

 10.83 
76.87 
87.70 

2.17 
0.22 

10.03 0.001 

 
 จากตาราง 15 แสดงวานิสิตที่ศึกษาในภาควิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ
เปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคา
คะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) ดังแสดงในตาราง 16-21 
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม  
      จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

คหกรรมศาสตร ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร เคม ี วิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาที่ศึกษา x̄ 
 3.29 3.48 3.66 3.75 3.76 3.77 

1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. ชีววิทยา 
4. คณิตศาสตร 
5. เคม ี
6. วิทยาศาสตรทั่วไป 

3.29 
3.48 
3.66 
3.75 
3.76 
3.77 

          * 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 

 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 16 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร   
ภาควิชาเคมี และภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับคูอื่น ๆ  
ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 17 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร 
      จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

 
คหกรรมศาสตร 

 
ฟสิกส 

 
ชีววิทยา 

 
เคมี 

 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 
คณิตศาสตร 

 
ภาควิชาที่ศึกษา 

 
x̄ 

3.38 3.51 3.62 3.75 3.75 3.75 
1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. ชีววิทยา 
4. เคม ี
5. วิทยาศาสตรทั่วไป 
6. คณิตศาสตร 

3.38 
3.51 
3.62 
3.75 
3.75 
3.75 

           * 
 
 

* 
 

* 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
และภาควิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน  
      จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

 
คหกรรม
ศาสตร 

 
ฟสิกส 

 
คณิตศาสตร 

 
ชีววิทยา 

 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 
เคมี 

 
ภาควิชาที่ศึกษา 

 
x̄ 

3.38 3.64 3.85 3.87 3.87 3.93 
1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. คณิตศาสตร 
4. ชีววิทยา 
5. วิทยาศาสตรทั่วไป 
6. เคมี 

3.38 
3.64 
3.85 
3.87 
3.87 
3.93 

          * 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 18 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาชีววิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และภาควิชาเคมี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับคูอื่น ๆ  
ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ดานกระบวนการเรียนการสอน จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

 
คหกรรม
ศาสตร 

 
ฟสิกส 

 

 
ชีววิทยา 

 
เคมี 

 
คณิตศาสตร 

 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 
ภาควิชาที่ศึกษา 

 
x̄ 
 

3.33 3.44 3.68 3.74 3.75 3.81 

1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. ชีววิทยา 
4. เคมี 
5. คณิตศาสตร 
6. วิทยาศาสตรทั่วไป 

3.33 
3.44 
3.68 
3.74 
3.75 
3.81 

            
 

* 
 

* 
 

* 
* 

  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 19 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานกระบวนการเรียนการสอน แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาเคมี คณิตศาสตร และภาควิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาฟสิกส มีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป สําหรับคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัด 
      และประเมินผล จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

 
คหกรรม
ศาสตร 

 
ฟสิกส 

 
ชีววิทยา 

 

 
คณิตศาสตร 

 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 
เคม ี

 
ภาควิชาที่ศึกษา 

 
x̄ 

3.34 3.52 3.69 3.77 3.79 3.84 
1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. ชีววิทยา 
4. คณิตศาสตร 
5. วิทยาศาสตรทั่วไป 
6. เคมี 

3.34 
3.52 
3.69 
3.77 
3.79 
3.84 

             
     

* 
 

* 
 

* 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 20 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ดานการวัดและประเมินผล แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคณิตศาสตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และภาควิชาเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับคูอื่น ๆ  
ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัย 
      เกื้อหนุน จําแนกตามภาควิชาที่ศึกษา เปนรายคู 
 

 
คหกรรม
ศาสตร 

 
ฟสิกส 

 

 
ชีววิทยา 

 
เคมี 

 
วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

 
คณิตศาสตร 

 
ภาควิชาที่ศึกษา 

 
x̄ 
 

3.00 3.30 3.48 3.56 3.61 3.61 
1. คหกรรมศาสตร 
2. ฟสิกส 
3. ชีววิทยา  
4. เคมี 
5. วิทยาศาสตรทั่วไป 
6. คณิตศาสตร 

3.00 
3.30 
3.48 
3.56 
3.61 
3.61 

          * * 
 

* 
 

* 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 21 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเก้ือหนุน แตกตางจากนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และภาควิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับคู
อื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร 
      บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตาม 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

1. ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
359 
361 

  0.04 
87.16 
87.20 

0.02 
0.24 

 

0.091 0.913 

2. ดานผูสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

   2 
359 
361 

    1.01 
107.86 
108.87 

0.51 
0.30 

1.68 0.187 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

    2 
359 
361 

    0.17 
114.51 
114.68 

0.09 
0.32 

0.27 0.765 

4. ดานการวัดและประเมินผล ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
359 
361 

  0.77 
104.30 
105.07 

0.39 
0.29 

1.33 0.267 

5. ดานปจจัยเก้ือหนุน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
359 
361 

    0.02 
175.42 
175.44 

0.01 
0.49 

0.02 0.981 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
359 
361 

  0.22 
87.49 
87.71 

0.11 
0.24 

0.45 0.641 

  
 จากตาราง 22 แสดงวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 
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 ตอนที ่4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน จากแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี ดังแสดงในตาราง  23 
 
ตาราง 23 คาความถ่ีของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน 
      ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน     
      จากแบบสอบถามปลายเปด 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ความถี่     

ของคําตอบ  
(f) 

 ดานหลักสูตร 
1. เนื้อหาบางรายวิชามีความยากไป ไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิตที่ไดรับ 
2. ควรมีรายวิชาในภาคฤดูรอน ใหนิสิตไดเลือกเรียน ตามความตองการของนิสิต 
3. วิชาเอกมีนอยเกินไปขณะที่วิชาอื่นๆที่มีความเกี่ยวของนอยกลับมีเยอะมากเกินความ
จําเปน 
4. ตองการเพ่ิมหลักสูตรที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น ปรับหลักสูตรใหเปนสากลและเทา
ทันมาตรฐานโลก มีความทันสมัย เนนการปฎิบัติใหเปนกิจวัตร 
5. ตองการใหเพ่ิมภาคปฏิบัติใหมากกวานี ้วิชาภาคคหกรรมศาสตรตองการใหเนน
ทฤษฎีและปฏิบัติใหมากกวานี ้เพ่ือจะไดมีความรูทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นในการไป
แขงขันเขาทํางานในอนาคต 
ดานผูสอน 
1. ผูสอนบางทานพูดเร็วเกินไปจนจับใจความไมได 
2. ผูสอนควรใชความสนใจในการสอน เชน ควรเขาสอนตรงเวลา และเลิกตรงเวลา
เพ่ือใหนิสิตมีเวลาเตรียมตัวเรียน ในคาบเรียนตอไป 
3. ผูสอนมีความรู ความสามารถมากกวาบุคคลทั่วไป ดังนั้นควรถายทอดสิ่งที่ตนเรียน
ใหนิสิต เพ่ือสามารถนําไปใชไดจริง และมีเกร็ดความรูใหม ๆ ใหมีความนาสนใจ 
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ตาราง  23 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ความถี่     

ของคําตอบ  
(f) 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ควรมีการจัดตารางใหสอดคลองกับการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติการ เพราะเวลาพัก
กินขาวไมมีเลย เพราะเรียนไมทัน 
2. ภาคปฏิบัติควรมีเครื่องมือหรืออุปกรณใหเพียงพอกับจํานวนนิสิตมากกวานี้ 
3. อยากใหพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหมากกวานี้ เพ่ือใหมีประสบการณ
ตอการเรียนการสอนมากขึ้น 
4. อยากใหสอนในรูปแบบในพ้ืนฐานความเขาใจงาย  ๆ
ดานการวัดและประเมินผล 
1.อยากใหแจงใหทราบวา วิชาที่เรียนตัดคะแนนกับคณะอะไรบาง 
2. อยากใหแจงผลการเรียนตามกําหนดที่ประกาศ เนื่องจากมีบางรายวิชาประกาศผล
การเรียนชามาก 
3. รายวิชาบางตัวยังไมประกาศผลทั้งที่ตามตามที่ผูสอนแลว เปนเวลา เกือบ 4 เดือน 
4. ขอสอบยากเกินไป 
5. ขอสอบไมตรงตามเนื้อหารายวิชาที่เรียน 
ดานปจจัยเกื้อหนุน  
1. ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  เชน  
วีซีดี  สื่อสิ่งพิมพ 
2. ควรปรับปรุงหอสมุด มีการเพ่ิมหนังสือขอมูลที่เนนในวิชาเอก (วิชาเฉพาะ) ที่มีความ
ทันสมัยมากกวานี ้
3. หองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาไมคอยสะอาด โดยเฉพาะที่ตึก 10,15 
4. อยากมีหองสาขา วิชาเปนของสาขา ใชเก็บของจากกกิจกรรมและพักผอน 
5. อุปกรณทดลองเกาและไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
6. ควรจัดทําเอกสารประกอบการเรียนใหดีขึ้น  ควรมีหนังสือเฉพาะในแตละรายวิชา 
ไมควรเปนเอกสารที่ถายสําเนาตามความตองการอาจารย 
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ตาราง  23 (ตอ) 
 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ความถี่     
ของคําตอบ  

(f) 
 
7. ควรมีระเบียบขอบังคับในการเขาหองปฏิบัติการที่เขมงวดมากกวานี ้เนื่องจากขาด
ความปลอดภัยใหกับผูทําการทดลองเปนอยางมาก จึงอยากใหปรับปรุงจุดนี้กอนเปน
อันดับแรก 
8. แกไขหองน้ําตึกวิทยาศาสตร ชั้น 1 ของผูหญิง สายฉีดน้ํา อางน้ํา ชํารุด 
9. สํานักหอสมุดกลางควรมีหนังสือ/สิ่งตีพิมพที่เก่ียวของกับแตละภาควิชาในคณะ
วิทยาศาสตรมากกวานี ้
10. ควรเพ่ิมจดุเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมมากกวานี้  
11. เคร่ืองมือทําแล็ปมีสภาพเกาและสภาพหองเรียนเกา ชํารุด 
12. ในหองปฎิบัติการมีกลิ่นไมพึงประสงคจากสารเคมี ซึ่งอาจเปนอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจของนิสิตได ควรมีเครื่องกรองอากาสดวย 
13. อุปกรณการทดลองในบางรายวิชาไมมีความทันสมัยพอ กับการกาวหนาของ
เทคโนโลยี 
14. อุปกรณทางการศึกษา เชน มัลติมิเตอร และอื่น  ๆเกามากและมีไมเพียงพอ  
15. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร เกามาก มองไมชัด 
16. อุปกรณ การสอน เชน เครื่องถายโปรเจคเตอร ฉากรับโปรเจคเตอรเกา ทําใหไมชัด 
17. จํานวนนิสิตในแตละรายวชิามากเกินไปหองเรียนมีขนาดเล็ก อึดอัด ไมเหมาะสมใน
การเรียน 
18. อยากใหหนังสือในหองสมุด มีแบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัดใหมากกวานี้ เชน เคมี 
ชีววิทยา 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน  
5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล  
และดานปจจัยเก้ือหนุน   
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปน 
รายดาน จําแนกตาม เพศ ชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก นิสิตที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  
ถึงชั้นปที่ 4 ที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) จํานวน 6 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาวิทยาศาตรทั่วไป ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 รวมทั้งสิ้น 362 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนราย
ดาน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล  
และดานปจจัยเก้ือหนุน ทั้งหมด 65 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   
5 ระดับ (Rating Scale) และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปนแบบสอบถามปลายเปด
เพ่ือใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.96 
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การวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาคารอยละ (Percentage) 
  2. ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บณัฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวน 
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานปจจัยเก้ือหนุน และโดยรวม โดยวิเคราะหหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนสิิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
จําแนกตามเพศ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที (t-test) สําหรับการจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา  
ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู  
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมวาเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ เหมาะสมในระดับมาก 
 2. นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน   
 3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน            
ไมแตกตางกัน 
 4. นิสิตที่ศึกษาในภาควชิาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และ 
เปนรายดานไมแตกตาง 
 



 106 

 

 

การอภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวน 
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน พบวา เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานปจจัยเกื้อหนุนเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานอื่น ๆ เหมาะสมในระดับมาก 
ผูวิจัยขออภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี ้
  1.1 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตรวาเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก คณะวิทยาศาสตร 
เปดสอนหลักสูตรหลากหลายภาควิชา สอดคลองกับความตองการของนิสิตและความตองการของ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการปรับเนือ้หาในแตละรายวิชาทั้งหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเอก และหมวดวิชาเสรีใหเหมาะสมกับหนวยกิตและเวลาเรียน มีการปรับวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหมีความสอดคลองกัน เรียงตามลําดับความยากงาย เหมาะสมกับระดับ
ความรูของนิสิต เอกสารหลักสูตรมีความชัดเจน สมบูรณทันสมัย เพ่ือใหนิสิตนําความรูที่ศึกษาจาก
ภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในการศึกษาในภาคปฏิบัติได ทั้งนี้ ยังสงเสริมใหนิสิตมีทักษะไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันรวมถึงการปฏิบัติงานจริงได ดังที่ สุนีย ภูพันธ (2546: 19) กลาวไววา หลักสูตรที่ดี
ตองตรงตามความมุงหมายของการศึกษา และลักษณะของพัฒนาการของผูเรียน นอกจากนี้จะตอง
ยืดหยุนไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ เชน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสอดคลอง
กับวิชัย วงษใหญ (2543: 3) กลาวไววา หลักสูตรที่ดี เอกสารหลักสูตรตองมีความชัดเจน สมบูรณ 
ทันสมัย ชี้แนวทางในการวางแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง ผูสอนตองมีคุณภาพ  
มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอหลักสูตร สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตรงความ
สนใจและความตองการของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และควรมีบรรยากาศวิชาการที่เอื้อ
ตอการแสวงหาความรูและมารยาททางสังคม เพ่ือเสริมสรางทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม
ของผูเรียน  และสอดคลองกับ ทองอินทร วงศโสธร และคนอื่น ๆ (2522: 72-74) ทีก่ลาววา หลักสูตรที่
ดียอมสามารถสรางและผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และเปนหลักสูตรที่สนอง
ความตองการของนักศึกษาในสถาบันดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114) 
ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา อาจารยและนิสิตมีความคิดเห็นวาดานหลักสูตรวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ควรมีการบูรณาการรายวิชาในแตละกลุมใหสามารถเชื่อมโยงกันไดตอเนื่องและประยุกตกับ
การทํางานในอนาคตของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา (2551: 98)          
ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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ธนบุรี พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเห็นดวยกับสภาพแวดลอมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีดานหลักสูตรในระดับมาก 
  1.2 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอนวาเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูสอนมีความรูความสามารถ 
คุณวุฒแิละประสบการณ ตรงตามภาควิชาทีส่อน รายวิชาที่สอน รวมถึงผูสอนมีความรูและประสบการณ 
ที่ทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมทั้งผูสอนมีการชีแ้จง
วัตถุประสงคและรายละเอียดตาง ๆ ในวิชาที่สอน เนื้อหา วิชาและความรูตาง ๆ ทําใหนิสิตเขาใจ
เนื้อหาไดเปนอยางดีตรงตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ยังมีการติดตามความเขาใจและการเรียนรูของ
นิสิต โดยมีการเปดโอกาสใหนิสิตสอบถามหรือเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาในการเรียน เพ่ือจะไดนําไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองตอไป ดังที่ ญาดาพนิต พิณกุล (2539: 11-12) ไดกลาวไว
วา ผูสอน คือ ครู เปนผูทําหนาที่สอน เปนตัวกลางที่จะนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการเรียนการสอน 
เปนผูที่ใหความรูควบคูคุณธรรมเพ่ือใหลูกศิษยของตนมีความเปนคนโดยสมบูรณ นั่นคือครูสอนใหคน
มีความรู สามารถนําความรูไปใชพัฒนาตนเองและสังคมใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค เพ่ือการ
ดํารงชีพไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ สุรางค โควตระกูล (2544: 13-15)  
ที่กลาววา ผูสอนที่ดีควรเปนผูที่มีความรูและมีความเขาใจเก่ียวกับจิตวิทยาการสอน คือ ผูสอนตอง
เขาใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูและสามารถที่จะใหวิธีสอนที่เหมาะสม และจูงใจใหผูเรียนอยาก
เรียนรู ผูสอนที่ดีจะตองใชวิธีการประเมินผลที่สามารถบอกไดวาการเรียนรูนั้นไดเกิดขึ้นจริง ผูสอนที่ดี
ควรเปนผูที่รูจักผูเรียน ไมเพียงแตเปนผูสอนทางวิชาการเทานั้น แตเปนผูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของผูเรียนดวย ดังนั้น ผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ เพ่ือจะชวยผูเรียนให
มีพัฒนาการทั้งดานสติปญญาและดานบุคลิกภาพดวย และสอดคลองกับ อดุลย วิริยเวชกุล  (2541:  53) 
ที่กลาววา ผูสอนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเปาหมาย คุณภาพ 
หมายรวมถึง คุณวุฒิ ประสบการณ ความรับผิดชอบตอหนาที ่ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม 
รวมทั้งการอุทิศตนตอภาระรับผิดชอบที่กําหนดไวดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี เพชระ 
(2552: 86) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิตเห็นวาการจัดการเรียนการสอน ดานผูสอนมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552:  32) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษา         
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษา
เห็นวา ดานผูสอนมีความเหมาะสมมากเชนกัน 
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   1.3 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียนการสอน วาเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ไดมีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนรวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาใหนิสิตทราบกอนลวงหนา  
ทําใหนิสิตมีความพรอมที่จะศึกษาในแตละรายวิชา รวมทั้งยังไดจัดใหมีเอกสารและตําราประกอบ 
การเรียนการสอน การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรนั้น มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดาน 
การเรียนในภาคทฤษฎี มีการเตรียมแผนการสอนตามวัตถุประสงคของวิชานั้น ๆ สวนการเรียนใน          
ภาคปฎิบัติ นิสิตไดทําการทดลองและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหนิสิตมีทักษะในการปฏิบัตแิละ         
มีกระบวนการคิดดวยตนเอง กอใหเกิดทักษะการเรียนรู สวนการปฏิบัตโิดยมีการทํากิจกรรมกลุมยอย
รวมกัน จะกระตุนใหนิสิตรูจักการทํางานเปนกลุม รวมกันคิด รวมกันทํา ทําใหนิสิตรูจักชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ดังที ่อาภรณ ใจเที่ยง (2546: 11-13) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนที่ดี การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนควรใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาวิชา คือการสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนา 
ทั้งดาน ความรู ความคิด เจตคติ และดานทักษะ ทําใหผูเรียนเกิดความรูแจง  คิดชอบและปฏิบัติดี 
รวมทั้งสงเสริมใหผูเรยีนไดคิด วิเคราะห วิจารณ และรูจักวิธีแสวงหาความรูและวิธีคิดแกปญหา ซึ่ง
สอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544:  72) กลาววา การจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพนั้น การเลือกวิธีการสอน ขึ้นอยูกับการวางแผนการสอนวามีวัตถุประสงค
อยางไร การเลือกวิธีการสอนนั้นในแตละบทเรียนหรือชั่วโมงสอนชั่วโมงหนึ่งอาจใชวิธีการสอนหลาย ๆ 
แบบก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระที่จะสอน และซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2544:  144) ที่กลาววา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ควรเนนใหผูเรียน
รูจักคิด วิเคราะห และแกปญหาอยางมีเหตุผล เนนการเสริมสรางแนวคิดและองคความรูดานวิทยาศาสตร 
โดยการฝกปฏิบัติ ทดลอง เพ่ือใหเกิดการผสมผสานระหวางความรู ทักษะ และประสบการณ ใหเกิด
ความรูจริง ปฏิบัติจริง และแกปญหาเปน ควรสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต มาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นารี รมยนุกูล (2547:  105) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับดานการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมาก ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: 109) ที่ศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา 
นักศึกษาเห็นดวยกับดานการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 
  1.4 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล วาเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการ
กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล และมีการชี้แจงใหนิสิตไดรับทราบอยางชัดเจนในคาบแรกของ
การเรียนการสอน ไมวาจะเปนการใชรูปแบบการวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑหรือแบบอิงกลุม  
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มีการแจกแจงเกณฑการใหคะแนนในแตละรายวิชาใหนิสิตทราบอยางละเอียด ในสวนของการวัดและ
ประเมินผลมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิในภาคทฤษฎีจะมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
ไดแก การสอบยอยเพ่ือเก็บคะแนนหลังจบการเรียนการสอนในแตละเรื่อง ซึ่งผูสอนจะมีการแจง
กําหนดการสอบเก็บคะแนนใหนิสิตทราบลวงหนา เพ่ือใหนิสิตมีระยะเวลาในการเตรียมตัว มีการ
มอบหมายงานในลักษณะงานเด่ียวและงานกลุม รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาคตาม
กําหนดการของมหาวิทยาลัย สวนในภาคปฏิบัติมีการเก็บคะแนนโดยวัดจากความสามารถ ความ
สนใจ ความเอาใจใสชวยเหลือ ความรวมมือและทักษะในการทําปฎิบัติการ การเขียนสรุปผลการ
ทดลอง สวนผลคะแนนจากการประเมินในแตละครั้งจะมีการแจงใหนิสิตทราบในหองเรียนและการติด
บอรดเพ่ือใหนิสิตไดทราบผลโดยทั่วกันเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง ดังที ่
อุทุมพร จามรมาน (2541:  13) กลาววา การวัดผลตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอน การวัดผล
เปนการใหขอมูลยอนกลับสูตัวผูเรียนและผูสอนวามีขอบกพรองในดานใดเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
สอดคลองกับ ไพศาล หวังพานิช (2535:  4) ที่กลาววา การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการ
ติดตามผลการปฏิบัติวาไดผลตรงตามเปาหมายเพียงใด การวัดผลการศึกษาทําหนาที่โดยตรงในการ
ตรวจสอบผลการเรียนการสอนวา ผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง  ๆตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
ไดผลระดับใด ผูเรียนมีความสามารถชนิดใดบางและมีสิ่งใดที่บกพรองตองแกไข เพ่ือนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอน สอดคลองกับ สมนึก ภัททิยธน ี(2541:  16-17) ที่กลาววา การวัดและประเมินผล 
ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน กลาวคือ การวัดผลจะเปนสิ่งตรวจสอบผลจาก 
การเรียนการสอน วาผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายการเรียนการสอนมากนอย
เพียงใด ซึ่งควรเลือกใชเครื่องมือในการวัดที่ดีและเหมาะสม นอกจากนี้ ตองพยายามใชเครื่องมือวัด
หลาย ๆ อยาง เพ่ือชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ชีวภัทร ธรรมเกษร 
(2552:  109) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษามีทัศนะในดานการวัดและประเมินผลวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ นารี รมยนุกูล (2547:  105) ที่ศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
พบวา นักศึกษา เห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลในระดับมาก 
  1.5 นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเก้ือหนุน วาเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สื่อที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของนิสิต สื่อการเรียนการสอนไม
หลากหลาย สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย สวนใหญเปนสื่อประเภทสิ่งพมิพที่เปนหนังสอืหรือตําราเรียน 
ซึ่งอาจไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต ที่ตองการสื่อตาง ๆ เพ่ิมเติม เชน วีซีดี วีดิทัศน วารสาร 
รูปภาพ สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีจํานวนหองเรียนไมเพียงพอและ
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หองเรียนอาจไมมีความสะอาดเรียบรอยเทาที่ควร ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จํานวนอุปกรณ
เครื่องมือ อาจมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต หรืออาจไมมคีวามทันสมัยเพียงพอ ที่จะ
ใชในการปฎิบัติการทดลอง ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย (2542: 229) กลาววา การจัดสื่อการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร ควรจัดใหมีความตอเนื่อง สอดคลองกับลําดับเนื้อหาวิชา สอดคลองกับธรรมชาติ
ขั้นตอน และกระบวนการแสวงหาความรูวิทยาศาสตร การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนตองให
สอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายของแตละเนื้อหา และตองพิจารณาเก่ียวกับความปลอดภัยของ
การใชสื่อนั้น ๆ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนจะเก่ียวของกับปรากฏการณตาง ๆ หากการเตรียม
ปองกันและการเตรียมการใชสื่อไมเหมาะสม อาจมีอันตรายตอผูเรียนได นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช 
(2545: 14) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในระบบยังตองอาศัยชั้นเรียนซึ่งเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น อาคาร 
สถานที่ หองเรียนและบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจัดการศึกษาจึงเปนสวนที่ขาดไมได ถึงแมจะมี
การจัดการศึกษาโดยใชสื่อก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับ พันธศักด์ิ พลสารัมย; และคณะ  (2543: 111) ที่
กลาววา สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดการดานสภาพแวดลอมที่จะเอื้อตอการปฏิรูปการเรียนรู 
สภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร และหนวยงานที่
พัฒนาการเรียนการสอน ไดแก ศูนยพัฒนาการสอน ศูนยผลิตสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
เชนเดียวกับ ศิริกาญจน จันทรเรือง (2543: 19) ที่กลาววา ตองสรางบรรยากาศทางกายภาพในหองเรียน 
ใหเหมาะสม เชน ตรวจสอบอุณหภูมิในหองเรียนวาเหมาะสมหรือไม และใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
จะชวยใหนิสิตจดจําไดเปนเวลานาน หลังจากที่ผูสอนลืมสิ่งที่พูดไปแลว อุปกรณที่ใชในชั้นเรียนและ
หองปฏิบัติการ ไดแก เครื่องฉายภาพขามศรีษะ เครื่องฉายสไลด วิดีโอ เทปบันทึกเสียง เปนตน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล พุมชุมพล (2546: 79) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ พบวา นิสิตมีความคิดเห็น
ดานปจจัยเก้ือหนุน วาเหมาะสมในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชาภัทร จาวิสูตร 
(2555:  67) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต พบวา นิสิตมีความ
คิดเห็นดานปจจัยเก้ือหนุนวาเหมาะสมในระดับปานกลาง  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานผูสอน  
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเก้ือหนุน จําแนกตามเพศ  
ชั้นปที่ศึกษา ภาควิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา  
  2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป      
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว อาจเนื่องมาจากนิสิตชายและนิสิตหญิงไดเรียนหลักสูตรเดียวกัน         
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ผานกระบวนการเรียนการสอนที่ทางคณะวิทยาศาสตรจัดใหในลกัษณะเดียวกัน โดยมีการจัดการเรียน
การสอนในหลายภาควิชา เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและความถนัด โดยเรียน
เนื้อหารายวิชาตาง ๆ กับผูสอนกลุมเดียวกัน และรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกัน ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ มีกิจกรรมการปฏิบัติงานรวมกัน ผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามเกณฑ
ของคณะวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน มีหองเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณการทดลอง รวมทั้งสภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่ใกลเคียงกัน จึงสงผลใหนิสิตชายและนิสิตหญิงไดรับประสบการณและ 
การจัดการเรียนการสอนจาก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเหมือนกัน จึงทําให
นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ดังที่ สุรางค โควตระกูล (2533: 106) กลาว
วา ความแตกตางระหวางเพศ เปนสิ่งที่สังคมสรางความคาดหวัง แตความแตกตางจริง ๆ มีนอยมาก 
ผูสอนควรคิดวาผูเรียนทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความสามารถเทาเทียมกัน และไมควรตั้งความ
คาดหวังวาผูเรียน เพศชายหรือเพศหญิงตองดีเดนกวากัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาภรณ 
หาญคุณะเศรษฐ (2547: 73) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและเปนรายดานไม
แตกตางกัน ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวา
นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยรวมและเปนรายดาน
ไมแตกตางกัน 
  2.2 นิสิตที่ศึกษาชั้นปตางกัน มีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนการสอน ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว อาจเนื่องมาจาก นิสิตที่ศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 
และชั้นปที่ 4 ไดรับการจัดการเรียนการสอนจากคณะวิทยาศาสตร เพื่อชวยพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาของนิสิตในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบและเง่ือนไข
เดียวกันซึ่งใชรวมกัน ไมวาจะเปนดานหลักสูตรที่มีการกําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 
เพ่ือใหนิสิตทุกชั้นปไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการเรียน รวมทั้งคูมือการศึกษาระดับชั้น 
ปริญญาตร ีที่นิสิตไดรับตั้งแตภาคการศึกษาแรก ในดานผูสอน แตละภาควิชาไดจัดผูสอนที่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณมาถายทอดไดเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอน ซึ่งมีกระบวนการ
เรียนการสอน ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้วิธีการวัดผลและประเมินผล
ในแตละรายวิชาก็มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและธรรมชาติความรูของนิสิต สวนดานของปจจัย
เก้ือหนุน นิสิตทุกชั้นปไดรับบริการตาง ๆ  จากมหาวิทยาลัยเหมือนกัน สภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
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อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ มีคุณภาพเหมือนกัน ยอมสงผลใหนิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันจึงมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน ดังที่ สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) กลาววา นิสิตที่มี
อายุอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย คือ ชวงอาย ุ17-22 ป เปนวัยที่ใกลเคียงกัน จึงมีความคิดเห็น ความรูสึก 
ความรับผิดชอบ ความสนใจ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณคลายคลึงกัน สอดคลองกับ งานวิจัยของ
นารี รมยนุกูล (2547: 114) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยรวมและในแตละ
ดานไมแตกตางกัน  
       2.3 นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน ของ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว โดยสวนรวมนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร 
มีความคิดเห็นแตกตางจากนิสิตในภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควชิาชีววิทยา ภาควิชา
คณิตศาสตร  อาจเนื่องมาจาก นิสิตมีพ้ืนฐานทางการศึกษาในดานตาง ๆ แตกตางกัน การจัดการเรียน
การสอนในดานตาง ๆ อาจยังไมสอดคลองกับความตองการของนิสิต โดยในดานหลักสูตร นิสิตอาจไม
สามารถทําความเขาใจเนื้อหาจากภาคทฤษฎีหรือจากตําราเพียงอยางเดียว การศึกษาที่เนื้อหา
หลากหลายซับซอน อาจทําใหนิสิตขาดความเขาใจในการนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
ดังนั้น อาจตองอาศัยภาคปฏิบัติจริงเพ่ือเสริมสรางทักษะและความเขาใจเพ่ือนําไปประยุกตใชไดดีขึ้น 
ซึ่งอาจแตกตางจากภาควิชาอื่น ๆ ที่หลักสูตรมุงเนนการศึกษาความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ 
เนื้อหาสามารถทําความเขาใจไดดวยการอานตําราและทองจําและนําไปใชงานไดจริง โดยไมตองอาศัย
การประยุกตสงผลใหนิสิตที่ศึกษาในภาควิชาคหกรรมศาสตร มีทัศนะแตกตางจากนิสิตในภาควิชา 
อื่น ๆ อีกทั้งดานผูสอน ซึ่งความรูความสามารถและประสบการณของผูสอนในแตละภาควิชาอาจ
แตกตางกัน สวนดานกระบวนการเรียนการสอน อาจมีการใชเทคนิคและวิธีการสอน รวมถึงลักษณะ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนตางกัน  รวมถึงดานการวัดและประเมินผลอาจมีเกณฑการวัดและ
ประเมินผลลักษณะตางกันตามวัตถุประสงคของแตละรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาแตกตางกัน ตลอดจนดาน
ปจจัยเกื้อหนุน โดยสื่อประกอบการเรียนการสอน จํานวนหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ สําหรับ
การศึกษาคนควาหาความรู รวมทั้งสื่ออุปกรณทางวิทยาศาสตรอาจมีไมเพียงพอกับความตองการของ
นิสิตและ ไมวาจะเปน การจัดสภาพหองเรียน จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สื่อ
การเรียนการสอน และความทันสมัยของอุปกรณของแตละภาควิชาที่ศึกษา มีความแตกตางกัน อีกทั้ง 
แหลงคนควาขอมูลเพ่ิมเติม อาจไมครอบคลุมในเนื้อหาวิชาของแตละภาควิชา จึงทําใหนิสิตที่ศึกษาใน
ภาควิชาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร แตกตางกัน 
ดังที ่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 27) กลาววา หลักสูตรวิทยาศาสตรใน
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ระดับอุดมศึกษาควรมีการปรับสภาพการเรียนการสอนใหเอื้อประโยชนตอการเรียนรูตามสภาพที่
เหมาะสม เนนวิธีการคนควาหาความรูเปนหลัก เนนกระบวนการใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติ ไดคิด 
สังเกต คนควา ทดลอง และแกปญหาดวยตนเองเนื้อหาควรใหสอดคลองกัความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและความแตกตางของผูเรียนที่มีความสามารถและความสนใจแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง 
กับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 3) ไดกลาววา นิสิตนักศึกษายอมมีลักษณะแตกตางกันไป
ตามกลุมภาควิชา/สาขาวิชา  สอดคลองกบังานวิจัยของ ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
ศูนยรังสิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน อยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ 
(2547: 74) ที่ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ฯ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและ
เปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.4 นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว อาจเนื่องมาจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับสูง 
ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ตางไดรับประสบการณในการจัดการเรียนการสอนจากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในลักษณะเหมือนกัน ซึ่งอาจหมายถึง คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดกระบวนการเรียนการสอนดานตาง ๆ ใหนิสิต โดยไมมีการแบงแยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต เชน นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน ก็จะไดรับการถายทอดความรู 
ประสบการณ กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเหมือน ๆ กัน นิสิตเรียนกับคณาจารยผูสอนกลุม
เดียวกัน มีกระบวนการเรียนการสอนทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัตทิี่คลายกัน มกีารวัดและประเมินผล
ที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน และนอกจากนี้ สภาพหองเรียน มีขนาดหองเรียนที่เหมาะสม 
หองทดลองและอุปกรณตาง ๆ มีความเพียงพอ รวมถึงการใชสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่มีลักษณะ
เหมือนกัน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการเรียนรูของนิสิต จึง
ตอบสนองความตองการของนิสิต ทําใหนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเปนรายดาน
ไมแตกตางกัน ดังที ่ ไพศาล หวังพานิช (2535:  137) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการ
ตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถในดานใด 
วัดจากคุณลักษณะ และประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน การวัด
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ 1. วัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ
ดังกลาว ในรูปแบบกระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน การวัดแบบนี้ใชขอสอบภาคปฏิบัติ  2. การวัดดาน
เนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเปนประสบการณ การเรียนรูของผูเรียน 
รวมถึง พฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดย ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑของ
หลักสูตรนั้น ๆ  ซึ่งสอดคลองกับ กูด; และคนอื่น ๆ  (1973: 7) ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คือ ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมา อันเกิดจากกระบวนการเรียน 
การสอน ผลการทดสอบจากผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้ง 2 อยางรวมกัน ซึ่งการใช
มาตรฐานเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ทําใหนิสิตมีความพึงพอใจกับ
กระบวนการเรียนการสอนจึงเกิดความสนใจในการเรียนและเกิดทัศนคติที่ดี สอดคลองกับ ผลงานวิจัย
ของ สุพรรณี เพชระ  (2552: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีตอจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มี
ทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวม
และในแตละดานไมตางกัน ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของประภาภรณ หาญคุณะเศรษฐ  (2547: 75) ที่
ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ฯ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบวานักศึกษาที่มี
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนทั้งโดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
วามีความเหมาะสมมากกวา  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  จากผลการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน  
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานหลักสูตรวาเหมาะสมในระดับมาก เพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตละภาควิชาควรปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับความตองการของนิสติและของ
ตลาดแรงงาน เนื้อหาควรมีความเหมาะสมกับระดับชั้นปที่ศึกษา และความสามารถของนิสิต สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จัดเนื้อหารายวิชาที่หลากหลายใหนิสิตไดเลือกเรียนตามความสนใจ  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือใหนิสิตไดมีความรูและทักษะเพื่อนําไปปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ 
ควรมีการ อบรม สัมมนา ใหความรู เรื่องหลักสูตรกับผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีความเขาใจไปในทิศทาง
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เดียวกัน และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปนหัวใจและเปนองคประกอบ
สําคัญของการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดหลักสูตรใหมีความเหมาะสมใหตรงกับความตองการของ
นิสิต จะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. ดานผูสอน ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน  
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานผูสอน วาเหมาะสมในระดับมาก เพ่ือให 
การจัดการเรียนการสอน ดานผูสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ภาควิชาควรจัดผูสอนใหเพียงพอตอจํานวน
นิสิต เพ่ือใหดูแลนิสิตไดอยางทั่วถึง สรรหาอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถตรงกับรายวิชาที่
สอน มีความเชี่ยวชาญทางดานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีทักษะและเทคนิคในการสอนรวมถึง 
การถายทอดความรูไดเปนอยางดี และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิต พรอมใหคําปรึกษา
และคําแนะนําที่ดีแกนิสิต และผูสอนควรมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  3. ดานกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัด 
การเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานกระบวนการเรียน 
การสอน วาเหมาะสมในระดับมาก เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ควรเนนการมีสวนรวมของนิสิต แตละภาควิชาควรจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกทักษะทางวิทยาศาสตร เชน การจัดนิทรรศการ การไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ มีกิจกรรมใหนิสิตไดฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ และควรมีการสอนเพ่ิมเติมดาน
เนื้อหา และมีการฝกทักษะดานปฏิบัติ เชน การทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู
ความเขาใจในบทเรียนเพ่ิมขึ้น 
  4. ดานการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอน ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวัดและประเมินผล  
วาเหมาะสมในระดับมาก เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผลมีประสทิธิภาพ
ย่ิงขึ้น ภาควิชาควรมีเกณฑการวัดและประเมินผลที่เปนมาตรฐาน ชัดเจน เที่ยงตรง ยุติธรรม ตรวจสอบได          
มีการวัดทั้งกอนเรยีนและหลังเรียน ครอบคลุมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรได   
  5. ดานปจจัยเกื้อหนุน ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน 
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานปจจัยเกื้อหนุน วาเหมาะสมในระดับ 
ปานกลาง เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานปจจัยเก้ือหนุนมีความเหมาะสมในระดับมาก ภาควิชา
ควรจัดหองเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนิสิต จัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมเพ่ือสรางเสริม
การเรียนรูของนิสิต มีแสงสวางเพียงพอ มีเครื่องปรับอากาศที่เพียงพอ จัดหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ใหเพียงพอและทันสมัย และที่สําคัญควรมีความสะดวกและปลอดภัย จัดหาสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ และ       
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ใหหลากหลายและทันสมัย สํานักหอสมุดกลางควรเพ่ิมจํานวนหนังสือที่ทันสมัย 
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หลากหลาย และมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของนิสิต ควรเพ่ิมจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสายให
สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือเอิ้อตอการคนหาขอมูลเพิ่มเติมในดานตาง ๆ  ควรจัดแหลง
คนควาขอมูลเพ่ิมเติม เชน จัดบอรดวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยนําเสนอเร่ืองราวที่ทันสมัยและมีประโยชน และเพ่ือปลูกฝงใหนิสิต  มีคุณธรรม จริยธรรม            
ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกเรียนในแตละภาควิชา ของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนขอมูลในการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของนิสิตและความตองการของตลาดแรงงาน 
 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ที่มีตอการจัดการเรียนการสสอนของคณะวิทยาศาสตร 

  4. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามความคิดเห็นของอาจารยและบุคลากร เพ่ือเปนขอมูลความคิดเห็นในสวนของผูสอน และ
ผูอํานวยการสอน นําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
 5. ควรมีการติดตามผลบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามความคิดเห็นของนิสิต 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร 
ดานผูสอน   
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง          โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชอง  (   ) ที่เปนขอมูลเก่ียวกับตัวทาน 
 

1. เพศ  (   )  ชาย  (   )  หญิง 
2. ชั้นปที่ศึกษา 

   (   )  ชั้นปที่ 1 
   (   )  ชั้นปที่ 2 
   (   )  ชั้นปที่ 3 
   (   )  ชั้นปที่ 4 
 

3. ภาควิชาที่ศึกษา 
   (   )  คณิตศาสตร 
   (   )  คหกรรมศาสตร  
   (   )  เคมี 
   (   )  ชีววิทยา 
   (   )  ฟสิกส 
   (   )  วิทยาศาสตรทั่วไป 
    

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   (   )  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง (คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป) 
   (   )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  
2.51-3.50) 

    (   )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า (คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  
       2.50 ลงมา) 
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ตอนที่  2   แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คําชี้แจง        โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นของทานตามคาน้ําหนักคะแนน 
ดังนี ้
   5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก 
   3 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย 
   1 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 
10 

ดานหลักสูตร 
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของนิสิต 
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเอก มีความเหมาะสม 
จํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเลือกเสรี มีความเหมาะสม 
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับชั้นปและ
ความสามารถของนิสิต 
เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสัมพันธกัน
เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีของแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับ
จํานวนหนวยกิต 
เนื้อหาวิชาในภาคปฏิบัติของแตละรายวิชามีความเหมาะสมกับ
จํานวนหนวยกิต 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
 
17 

เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตวิเคราะหและแกปญหาได 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตมีทักษะกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรูทางวิทยาศาสตร 
เนื้อหาวิชามุงเนนใหนิสติมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
เนื้อหาของแตละรายวิชามีการเรียงลําดับจากงายไปยาก 
เนื้อหาวิชาสอดคลองกับความรูวิทยาศาสตรสมัยใหมตาม
สภาพการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนิสิตสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชในชีวิตจริงได 
เนื้อหาวิชาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดานหลักสูตร 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
 
18 
 
19 
 
20 
21 
22 
23 
24 
 
25 
26 
 
27 
 
28 
29 
30 

ดานผูสอน 
ผูสอนมีความรูความสามารถและประสบการณ ตรงตาม
รายวิชาที่สอน 
ผูสอนมีความรูและประสบการณทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน 
ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดตาง ๆ ในรายวิชาที่สอน 
ผูสอนสามารถดําเนินการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่กําหนด 
ผูสอนใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวชิาในภาคทฤษฎ ี
ผูสอนใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในภาคปฏิบัต ิ
ผูสอนมีความสามารถและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร 
ผูสอนใหความสําคัญกับการใชส่ือการสอน 
ผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตใชประโยชนจากเครื่องมือวิทยาศาสตร
ไดอยางเต็มที่ 
ผูสอนรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตเก่ียวกับการ
เรียนการสอน 
ผูสอนใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ดีแกนิสิต 
ผูสอนติดตามความเขาใจและการเรียนรูของนิสิต 
ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตในการสอน 
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดานผูสอน 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
 
31 
 
32 
33 
34 
35 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
มีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใหนิสิตทราบ
กอนทําการสอนลวงหนา 
มีการแบงเวลาเรียนในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอยางเหมาะสม 
มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
มีการใชวิธีสอนที่กระตุนใหนิสิตเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
มีการใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎ ี
มีการใชเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนการสอนสงเสริมการฝกทักษะการแกปญหา
และการแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือใหนิสิตไดเหน็
สภาพการปฏิบัติงานจริง 
กระบวนการเรียนการสอนเนนการมีสวนรวมของนิสิต 
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดานกระบวนการเรียนการสอน 
 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
 
41 
 
42 
 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
53 

ดานการวัดและประเมินผล 
มีการชี้แจงใหนิสิตทราบถึงเกณฑการวัดและประเมินผล 
การเรียนในแตละรายวิชา 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองตาม
วัตถุประสงคในแตละรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน 
วิธีการวัดและประเมินผลในภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 
วิธีการวัดและประเมินผลในภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 
มีการวัดและประเมินผลการเรียน ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 
มีการชี้แจงผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานใหนิสิตทราบทุกครั้ง 
มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแตละรายวิชา 
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีการวัด
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานของนิสิต 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับระดับความรูของนิสิต 
เกณฑการประเมินผลชัดเจนโปรงใส นิสิตสามารถตรวจสอบได 
มีการนําผลการวัดมาเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
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------- 
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------- 
------- 
------- 
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------- 
 
------- 
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------- 
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------- 
 
------- 
------- 
------- 
------- 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
54 
 
55 
 
56 
57 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมกับธรรมชาติของ
ความรูในแตละวิชา 
มีการวัดและประเมินผลการเรียนหลายรูปแบบที่เหมาะสมตาม
ลักษณะวิชา 
โจทยและจํานวนขอสอบเหมาะสมกับเวลาที่ใชทําขอสอบ 
การแจงผลการเรียนเปนไปตามกําหนดการที่ประกาศไว 

------- 
 
------- 
 
------- 
------- 

------- 
 
------- 
 
------- 
------- 

------- 
 
------- 
 
------- 
------- 

------- 
 
------- 
 
------- 
------- 

------- 
 
------- 
 
------- 
------- 

 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดานการวัดและประเมินผล 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

3 

เห็น
ดวย
นอย 

 
2 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

1 
 
58 
59 
60 
61 
 
62 
 
63 
 
 
64 
 
65 

ดานปจจัยเกื้อหนุน 
การจัดสภาพหองเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม 
จํานวนหองเรียนในการเรียนภาคทฤษฎีเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
จํานวนหองเรียนในการเรียนภาคปฏิบัติเพียงพอกับจํานวนนิสิต 
หองปฏบิัติการวิทยาศาสตรมีความเหมาะสมคือนิสิตสามารถ
ทําการทดลองไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
สํานักหอสมุดกลางมีจํานวนหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ
ตางๆสําหรับการศึกษาคนควาความรูวิทยาศาสตร ครอบคลุม
สาขาวิชาที่เปดสอน 
มีคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลผานเครือขายเพียงพอกับการ
ใชบริการของนิสิตในหองสมุด 
หองเรียนสําหรับการเรียนกลุมใหญมีความเหมาะสม 

 
------- 
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------- 
------- 
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------- 
 
------- 

 
------- 
------- 
------- 
------- 
 
------- 
 
------- 
 
 
------- 
 
------- 

 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดานปจจัยที่เก้ือหนุน 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเช่ียวชาญและหนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
อาจารย ดร.จารุวรรณ สกุลคู    อาจารยประจํา 
       สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารย ดร.วราภรณ วิยานนท    อาจารยประจํา 
       ภาควิชาคณิตศาสตร 
       คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา    อาจารยประจํา 
       สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
จดหมายขอความอนุเคราะหเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 
คาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

144 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 

ตาราง 24 คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามในดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกระบวน 
       การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน 
 

 

ขอ 
คาอํานาจจําแนก   
ของขอคําถาม      
ดานหลักสูตร 

ขอ 
คาอํานาจจําแนก 
ของขอคําถาม            

ดานผูสอน 
ขอ 

คาอํานาจจําแนกของ      
ขอคําถามดานกระบวน 

การเรียนการสอน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

4.572 
4.710 
2.637 
2.463 
1.982 
1.635 
3.015 
3.026 
2.325 
6.320 
2.640 
2.461 
4.747 
3.480 
2.687 
3.176 
3.305 

 
 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

3.133 
3.000 
2.683 
1.936 
4.382 
3.795 
7.778 
1.549 
3.889 
3.266 
3.897 
2.970 
2.846 

 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
 
 

2.419 
4.025 
3.031 
3.884 
5.131 
5.015 
2.567 
4.201 
4.219 
6.778 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

ขอ 
คาอํานาจจําแนก                
ของขอคําถาม                       

ดานการวัดและประเมินผล 
ขอ 

คาอํานาจจําแนก                 
ของขอคําถาม                        

ดานปจจัยเกื้อหนุน 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

5.729 
3.596 
4.580 
2.393 
4.837 
3.176 
5.052 
3.583 
4.399 
8.008 
3.326 
3.427 
4.031 
2.755 
3.595 
2.046 
4.031 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

 

4.243 
3.525 
6.460 
4.433 
4.158 
4.218 
4.881 
3.835 

 

 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  α  .96 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาวภัทรพร คําปาเชื้อ 
วัน เดือน ปเกิด      1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 
สถานที่อยูปจจุบัน      142 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย 57250 
 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  BOI Coordinator (The board of Investment of Thailand) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     บริษัท แพนโทส ลอจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
          
ประวัติการศึกษา       
 พ.ศ.2543      มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 
        จาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
 
 พ.ศ.2548      วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
        จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 พ.ศ. 2556     กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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