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การวริจจัยนรีนี้มรีความมบุต่งหมายเพพพื่อ 1) ศศึกษาความคริดเหห็นของนจักศศึกษาทรีพื่มรีตต่อการจจัดการเรรียน
การสอนระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัย เทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี 
โดยรวมและในแตต่ละดล้าน 6 ดล้าน คพอ ดล้านหลจักสสูตร ดล้านอาจารยธผสูล้สอน ดล้านผสูล้เรรียน ดล้านกริจกรรมการ
เรรียนการสอน ดล้านการวจัดและประเมรินผล และดล้านปปัจจจัยเกพนี้อหนบุน  และ 2) เปรรียบเทรียบความคริด
เหห็นของนจักศศึกษาทรีพื่มรีตต่อการจจัดการเรรียนการสอนระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ 
มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี โดยรวมและในแตต่ละดล้าน จจาแนกตาม เพศ ชจันี้นปปีทรีพื่
ศศึกษา สาขาวริชา และผลสจัมฤทธริธิ์ทางการเรรียน  กลบุต่มตจัวอยต่างในวริจจัยนรีนี้ ประกอบดล้วย นจักศศึกษาระดจับ
ปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัย เทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี ทรีพื่กจาลจังศศึกษา
อยสูต่ในปปีการศศึกษา 2555 จจานวน 543 คน เครพพื่องมพอทรีพื่ใชล้ในการรวบรวมขล้อมสูลเปป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสต่วนประมาณคต่า 5 ระดจับ จจานวน 79 ขล้อ คต่าความเชพพื่อมจัพื่นของแบบสอบถามทจันี้งฉบจับเทต่ากจับ .
977  สถริตริทรีพื่ใชล้ในการวริเคราะหธขล้อมสูล ไดล้แกต่ คต่าความถรีพื่ คต่ารล้อยละ คต่าคะแนนเฉลรีพื่ย คต่าความเบรีพื่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบทรี การวริเคราะหธความแปรปรวนแบบทางเดรียว และการทดสอบความแตกตต่าง
เปป็นรายคสูต่โดยใชล้วริธรีการของเชฟเฟฟ

ผลการวริจจัยสรบุปไดล้ ดจังนรีนี้
1.  นจักศศึกษามรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการเรรียนการสอนระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรี

สารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี ดล้านหลจักสสูตร ดล้านอาจารยธผสูล้สอน ดล้านผสูล้
เรรียน ดล้านกริจกรรมการเรรียนการสอน ดล้านการวจัดและประเมรินผล และดล้านปปัจจจัยเกพนี้อหนบุน ทจันี้งโดย
รวมและในแตต่ละดล้านทบุกดล้านวต่ามรีความเหมาะสมในระดจับมาก

2.  การเปรรียบเทรียบความคริดเหห็นของนจักศศึกษาทรีพื่มรีตต่อการจจัดการเรรียนการสอนระดจับ
ปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี โดยรวมและใน
แตต่ละดล้าน จจาแนกตาม เพศ ชจันี้นปปีทรีพื่ศศึกษา สาขาวริชา และผลสจัมฤทธริธิ์ทางการเรรียน สรบุปไดล้ดจังนรีนี้

2.1  นจักศศึกษาชายและนจักศศึกษาหญริง มรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการเรรียนการสอนระดจับ
ปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี โดยรวมและใน
แตต่ละดล้านทบุกดล้านไมต่แตกตต่างกจัน

2.2 นจักศศึกษาทรีพื่กจาลจังศศึกษาในชจันี้นปปีตต่างกจัน มรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการ
เรรียนการสอน

ระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี โดยรวม
แตกตต่างกจัน อยต่างมรีนจัยสจาคจัญทางสถริตริทรีพื่ระดจับ .05 เมพพื่อพริจารณาเปป็นรายดล้าน พบวต่า นจักศศึกษาทรีพื่
ศศึกษาในชจันี้นปปีตต่างกจัน มรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการเรรียนการสอน ดล้านหลจักสสูตร ดล้านกริจกรรมการ



เรรียนการสอน และดล้านการวจัดและประเมรินผล ไมต่แตกตต่างกจัน สต่วนอาจารยธผสูล้สอน ดล้านผสูล้เรรียนและ
ดล้านปปัจจจัยเกพนี้อหนบุน แตกตต่างกจันอยต่างมรีนจัยสจาคจัญทางสถริตริทรีพื่ระดจับ .05

2.3  นจักศศึกษาทรีพื่กจาลจังศศึกษาในสาขาวริชาตต่างกจัน มรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการเรรียน
การสอนระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี 
โดยรวมและในแตต่ละดล้านทบุกดล้านแตกตต่างกจันอยต่างมรีนจัยสจาคจัญทางสถริตริทรีพื่ระดจับ .05 

2.4  นจักศศึกษาทรีพื่มรีผลสจัมฤทธริธิ์ทางการเรรียนตต่างกจัน มรีความคริดเหห็นตต่อการจจัดการเรรียน
การสอนระดจับปรริญญาตรรี คณะเทคโนโลยรีสารสนเทศ มหาวริทยาลจัยเทคโนโลยรีพระจอมเกลล้าธนบบุรรี
ทจันี้งโดยรวมและในแตต่ละดล้านทบุกดล้านไมต่แตกตต่างกจัน
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 The purposes of this study were 1) to investigate the instructional management at 
the undergraduate level, School of Information Technology, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi as perceived by students in six aspects : curriculum, instructor, 
students, instructional activity, measurement and evaluation, and supporting factors and 2) 
to compare instructional management at the undergraduate level, School of Information 
Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi as perceived by students in 
overall and each aspect classified by gender, class levels, major fields of study and 
academic achievement. The sample consisted of 543 undergraduate students in the School
of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi in the 
academic year 2012.  The research instrument used for collecting data was a five-rating 
scale questionnaire containing 79 items with reliability of .977. Arithmetic mean, standard 
deviation, t–test, one-way analysis of variance and Scheffe’s method were utilized for data 
analysis.

The results of the study revealed that:
1.   The students rated instructional management in the School of Information 

Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi in overall and each aspect 
at a high level.

2.  When comparing instructional management at the undergraduate level, School 
of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi as perceived 
by students in overall and each aspect classified by gender, class levels, major fields of 
study and academic achievement, it was found that:

2.1  There was no significant difference between male and female students’
percetions toward instructional management in the School of Information Technology, King 
Mongkut’s University of  Technology Thonburi both in overall and each aspect.

2.2  There was a statistically significant difference of the perception toward
instructional management in the School of Information Technology, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi among students with different class levels in overall 



aspect at the level of .05.  When considering in each aspect, it was found that there was a 
statistically significant different in the peception toward instructional management in the 
School of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
among students with different class levels in the aspect of instructor, student, and 
supporting factors. 

2.3  There was a statistically significant difference in the perception toward
instructional management in the School of Information Technology, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi among students with different major fields of study both 
in overall and each aspect at the level of .05.

2.4  There was no significant difference in the perception toward instructional 
management in the School of Information Technology, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi among students with different academic achievement both in overall 
and each aspect.
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษา
โดยระบุว่า การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้
และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ มกีระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนจดัเนื้อหาสาระ
และกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจ นบัว่าเป็นนโยบายการศกึษาทีต่ระหนกัในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเป็นการศกึษาทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ดงัที ่ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
(2550: ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ การศกึษาเป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรม
มนุษย ์และเป็นรากฐานทีส่ าคญัในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้า ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองใน
ดา้นต่างๆ ตลอดช่วงชวีติการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาแบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัต ่ากว่าปรญิญา 
และระดบัปรญิญา ส าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นการศกึษาทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา
ความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงู เป็นการรเิริม่การพฒันาประเทศทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรมสิง่แวดลอ้ม และเป็นการส่งเสรมิบทบาทของประเทศใน
ประชาคมโลก ส าหรบัการศกึษาทีส่งูกว่าระดบัปรญิญาตร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาการเฉพาะทางใหม้คีวามช านาญมากยิง่ขึน้ มุง่สรา้งสรรค์
ความกา้วหน้าและความเป็นเลศิทางวชิาการ จงึถอืว่า การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา
คนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม 
การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพ 
แวดลอ้ม สงัคมการเรยีนรู ้และปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ ดงัที ่อจัฉรา 
วฒันาณรงค ์(2550: 132) กล่าวว่า การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา มุง่พฒันาผูเ้รยีน/ผลติบณัฑติ
ใหม้คีุณภาพทัง้ความรู ้ เจตคต ิทกัษะ และประสบการณ์ บรรลุตามเป้าหมายของการศกึษาในสาขา 
วชิาต่าง ๆ สามารถประกอบอาชพีไดต้ลอดจนการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม มี
คุณภาพทดัเทยีมกบับณัฑติของประเทศอื่นๆ ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบณัฑติ คอื 
หลกัสตูรและการสอนตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอน รวมทัง้สภาพ 
แวดลอ้มทางวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  

สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน มภีารกจิหลกั คอื ท าหน้าทีใ่นการสอน การวจิยั 
การบรกิารทางวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมของชาต ิ(สุธรรม อารกุีล. 2543: 115) การ
จดัการเรยีนการสอนถอืเป็นงานส าคญัและเป็นงานหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา ทีจ่ะตอ้งด าเนินการ
จดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ การจดัการเรยีน
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การสอนเพื่อการเรยีนรู ้ควรมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูด้า้นเน้ือหาสาระพฒันาทกัษะและ
กระบวนการคดิ เตรยีมการเพื่อเผชญิสถานการณ์ รวมถงึการประยกุตค์วามรูเ้พื่อป้องกนัและ
แกป้ญัหา เน้นการศกึษาตลอดชวีติ นอกจากน้ีกระทรวงศกึษาธกิารไดจ้ดัท าประกาศ เรือ่ง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education; TQF: HEd) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
หรอืปรบัหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา ใหส้ามารถผลติ
บณัฑติทีม่คีุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคุณวุฒใินระดบัอุดมศกึษา โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็นหน่วยงานก ากบัและส่งเสรมิการด าเนินการของ
สถาบนัอุดมศกึษา ซึง่กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 จะเป็นเครือ่งมอื
ในการน านโยบายตามทีป่รากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิไปสู่การปฏบิตัใินสถาบนั 
อุดมศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อพฒันาผูเ้รยีนและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคม ทางดา้นคุณภาพ
และมาตรฐานว่าคุณวุฒทิีบ่ณัฑติไดร้บัจากสถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งเทยีบเคยีงกนั มุง่เน้นเป้าหมาย
การจดัการศกึษาทีผ่ลการเรยีนรู ้(Learning Outcomes) ของนกัศกึษา โดยคาดหวงัว่ามาตรฐานผล
การเรยีนรูจ้ะพฒันานกัศกึษา ระหว่างการศกึษาในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 5 ดา้น จากกระบวนการ
เรยีนการสอนและการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให้ทัง้ในและนอกหลกัสตูร ไดแ้ก่ ดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Moral) ดา้นความรู ้(Knowledge) ดา้นทกัษะทางปญัญา 
(Cognitive Skills) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (Interpersonal Skills 
And Responsibility) และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2555: ออนไลน์)  

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 2) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า การทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจะก้าวสู่
ความเป็นเลศิทางวชิาการนัน้ จะตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุจดุมุง่หมายหลกัของการศกึษา ซึง่ปจัจยัที่
เป็นเครือ่ง ชีว้ดัความส าเรจ็ คอื การเรยีนการสอน และการเรยีนการสอนจะประสบความส าเรจ็นัน้ 
ขึน้อยูก่บัการจดัการเรยีนการสอนทีด่ ีในขณะที่ อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544: 41) กล่าว
ว่า องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาอนัเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัในการ
ส่งเสรมิใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูเ้รยีน ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน ซีง่สอดคลอ้งกบั ปรชัญา เวสารชัช ์(2545: 13) ไดก้ล่าวว่า ในแต่ละ
องคป์ระกอบมคีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนสอน คอื หลกัสตูรเป็นตวัก าหนดเนื้อหาในการเรยีน
การสอน อาจารยห์รอืผูส้อน เป็นผูถ่้ายทอดเนื้อหาสาระต่อผูเ้รยีน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
เป็นการเลอืกวธิกีารเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน ดา้นนกัศกึษาหรอืผูเ้รยีน ถอืเป็น
องคป์ระกอบส าคญัเพราะผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการเรยีนการสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
การเรยีนการสอน เป็นส่วนประกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนการสอน เพราะจะช่วยพฒันาการ
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เรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลุจุดมุง่หมายของการศกึษา นอกจากนี้ ธ ารง บวัศร ี(2542: 222) กล่าวว่า 
เนื้อหาวชิาตอ้งเป็นขอ้มลูความรูห้รอืสาระ ซึง่ไดถู้กเลอืกสรรจากวชิาต่างๆ น ามาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 

ในส่วนของปญัหาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรใีนดา้นต่าง ๆ นัน้ 
พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์และคณะ (2543: 3) ไดส้รปุในดา้นหลกัสตูร พบว่า ยงัไม่มกีารบรูณาการ
หลกัสตูรเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้มบรูณ์ในสาขาวชิาทีเ่รยีน แต่สอนใหผู้เ้รยีนเชีย่วชาญเฉพาะสาขา 
หลกัสตูรการเรยีนการสอนลอกเลยีนมาจากตะวนัตกมากเกนิไป วชิาทีม่ลีกัษณะเป็นวชิาเดยีว มกั
เน้นความเป็นวชิาการเฉพาะสาขา วชิานัน้ มากกว่าจะเน้นลกัษณะบูรณาการตามเป้าหมายวชิา
พืน้ฐานอยา่งแทจ้รงิ ดา้นผูส้อน มกัมกีารสอนแบบบรรยาย วธิกีารสอนใชก้ารถ่ายเทความรูไ้ม่
ถ่ายเทความคดิเป็น ท าเป็น มุง่เน้นการท่องจ า ไมส่ามารถปลกูฝงัการรกัทีจ่ะเรยีนรู ้เน้นภาคทฤษฎี
มากกว่าการปฏบิตั ิขาดทกัษะและเทคนิคในการผลติและใชอุ้ปกรณ์การสอน ขาดการเรยีนการสอน
ทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ การเรยีนการสอนเน้นดา้นปรมิาณมากกว่าคุณภาพในเชงิจรยิธรรม 
การใชว้ธิสีอนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นวธิทีีท่ าใหค้รูและศษิยไ์ม่ค่อยมคีวามใกลช้ดิกนั เป็นตน้  ดา้นผูเ้รยีน 
บุคลกิภาพของบณัฑติยงับกพรอ่งในดา้นการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี ความอุตสาหะ ความอดทน และ
ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์นอกจากนี้ ยงัพบว่า บณัฑติตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ีขึน้ไป ขาดทกัษะและ
ประสบการณ์ในการคน้ควา้ วจิยั ขาดทกัษะในการเขยีนเรยีงความภาษาไทย และไมส่ามารถสื่อสาร
ขอ้ความใหเ้ขา้ใจโดยใชภ้าษาองักฤษได ้และดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า หอ้งสมดุไม่ทนัสมยั ไม่
สามารถทีจ่ะเป็นคลงัแห่งความรูท้ีเ่พยีงพอทีค่ณาจารยจ์ะหาความรูเ้พิม่ได้ ต าราอนัเป็นสื่อการสอน
หลกัในปจัจบุนัจ านวนมากมคีุณภาพต ่า ขาดวสัดุการฝึก อุปกรณ์การศกึษา ทีเ่หมาะสมจ าเป็นและ
ทนัสมยั โดยสอดคลอ้งกบั เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2543: 81) ทีไ่ดก้ล่าวว่า วธิกีารเรยีนการสอน
ในหอ้งเรยีน ส่วนใหญ่ครอูาจารยจ์ะเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนการสอน ผกูขาดการถ่ายทอดความรู ้
เป็นการเรยีนในลกัษณะท่องจ า ท าใหผู้เ้รยีนขาดความสามารถในการคดิวเิคราะห ์และขาดความคดิ
สรา้งสรรค ์ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากการเรยีนอย่างเตม็ที ่แมจ้ะเรยีนสงูถงึระดบัอุดมศกึษา ส่งผล
ใหบุ้คลากรในประเทศคดิไม่เป็น และไมส่ามารถประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 
นอกจากนี้ จริะ หงสล์ดารมณ์ (2545: 183) ไดก้ล่าวถงึปญัหาดา้นอาจารยว์่า ปจัจุบนัจ านวน
อาจารยล์ดลง เนื่องจากโครงการแลกเปลีย่นเสน้ทางชวีติและการลาออก ไมส่ามารถหาอาจารยใ์หม่
มาทดแทนไดท้นั อาจารยข์าดแรงจงูใจในการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ไมไ่ดร้บัการสนับสนุนดา้น
งบประมาณและดา้นการพฒันาอาจารย ์ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรสีถาปนาขึน้มาจากวทิยาลยัเทคนิคธนบุร ีซึง่
เป็นวทิยาลยัในสงักดักรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2503 และในปี 
พ.ศ. 2514 ไดร้วมกบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วทิยาลยัเทคนิคโทรคมนาคมเขา้ดว้ยกนั เป็น
สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ไดย้กฐานะเป็น
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั และในปี พ.ศ. 2529 สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นนิตบิุคคลมฐีานะเป็นกรมในทบวงมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตั ิสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีสถาบนั 



4 
 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปจัจบุนัเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ีตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพ.ศ. 2541 ไดก้ าหนด ใหม้ี
ฐานะเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั ทีไ่มเ่ป็นส่วนราชการ แต่อยูใ่นก ากบัดแูลของรฐับาลและเป็นนิตบิุคคล 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดร้บัการประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เล่มที ่115 ตอนที ่11 เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2541 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2541 ทัง้นี้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรมีวีสิยัทศัน์ที่มุง่มัน่ดว้ยกนั 5 มุง่ ไดแ้ก่ 
               มุง่มัน่         เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ฝเ่รยีนรู ้ 
               มุง่สู่           ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยั  
               มุง่ธ ารง       ปณธิานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและด ี 
               มุง่สรา้ง       ชื่อเสยีงและเกยีรตภิูมใิหเ้ป็นทีภู่มใิจของประชาคม  
               มุง่กา้ว        ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น าในระดบัโลก 

นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรยีงัไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น
มหาวทิยาลยัดเีลศิ ดา้นการวจิยั และ ดเียีย่ม ดา้นการเรยีนการสอน โดยการจดัอนัดบัเพื่อประเมนิ
ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัไทย ปี พ.ศ. 2548  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในปี 
พ.ศ. 2554 ไดร้บัการจดัอนัดบัจากเวบ็โอเมตรกิซ ์(Webometrics) อยูใ่นอนัดบัที ่933 ของโลก 
อนัดบัที ่18 ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้อนัดบัที ่8 ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย รวมทัง้ไดร้บั
การจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีวจาก UI (University of Indonesia) โดยประเมนิจากดา้น
การจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มไดอ้นัดบั 17 ของโลก อนัดบั 3 ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
อนัดบั1 ของประเทศไทย  และจากการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัวจิยัของประเทศไทย โดยส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไดร้บัการประเมนิในระดบัดเียีย่มในดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยถีงึ 5 สาขา ซึง่ถอืว่ามากทีสุ่ดในประเทศ และยงัไดร้บัการจดัอนัดบัหน่วยงานวจิยัทัว่โลก
ในดชันี Normalized Impact จาก SIR World Report 2011 ของ SCImago Institutions Ranking 
ไดเ้ป็นอนัดบัที ่1 ของประเทศไทยดา้นวจิยั (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร.ี 2555ก: 
26)   

ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ถอืไดว้่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็น
มหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศ ซึง่เน้นการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปิดสอน
ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ซึง่หน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน
ของมหาวทิยาลยัมจี านวน 12 หน่วยงาน ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะ 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีคณะศลิป
ศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (ฟีโบ)้ 
บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม และวทิยาลยัสหวทิยาการ โดยมหีลกัสตูรและ
สาขาวชิาต่างๆ เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา รวมจ านวน 46 หลกัสตูร และ
สาขาวชิารวมจ านวน 151 สาขาวชิา ดงันี้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://science.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/organization/Education/
http://www.arch.kmutt.ac.th/
http://sit.kmutt.ac.th/
http://sit.kmutt.ac.th/
http://www.seem.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/organization/bioresources/
http://arts.kmutt.ac.th/
http://arts.kmutt.ac.th/
http://www.kmutt.ac.th/gmi
http://fibo.kmutt.ac.th/
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ระดบัปรญิญาตร ี   11    หลกัสตูร  50   สาขาวชิา 
ระดบัปรญิญาโท    23    หลกัสตูร  71   สาขาวชิา 
ระดบัปรญิญาเอก   12    หลกัสตูร      30  สาขาวชิา 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร.ี 2555ข: ออนไลน์) 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 

พ.ศ. 2538 และด าเนินการเรยีนการสอนโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ ไดแ้ก่ 1) สรา้งความสามารถใน
การพึง่พาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ดา้นวชิาการและการบรหิาร  2) ผลติบณัฑติทีเ่ก่งมี
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นคนด ี3) เป็นตวัอยา่งของการสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูท้ีท่ างานและศกึษาโดยใชภ้าษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 4) สรรหาและสรา้งสรรคอ์งค์
ความรูท้ีส่ามารถใชส้รา้งความมัง่คัง่ทางสารสนเทศในสงัคมไทย และ 5) ช่วยลดช่องว่างดจิติลัใน
สงัคมไทย วตัถุประสงคห์ลกัในการผลติบณัฑติทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปรญิญาตร ีระดบั
ปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก เพื่อสรา้งความมคีุณภาพของบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎี
บณัฑติ ทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี ตลอดทัง้การสื่อสารในยคุโลกาภวิฒัน์ โดยยดึมัน่ในหลกัการ
ท างาน “แบบมอือาชพี” (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร.ี 
2555: ออนไลน์) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เปิดรบันกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ีในภาคเรยีนที ่1 ทุกปี
การศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 100 คน สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) จ านวน 60 คน คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้ศกึษา คอื ส าเรจ็การศกึษาใน
ระดบัมธัยม ศกึษาปีที ่6 สายวทิย-์คณติ และสายศลิป์-ค านวณ โดยผลการเรยีนและจ านวน 
หน่วยกติตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผูท้ีเ่ขา้ศกึษาตอ้งผ่านการสอบคดัเลอืก สอบขอ้เขยีนและ
สมัภาษณ์ จากสถติทิีผ่่านมา พบว่า มผีูส้นใจสมคัรเขา้ศกึษาต่อจ านวนมาก โดย เฉพาะสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีตัราการแขง่ขนัค่อนขา้งสงู ในดา้นภารกจิการผลติบณัฑติหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารส่งเสรมิสนับสนุนการท ากจิกรรมของบณัฑติ ภายใต้
วสิยัทศัน์และพนัธกจิทีเ่น้น “ผลติบณัฑติทีเ่ป็นคนดแีละเก่ง มคีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ” มคีวามเป็นมอือาชพี เชีย่วชาญทัง้ทางวชิาการและวชิาชพี นอกจากความรูท้างวชิาการ
แลว้ การเรยีนการสอนยงัเน้นการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัยต่์อวชิาชพีมคีวาม
ช่วยเหลอืเกือ้กูล มคีวามสามารถในการท างานรว่มกนั และความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง 
และสงัคม พรอ้มทัง้มกีารฝึกฝนการสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นพืน้ฐานในการ
แขง่ขนัในระดบัสากล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมจีดุมุ่งหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพและ
ประสทิธภิาพการศกึษา โดยมหีน่วยงานสนับสนุนพฒันานกัศกึษา ในการเป็นพีเ่ลีย้งใหค้ าแนะน าใน
การจดักจิกรรมทางวชิาการ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทีน่กัศกึษาตอ้งการ นอกจากนี้ ยงัมพีนกังานส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้ในการท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าทางวชิาการในวชิาต่างๆ ทีน่กัศกึษาก าลงัศกึษา การรกัษา
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มาตรฐานคุณภาพทางการศกึษาของคณะ โดยการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบั อุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ. 2554ข)   

การจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา มจีุดมุง่หมายเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑติ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการประกอบอาชพี โดยคงรกัษาไวม้าตรฐานการจดัการศกึษาตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทัง้นี้ การจดัการเรยีนการสอนจะบรรลุ
วตัถุประสงค ์มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้น
ปจัจยัเกือ้หนุน ซึง่องคป์ระกอบแต่ละดา้นส่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี 

ดา้นหลกัสตูร หลกัสตูรเป็นส่วนหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนการสอนเป็น 
อยา่งยิง่ หากไม่มหีลกัสตูรแลว้กเ็หมอืนกบัครผููส้อนขาดทศิทางในการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งเป็น
จดุหมายปลายทางของการจดัการศกึษาทีต่อ้งผลติคนใหม้คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 
หลกัสตูรมคีวามส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคลของชาต ิโดยการก าหนดกรอบคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคต์ามทีส่งัคมคาดหวงั (ปราสาท เนืองเฉลมิ 2553: 19) สอดคลอ้งกบั ส านกังานปฏริปู
การศกึษา (2545: 36-37) ทีไ่ดก้ล่าวว่า หลกัสตูรควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัการด ารงชวีติและมลีกัษณะ
เป็นการบูรณาการความรู ้การจดักระบวนการเรยีนเตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน เชื่อมโยงหลกัสตูร
สาระการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ปฏริปูวธิกีารเรยีนรูแ้ละวธิกีารสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยั ใชแ้หล่งการ
เรยีนรูทุ้กรปูแบบ ประเมนิผลจากการพฒันาการของผูเ้รยีน และใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการ
จดัสรรโอกาสการเขา้ศกึษาต่อ และใชส้ื่อและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้ 

ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ณรงคฤ์ทธิ ์     
วราภรณ์. 2555: สมัภาษณ์) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัดา้นหลกัสตูรว่า ความสนใจของผูเ้ขา้ศกึษาต่อใน
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) ว่ามน้ีอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากการศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศมสีาระส าคญัสอดคลอ้ง
ตามความตอ้งการของผูเ้รยีนมากกว่า ส่วนสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์การเรยีนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ เนื้อหาวชิาเรยีนจงึยากส าหรบันกัศกึษาในสาขานี้จ าเป็นตอ้งมปีรบัพืน้ฐานความรู้
ทางดา้นภาษา องักฤษและคณติศาสตร ์นอกจากนี้ การจดัการสอนควรมกีารบูรณาการเน้ือหาวชิา
ในหลกัสตูรกบังานบรกิารวชิาการใหม้ากขึน้ ผูส้อนควรน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้
ค าปรกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัหน่วยงานต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน เพื่อให้
นกัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในลกัษณะขององคร์วมวชิาทีเ่รยีน  

ดา้นผูส้อน เป็นปจัจยัส าคญัซึง่มผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน ในการด าเนินการสอน
ระดบัอุดมศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานพอสมควร เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ใจ
ว่าจะด าเนินการสอนไปเพื่ออะไร ด าเนินการสอนอยา่งไรใหไ้ดต้ามเป้าหมายอะไร อะไรจะมอีทิธพิล
ต่อการสอนบา้งและจะใหก้ารสอนไดผ้ลนัน้ จะตอ้งรูจ้กัตวันกัศกึษาในแงมุ่มไหน ประเดน็เหล่านี้เป็น
สิง่ทีอ่าจารยผ์ูส้อนควรไดม้คีวามพืน้ฐานเหล่านี้ตามสมควร (ไพฑรูย ์สนิลารตัน์. 2555: 1) ในขณะที ่
ทศินา แขมมณ ี(2552: 17) ไดก้ล่าวว่า ผูส้อนมอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนการสอนหลายประการ 
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เช่น ความรูค้วามเขา้ใจในสาระทีส่อน ความสามารถในการสอน ความตัง้ใจในการสอน เจตคตต่ิอ
การสอน ความรูส้กึต่อตวัผูเ้รยีน สภาพจติใจของผูส้อน แรงจงูใจในการสอน สุขภาพของผูส้อน 
ความพรอ้มของผูส้อน บุคลกิลกัษณะของผูส้อนฯลฯ สิง่ต่างๆ เหล่านี้มอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีน
การสอน นอกจากนี้ พนม บุญญไ์พร (2555: ออนไลน์) กไ็ดก้ล่าวว่า ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัทีสุ่ดในการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั คอื ครผููส้อน ดงันัน้ ครผูู้สอนจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าความ
เขา้ใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

สยาม แยม้แสงสงัข ์(2555: สมัภาษณ์) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัผูส้อนว่า ผูส้อนบางส่วนอาจ
ยงัมมีาตรฐานการสอนไมเ่ท่ากนั เนื่องจากความแตกต่างกนัในดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ ดา้น
เทคนิคการสอน อาจารยบ์างส่วนมวีธิกีารถ่ายทอดความรูใ้นแบบของตน ทีอ่าจค านึงถงึศกัยภาพ
ของนกัศกึษาน้อย ท าใหน้กัศกึษาขาดความเชื่อมัน่และศรทัธาต่อผูส้อน ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนะว่า ผูส้อนควรปรบัปรงุรปูแบบและ
เทคนิคการสอน โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหม้กีารฝึกปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้ใหโ้อกาสนกัศกึษาใน
การเสนอผลงานและอภปิรายมากขึน้ เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน นอกจากนี้ สรุพงษ์ 
เกยีรตพิงสา (2555: สมัภาษณ์) กไ็ดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบั บุคลกิภาพของผูส้อนบางคนว่า 
ไมเ่ป็นกนัเองกบันกัศกึษา ท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบันกัศกึษาไม่ด ีนกัศกึษาไมก่ลา้ถาม
ผูส้อน เมือ่ไมเ่ขา้ใจในเนื้อหาวชิาทีเ่รยีน 

ดา้นผูเ้รยีน เป็นปจัจยัน าเขา้หรอืองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนจะ
บรรลุผลส าเรจ็ไดย้อ่มขึน้อยู่คุณลกัษณะของผูเ้รยีนหลายประการ เช่น ความถนดั ความรูพ้ืน้ฐาน
เดมิ ความพรอ้ม ความสนใจ และความพากเพยีรในการเรยีน ทกัษะในการเรยีนรู ้ความสามารถใน
การเขา้ใจสิง่ทีเ่รยีน (บุญชม ศรสีะอาด. 2541: 6) ดงัที ่ทศินา แขมมณ ี(2552: 17) ไดก้ล่าวว่า
สภาพแวดลอ้ม ทัง้ภายในภายนอกของผูเ้รยีนมอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนการสอนมากเช่นเดยีวกบั
ผูส้อน เช่น ความสนใจ ความตอ้งการความถนดัในการเรยีน วธิกีารเรยีนรู ้แรงจงูใจในการเรยีน 
พรอ้มในการเรยีน สุขภาพผูเ้รยีน ลกัษณะของผูเ้รยีน จ านวนของผูเ้รยีน พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
สภาพจติใจของผูเ้รยีน เจตคตต่ิอการเรยีนการสอน ความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อผูส้อน ความสามารถ
ของผูเ้รยีน ปญัหาของผูเ้รยีน เหล่าน้ีลว้นมอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนการสอนของคร ูและการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

อจัฉรา ธารอุไรกุล ( 2555: สมัภาษณ์) กล่าวถงึผูเ้รยีนในระดบัอุดมศกึษาว่า การคดัเลอืก
บุคคลเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษา โดยวดัความรูพ้ืน้ฐานและวดัความรูข้ ัน้สงู ซึง่ด าเนินการ
โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ
(สทศ.) ยงัไมส่ามารถคดัเลอืกผูเ้รยีนทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ตรงตามทีค่ณะและสาขาวชิาตอ้งการ 
ท าใหไ้ดน้กัศกึษาทีม่ศีกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษและการวเิคราะหไ์มด่พีอ ประสบปญัหาในการ
เรยีน รวมทัง้ ปญัหาการตคีวามโจทยค์ าถามขอ้สอบภาษาองักฤษไมถู่กตอ้งในทุกรายวชิา นกัศกึษา
ตอบค าถามไมต่รงประเดน็ นอกจากนี้ความสามารถและความถนัดในการเรยีน ดา้นการคดิวเิคราะห ์
ความเป็นเหตุเป็นผลของนักศกึษากย็งัมไีมเ่พยีงพอ ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนะว่า ผูส้อนควรพฒันา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ทกัษะดา้นภาษาองักฤษทัง้การพดู การอ่าน การเขยีน ตลอดจนการใชเ้ทคนิคการสอนเพื่อฝึกทกัษะ 
การคดิวเิคราะหใ์หก้บันกัศกึษามากขึน้ ส่วนสุชาดา กะหรมิ ( 2555: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัพฤตกิรรมในชัน้เรยีนว่า นกัศกึษาจ านวนมากตดิอยูก่บัสงัคมออนไลน์ (Social Network) มี
การใชเ้ครือ่งมอืสื่อสาร อาท ิiPad iPhone และ Tablet ในชัน้เรยีน ท าใหไ้มส่นใจในการเรยีนเท่า 
ทีค่วร นกัศกึษาโดยภาพรวมเขา้เรยีนสาย ไมต่รงต่อเวลา เมือ่ประสบปญัหาในเรยีนจะไม่มาขอ
ค าแนะน าหรอืขอความช่วยเหลอืจากอาจารยท์ีป่รกึษา  

ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน ในการ
สอนยอ่มมเีป้าหมายใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิต์ามจดุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ผูเ้รยีนจะบรรลุผลไดม้าก
น้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อนเป็นประการส าคญั กจิกรรมการ
เรยีนการสอนมหีลายรปูแบบและวธิกีาร ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจจงึจดักจิกรรมได้
ถูกตอ้งเหมาะสม (อาภรณ์  ใจเทีย่ง. 2553: 71-73) ในขณะที ่อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 
(2541: 5) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน ช่วยใหก้ารเรยีนการสอนประสบ
ความส าเรจ็ และการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การสอนของอาจารยแ์ละการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้เกีย่วขอ้งกบัองคส์ามของการศกึษา คอื การระบุวตัถุประสงคใ์นการสอนของอาจารยแ์ละการ
เรยีนของนกัศกึษา การระบุเทคนิคการสอนของอาจารย ์เทคนิคการเรยีนของนกัศกึษา ตลอดจน
บรรยากาศของการเรยีนการสอน สื่อต่าง ๆ  

พรทพิย ์สริจิตุกุิล ปิยะฉตัร โพธติา และสุชาดา กะหรมิ (2555: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนว่า การจดัตารางเรยีนบางภาคเรยีนของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศไมเ่ป็น ไปตามแผนทีก่ าหนด เนื่องจากเวลาเรยีนของนกัศกึษาระหว่างชัน้ปี มกีารทบั
ซอ้นกนั ท าใหไ้มส่ามารถจดัเวลาเรยีนใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุร ีทีก่ าหนดใหทุ้กคณะ/ภาควชิา เวน้การเรยีนการสอนในช่วงบ่ายของวนั
พฤหสับด ีเพื่อใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยั นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดเ้สรมิสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูใ้นและนอกชัน้เรยีนใหก้บันกัศกึษา โดยจดักจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร ไดแ้ก่ 1) เชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยาย และฝึกอบรมปฏบิตักิารดา้นคอมพวิเตอร์
โปรแกรมต่างๆ เพื่อใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในวชิาชพีคอมพวิเตอร ์รวมทัง้เชญิวทิยากรสาขา 
วชิาอื่นๆ เพื่อใหค้วามรูก้บันกัศกึษา 2) อาจารยผ์ูส้อนบางวชิา ไดม้กีารสอนเสรมินอกเวลาเรยีน
ใหก้บันกัศกึษา 3) นกัศกึษารุน่พีส่อนรุน่น้อง ดา้นคอมพวิเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในภาคฤดรูอ้นของ
ทุกปี  

ดา้นการวดัและประเมนิผล กระบวนการทดสอบเป็นปจัจยัส าคญัต่อการจดัการเรยีนการ
สอน  โดยความเชื่อทีส่ าคญัของการวดัและประเมนิผลการศกึษา คอื ทดสอบเพื่อคน้และพฒันา
สมรรถภาพมนุษยห์รอืผูเ้รยีน โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อสรา้งแรงจงูใจการเรยีน เพื่อตรวจสอบความรู้
พืน้ฐานหรอืปรบัปรงุการสอน เพื่อวนิิจฉยัขอ้บกพรอ่ง เพื่อตดัสนิผลการเรยีน เพื่อจดัต าแหน่ง เพื่อ
เปรยีบเทยีบพฒันาการ เพื่อพยากรณ์หรอืท านาย และเพื่อประเมนิค่าซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 
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(พชิติ ฤทธิจ์รญู. 2553: 26) ในขณะที ่พนม บุญญไ์พร (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าววา่ การ
ประเมนิผล เป็นกระบวนการส าคญัทีม่สี่วนเสรมิสรา้งความส าเรจ็ใหก้บัผูเ้รยีน และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน การสอนและการประเมนิผลจ าเป็นตอ้งมลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกนั  

พรชยั มงคลนาม (2555:  สมัภาษณ์) กล่าวเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลว่า จากผลการ
ประเมนิคะแนนวชิาเรยีนทางดา้น การใชเ้หตุผล การวเิคราะหป์ญัหา ไดแ้ก่ วชิาการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศท าคะแนนไดไ้มด่ ีผูส้อนจงึควรปรบัแนวการ
ออกขอ้สอบ โดยออกขอ้สอบแบบอตันยั เพื่อใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์
มากขึน้ นอกจากนี้ อาจารยผ์ูส้อนบางคนส่งผลคะแนนสอบนกัศกึษาใหก้บัมหาวทิยาลยัไม่ทนั
ก าหนดลงทะเบยีนเรยีน ในดา้นความโปรง่ใสและความเป็นธรรมในการวดัผลการเรยีน กรณี
นกัศกึษามขีอ้สงสยัในการตดัสนิผลการเรยีน สามารถยื่นค ารอ้งเพื่อขอตรวจสอบผลการเรยีนกบั
อาจารยผ์ูส้อน ไดต้ามขัน้ตอนทีค่ณะก าหนด  

ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน เป็นองคป์ระกอบเสรมิและมผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยเป็น
ส่วนสนบัสนุนส่งเสรมิกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ เกดิการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนเหน็ความเป็น
รปูธรรมของสิง่ทีค่รสูอน และเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนใหช้ดัเจนและง่ายขึน้ การสอน 
ทีม่กีารใชว้สัดุอุปกรณ์ประกอบการสอนยงัเพิม่บรรยากาศของการสอนใหน่้าสนใจ ดงัที ่พมิพพ์ร  
แกว้เครอื (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอนเป็นตวักลางซึง่มคีวามส าคญัใน
กระบวนการเรยีนการสอน มหีน้าทีเ่ป็นตวัน าความตอ้งการของครไูปสู่นกัเรยีนอยา่งถูกตอ้งและ
รวดเรว็ เป็นผลใหน้กัเรยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามจดุมุง่หมายการเรยีนการสอน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ส่วนมหาวทิยาลยันเรศวร (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า สื่อการเรยีนการสอนเป็นประโยชน์
ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน ส าหรบัผูเ้รยีน ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กระตุน้และสรา้ง
ความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน ท าใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน
มาก นอกจากนี้ ปรชัญา เวสารชัช ์(2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า สื่อและอุปกรณ์ส าหรบัการศกึษา
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์สื่อและอุปกรณ์เหล่านี้ 
เป็นส่วนประกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัการจดัการศกึษา ครทูีม่คีุณภาพตอ้งสามารถผลติและพฒันาสื่อ
และอุปกรณ์การศกึษาส าหรบัการสอนของตนดว้ย 

มนตร ีสุภทัทธรรม  (2555: สมัภาษณ์) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัดา้นปจัจยัเกือ้หนุนว่า การ
จดัเกบ็ขอ้มลูในระบบการเรยีนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ e-Learning ซึง่เป็นระบบการเรยีนการ
สอนออนไลน์ โดยผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจุบนัมกีารปรบัปรงุ
ใหส้ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดม้ากขึน้ ท าใหน้กัศกึษาสามารถยอ้นดขูอ้มลูการเรยีนการสอนไดม้ากกว่า 
2 ภาคการศกึษา ระบบยงัมคีวามบกพรอ่ง ไมเ่สถยีร เกดิความขดัขอ้งบ่อยเมือ่ใชง้าน ท าใหผู้เ้รยีน
ไมส่ามารถเรยีนรูจ้ากระบบไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้ รพพีร ภทัราธรรมรกัษ์ (2555: สมัภาษณ์) ให้
ความเหน็ว่า ควรเพิม่พืน้ในการท ากจิกรรมต่าง ๆ ใหก้บันกัศกึษา อาท ิ1) หอ้งกจิกรรม ส าหรบัการ
ตวิวชิาการ การทบทวนวชิาเรยีนและพกัผ่อน 2) หอ้งเกบ็ของส าหรบัเกบ็อุปกรณ์ในการท ากจิกรรม 
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ไดแ้ก่ กลอง ไมโครโฟน ป้าย ธง และอื่นๆ  และ 3) หอ้งน ้า ไมเ่พยีงพอเมือ่เทยีบกบัจ านวน
นกัศกึษา ทัง้นี้ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัเรือ่งพืน้ที ่ท าใหไ้มส่ามารถขยายพืน้ทีไ่ด ้ 

จากสภาพการณ์ทัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา การจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความ
คดิเหน็ของนกัศกึษาใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรม
การเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน โดยผลวจิยัทีไ่ด ้สามารถเป็น
ขอ้มลูส าหรบัผูบ้รหิารและอาจารย ์ตลอดจนเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง ในการพจิารณาน าขอ้มลูทีไ่ด้
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนจดัการเรยีนการสอน ปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอน และ
การใหบ้รกิารนกัศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษาและสงัคมต่อไป 

 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดความมุง่หมาย ดงันี้ 
1. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น 6 
ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดั
และประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้น จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 

ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
ผลของการวจิยัในครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูบ้รหิาร อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจน

บุคลากรทีผู่เ้กี่ยวขอ้งทุกฝา่ยของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ีโดยสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดน้ าไปใชพ้จิารณาก าหนดนโยบาย  เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการ
เรยีนการสอน วางแผนการจดัการเรยีนการสอน การบรหิารหลกัสตูร และการใหบ้รกิารนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตรใีหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้การวางแผนงานในอนาคต ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัศกึษาและสงัคมในปจัจบุนั 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ประชำกร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีชัน้ปีที ่1-4 ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่2 
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ปีการศกึษา 2555 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 407 คน สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์จ านวน 222 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 629 คน 

 
ตวัแปรท่ีศึกษำ 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
1.1  เพศ จ าแนกเป็น 

1.1.1  ชาย 
1.1.2  หญงิ 

1.2  ชัน้ปีทีศ่กึษา จ าแนกเป็น 
1.2.1  ชัน้ปีที ่1 
1.2.2  ชัน้ปีที ่2 
1.2.3  ชัน้ปีที ่3 
1.2.4  ชัน้ปีที ่4 

1.3  สาขาวชิา จ าแนกเป็น 
1.3.1  วทิยาการคอมพวิเตอร ์
1.3.2  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.4  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ าแนกเป็น 
1.4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสงู  
1.4.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัปานกลาง  
1.4.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต ่า  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลย ี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา ใน 6 ดา้น 
คอื 

2.1  ดา้นหลกัสตูร 
2.2  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
2.3  ดา้นผูเ้รยีน 
2.4  ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
2.5  ดา้นการวดัและประเมนิผล 
2.6  ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
 

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
1. ความคดิเหน็ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ ความเขา้ใจ ของบุคคลต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด ที่

สามารถ แสดงออกมาเป็นค าพดู ความเหน็หรอืการเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการวจิยัน้ี 
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หมายถงึ ความรูส้กึหรอืความเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2. การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ กระบวนการด าเนินการเรยีนการสอนทีม่คีวามเป็น
ระบบ และมคีวามสมัพนัธก์นัระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูต้ามจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ ในการวจิยัน้ี หมายถงึ การด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรใีน 6 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน  

2.1 ดา้นหลกัสตูร หมายถงึ แผนการเรยีนการสอนหรอืขอ้ก าหนด รวมถงึรายละเอยีด
ค าแนะน าเกี่ยวกบัหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน หลกัสตูรประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์โครงสรา้ง จ านวนหน่วย
กติในรายวชิา เนื้อหาวชิา ล าดบัความยากงา่ยของเนื้อหาในแต่ละรายวชิา การจดัเนื้อหาในแต่ละ
รายวชิาใหเ้หมาะสมกบัระดบัความรูข้องนกัศกึษา สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม  สอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการของนกัศกึษา วธิกีารสอนชดัเจน มกีารบรูณาการเน้ือวชิาเรยีนกบัประสบการณ์การ
ท างานของผูส้อน เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หผู้เ้รยีน การปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามสภาพการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน หมายถงึ การปฏบิตัตินของผูท้ าหน้าทีใ่นการถ่ายทอดความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์ต่างๆ จากผูส้อนสู่ผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสมกบัรายวชิาและระดบัการเรยีนการสอน 
มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้การใชเ้ทคนิคการสอน การใชส้ื่อ
ประกอบ   การเรยีนการสอน ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ มจีติวทิยาใน
การสอน บุคลกิภาพของผูส้อน การสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมแก่นกัศกึษาในการสอน เปิด
โอกาสใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร ์การตรงต่อเวลา การดูแลเอาใจใส่รบั
ฟงัความคดิเหน็นกัศกึษา และการตดิตามผลการเรยีน 

2.3 ดา้นผูเ้รยีน หมายถงึ การด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัสมคัร การคดัเลอืกนกัศกึษา 
การปฐมนิเทศ .ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแผนการศกึษา ศกัยภาพในการเรยีนและความถนดัของ
ผูเ้รยีน ทศันคตต่ิอการเรยีน ความมวีนิัย พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน การเขา้รว่ม
กจิกรรมของมหาวทิยาลยัและคณะ การส่งเสรมิใหม้ทีกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม การจดัอาจารยใ์ห้
ค าปรกึษา การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์และการตดิตามผลนกัศกึษาทีส่ าเรจ็
การศกึษา 

2.4 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน หมายถงึ การด าเนินการเกีย่วกบัการเรยีนของ
นกัศกึษาและการสอนของอาจารย ์ประกอบดว้ย การจดัปฏทินิการศกึษา การจดัแผนการสอน การ
จดัตารางเรยีน ตารางสอบ เอกสารประกอบการเรยีนการสอน การจดัวทิยากรบรรยายพเิศษ 
อาจารยแ์ละนกัศกึษาไดร้ว่มก าหนดกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะต่อการประกอบอาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
กจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเหมาะสมกบัระดบัความรูข้องนกัศกึษา และการจดั
กจิกรรมเสรมินอกหลกัสตูร 
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2.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล หมายถงึ การด าเนินการหรอืกจิกรรมการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาทีค่รอบคลุมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ เกณฑก์าร
วดัและประเมนิผล การแจง้วธิกีารวดัและประเมนิผลแก่นักศกึษา วธิกีารวดัและประเมนิผลเหมาะสม
กบัเนื้อหาทีเ่รยีน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ลกัษณะของขอ้สอบทีใ่ช้  การแจง้ผลการ
สอบและการปฏบิตังิานนกัศกึษา การตดัสนิผลการเรยีนของนกัศกึษาอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้และการน าผลการประเมนิความรูไ้ปปรบัปรุงการเรยีนการสอน 

2.6 ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน หมายถงึ การจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสรมิการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษา ประกอบดว้ย อาคารเรยีน หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญ
ประจ าหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษา หอ้งสมดุ ต ารา หนงัสอื วารสาร ทัง้
ภาษาไทยและต่างประเทศ สื่อเทคโนโลย ีสื่ออุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั รวมทัง้ระบบเครอืขา่ย 
Network พรอ้มใชง้านและเพยีงพอส าหรบัใชใ้นการเรยีนการสอน สื่อการเรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้ง
การเรยีนรูส้ าหรบันกัศกึษานอกชัน้เรยีน รวมทัง้อาณาบรเิวณในการท ากจิกรรม และบรรยากาศที่
เสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรคแ์ก่นกัศกึษา 

3. นกัศกึษา ในการวจิยันี้ หมายถงึ ผูท้ีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีชัน้ปีที ่1-4 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2555 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการวจิยัครัง้น้ี หมายถงึ ผลการเรยีนของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยพจิารณา
จากระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมนบัจนถงึภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2555 โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คอื 

4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสงู หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ตัง้แต่ 3.25  
ขึน้ไป 

4.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัปานกลาง หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 
ระหว่าง 2.51- 3.24 

4.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต ่า หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 2.50 หรอื 
ต ่ากว่า 

 
 

สมมติุฐำนกำรวิจยั 
1. นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั

ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นแตกต่างกนั 
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2. นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นแตกต่างกนั 

3. นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในสาขาวชิาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม
และในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

4. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น
แตกต่าง 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามล าดบั

สาระ ดงันี้ ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรยีนการสอน องคป์ระกอบของการจดัการ
เรยีนการสอนทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การศกึษาตวัแปรทีม่ผีลต่อการจดัการ
เรยีนการสอน และการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 

ความหมายของการจดัการเรียนการสอน 
นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนการสอนไว้ ดงันี้ 
ทศินา แขมมณี (2546: 4-5) ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 

วตัถุประสงคใ์นการเรยีนการสอน สาระเนื้อหาทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน วธิกีาร/กระบวนการทีใ่ชใ้น
การเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน สื่อและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 
ส่วน วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2543: 10) ใหค้วามหมายว่า การจดัการเรยีนการสอน คอื 
กระบวนการด าเนินการดา้นการเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหเ้กดิผลทีเ่ป้าหมาย คอื 
ผูเ้รยีน ซึง่มอีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ หลกัสตูร วธิกีารเรยีนการสอน การประเมนิผล เป็นต้น 
ในขณะที ่สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2544: 11) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเรยีนการสอน 
หมายถงึ การจดักจิกรรมประสบการณ์หรอืสถานการณ์ใดๆ ที่มคีวามหมายกบัผูเ้รยีน ใหผู้้เรยีน
ได้ลงมอืปฏบิตั ิและปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่เหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการสงัเกต วเิคราะห์ ปฏบิตั ิสรุป 
เพื่อสรา้งนิยามความหมายและผลติองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ท าใหเ้กดิการเรยีนรูทุ้กดา้นอย่างสมดุล 
นอกจากนี้ อนิทริา บุณยาทร (2542: 4) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนการสอน คอื กระบวนการในการจดั
มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยครแูละนกัเรยีนรว่มกนัจดักจิกรรม ทัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร การทีจ่ะพฒันาใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะดงักล่าว ผูส้อนจะตอ้งมจีดุมุง่หมายของ
การสอน มวีธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาและลกัษณะของผูเ้รยีน มจีติวทิยาเพื่อจะไดเ้ขา้ใจลกัษณะ
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน รูจ้กัใชส้ื่ออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาทีส่อน ตลอดจน
สามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ กระบวนการด าเนินการเรยีนการสอนทีม่ ี
ความ สมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกนัอยา่งเป็นระเบยีบ ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของการจดัการเรยีน 
การสอนเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้ป็นไปตามจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว ้ 



16 
 

ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอน 
การจดัการเรยีนการสอนมคีวามส าคญั และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน

ใหม้คีุณภาพ นอกจากนี้ ยงัเป็นแนวทางส าหรบับุคลากรไดป้ฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ระบบการเรยีนการสอนควรเน้นความแตกต่างของแต่ละบุคคล รปูแบบและวธิกีารเรยีนการสอนควร
จดัใหเ้ป็นระบบจะช่วยใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 4-5) ไดก้ล่าวถงึ ความส าคญัของการจดัการเรยีน
การสอนในระดบัอุดมศกึษา ดงันี้ 

1. การสรา้งองคค์วามรู ้การถ่ายทอดศาสตรส์าขาใดในระดบัอุดมศกึษา ท าใหเ้กดิการ
วจิยั คน้ควา้ สบืทอดความรูอ้อกไปอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ ผดิกบัศาสตรบ์างสาขาทีไ่ม่มกีารเรยีน
การสอน อาจท าใหค้วามรูน้ัน้ลบเลอืนไปจากสงัคม จนอาจไมม่ผีูใ้ดทราบเรือ่งนัน้ต่อไป การใหม้ ี
การเรยีนการสอนจงึเป็นการพฒันาศาสตรใ์หม้คีวามลกึซึง้และเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ 

2. การสรา้งบณัฑติ การเรยีนการสอนจะแยกออกจากกนัไมไ่ด้ เพราะบทบาทของ 
การสอนคอื มุง่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ การสอนจงึมคีวามส าคญัต่อการสรา้งบณัฑติในสองลกัษณะ คอื 
สรา้งผูท้ีม่คีวามรอบรูท้างวชิาชพีและวชิาการ ท าใหเ้ขา้ใจศาสตร ์เพื่อเป็นพืน้ฐานในการประกอบ
อาชพีในอนาคต นอกจากสรา้งคนใหเ้ป็นผูรู้แ้ลว้ การสอนกย็งัท าใหค้นมคีวามคดิและพฤตกิรรมที่
ถูกตอ้งยอมรบัไดใ้นสงัคม โดยเฉพาะผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษายอ่มเป็นทีพ่ึง่ของ
ครอบครวั ทีพ่ึง่ของสงัคมและประเทศชาต ิเนื่องจากไดร้บัความรูแ้ละการอบรมมาเพยีงพอทีบุ่คคล
นัน้ จะสามารถด ารงชวีติทีม่คีุณค่ามอีาชพีทีสุ่จรติและท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมไดม้ากกว่าผูท้ีม่ ี
ความรูน้้อย การพฒันาวชิาชพีชัน้สงู การสอนระดบัอุดมศกึษาท าใหว้ชิาชพีไดร้บัการพฒันาไปสู่
ระดบัสากล เนื่องจากการสอนในระดบันี้จ าเป็นตอ้งไดผู้ท้ีม่คีวามรูส้งูมาช่วยกนัถ่ายทอดศาสตร์ แต่
ละปีจงึมกีารพฒันาบุคคลเขา้สู่วงการวชิาชพีเพิม่ขึน้ ท าใหบุ้คคลเหล่านัน้มสี่วนธ ารง เผยแพร่ 
พทิกัษ์วชิาชพีไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ การสรา้งสงัคมทีด่ ีเชื่อกนัว่าสถาบนัอุดมศกึษาเป็นแหล่งที่
จะผลติคนด ีคนเก่งออกไปสู่สงัคม ดงันัน้ การสอนทีมุ่ง่ใหท้ัง้ความรูแ้ละคุณธรรมแก่ผูเ้รยีน คอื การ
สรา้งสงัคมทีด่เีพิม่ขึน้ โดยทีบ่ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาออกไปจะช่วยเป็นผูช้ี้น าสงัคม ท าตวัเป็น
ตวัอยา่ง และท าใหส้งัคมไดพ้ฒันาไปสู่มาตรฐานชวีติทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

ส านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั (2543: 155; 176) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอน
เป็นงานส าคญัและเป็นงานหลกัของสถาบนัอุดมศกึษา เนื่องจากทุกสถาบนัการศกึษามจีุดมุง่หมาย
ใหก้ารเรยีนการสอนประสบผลส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ โดยการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน
นัน้ ตามแผนพฒันาการอุดมศกึษาระยะยาว ไดร้ะบุไวว้่า การพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรและการ
เรยีนการสอน เป็นไปเพื่อสรา้งบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละคุณธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายทีต่อ้งใหค้วามส าคญั
ล าดบัสงูสุด ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูค้วรมุง่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูด้า้นเนื้อหาสาระ พฒันาทกัษะ 
กระบวนการคดิ เตรยีมการเพื่อเผชญิสถานการณ์ รวมถงึการประยกุตค์วามรูเ้พื่อป้องกนัและ 
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แกป้ญัหา เน้นการศกึษาตลอดชวีติ สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัประสบการณ์เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรู ้หลกั 4 ประการ ของยเูนสโก คอื การเรยีนเพื่อรู ้การเรยีนรูเ้พื่อปฏบิตัไิดจ้รงิ การเรยีนรูเ้พื่อ
อยูร่ว่มกนั และการเรยีนรูเ้พื่อชวีติ  

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิปีพุทธศกัราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวไวว้่า 
การศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีน 
มคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ มาตรา 24(5) ก าหนดใหผู้ส้อนจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนสามารถใช้
การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนดัและความแตกต่างของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิและ
การประยกุตใ์ชใ้หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพ เกดิจติวทิยาศาสตรแ์ละเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (ศรมีงคล เจรญิรตัน์. 2547: 63-66) 

สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนมคีวามส าคญั และเป็นหวัใจหลกัของการบรหิารงาน
วชิาการของสถาบนัการศกึษา การพฒันาบณัฑติใหม้คีวามรูแ้ละคุณธรรม เป็นผูช้ีน้ าสงัคม พฒันา
ไปสู่มาตรฐานชวีติทีด่มีคีุณภาพตามความมุง่หมายทีส่ถาบนัก าหนด ถอืไดว้่า การจดัการเรยีนการ
สอนบรรลุวตัถุประสงค ์

 
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอน 

ทบวงมหาวทิยาลยั (2544: 9-10) ไดก้ าหนดองคอ์งคป์ระกอบของการจดัการเรยีนการสอน
ในระดบั อุดมศกึษาใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หลกัสตูร 
อาจารยผ์ูส้อน กระบวนการเรยีนการสอน นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล และปจัจยัเกือ้หนุน ซึง่
สอดคลอ้งกบั อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544: 41) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนการสอนในระดบั 
อุดมศกึษา จ าเป็น ตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบของการเรยีนการสอน อนัเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัใน
การทีจ่ะส่งเสรมิใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ซึง่การจดัการเรยีนการสอน
ตามองคป์ระกอบของคุณภาพการศกึษาทีต่อ้งพจิารณา มดีงันี้  

1. ดา้นหลกัสตูร 
2. ดา้นผูส้อน 
3. ดา้นผูเ้รยีน 
4. ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 12-14) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนเป็นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน องคป์ระกอบของการเรยีนการสอนจะตอ้งใหค้วามส าคญั มดีงันี้ 
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1. ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มคีวามสนใจบทเรยีนที่
แปลกใหม ่มคีวามคดิ มอุีดมการณ์ มสีตปิญัญา ตอ้งการน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั และ
ช่วยเหลอืสงัคมได ้นอกจากนี้ ยงัเป็นผูม้พีืน้ฐานทางวชิาการ จากสถาบนัศกึษาต่างกนัรวม ทัง้
ทศันคตแิละพืน้ฐานชวีติครอบครวั ผูส้อนจงึควรท าความเขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รยีน พยายาม
ท าใหผู้ส้นใจในบทเรยีนและมคีวามมุง่มัน่ในการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหส้ าเรจ็ 

2. ผูส้อนมบีทบาทส าคญัมากในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และประสบการณ์
ต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีนผูส้อนมอีทิธพิลอยา่งมากในการท าใหก้ารเรยีนการสอนเกดิผลด ีซึง่ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กบั 1) บุคลกิภาพ ไดแ้ก่ กริยิาท่าทาง การพูดจา น ้าเสยีง การแสดงออกต่างๆ สุขภาพกาย
สุขภาพจติ ทศันคตต่ิออาชพี คุณธรรมจรยิธรรม ความอดทนและความเสยีสละ 2) ความรู ้ผูส้อน
จะตอ้งมคีวามรูท้างวชิาการ สามารถสอนอธบิายหลกัเกณฑ ์ทฤษฎแีละขอ้มลูวชิาการต่างๆ รวมทัง้
เป็นผูท้ีใ่ฝรู่ ้ตดิตามขา่วสารทางวชิาการสม ่าเสมอ เป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการแก่ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งด ี 3) วธิี
สอน ผูส้อนจะตอ้งสามารถใชว้ธิสีอน การถ่ายทอดความรู ้ความคดิแก่ผูเ้รยีนไดอ้ย่างเหมาะสมและ
น่าสนใจ และตอ้งมคีวามมัน่ใจทัง้ดา้นความรู ้และวธิกีารสอน จงึสามารถด าเนินการเรยีนการสอนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. อุปกรณ์ ผูส้อนควรรูจ้กัเลอืกอุปกรณ์ประกอบการสอนทีส่อดคลอ้งและเหมาะสม
กบับทเรยีน เช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนต่างๆ สื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ารแนะน าแหล่ง
การศกึษาคน้ควา้ การศกึษานอกสถานที ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและ
เหมาะสมกบัรายวชิา สิง่เหล่านี้จะเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีน มคีวามสนใจ 
และกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้ 

4. สิง่แวดลอ้ม สภาพหอ้งเรยีน เกีย่วกบัขนาดของหอ้งเรยีน โต๊ะ เกา้อี ้แสงสว่าง 
เสยีง การระบายอากาศในหอ้งเรยีนทีใ่ชก้ารสอนรายวชิา ทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิหรอืส าหรบั
การสอน กลุ่มใหญ่ และกลุ่มเลก็ หากไมอ่ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะจะเป็นปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนทัง้ต่อผูส้อนและผูเ้รยีน เป็นอุปสรรคต่อการสอนทีม่คีุณภาพ 

5. เงือ่นไขอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลต่อคุณภาพ เช่น การจดัรายวชิาทีไ่มเ่หมาะสมกบัการ
เรยีนในช่วง เวลาต่างๆ ของวนั หรอืการจดัรายวชิาไมเ่ป็นไปตามล าดบัความยากง่าย หรอืรายวชิา
ก่อน-หลงัทีค่วรจะเป็น หรอือาจมปีญัหาจากหลกัสตูรทีก่ าหนด เน้ือหาสาระไมเ่หมาะสมกบัหน่วยกติ 
หรอืเวลาทีก่ าหนดใหเ้รยีน ท าใหส้่งผลต่อผูส้อน ตอ้งเรง่สอนใหจ้บทนัเวลา สิง่เหล่านี้เป็นผลกระทบ
ต่อการสอน 

พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา และทพิยรตัน์ สเีพชรเหลอืง (2543: 
38) ไดส้รปุปจัจยัการจดัการเรยีนการสอนไว ้6 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ การมสี่วนร่วม จรยิธรรม สุขภาพ
กายและจติ ความพรอ้ม ความเอาใจใส่ ทศันคต ิวุฒภิาวะ พืน้ฐานครอบครวั และการแขง่ขนั 

2. ดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ สุขภาพกายและจติ จรยิธรรม ทศันคต ิความรูใ้นวชิาชพี 
บุคลกิภาพ ลลีาการสอนและใฝรู่ใ้ส่ใจ และความพรอ้ม 
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3. ดา้นหลกัสตูร ไดแ้ก่ เนื้อหาวชิา วธิกีารสอน เทคนิคการสอน การวดัและ
ประเมนิผลและเวลาทีจ่ดัสอน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัการ เช่น จ านวนนกัศกึษา ความรว่มมอื 
สวสัดกิาร การตดิตามผล นโยบาย สถานที ่บุคลากร งบประมาณ สภาพสงัคม ความมชีื่อเสยีงของ
มหาวทิยาลยั และบรรยากาศ 

5. สื่อการสอน ไดแ้ก่ ความทนัสมยั และการเลอืกใชส้ื่อ 
6. แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ  

ปรชัญา เวสารชัช ์(2545: 13) ไดก้ล่าวถงึ การก าหนดองคป์ระกอบการจดัการเรยีนการ
สอนไว ้ไดแ้ก่ 

1. สาระเนื้อหาในการเรยีนการสอน คอื การจดัท าหลกัสตูรเป็นตวัก าหนดเนื้อหา
สาระเนื้อหาสาระในการเรยีนการสอนควรทนัสมยั เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

2. คร ูผูส้อน หรอืผูใ้หก้ารเรยีนรู ้ผูถ่้ายทอดเนื้อหาสาระ ไดแ้ก่ ครแูละอาจารยต์อ้ง
ไดร้บัการศกึษาอบรมมาทัง้ในดา้นเน้ือหาและวธิกีารถ่ายทอด เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรูแ้ละ
สาระวชิาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. สื่อและอุปกรณ์ส าหรบัการเรยีนการสอน เช่น อาคาร สถานที ่อุปกรณ์ใน
หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เครือ่งคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ สื่อและอุปกรณ์เป็นส่วนประกอบทีจ่ าเป็นส าหรบั
การจดัการเรยีนการสอน จงึตอ้งมปีรมิาณอย่างเพยีงพอ อยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 

4. รปูแบบวธิกีารเรยีนการสอน ผูส้อนควรเลอืกใชร้ปูแบบวธิกีารเรยีนการสอนให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม จ าเป็นตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคป์ระกอบกบัการท าความเขา้ใจ
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

5. ผูบ้รหิารและบุคลากรทีท่ าหน้าทีส่นบัสนุนการศกึษา ในการจดัการเรยีนการสอน 
ตอ้งมผีู ้รบัผดิชอบทีอ่าจไม่ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดโดยตรง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ซึง่มหีน้าทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนทีต่นรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปโดยเรยีบรอ้ยน าไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการ 

6. เงนิทุนสนบัสนุน การจดัการเรยีนการสอนเป็นเรือ่งของการลงทุน ซึง่ผูล้งทุนอาจ
เป็นรฐับาลในฐานะผูร้บัผดิชอบการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เงนิทุนจงึเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีช่่วย
ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเกดิผลตามเป้าหมาย 

7. สถานทีศ่กึษาและบรรยากาศแวดลอ้ม สิง่ทีผู่บ้รหิารและผูจ้ดัการเรยีนการสอน
ตอ้งดแูล คอื การมสีถานที ่หอ้งเรยีนและบรรยากาศแวดลอ้มทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนให้
เพยีงพอเหมาะสม และปลอดภยัซึง่เป็นสิง่ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 

8. ผูเ้รยีน ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีสุ่ดของการเรยีนการสอน เพราะผูเ้รยีนเป็น
เป้าหมายหลกัของการจดัการเรยีนการสอนโดยมปีรชัญาพืน้ฐานส าคญัคอื ทุกคนตอ้งเป็นส่วน
ส าคญัของการจดัการเรยีนการสอน 
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สรปุไดว้่า องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนการสอนเป็นปจัจยัส าคญั ในการส่งเสรมิการให้
การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล หากมกีารจดัอยา่งเป็นระบบและสมัพนัธก์นั จะ
สามารถพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของการศกึษา ซึง่องคป์ระกอบของการ
จดัการเรยีนการสอน 6 ดา้น ทีแ่สดงถงึคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้น
ปจัจยัเกือ้หนุนมดีงัน้ี 

ด้านหลกัสตูร  
ความหมายของหลกัสูตร 
หลกัสตูรเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการจดัการศกึษา ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ

การศกึษา หลกัสตูรเป็นสิง่ทีก่ าหนดสาระวชิาการและประสบการณ์ต่างๆ ทีผู่เ้รยีน พงึไดร้บัจาก
การศกึษาตลอดหลกัสตูร ดงัที ่กู๊ด (สุนีย ์ภู่พนัธ.์ 2546: 7; อา้งองิจาก Good. 1973: 157) ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่าหลกัสูตรไวใ้นพจนานุกรมทางการศกึษา (Dictionary of Education) ว่า 
หลกัสตูร คอื กลุ่มรายวชิาทีจ่ดัไวอ้ยา่งมรีะบบหรอืล าดบัวชิาทีบ่งัคบัส าหรบัการจบการศกึษา หรอื
เพื่อรบัประกาศนียบตัรในสาขาวชิาหลกัต่างๆ เช่น หลกัสตูรสงัคมศกีษา หลกัสตูรพลศกึษา ส่วน 
โพสเนอร ์(ปราสาท เนืองเฉลมิ. 2553: 18; อา้งองิจาก Posner. 1995)ไดส้รปุความหมายของ
หลกัสตูรไวว้่า เป็นเน้ือหาสาระหรอืวตัถุประสงคท์ีโ่รงเรยีนมหีน้าทีจ่ะตอ้งจดัใหน้กัเรยีน เป็นกลุ่ม
ยทุธศาสตรก์ารสอนทีค่รวูางแผนจะใชส้อน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้สิง่ทีใ่ชส้อนใน
โรงเรยีน ชุดวชิาทีเ่รยีน เนื้อหา โปรแกรมการเรยีน ชุดของอุปกรณ์การเรยีนการสอน ล าดบั
กระบวนวชิาจดุประสงคท์ีจ่ะน าไปปฎบิตั ิกระบวนวชิาทีศ่กึษาทุกสิง่ทุกอยา่งทีด่ าเนินการภายใน
โรงเรยีน รวมทัง้กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 

นอกจากนี้ มนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของค าว่าหลกัสตูรในลกัษณะต่างๆ ดงันี้ 
เทือ้น ทองแกว้ (2546: 52-53) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร หมายถงึ 

การวางแผน หรอืการออกแบบระบบหลกัสตูรทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Learning 
to learn) ในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ใหบ้งัเกดิคุณสมบตัติามทีส่งัคมตอ้งการ ในขณะที ่ชศูร ีสุวรรณ
โชต ิ(2544: 41-42) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร หมายถงึ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครู
กบัผูเ้รยีนและสิง่แวดลอ้มในการเรยีน รวมถงึความคาดหวงัทีค่รกู าหนดไวใ้หผู้เ้รยีนบรรลุถึง
จดุหมายปลายทาง 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 25) ไดส้รปุความหมายของหลกัสตูรไว ้3 ประการ คอื 
1. หลกัสตูรเป็นศาสตรท์ีม่ทีฤษฎ ีหลกัการและการน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน

ตามทีมุ่ง่หมายไว ้
2. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมปีจัจยัน าเขา้ (Input) เช่น คร ูผูเ้รยีน วสัดุ

อุปกรณ์ กระบวนการ (Process) คอื การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และผลผลติ (Output) คอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความส าเรจ็ทางการศกึษา เป็นตน้ 
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3. หลกัสตูรเป็นแผนการจดัการเรยีนการสอน ทีมุ่ง่ประสงคจ์ะอบรมฝึกฝนผูเ้รยีนให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

ธ ารง บวัศร ี(2542: 2) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร หมายถงึ 
ประสบการณ์ทุกๆ อยา่งทีโ่รงเรยีนจดัไวใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่เป็นมวลประสบการณ์ทุกอยา่งทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการเรยีนการสอน มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเอกสาร หลกัฐาน กระบวนการทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน การจดั
กจิกรรม สื่อวสัดุต่างๆ ทีจ่ดัขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนไปสูเ้ป้าหมายทีพ่งึปรารถนา โดยสอดคลอ้งกบั สงบ 
ลกัษณะศร ี(2542: 29) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไวว้่า หลกัสตูร หมายถงึ มวลประสบการณ์ทัง้
ปวง ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดร้บั เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในแนวทางทีพ่งึปรารถนาทัง้
พฤตกิรรมความรู ้ความคดิ ความสามารถ ทกัษะ เจตคต ิและค่านิยมต่างๆ โดยก าหนดแนวทาง 
จดุมุง่หมาย โครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และกจิกรรมทีก่ าหนดใหโ้รงเรยีนปฏบิตัติาม 

จากความหมายต่างๆ ดงักล่าว สามารถสรุปความหมายหลกัสตูร ไดว้่า หลกัสตูร คอื 
แนวทางในการปฏบิตัทิีส่ถานศกึษาจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความรู้
ความสามารถ เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ ด ารงชวีติในสงัคมได้ หลกัสตูรประกอบดว้ย ปรชัญา 
วตัถุประสงค ์คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา โครงสรา้งหลกัสูตร ระบบการศกึษา และรายวชิา การวดั
และประเมนิผล และการบรหิารหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมแต่ละยคุสมยัคุณลกัษณะตามความ 
มุง่หมายของการศกึษาทีว่างไว ้

ความส าคญัของหลกัสตูร 
หลกัสตูรมคีวามส าคญัในการพฒันาคุณภาพของคน เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละศกัยภาพในการ

พฒันาประเทศ จงึมปีระกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง นโยบายในการส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูร
อุดมศกึษา พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวทิยาลยั (2542: 79-80) ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทัง้รฐัและเอกชน มกีารปรบัปรงุและพฒันา
หลกัสตูรใหม้มีาตรฐานทีเ่ป็นสากล 

2. การพฒันาหลกัสตูร ใหก้ระท าทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศึกษา โดยค านึง
ทศิทางความกา้วหน้าทางวชิาชพี และความตอ้งการของประเทศดว้ย การน าทรพัยากรและองค์
ความรูต่้างๆ รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญจากฝา่ยต่างๆ มารว่มคดิ และจดัท าหลกัสตูรอย่างกวา้งขวาง 

3. ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการพฒันาหลกัสตูรไดโ้ดยอสิระตามปรชัญา และ
จดุมุง่หมายของแต่ละสถาบนั อาจจดัเป็นหลกัสตูรของตนเองเป็นการเฉพาะ หรอืจดัท าเป็นโครงการ
ความรว่มมอืระหว่างสถาบนั ทัง้ในประเทศและต่างประเทศกไ็ด้ 

4. ส่งเสรมิใหส้ถาบนั องคก์ร หน่วยงานทัง้าครฐัและเอกชน รวมทัง้สมาคมวชิาการและ
วชิาชพี ทัง้ภายในและต่างประเทศ เขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาหลกัสตูรอุดมศกึษาอยา่ง
กวา้งขวาง รวมทัง้การรวบรวมและระดมทรพัยากรทีส่ าคญั และจ าเป็นต่อการพฒันาเพื่อใหก้าร
พฒันาหลกัสตูรอุดมศกึษาเป็นไปตามเป้าหมายทีมุ่ง่หวงัไว ้
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5. ส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่ง มรีะบบการตดิตามประเมนิผลหลกัสูตร 
โดยหลกัสตูรเดมิใหม้กีารตดิตามประเมนิผลหลกัสตูรทุก 5 ปี ส่วนหลกัสตูรใหมใ่หม้กีารตดิตาม
ประเมนิผลเมือ่มกีารด าเนินการครบวงจร ตามระยะเวลาของหลกัสตูรนัน้ๆ และหลงัจากนัน้ ใหม้ี
การตดิตามประเมนิผลหลกัสตูรทุก 5 ปี โดยการตดิตามประเมนิผลควรใหผู้ท้รงคุณวุฒใินสาขาที่
เกีย่วขอ้งจากหน่วยงานภายนอกรว่มเป็นผูป้ระเมนิ เพื่อใหม้กีารน าผลประเมนิไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสตูรใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการต่อไป 

ชมพนัธุ ์กุญชร ณ อยธุยา (2540: 1) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า หลกัสตูรยงัเป็นหวัใจส าคญัของ
การศกึษา เมือ่กล่าวถงึการศกึษาไมว่่าจะเป็นระดบัใดจ าเป็นจะตอ้งกล่าวถงึหลกัสตูรควบคู่กนัไป
ดว้ยเสมอ ซึง่เปรยีบเสมอืนเครือ่งชีน้ าแนวทางว่า ควรจะด าเนินการจดัการศกึษาไปในแนวทางใด 
นอกจากนี้ ชมพนัธุ ์กุญชร ณ อยธุยา (2540: 3) ไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า หลกัสูตรแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม คอื กลุ่มแรก หมายถงึ แผนประสบการณ์การเรยีนทีเ่ป็นเอกสารหรอืโครงการการศกึษาที่
สถาบนัการศกึษาไดจ้ดัวางแผนไวเ้พื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาตามแผนหรอืโครงการ ทีก่ าหนด รวมถงึ
แผนการเรยีน เนื้อหาวชิาของรายวชิาต่าง ๆ กจิกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิผลตามทีไ่ด้
ก าหนด ส่วนกลุ่มทีส่อง ใหค้วามหมายว่า หลกัสตูร หมายถงึ ประสบการณ์การเรยีนของผูเ้รยีนที่
สถาบนัการศกึษาจดัให้ หมายรวมถงึ แผนประสบการณ์การเรยีนและการน าหลกัสตูรไปใชด้ว้ย  

สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 17) ไดใ้หค้วามส าคญัของหลกัสตูร ไวด้งันี้ 
1. หลกัสตูรเป็นเสมอืนเบา้หลอมพลเมอืงใหม้คีุณภาพ 
2. หลกัสตูรเป็นมาตรฐานของการจดัการศกึษา 
3. หลกัสตูรเป็นโครงการและแนวทางในการใหก้ารศกึษา 
4. ในระดบัสถานศกึษาหลกัสตูรใหแ้นวปฏบิตัแิก่ผูส้อน 
5. หลกัสตูรเป็นแนวทางในการส่งเสรมิความเจรญิงอกงามและพฒันาการของผูเ้รยีนตาม

จดุมุง่หมายของการศกึษา 
6. หลกัสตูรเป็นเครือ่งก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ว่า ผูเ้รยีนและสงัคมควร

ไดร้บัสิง่ใดบา้งทีเ่ป็นประโยชน์ 
7. หลกัสตูรเป็นเครือ่งก าหนดว่า เนื้อหาวชิาอะไรบา้งทีช่่วยใหผู้เ้รยีนมชีวีติอยูใ่นสงัคม

อยา่งราบรืน่ เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาตแิละบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม 
8. หลกัสตูรเป็นเครือ่งก าหนดว่า วธิกีารด าเนินชวีติของผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปดว้ยความราบรื่น

และผาสุกเป็นอยา่งไร 
9. หลกัสตูรยอ่มท านายลกัษณะของสงัคมในอนาคตว่าเป็นเช่นไร 
10. หลกัสตูรยอ่มก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤต ิทกัษะ และ 

เจตคตขิองผูเ้รยีนในอนัทีจ่ะอยูร่ว่มในสงัคมและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติ
บา้นเมอืง  

อนึ่ง ทบวงมหาวทิยาลยั (2543: 11) ไดร้ะบุ แนวทางการปฏริปูการเรยีนการสอนระดบั
อุดม ศกึษาในดา้นหลกัสตูร ดงันี้ 
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1. ควรจดัหลกัสตูรใหเ้ป็นแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ หลกัสตูรทีพ่ฒันารายวชิาเป็นชุดวชิา มี
ความยดืหยุน่และเป็นแบบกวา้ง และมคีวามหลากหลาย เช่น การเพิม่การจดัหลกัสูตรนานาชาต ิ

2. เน้นในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรในดา้นการปรบัปรงุคุณภาพและมคีวามทนัสมยั 
3. การเพิม่หลกัสตูรทางเลอืกส าหรบัจ านวนระยะเวลาในการศกึษาเป็น 5 ปี หรอืการจดั

หลกัสตูร ต่อยอดส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดส้ าเรจ็การศกึษาในสายวชิาชพีครโูดยตรง เช่น หลกัสตูรทาง 
ครศุาสตรศ์กึษาศาสตร ์

4. การจดัตัง้สมาคมวชิาชพีเพื่อดแูลคุณภาพการสอน การควบคุมมาตรฐานในการจดัการ 
ศกึษา ไดแ้ก่ ส านกังานควบคุมมาตรฐานคุณภาพกลาง 

สรปุไดว้่า หลกัสตูรมคีวามส าคญัในการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา เนื่องจาก
เป็นปจัจยัทีน่ าไปสู่เป้าหมายของการศกึษาของแต่ละสถาบนัอุดมศกึษา ท าใหก้ารศกึษามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็นแผนยุทธศาสตรท์ีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ 
ซึง่อาจารยผ์ูส้อนจะน า ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตักิารจดัการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาไดม้ี
ความรู ้ทกัษะ ความประพฤต ิมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 

ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีดี 
ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนะลกัษณะของหลกัสตูรทีด่ไีว ้ดงันี้ 
วชิยั วงษ์ใหญ่ (2543: 3) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธภิาพไว ้ดงันี้ 
1. เอกสารหลกัสตูรตอ้งมคีวามชดัเจน สมบรูณ์ทนัสมยั ชีแ้นวทางในการวางแผนและการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
2. ผูส้อนมคีุณภาพ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเจตคตทิีด่ต่ีอหลกัสตูร สามารถด าเนินการ

จดัการเรยีนการสอนไดต้รงกบัความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รยีนให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสตูร 

3. มกีารสนบัสนุนทรพัยากรทีด่ ีเพยีงพอ และเอือ้ต่อการใชห้ลกัสตูร 
4. มคีณะกรรมการบรหิารทีด่ ีด าเนินการจดัระบบบรหิารจดัการหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
5. มรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มทีจ่ะใหข้อ้มลูช่วยเหลอืแนะน าเกีย่วกบั

หลกัสตูรการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีน 
6. มบีรรยากาศทางวชิาการทีเ่อือ้ต่อการเเสวงหาความรู ้และมารยาททางสงัคมเพื่อ

เสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและทกัษะทางสงัคมของผูเ้รยีน 
7. มรีะบบควบคุมเกี่ยวกบัการใชห้ลกัสตูร และการตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
8. มกีารประเมนิหลกัสตูร ไดแ้ก่ การรวบรวมและศกึษาขอ้มลู รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลู

เพื่อตรวจสอบหลกัสตูรและตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณค่า บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ 
สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 19-20) เสนอแนะลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ ีไวด้งันี้ 
1. ตรงตามความมุง่หมายของการศกึษา 
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2. ตรงตามลกัษณะของพฒันาการของผูเ้รยีน 
3. ตรงตามลกัษณะวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละเอกลกัษณ์ของชาต ิ
4. มเีนื้อหาสาระของเรือ่งทีส่อนบรบิรูณ์เพยีงพอทีช่่วยใหผู้เ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น และมี

พฒันาการในทุกดา้น 
5. สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน คอื จดัวชิาทกัษะ และวชิาเนื้อหาใหเ้หมาะสม

กนัในอนัทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเจรญิงอกงามทุกดา้น 
6. หลกัสตูรทีด่ ีควรส าเรจ็ขึน้ดว้ยความรว่มมอืของทุกฝ่าย 
7. หลกัสตูรทีด่ ีตอ้งยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ต่างๆ เช่น ความ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม ความเป็นอยู่ การด ารงชวีติ และทรพัยากรธรรมชาต ิความเปลีย่นแปลงทาง
วฒันธรรมอนัแสดงลกัษณะของสงัคม ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ความเปลีย่นแปลงทาง
ปรชัญาการศกึษา ทางจติวทิยา ในจดุประสงคข์องการศกึษาซึง่มุง่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมสีจัการแห่ง
ตนมมีนุษยสมัพนัธ ์มปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ ความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงทีด่ ีววิฒันาการ
ทางดา้นอุตสาหกรรม ระบบการปกครอง และภาวะความเป็นอยูข่องสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป การ
บรหิารการศกึษา อุปกรณ์โสตทศันศกึษา และวธิสีอนและการประเมนิผลการศกึษา 

8. หลกัสตูรทีด่ตีอ้งใหผู้เ้รยีน เรยีนรูต่้อเนื่องกนัไปและตอ้งเรยีงล าดบัความยากง่ายไมใ่ห้
ขาดตอนจากกนั 

9. ตอ้งเป็นประสบการณ์ทีเ่กี่ยวกบัชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาส
แกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติ เพื่อใหม้คีวามเป็นอยูอ่ยา่งผาสุก 

10. ตอ้งเพิม่พนูและส่งเสรมิทกัษะเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นของผูเ้รยีน 
11. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ทกัษะ เจตคต ิความคดิรเิริม่ มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์น

การด าเนินชวีติ 
12. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนท างานอย่างอสิระ และท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ เพื่อพฒันาใหรู้จ้กั

การอยู่รว่มกนัในสงัคมประชาธปิไตย 
13. บอกแนวทาง วธิสีอนและอุปกรณ์สื่อการสอนประกอบเนื้อหาสาระทีส่อนไวอ้ยา่ง

เหมาะสม 
14. มกีารประเมนิผลหลกัสตูรตลอดเวลา เพื่อทราบขอ้บกพรอ่งในอนัทีจ่ะปรบัปรงุใหด้ี

ยิง่ๆ ขึน้ 
15. ตอ้งจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ ความเขา้ใจ และมโีอกาสแก้ปญัหาต่าง 

ๆ โดยเฉพาะปญัหาครอบครวั ชุมชนและประเทศชาต ิ
16. ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแกป้ญัหา 
17. ตอ้งจดัประสบการณ์ทีม่คีวามหมายต่อชวีติของผูเ้รยีน 
18. ตอ้งจดัประสบการณ์และกจิกรรมหลาย ๆ อยา่ง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืก

อยา่งเหมาะสมตามความสนใจ ความตอ้งการ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
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19. ตอ้งวางกฎเกณฑไ์วอ้ยา่งเหมาะสมแก่การน าไปปฏบิตัแิละสะดวกแก่การวดัและ
ประเมนิผล 

นอกจากนี้ บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: ค าน า) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า หลกัสตูรทีด่ตีอ้งสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและสงัคม สามารถยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม มคีวามหมายต่อชวีติ
ผูเ้รยีน และเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม และหลกัสตูรทีด่จีะตอ้งสรา้งขึน้ดว้ย
ความรว่มมอืของทุกฝ่าย 

สรปุไดว้่า หลกัสตูรทีด่ ีคอื หลกัสตูรทีม่จีดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาและส่งเสรมิความเป็น
คนใหส้มบูรณ์ในทุกๆ ดา้น ทัง้คุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ทกัษะทางปญัญา  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้นี้ หลกัสตูรจะตอ้งมคีวามทนัสมยั มุง่พฒันาความเป็นสากลและเหมาะสมกบัสภาพ
สงัคมในปจัจบุนั 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
องคป์ระกอบของหลกัสตูร เป็นสิง่ส าคญัในการจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากท าใหผู้ใ้ช้

หลกัสตูรทราบแนวทางในการน าหลกัสตูรไปใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเจตนารมณ์ของ
หลกัสตูร ดงัที ่ปทปี เมธาคุณวุฒ ิ(2545: 1) ไดก้ล่าวถงึหลกัสตูร คอื แผนของการเรยีนการสอนที่
ประกอบดว้ยจดุมุง่หมายของการศกึษา และวธิกีารเพื่อบรรลุจดุมุ่งหมายซึง่หมายถงึ การพจิารณา
คดัเลอืก จดัรวบรวม เรยีบเรยีงเนื้อหาวชิา และประสบการณ์ ตลอดจนการประเมนิผล เพื่อใหผู้เ้รยีน
เป็นบุคคลทีม่สีตปิญัญาและคุณธรรม สามารถน าความรูม้าแก้ปญัหาและสรา้งสรรคใ์นส่วนวชิาการ
วชิาชพี การด ารง ชวีติ และหลกัสตูรยงัเป็นหวัใจของการจดัการอุดมศกึษา ทีจ่ะเป็นตวัชีใ้หเ้หน็ถงึ
สภาพการจดัด าเนินการของแต่ละสถาบนัทีม่คีวามแตกต่างกนัไดด้ว้ย ซึง่องคป์ระกอบของหลกัสตูร
ม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การศกึษาทัว่ไป (General Education) ในส่วนทีเ่รยีกว่า หมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไป 2) การศกึษาวชิาเฉพาะ (Specialized Education) ทีเ่รยีกชื่อในหลกัสูตรว่า หมวด
เฉพาะหรอืวชิาชพี ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัของหลกัสตูร ทีเ่น้นเพื่อการพฒันาคนและก าลงัคนตาม
จดุมุง่หมายของการศกึษา หลกัสตูรอกีสองส่วนทีม่กัจะถูกมองขา้มไปกค็อื 3) การศกึษาเพิม่เตมิ 
(Exploratory Education) และ 4) การศกึษาเสรมิ (Enrichment Education) การพฒันาหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบัสองส่วนน้ีโดยทัว่ไปมกัจะจดัออกมาในลกัษณะหมวดวชิาเลอืกเสร ีในขณะที่ ทาบา 
(ปราสาท เนืองเฉลมิ. 2553: 21 อา้งจาก Taba. 1962: 10) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบหลกัสตูรที่
ส าคญัม ี4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ จดุมุง่หมายของหลกัสตูร (Aim and specific objectives) เนื้อหา
สาระของหลกัสตูร (Content) กจิกรรมและรปูแบบการเรยีนการสอน (Learning and teaching 
implies) และการวดัประเมนิผล (Evaluation) นอกจากองคป์ระกอบ 4 ส่วนนี้แลว้ บุญชม ศรสีะอาด 
(2546: 12) ไดเ้สนอว่า หลกัสตูรอาจเพิม่องคป์ระกอบอื่นเขา้ไปกไ็ด ้เช่น หลกัการหรอืแนวทางซึง่จะ
น าไปสู่จดุหมายของหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร ซึง่เป็นการก าหนดกลุ่มวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ใน
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หลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้ก าหนดขึน้ส าหรบัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดคุณภาพของผูเ้รยีนเมือ่
เรยีนจบหลกัสตูร การประกนัคุณภาพของหลกัสตูรและสื่อการเรยีนรู้ 

วชิยั วงษ์ใหญ่ (2543: 3) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาปฏริปูหลกัสตูรระดบัอุดม 
ศกึษา ดงันี้ 

1. การเตรยีมการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทางดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัน ามาใชเ้ป็น
ฐานขอ้มลูในการพฒันาหลกัสตูร เพื่อตอ้งการทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความตอ้งการในการจดั
การศกึษา เช่น สภาพของสงัคมทีต่อ้งการจดัการศกึษาในปจัจบุนัและแนวโน้มในอนาคต เพื่อได้
บณัฑติออกไปบรกิารและสรา้งสรรคส์งัคม 

2. การวางแผน การควบคุมก ากบัดแูล การจดัระบบขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนโดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนตามลกัษณะธรรมชาตกิารเรยีนรูแ้ละตอบสนองเจตนารมณ์
ของหลกัสตูร หลกัการบรหิารหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ 

2.1 เอกสารหลกัสตูร มคีวามชดัเจน สมบรูณ์ ทนัสมยั ชีแ้นวทางในการวางแผนจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

2.2 ผูส้อนมคีุณภาพ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเจตคตทิีด่ต่ีอหลกัสตูร สามารถ
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนไดต้รงกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน บรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสตูร 

2.3 ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มเกี่ยวกบัความรูท้กัษะพืน้ฐาน พรอ้มทีจ่ะเรยีนในหลกัสตูรที่ 
จดัไว ้

2.4 มบีรกิารสนบัสนุน มทีรพัยากรหลกัสตูรทีด่แีละเพยีงพอทีเ่อือ้ต่อการใชห้ลกัสตูร 
2.5 มคีณะกรรมการบรหิารทีด่ ีและด าเนินการจดัระบบบรหิารจดัการหลกัสตูรอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
2.6 ระบบอาจารยท์ีป่รกึษามปีระสทิธภิาพ พรอ้มทีจ่ะใหข้อ้มลูและช่วยเหลอืแนะน า

เกีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนกบัผูเ้รยีน 
2.7 มบีรรยากาศทางวชิาการทีเ่อือ้อ านวยต่อการแสวงหาความรู้ และมรรยาททาง

สงัคมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและทกัษะทางสงัคมของผูเ้รยีน 
2.8 มรีะบบควบคุมเกี่ยวกบัการใชห้ลกัสตูร การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
3. การประเมนิหลกัสตูร คอื การรวบรวมและศกึษาขอ้มลูรวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อ

ตรวจสอบหลกัสตูรและตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณค่าบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ การประเมนิ
หลกัสตูรเป็นขัน้ตอนส าคญัในการพฒันาหลกัสตูรตอ้งมกีารประเมนิเป็นระยะๆ เพื่อลดปญัหาที่
อาจจะเกดิขึน้เมือ่ใชห้ลกัสตูรจรงิ 
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เกณฑม์าตรฐานและโครงสร้างหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 (ส านกัมาตรฐานและประเมนิผล

อุดมศกึษา. 2555: ออนไลน์) สรปุไว ้ดงันี้ 
1. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร มุง่ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัแผนพฒันการศกึษาของ

ชาต ิปรชัญาของการอุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัการอุดมศกึษาและมาตรฐานวชิาการและ
วชิาชพีของสาขา วชิานัน้ๆ โดยมุง่เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีวามรอบรูท้ ัง้าคทฤษฏีภาคปฏบิตั ิ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ย่าง
เป็นระบบ หมัน่แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และสามารถตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมทัง้
ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณธรรมและจรยิธรรม 

2. ระบบการจดัการศกึษาใชร้ะบบทวภิาค มรีะยะเวลาในการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 
สปัดาหต่์อภาคการศกึษาปกต ิ

3. จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา หลกัสตูรปรญิญาตรศีกึษารวม ไมน้่อยกว่า
120 หน่วยกติ และอยา่งมากไมเ่กนิ 150 หน่วยกติ ใชเ้วลาในการศกึษาอย่างมากไมเ่กนิ 8 ปี
การศกึษา ส าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนเตม็เวลา และอยา่งมากไมเ่กนิ 12 ปี ส าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนไม่
เตม็เวลา  

4. โครงสรา้งหลกัสตูร ประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ หมวดวชิา
เลอืกเสร ีโดยมสีดัส่วน ดงันี้ 

4.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ครอบคลุมสาระของกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ภาษาและกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตรโ์ดยมจี านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

อนึ่ง การจดัวชิาศกึษาทัว่ไปส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) อาจไดร้บัการยกเวน้
รายวชิาทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืระดบัอนุปรญิญา ทัง้นี้ จ านวน
หน่วยกติของรายวชิาทีไ่ดร้บัการยกเวน้ เมือ่รวมกบัรายวชิาทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิในหลกัสตูรปรญิญา
ตร ีตอ้งไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกติ 

4.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพืน้ฐานวชิาชพี และ
วชิาชพี  

4.3 ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตร ี(4 ปี) ใหม้จี านวนหน่วยกติไมน้่อยกว่า 84 หน่วยกติ 
กรณทีีม่กีารจ าแนกวชิาเฉพาะออกเป็นวชิาโทไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

4.4 หมวดวชิาเลอืกเสร ีใหม้จี านวนหน่วยกติรวมไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ก็ไดใ้นหลกัสตูรปรญิญาตรตีามทีส่ถาบนัอุดมศกึษาก าหนด 

5. การคดิหน่วยกติ  
5.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีใชเ้วลาบรรยายหรอือปิรายปญัหาไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศกึษาปกต ิมคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ ระบบทวภิาค 
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5.2 รายวชิาภาคปฏบิตั ิใชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษาปกต ิมคี่าหน่วยกติเท่ากบั1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

5.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา
ปกต ิมคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

5.4 การจดัท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใด ทีใ่ชเ้วลาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษาปกต ิมคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

6. การลงทะเบยีนเรยีน ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ และไมเ่กนิ 22 
หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษาปกตสิ าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนเตม็เวลา ส่วนหลกัสตูรทีเ่รยีนไมเ่ตม็
เวลาใหล้ง ทะเบยีนเรยีนไดไ้มน้่อยกว่า 6 หน่วยกติและไมเ่กนิ 18 หน่วยกติ ในแต่ละภาคการศกึษา
ปกต ิ

สถาบนัการศกึษาใดจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น ใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนได ้ไมเ่กนิ 10 
หน่วยกติ 

จากการศกึษางานวจิยัของ อรทยั บุญช่วย (2542: 98) ทีศ่กึษาเรือ่ง การบรหิารวชิาการ
ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง พบว่า ดา้นหลกัสตูรบางสาขาวชิา ควรปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีรวมถงึความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั ธวลัรตัน์ พลเจรญิ (2646: 89) ไดศ้กึษาเรือ่งทศันะของนิสติทีม่ต่ีอ
การเรยีนการสอนวชิาศลิปศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ดา้น
หลกัสตูร นิสติมทีศันะว่า   มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นี้ การก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร
ตอ้งมคีวามชดัเจน หลกัสตูรตอ้งเปิดโอกาสใหน้ิสติมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และวรรณพร ฉตัรทอง 
(2546: 114) ไดศ้กึษาเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปของหลกัสตูรปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ดา้นหลกัสตูร อาจารยแ์ละนิสติ มคีวามคดิเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ควรมกีารบูรณาการรายวชิาในแต่ละกลุ่มใหส้ามารถเชื่อมโยงกนัได้
ต่อเนื่อง  และประยกุตก์บัการท างานในอนาคตของผู้เรยีน ส่วน ชศูร ีสะพรัง่ (2549: 119) ไดศ้กึษา
ความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า หลกัสตูร นิสติมคีวามคดิเหน็ว่าเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นี้ อาจเป็น
เพราะ การจดัรายวชิาศกึษาทัว่ไป และรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ เนื้อหาวชิาพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ความรูท้ ัว่ไปทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดใ้นรายวชิาเฉพาะเนื้อหามกีารจดัล าดบัรายวชิา
งา่ยสู่รายวชิาทีย่าก ในท านองเดยีวกบั พนม หวดัสว่าง (2542: 64) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของ
อาจารยต่์อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นโครงสรา้งหลกัสูตรควรมกีารปรบัปรงุและพฒันาอยา่งต่อเนื่อง ควรเน้นเรือ่งการน าไปใช้
ปฏบิตัใินชวีติ ประจ าวนั ควรมคีวามเด่นชดัในหลกัสตูรวชิาชพี ก าหนดจ านวนหน่วยกติในกลุ่มวชิา
ภาษาใหม้ากขึน้เพราะภาษาเป็นสิง่จ าเป็นดา้นเน้ือหาหลกัสตูรควรปรบัปรงุเนื้อหาวชิาใหม้คีวาม
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมในปจัจบุนั 
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สรปุไดว้่า องคป์ระกอบหลกัสตูรเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการจดัการเรยีนการสอนระดบัอุดม 
ศกึษา ความมุง่หมายของเนื้อหาวชิาต่างๆ ทีบ่รรจอุยูใ่นหลกัสตูรเป็นไปเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้จรญิ
งอกงามตามแนวทางทีต่อ้งการ ควรประกอบดว้ย ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ระบบการ
จดัการศกึษาโครงสรา้งหลกัสตูร เนื้อหาวชิา การน าหลกัสตูรไปใชแ้ละการประเมนิผล 

ด้านอาจารยผ์ูส้อน 
ความหมายของอาจารยผ์ู้สอน 
ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติสถาน (2525: 89) ใหค้วามหมายของค าว่า ผูส้อนว่า 

หมายถงึ ผูม้คีวามหนกัแน่น ผูค้วรแก่การเคารพของศษิยผ์ูส้ ัง่สอน ส าหรบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดใ้หค้ าจ ากดัความไวว้่า คร ูมคีวามหมายว่า บุคลากรวชิาชพีซึง่มหีน้าทีห่ลกั
ทางดา้นการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ในสถานศกึษาทัง้
ของรฐัและเอกชน ครตูอ้งเป็นผูจ้ดุประกายการเรยีนรู ้ใหก้บัผูเ้รยีน เป็นผูอ้ านวยความสะดวก เพื่อ 
ใหเ้กดิการเรยีนของผูเ้รยีน ครตูอ้งเป็นผูแ้สวงหาสาระการเรยีนตลอดจนกจิกรรมการเรยีนต่างๆ 
เพื่อสนองความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน ครไูม่ใช่ผูย้นืสอนอยูห่น้าชัน้เรยีนแบบเป็นองค์
ความรูแ้บบเบด็เสรจ็ในหอ้งเรยีนอย่างในอดตี ในขณะที ่สารานุกรมวกิพิเีดยี (2555: ออนไลน์) ได้
กล่าวว่า คร ูคอื ผูท้ีม่คีวามสามารถใหค้ าแนะน า เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางการเรยีน ส าหรบันกัเรยีน 
หรอื นกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ทัง้ของรฐัและเอกชน มหีน้าที ่หรอืมอีาชพีในการสอน
นกัเรยีนเกีย่วกบัวชิาความรู ้หลกัการคดิการอ่าน รวมถงึการปฏบิตัแิละแนวทางในการท างาน โดย
วธิใีนการสอนจะแตกต่างกนัออกไปโดยค านึงถงึพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และเป้าหมายของ
นกัเรยีนแต่ละคน นอกจากนี้ ธรีศกัดิ ์อคัรบวร ( 2544: 9–11) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าครแูละ
อาจารย ์ว่า ในสมยัโบราณในประเทศอนิเดยี เป็นค าทีส่งูมาก เป็นผูเ้ปิดประตูทางวญิญาณ แลว้กน็ า
วญิญาณใหเ้ดนิทางไปสู่คุณธรรมเบือ้งสงู เป็นเรือ่งทางจติใจโดยเฉพาะ มไิดห้มายถงึวตัถุหรอื
มารยาท หรอืแมแ้ต่อาชพี จงึมน้ีอยมาก ครนูัน้มกัจะไปท าหน้าทีเ่ป็นปโุรหติของพระราชาหรอือสิระ
ชนซึง่มอี านาจวาสนา มหีน้าทีก่ารงานอนัใหญ่หลวง ค าว่า คร ูมกัแปลกนัมาแต่เพยีงว่าเป็นผูค้วร
เคารพ หรอืมคีวามหนกั ทีเ่ป็นหนี้อยูเ่หนือศรีษะ เป็นเจา้หนี้อยูเ่หนือศรีษะคนทุกคน แต่ปจัจบุนัครู
ไดก้ลายมาเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างหนึ่ง 

ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัทีสุ่ดในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั คอื ครผููส้อน 
ดงันัน้ ครผููส้อนจ าเป็นทีจ่ะต้องท าความเขา้ใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะเรือ่งของความส าคญั ความจ าเป็น ทัง้นี้ เพราะจะช่วยในการ
ปรบัเปลีย่นแนวคดิในการจดัการเรยีนการสอน เมื่อแนวคดิเปลีย่น การกระท ายอ่มเปลีย่นตามไป
ดว้ย  การกระท าหรอืบทบาทของครผููส้อนมปีระเดน็ส าคญั (นายพนม บุญญไ์พร: 2555) ในขณะที ่
อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 4) ไดก้ล่าวว่า การสอนจะบรรลุจดุประสงคไ์ดด้ตีอ้งอาศยัทัง้ศาสตตรแ์ละ
ศลิป์ของผูส้อน ขอ้น้ีตอ้งเน้นทีส่มรรถภาพของผูส้อน ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการสอน การ
สอนจะบรรลุตามจดุประสงคไ์ดห้รอืไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัความรู ้ความสามารถของผูส้อนทัง้ดา้นวชิาการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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วชิาชพี ทกัษะ และเทคนิคการสอนเป็นส าคญั กล่าวคอื ผูส้อนตอ้งมคีวามรูด้ ี(ศาสตร)์ และมเีทคนิค
การสอนด ี(ศลิป์) 

สรปุไดว้่า อาจารยผ์ูส้อน หมายถงึ บุคลากรวชิาชพีซึง่มหีน้าทีห่ลกัทางดา้นการเรยีนการ
สอนมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ตลอดจนกจิกรรมการ
เรยีนต่างๆ เพื่อสนองความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน ในสถานศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน 
 ลกัษณะผูส้อนท่ีดี 

เฮสซองและวคีส ์(สุวฒัน์ งามยิง่. 2547: 27-28; อา้งองิจาก Hessong and Weeks.1987: 
452-457) ไดส้รปุเกีย่วกบัคุณลกัษณะของครทูีด่ไีว้ ดงันี้   

1. เป็นผูม้คีวามรอบรู ้(being knowledgable) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในวชิาการต่างๆ ซึง่
ไดศ้กึษาเล่าเรยีนมาเป็นอย่างด ีมคีวามแม่นย าในวชิาทีส่อนตลอดจนวชิาการอื่นๆ ตามสมควร 

2. เป็นผูม้อีารมณ์ขนั (being humorous) คอื เป็นผูท้ีส่ามารถสอดแทรกอารมณ์ขนั หรอื
ท าใหก้ารสอนสนุกสนาน  

3. เป็นผูม้คีวามยดืหยุ่นผ่อนปรน (being flexible) การมคีวามสามารถในการเปลีย่นแปลง
แกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นสภาพการณ์ใหเ้หมาะสมกบัการสอนได้ ครจู าเป็นตอ้งรูจ้กัยดืหยุน่ในการอบรม
สัง่สอน สามารถปรบัเปลีย่นแผนการเรยีนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไดด้ ี 

4. เป็นผูม้คีวามตัง้ใจท างานใหถ้งึขดีสุด (being upbeat) เป็นผูท้ีย่นิดใีนภารกจิทางการ
สอน จะไม่มองว่าการสอนเป็นเพยีงภารกจิทีต่อ้งรบัผดิชอบเท่านัน้ แต่จะยนิดเีมือ่ไดส้อน หรอือุทศิ
เวลาใหก้บัการท างานอย่างเตม็ที่  

5. เป็นผูม้คีวามซื่อสตัย ์(being honest) ความซื่อสตัยจ์รงิใจเป็นสิง่ทีท่ าใหศ้ษิยเ์กดิความ
เชื่อถอื ไวว้างใจ และมัน่ใจทีจ่ะปฏบิตัหิรอืกระทาตามคาสัง่สอนของครู  

6. เป็นผูม้คีวามชดัเจน (being clear and concise) สามารถท าใหผู้ท้ีส่มัพนัธด์ว้ยเขา้ใจ
ไดร้วบรดัชดัเจน เป็นผูม้คีวามสามารถในการสื่อสารทัง้การใชภ้าษาพดูและภาษาเขยีน นอกจากนี้
การปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานใดๆ กต็อ้งปฏบิตัดิว้ยความชดัเจนโปรง่ใส ถูกตอ้งตามหลกัการและ
ระเบยีบแบบแผนของราชการ  

7. เป็นคนเปิดเผย (being open) คอื เป็นคนทีไ่ม่ท าตวัลกึลบั เจา้เล่ห ์หน้าไหวห้ลงัหลอก 
แต่เตม็ใจเปิดเผยใหค้นอื่นรบัรู ้และรูจ้กัยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ยความเขา้ใจ  

8. เป็นผูม้คีวามอดทน (being patient) เป็นผูม้คีวามเพยีรพยายามหรอืขยนัขนัแขง็ 
ส าหรบัครตูอ้งมคีุณสมบตัขิอ้นี้มากเป็นพเิศษ เพราะนอกจากจะอดทนในเรือ่งอื่นๆ แลว้ยงัตอ้ง
อดทนต่อพฤตกิรรมต่างๆ ของศษิยอ์กีดว้ย  

9. เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(being a role model) ครเูป็นบุคคลทีต่อ้งกระท าตนใหเ้ป็น
แบบอยา่งทีด่ต่ีอศษิยแ์ละสงัคม ศษิยต์อ้งมแีบบอยา่งทีถู่กตอ้งดงีามเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชวีติของตน  
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10. เป็นผูส้ามารถประยกุตท์ฤษฎไีปสู่การปฏบิตัไิด้ (being able to related theory to 
practice) การนาเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาเล่าเรยีนไปใชใ้หเ้กดิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ 
บางครัง้สภาพความเป็นจรงิไมเ่หมอืนกบัทฤษฎทีีเ่รยีนมา ครตูอ้งสามารถประยกุต์ทฤษฎไีปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม  

11. เป็นผูม้คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง (being self confident) การกลา้ตดัสนิใจโดยสามารถ
เลอืกวถิทีางทีด่ทีีสุ่ดในการแกป้ญัหาต่างๆ หรอืวถิทีางทีด่ทีีสุ่ดในการกระทาต่างๆ ครตูอ้งสามารถ
พฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง โดยการสัง่สมประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการสอนใหม้าก
ทีสุ่ด ครตูอ้งเชื่อมัน่ในสิง่ทีต่นสอนดว้ย 

12. เป็นผูม้คีวามสามารถในศลิปะวทิยาการหลายๆ ดา้น (being diversified) ครทูีป่ระสบ
ความส าเรจ็จะตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในวทิยาการอื่นๆ ดว้ยความรูส้กึพเิศษเป็น
ความสามารถเฉพาะตวัทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีครอูาจจะตอ้งใชเ้พื่อช่วยใหง้านในหน้าทีค่รู มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

13. เป็นผูแ้ต่งกายเหมาะสมและมสีุขอนามยัส่วนบุคคลด ี(being well groomed and 
having personal hygiene) ผูป้ระกอบวชิาชพีครตูอ้งแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยและสะอาดอยูเ่สมอ 
สวมใส่เสือ้ผา้ถูกกาลเทศะเหมาะสมกบัความเป็นคร ูหรอืแต่งกายตามรปูแบบทีท่างสถานศกึษา
ก าหนด นอกจากนี้ สขุอนามยัส่วนบุคคลของครกูเ็ป็นสิง่สาคญั ทัง้สุขภาพร่างกายและจติใจ สุขภาพ
ของครจูงึมผีลใหก้ารสอนประสบความสาเรจ็ดว้ยด ี 

ทบวงมหาวทิยาลยั (2543: 10-11) ไดอ้ธบิายว่า ผูส้อนควรมคีวามเอาใจใส่ต่อผูเ้รยีน 
ตลอดจนความรกัศรทัธาในวชิาชพีอาจารยอ์กีดว้ย หากผูส้อนสามารถจะเตรยีมตนใหพ้รอ้มดว้ย
ความมัน่ใจ ในมาดของอาจารยท์ีเ่ตม็ไปดว้ยความรูแ้ละวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมน่าสนใจ กย็อ่มจะท า
ใหก้ารเรยีนการสอนด าเนินไปอยา่งไดผ้ลด ีซึง่มแีนวทางการปฏริปูการเรยีนการสอนในดา้นผูส้อน 
มดีงันี้ 

1. ควรลดการบรรยาย ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนชีแ้นะ (Facilitators) 
2. เน้นความเขา้ใจและเหน็ความจ าเป็นของหลกัการผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
3. มกีารก าหนดภาระงานทีเ่หมาะสมและชดัเจน ไดแ้ก่ การสอน การวจิยั การใหบ้รกิาร

ทางวชิาการ และการท านุบ ารงุส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
4. มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารย ์โดยการเน้นการประเมนิผลในเชงิสรา้งสรรค ์คอื 

เป็นการประเมนิเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการสอนของอาจารยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
5. สรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง แต่ไมไ่ดห้มายความว่าการเรยีนจะไม่มสีาระ การสอนทีม่ ี

ประสทิธภิาพนัน้ครไูม่จ าเป็นจะตอ้งยนือยูห่น้าชัน้ตลอดเวลา หรอืสายตาจบัจอ้งอยู่ทีเ่ครือ่งฉาย
แผ่นใสหรอืสไลดใ์นขณะทีบ่รรยาย ครทูีด่ตีอ้งท าใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึมสี่วนรว่ม เปรยีบไดก้บั
วาทยากรทีม่นีกัเรยีนเป็นนักดนตรซีึง่แต่ละคนมคีวามเชีย่วชาญในเครือ่งดนตรแีต่ละอยา่งต่างกนั 

6. มอีารมณ์ขนั พยายามอย่าท าตวัใหเ้ครยีด ครคูวรเล่าเรือ่งตลกใหน้กัเรยีนฟงับา้ง การมี
อารมณ์ขนัจะช่วยทลายก าแพงระหว่างครกูบันกัเรยีนได ้ครคูวรเรยีนรูท้ีจ่ะผ่อนคลายบรรยากาศใน
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หอ้งเรยีน และตอ้งระลกึเสมอว่า ครกูเ็ป็นมนุษยธ์รรมดาเหมอืนกบันกัเรยีน ทีม่ขีอ้บกพรอ่งและ
สามารถกระท าผดิไดเ้หมอืนกนั 

7. เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม มคีวามเอาใจใส่ และอุทศิเวลาใหแ้ก่การคน้ควา้หาวธิถ่ีายทอด
ความรูด้า้นต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรยีน ครดูตีอ้งมกีารเตรยีมการสอนมาอย่างด ีมสีื่อการสอนทีพ่รอ้มและ
วธิกีารสอนทีน่่าสนใจ ทัง้หมดนี้หมายความว่าครจูะตอ้งท างานหนกันอกเวลาดว้ย 

8. ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนอย่างจรงิจงัจากผูบ้รหิาร ทัง้ในดา้นทรพัยากร และบุคลากร
ผูบ้รหิารควรใหก้ารเสรมิแรงครอูยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และสามารถ
ท างานไดอ้ย่างปราศจากอุปสรรคปญัหา 

9. รูจ้กัท างานรว่มกบัเพื่อนคร ูเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การจดัการเรยีนการสอน 
ตลอดจนการแก้ปญัหาต่างๆ ของครแูต่ละคน  

10. มจีนิตนาการ จะเป็นครทูีด่ไีด ้จะตอ้งรูจ้กัหดัใชจ้นิตนาการบา้ง เพราะจะมผีลต่อ
ความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ลองจอ้งไปทีน่กัเรยีนแถวหลงัสุด นึกถงึเสน้ประสาททีเ่ชื่อมต่อกนัและประกอบ
กนัเป็นรปูรา่งรวมตวัเป็นมนุษย ์การเรยีนรูข้องคนเราคงจะพฒันาไปเรือ่ยๆ อยา่งไม่หยดุยัง้ หากครู
ไมห่ยดุนิ่งทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถของทัง้ตนเองและนกัเรยีนไปพรอ้มๆ กนั ครคูอื
วศิวกรสงัคม ทีม่สี่วนส าคญัยิง่ในการสรา้งคนรุน่ใหมท่ีส่มบรูณ์ขึน้มา  
   ในขณะที ่ทองคณู หงสพ์นัธุ ์(2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า ครสูอนทีด่ตีอ้งมหีลกัใน 
การสอนทีด่แีละมคีุณภาพ ตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั คอื ตอ้งศกึษาหลกัสตูรใหรู้จ้รงิ วางแผนการสอน
อยา่งด ีมกีารจดักจิกรรมและอุปกรณ์การสอน ใชเ้ทคนิคการสอนจากง่ายไปหายาก และหลากหลาย
รปูแบบตามศกัยภาพผูเ้รยีน สอนใหผู้เ้รยีนคดิ ปฏบิตัมิากกว่าการท่องจ า ผูส้อนมคีวามเชีย่วชาญใน
ทกัษะการสื่อสารและการจงูใจผูเ้รยีน มจีติวทิยาในการสอน มอีารมณ์ขนั ดแูลเอาใจใส่ผูเ้รยีนและ
คอยตดิตามพฤตกิรรม ไมใ่ชอ้ านาจกบัผูเ้รยีน สรา้งบรรยากาศในการเรยีนเป็นกนัเอง ประพฤตติน
เป็นแบบอยา่งทีด่ ีใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน มเีทคนิคในการประเมนิผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขใน 
การเรยีน และผูส้อนสนุกกบัการสอน 

นอกจากนี้ ทบวงมหาวทิยาลยั. (2542: 119) ไดก้ล่าววา่ ครหูรอืผูส้อนในยคุโลกาภวิตัน์ 
ควรมคีุณสมบตั ิดงันี้  

1. มคีวามรูใ้นวชิาชพีพืน้ฐานสามารถประสานสมัพนัธใ์หศ้ษิยน์ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
2. รูใ้นทศิทางของประเทศและทนัเหตุการณ์ของโลก 
3. สอนศษิยใ์หค้ดิวเิคราะหแ์ละท างานเป็น 
4. เป็นผูส้่งเสรมิ เชื่อระหว่างวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและความ

เป็นเอกลกัษณ์ไทย 
5. เป็นผูส้่งเสรมิมนุษยชนและประชาธปิไตย 
6. ตอ้งประพฤตแิละปรบัปรุงตนเอง ใหเ้หมาะสมกบัอาชพีคร ู
7. ตอ้งปรบัปรงุตนเองใหท้นัสมยั และรูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ

การเมอืง  
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ส าหรบั อดุลย ์วริยิเวชกุล (2541: 53) ไดก้ล่าวว่า หากสถาบนัอุดมศกึษาใดมอีาจารยท์ีม่ ี
“คุณภาพ” ยอ่มสรา้งผลผลติตามเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดม้าก ซึง่จะเหน็ไดจ้ากแบบสอบถาม
บณัฑติทีจ่บการศกึษาของมหาวทิยาลยัในประเทศแคนนาดาประมาณ 7,000 คน โดยแบบสอบถาม
นัน้ใหบ้อกเหตุผลว่าอาจารยผ์ูส้อนมปีระสทิธภิาพด ีมลีกัษณะและวธิกีารอยา่งไร ผลของการวจิยัมี
ดงันี้คอื 

1. รูแ้ม่นย าในเนื้อหา 
2. เตรยีมการบรรยายอยา่งด ีมขีัน้ตอน 
3. สอนเน้ือหาทีส่มัพนัธก์บัชวีติและน าไปใชไ้ด้ 
4. กระตุน้หนุนใหผู้เ้รยีนถามและแสดงความเหน็ 
5. กระหายใคร่รูใ้นวชิาของตน 
6. เป็นกนัเอง ตดิต่อ เขา้พบไดง้า่ย 
7. ค านึงถงึความกา้วหน้าของนิสติ 
8. มอีารมณ์ขนั 
9. เหน็อกเหน็ใจ เมตตา กรณุา 
10. ใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ  
คลิโก (พนม หวดัสว่าง. 2542: 20; อา้งองิจาก Kilgo. 1970: 251) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบั

ลกัษณะของผูส้อนทีด่ไีว ้10 ประการ ดงันี้ 
1. ใชก้ระบวนการกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูส้อนตอ้งพยายามรูจ้กัผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคล และพยายามท าใหผู้เ้รยีนในหอ้งเรยีนไดรู้จ้กักนัดว้ย 
2. มกีารวางแผนการสอนรว่มกบัผูอ้ื่น 
3. รูค้วามแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยเหลอืผูเ้รยีนได้ โดยจดัการเรยีนการสอนที่

สามารถยดืหยุ่นไดต้ามความสามารถของผูเ้รยีน 
4. ท าในสิง่ทีเ่ป็นไปไดจ้รงิ ๆ เช่น การใหง้าน หรอืการสอน ตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบดา้น

เวลา ขนาดของชัน้เรยีน ความสามารถทีแ่ตกต่างกนั ภมูหิลงัและอุปกรณ์การสอน 
5. มคีวามสุขกบัการสอนและการเรยีนรู ้ซึง่จะส่งผลพลอยไดใ้หผู้เ้รยีนมคีวามสบายใจและ

มคีวามสุข 
6. สอนทกัษะทัง้ 4 คอื ฟงั พดู อ่านและเขยีนไปพรอ้ม ๆ กบัเนื้อหาวชิา 
7. สนใจในวชิาทีส่อน 
8. ค านึงถงึการแสดงสหีน้า ท่าทางและน ้าเสยีงในการสอน ซึง่ส่งผลต่อการเรยีนรูค้วาม

สบายใจและอบอุ่นใจของผูเ้รยีน 
9. เขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการสอน และพยายามใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิเีรยีน (Learn 

how to learn) 
10. ผูส้อนจะตอ้งศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอ  
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สรปุไดว้่า ผูส้อนทีด่ ีควรมคีวามพรอ้มทางดา้นวชิาการและวชิาชพีทีต่นสอน มแีผนการ
สอนและเตรยีมการสอนอยา่งด ี รูจ้กัใชส้ื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม และเลอืกวธิสีอนและเทคนิค
การสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน ใหค้วามส าคญัและยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึ
มสี่วนรว่มในการเรยีน ดแูลเอาใจใส่ผูเ้รยีน หากผูส้อนสามารถเตรยีมตนใหพ้รอ้ม ย่อมจะท าใหก้าร
เรยีนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธิผ์ล 

รปูแบบการสอน 
ฟหกด รปูแบบการสอน คอื แบบแผนการด าเนินการสอนทีไ่ดร้บัการจดัเป็นระบบ อยา่งสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบัทฤษฎ/ีหลกัการเรยีนรูห้รอืการสอนทีร่ปูแบบนัน้ยดึถอื และไดร้บัการพสิจูน์ทดสอบว่า
มปีระสทิธภิาพสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจดุมุง่หมายเฉพาะของรปูแบบนัน้ๆ โดย 
ทัว่ไป แบบแผนการด าเนินการสอนดงักล่าว มกัประกอบดว้ย ทฤษฎ/ีหลกัการทีร่ปูแบบนัน้ยดึถอื
และกระบวน การสอนทีม่ลีกัษณะ จะน าผูเ้รยีนไปสู่จดุมุง่หมายเฉพาะทีร่ปูแบบนัน้ก าหนด ซึง่ผูส้อน 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบแผนหรอืแบบอย่างในการจดัและด าเนินการสอนอื่นๆ ทีม่จีดุมุง่หมาย
เฉพาะ เช่นเดยีวกนัไดม้นีกัวชิาการทางการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบการสอน
ดงันี้ 
 ทศินา แขมมณี (2547: 5) กล่าวว่า รปูแบบการสอน หมายถงึ สภาพหรอืลกัษณะการ
จดัการเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้อยา่งเป็นระบบระเบยีบตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการแนวคดิหรอื
ความเชื่อต่าง ๆ โดยมกีารจดักระบวนการหรอืขัน้ตอนในการเรยีนการสอนโดยอาศยัวธิสีอนและ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยท าใหส้ภาพการเรยีนการสอนเป็นไปตามหลกัการทีย่ดึถอื และ
ไดร้บัการพสิจูน์และทดสอบแลว้ว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนได ้ ส่วนบุญชม ศร-ี
สะอาด (2543: 2-3) ไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบการสอนคอืเป็นกจิกรรมหรอืวธิสีอน เพื่อใหเ้กดิผล
แก่ผูเ้รยีนตามจดุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว้ โดยเป็นโครงสรา้งทีแ่สดงถงึองคป์ระกอบต่างๆ ในการสอน
ทีจ่ะน ามาใชส้อนรว่มกนั ดงันัน้รปูแบบการสอน จงึเป็นลกัษณะของกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ ี
องคป์ระกอบขัน้ตอน และหลกัวธิกีารสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละบรรลุเป้าหมายตาม
รปูแบบทีไ่ดก้ าหนด นอกจากนี้ บุญชม ศรสีะอาด (2543: 50-68) ไดน้ าเสนอรปูแบบการสอนใน
ปจัจบุนัมหีลายรปูแบบ แต่ละรปูแบบมลีกัษณะเฉพาะ มจีดุเด่นและจดุดอ้ยต่างกนัออกไป ผูว้จิยัได้
น าเสนอรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดงันี้ 

1. การสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด โดยมลีกัษณะคอืผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอด
ความรูแ้ก่ผูเ้รยีนในรปูแบบของการบอก การเล่า หรอื อธบิาย โดยทีผู่เ้รยีนเป็นฝ่ายฟงัอาจจดบนัทกึ
สาระส าคญั เพื่อมุง่ถ่ายทอดความรู ้และมุง่ใหเ้รา้ใจในการเรยีนการสอน 

2. สอนแบบตวิ คอืการสอนกลุ่มยอ่ยหรอืการสอนรายบุคคล โดยมคีรเูป็นผูส้อนหรอื
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนเก่งในเรือ่งนัน้เป็นผูส้อน อาจสอนเรือ่งใหมห่รอืสอนทบทวนจากทีไ่ดฟ้งับรรยายใน
เรือ่งนัน้มาแลว้ การสอนแบบตวิจงึมคีวามหมาย 8 แบบโดยมลีกัษณะดงันี้ 

1.1 การสอนโดย ถาม– ตอบ ปญัหาทีส่บืเน่ืองมาจากการบรรยาย 
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1.2 การอภปิรายเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ 
1.3 การอภปิรายงานทีไ่ดป้ฏบิตัเิสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
1.4 การสนทนาในภาษาสมยัใหม่ 
1.5 การแกป้ญัหาทางเลขคณติหรอืรปูแบบอื่นๆ ของแบบฝึกหดั ทีม่ผีูแ้นะน า 
1.6 การอภปิรายในค าถามต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึง่ไดแ้จกแจงใหพ้จิารณาล่วงหน้า

และมคีวามเกี่ยวพนักบัเรือ่งทีก่ าหนด 
1.7 การอภปิรายในขอ้สรปุของหนงัสอืทีอ่่าน 
1.8 การอภปิรายเกีย่วกบับทความทีผู่เ้รยีนเสนอ 

จอหน์ ดวิอี ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2543: 67 อา้งจาก Dewey. 1975) ไดก้ล่าวว่า การสอน
แบบแกป้ญัหา คอื วธิกีารสอนทีใ่ชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชท้ัง้การแกป้ญัหา ไดแ้ก่ 

1. ใหนิ้ยามปญัหา 
2. ตัง้สมมตุฐิาน 
3. รวบรวม ประเมนิ 
4. สรปุผล 
5. ตรวจสอบผลสรปุ 

ฟหกด รปูแบบการเรยีนการสอน จงึเป็นโครงสรา้งทีใ่ชเ้ป็นแนวในการสรา้งกจิกรรมการเรยีน 
การสอน และจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน โดยลกัษณะเด่นของรปูแบบการสอนคอื 

1. ระบุเป้าหมายหรอืจดุมุง่หมายของเน้ือหาทีจ่ะสอน 
2. มหีลกัการเกี่ยวกบัลกัษณะของผูเ้รยีนและกระบวนการเรยีนการสอน 
3. มแีนวทางในการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละวนั 
4. มรีปูแบบทีแ่น่นอนและชดัเจนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
5. มกีารประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบนัน้ๆ สนบัสนุน  
เกณฑก์ารเลือกรปูแบบการสอนท่ีจะน าไปใช้ 
อาร ีสณัหฉว ี(2540: 6-7) ไดใ้หค้ าแนะน าในการเลอืกใชร้ปูแบบการสอนว่าในการน าไปใช้

ควรพจิารณาจากสถานการณ์เฉพาะว่าจะสอนเรือ่งอะไร ผูเ้รยีนอยูใ่นวยัใดความสามารถและความ
สนใจของผูเ้รยีนเหมาะกบัแบบใดโดยมเีกณฑใ์นการเลอืก ดงันี้ 

1. ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ กล่าวคอื เหมาะสมกบัหอ้งเรยีน และลกัษณะพเิศษของ
ผูส้อน 

2. ความครอบคลุม รปูแบบทีเ่ลอืกใชค้วรครอบคลุมเนื้อหาวชิา วธิสีอน ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน สภาพแวดลอ้มทางการเรยีน ถา้ยงัไมค่รอบคลุมยงัขาดในดา้นใด จะสามารถเสรมิหรอื
ปรบัปรงุไดห้รอืไม่ 
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3. ความยดืหยุน่หรอืการน าไปปรบัใช้ รปูแบบทีเ่ลอืกนี้สามารถปรบัใชก้บัวชิาอื่นๆได้
อยา่งไร สามารถปรบัใชร้ว่มกบัรปูแบบอื่นไดห้รอืไม่ สามารถปรบัเพื่อสนองความแตกต่างของ
ผูเ้รยีนแต่ละคนไดห้รอืไม่ 

4. การปฏบิตั ิรปูแบบทีเ่ลอืกมวีสัดุอุปกรณ์ทีพ่อจะน ามาใชห้รอืผลติขึน้ไดห้รอืไมแ่ละการ
น ารปูแบบไปใชใ้นสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูพ่อจะท าได้ 

5. ความเทีย่งตรง กล่าวคอื รปูแบบการสอนใชว้ธิกีารพฒันาเหมาะสมเพยีงใด มี
ผลการวจิยัทีส่นับสนุน ประสทิธผิลของวธิสีอนรปูแบบนัน้หรอืไม่ และไดน้ าไปใชใ้นการสอนแลว้เป็น
อยา่งไร  

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 72) ไดก้ล่าวว่า การสอนระดบัอุดมศกึษา มหีลาย 
วธิ ีไมม่วีธิไีหนทีด่ทีีสุ่ด วธิกีารสอนทีด่นีัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัสถานการณ์ สาระการสอน สภาพนิสติ
นกัศกึษา ดงันัน้ การเลอืกวธิกีารสอนจงึขึน้อยูก่บัการวางแผนการสอนของผูส้อนว่ามวีตัถุประสงค์
อยา่งไร วธิกีารสอนนัน้ในบทเรยีนหน่ึงหรอืชัว่โมงสอนชัว่โมงหนึ่งอาจใชว้ธิกีารสอนหลายๆ แบบ 
กไ็ด ้ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัเนื้อหาสาระทีจ่ะสอน ผูส้อนควรตัง้ค าถามถามตนเอง ดงันี้  

1. สอนท าไม คอื ผูส้อนจะตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการสอนว่าจะสอนไปท าไมใหน้ิสติ
นกัศกึษาไดอ้ะไรบา้ง เช่น ตอ้งการใหม้ทีกัษะในการขายของในหา้งสรรพสนิคา้ได ้เมือ่ทราบ
วตัถุประสงค ์ผูส้อนกจ็ าเป็นจะตอ้งจดัประสบการณ์การเรยีน และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ 

2. สอนใคร คอื ผูส้อนควรรูจ้กัผูเ้รยีนว่ามพีืน้ฐานอย่างไร อุปนิสยัใจคอธรรมชาต ิเพื่อ
พยายามจดัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้กบัสภาพผูเ้รยีน เช่นผูเ้รยีนเป็นวยัรุ่นนัง่อยูเ่ฉยๆไมไ่ด้ กจ็ะตอ้ง
จดับรรยากาศใหม้กีารเคลื่อนไหวกนัไดบ้า้ง เช่น อภปิรายกลุ่ม หรอืแขง่ขนัตอบปญัหาหรอืเล่นเกม  

3. สอนอะไร คอื ผูส้อนจะตอ้งทราบว่าเนื้อหาสาระทีจ่ะตอ้งสอนนัน้ครอบคลุมหวัขอ้
ใดบา้งตรงกบัหลกัสตูรทีว่างไวห้รอืไมแ่ละนิสตินกัศกึษาควรไดค้วามรู้ ความคดิหรอืทกัษะใดจาก
บทเรยีนนัน้ๆ  

4. สอนอยา่งไร คอื การเตรยีมวธิกีารสอน โดยค านึงถงึผูร้บัเป็นหลกั เนื้อหาสาระ
บางอย่างจ าเป็นจะตอ้งสอนแบบบรรยาย เช่น การใหค้วามรูห้ลกั หรอืทฤษฎสี าคญัๆแต่เนื้อหาสาระ 
บางอย่างจ าเป็นตอ้งฝึกความคดิและการตดัสนิใจ ซึง่น่าจะไดใ้ชก้ารอภปิรายหรอืการเรยีนกลุ่มยอ่ย 
การเลอืกวธิกีารสอนนัน้หมายรวมไปถงึการกะเวลาใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีนและการเลอืกใช้
โสตทศันูปกรณ์ประกอบการเรยีนอกีดว้ย  

5. สอนแลว้ไดอ้ะไร การเตรยีมแผนทีจ่ะประเมนิว่าสอนไปแลว้ นิสตินกัศกึษาได้
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืพฒันาความรู ้ความคดิ ทศันคติ หรอืทกัษะตามทีอ่าจารยส์อนหรอืไม่ 
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ลกัษณะการสอน 
การสอนเป็นวธิกีารถ่ายทอดความรู ้เนื้อหาวชิา โดยจากบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ

ประสบการณ์ในเรือ่งทีม่คีวามช านาญ โดยที่ อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2545: 1-11) ไดใ้หค้วามหมายการ
สอนว่า เป็นวธิกีารใดกต็ามทีผู่ส้อนน ามาใชเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ เรยีกไดว้่าเป็นการสอน
ทัง้สิน้ และไดส้รปุลกัษณะการสอนไว้ 3 ประการคอื 

1. การสอนเป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
2. การสอนมจีดุประสงคใ์หผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจดุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้
3. การสอนจะบรรลุจดุประสงคไ์ดด้ตีอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของผูส้อนการสอน

ลกัษณะใดกต็าม ทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีจดัเป็นการสอนทีด่ที ัง้สิน้  
ดงันัน้ การสอนทีด่จีะมลีกัษณะ ดงันี้ 
1. เป็นการสอนทีม่กีารเตรยีมการสอนมาเป็นอย่างดคีรบองคป์ระกอบการสอนอนัไดแ้ก่ 

การตัง้จุดประสงคก์ารสอน การจดัเนื้อหาสาระ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ื่อการสอน 
และการวดัประเมนิผล 

2. เป็นการสอนทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาทัง้ดา้นความรู้ ความคดิ ดา้นทกัษะท าให้
ผูเ้รยีนรูแ้จง้ 

3. เป็นการสอนทีผู่ส้อนจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์บั
เนื้อหา และกบัผูเ้รยีน ในรปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

4. เป็นการสอนทีผู่ส้อนไดล้งมอืกระท ากจิกรรมดว้ยตนเอง หรอืมสี่วนรว่มในกจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

5. เป็นการเน้นพฒันาใหผู้เ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็น เน้นการคดิวเิคราะห์ 
6. เป็นการสอนทีค่ านึงถงึประโยชน์ทีผู่เ้รยีนจะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัและตลอดไป 
7. เป็นการสอนทีท่ าใหผู้เ้รยีนสนใจตลอดจนจบกระบวนการสอน 
8. เป็นการสอนทีม่บีรรยากาศส่งเสรมิการเรยีนรู้ เช่น สภาพหอ้งเรยีน อุปกรณ์การเรยีน

สิง่แวดลอ้มทีด่ ีเพื่อก่อใหเ้กดิความสบายใจในการเรยีน 
9. เป็นการสอนทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิความภูมใิจในความส าเรจ็ของตน การค านึงถงึความ

แตกต่างของผูเ้รยีนการใหเ้รยีนจากสิง่ง่ายไปสิง่ทีย่าก 
10. เป็นการสอนทีส่่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย เช่นใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการ

แสดงความคดิเหน็ 
11. เป็นการสอนทีม่กีระบวนการทีไ่มส่บัสน มรีปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัการน ามาใชใ้นการ

เรยีนการสอน 
12. เป็นการสอนทีม่กีารวดัประเมนิผล โดยอาจใชว้ธิต่ีาง ๆ เช่น การสงัเกต การซกัถาม

การทดสอบ การท าแบบฝึกหดั เป็นตน้ 
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13. เป็นการสอนทีม่คีวามเป็นคร ูสอนดว้ยความกระตอืรอืรน้ สอนดว้ยความตัง้ใจความ
เตม็ใจ และความมัน่ใจ ความรูส้กึดต่ีอผูเ้รยีนดว้ยความศรทัธา ความสุข 
ฟหกด หลกัการสอนและลกัษณะการสอนของผูส้อนทีด่ตีอ้งสามารถท าใหก้จิกรรมการเรยีน        
การสอนนัน้ เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปตาม
แนวทางทีถู่กตอ้ง โดยมหีลกัการสอนในวธิทีีถู่กตอ้งเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค์ และ
ส่วนทีส่ าคญัของหลกัการสอน คอื ตอ้งมกีารประเมนิผลอยูต่ลอดเวลา ในวธิกีารต่าง ๆ เช่น การ
ทดสอบการสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นตน้ เพื่อใหถู้กหลกัลกัษณะการสอน อกีทัง้ ยงัเป็นการ
ประเมนิผลในดา้นการสอนของผูส้อนว่ามปีระสทิธภิาพเพยีงใด 

ในขณะที ่เมลเนอรน์ี (สุวฒัน์ งามยิง่. 2547: 41; อา้งองิจาก Melnerney. 1998: 9-16) ได้
กล่าวถงึทกัษะสาคญัในการสอนทีม่ปีระสทิธผิล ดงันี้  

1. สามารถนาเสนอความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
2. มทีกัษะในการจดัการทีเ่ป็นประโยชน์และเหมาะสม  
3. มคีวามสามารถในการใชค้ าถามกบัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
4. สามารถจดัวตัถุประสงคใ์นการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
5. มกีารสอนเพื่อใหเ้กดิผลการเรยีนอย่างแทจ้รงิ  
6. มกีารใชยุ้ทธศาสตรก์ารจงูใจทีเ่หมาะสม  
7. มกีารสงัเกตและการประเมนิการเรยีนของผู้เรยีน  
8. มวีธิกีารสื่อสารทีด่ ีเหมาะสม รูส้กึสนุก และอบอุ่น 
จากการศกึษางานวจิยัของ ทรพัยส์นิ ชฏากุล (2540: 93) ไดท้ าการศกึษาความตอ้งการ

เพิม่สมรรถภาพการสอนของครวูทิยาศาสตร ์ในวทิยาลยัสงักดักรมอาชวีศกึษา กลุม่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ผูส้อนมคีวามสนใจและตอ้งการทีจ่ะเพิม่สมรรถภาพการสอนเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะในดา้นการปรบัปรงุความสามารถในการเป็นครวูทิยาศาสตร์ ซึง่ผูส้อนตอ้งการศกึษา
ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีท่นัสมยั เพื่อเป็นแนวทางในการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชจ้รงิ 
รวมทัง้เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาหลกัสตูรต่อไป ส่วนจนัทรเ์พญ็ หงษ์ทอง (2545: 33) 
ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัสภาพ แวดลอ้มเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของคณะแพทยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามทศันะของนิสติแพทย ์พบว่า อาจารยเ์ป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ ี
ความส าคญัยิง่ในการจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน แนะแนว กระตุน้ และ
เอือ้อ านวยใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถทางวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเตม็ที ่  ส่วน สุพรรณ ี   
เพชระ (2552: 86) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษา พบว่า นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอน
ของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ดา้นผูส้อน ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากคณาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีุณวุฒ ิและประสบการณ์ตรงตาม
สาขาวชิาทีส่อนนอกจากนี้ กาดเซลา (พนม หวดัสว่าง. 2542: 19; อา้งองิจาก Gadzella.1974: 9) 
ไดว้จิยัเรือ่ง อาจารยใ์นอุดมคตขิองนกัศกึษาในวทิยาลยัรฐัวอชงิตนัตะวนัตก (Western Washington 
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State College) โดยใชแ้บบสอบถาม ถามนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 300 คน ผลการวจิยั
พบว่าลกัษณะทีส่ าคญัทีสุ่ดของอาจารยใ์นอุดมคตขิองนักศกึษาตามล าดบัความส าคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. มคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ในวชิาทีส่อน 
2. สามารถทีจ่ะอธบิายเรือ่งราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัแจง้ในสภาพทีผู่เ้รยีนมคีวามแตกต่าง

กนั 
3. มคีวามรูด้ที ัง้เน้ือหาวชิาและเหตุการณ์ปจัจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีส่อน 
4. วดัผลดว้ยความรอบคอบและยตุธิรรมในการใหเ้กรด 
5. วางแผนการสอน ก าหนดหวัขอ้การเรยีนอย่างมรีะบบ ตลอดจนมรีายชื่อหนงัสอื

ประกอบการเรยีน 
สรปุไดว้่า ผูส้อนมบีทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา โดย

ตอ้งมคีวามพรอ้มในดา้นวชิาการ สามารถก าหนดแผนการสอนและถ่ายทอดความรู ้มเีทคนิคการ
สอนทีด่ใีนกระบวน การเรยีนการสอน และมพีฤตกิรรมการสอนทีด่ ีท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาทัง้
ดา้นความรู ้ความคดิ และทกัษะวชิาชพีนัน้ๆ 

ด้านผูเ้รียน 
ความหมายของผูเ้รียน 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้วามหมายค าว่า นิสติ ไวส้อง

ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแรก หมายถงึ ผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั บางแห่ง เช่น นิสติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ความหมายทีส่อง หมายถงึ ศษิยท์ีเ่ล่าเรยีน อยูใ่นส านกั หรอื ผูอ้าศยั 
ส่วนค าว่า นกัศกึษานัน้ ไมไ่ดใ้หค้วามหมายไวเ้ป็นพเิศษ คงอนุโลมไดว้่า หมายถงึ ผูศ้กึษา ในขณะ
ที ่พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายค าว่า นกัศกึษา หมายถงึ  
ผูม้คีวามรูส้อบไล่ไดไ้มต่ ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืมี
ความรูต้ามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเท่า ซึง่เขา้รบัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา นอกจากนี้ 
สารานุกรมวกิพิเีดยี. (2555: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า ผูเ้รยีนว่า ผูเ้รยีนหมายกวา้งรวม 
นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และผูร้บัการศกึษาอบรมนอกระบบสถานศกึษาตามปกต ิมกัใชใ้นบรบิท
ของการเรยีนรู ้

สรปุไดว้่า ผูเ้รยีน หมายถงึ นิสติ นกัศกึษา และผูร้บัการศกึษาอบรมในและนอกระบบ
สถานศกึษา โดยเป็นผูม้สี าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรของกระทรวง 
ศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า ซึง่เขา้รบัการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวดที ่4 แนวทางการจดัการศกึษา 
มาตรา 22 ไดก้ล่าวไวว้่า “การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถ พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ” การเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาจะ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Frirs3.royin.go.th%2Fword19%2Fword-19-a0.asp&ei=U5dEUKiGDILqrAfG2IBY&usg=AFQjCNHBK_9ZyoFOlgxJCBVb7fK6vAVS5A&sig2=2ucdd4pYSCWocIoxHkpNuQ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ด าเนินการสอนไปไดด้ ีผูส้อนควรท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองนกัศกึษา ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้
ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นความสามารถ 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 12-13) ไดก้ล่าวว่า ผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษาเป็นผูท้ี่
อยูใ่นระยะผูใ้หญ่วยัรุน่ จงึเป็นผูท้ีม่อีารมณ์ผนัแปรและตอ้งการค าแนะน าในการปรบัพฤตกิรรมให้ถูก
ทางในดา้นการเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจบทเรยีนทีแ่ปลกใหม่ สนใจความคดิทีม่อุีดมการณ์ 
สนใจเรือ่งทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์นชวีติประจ าวนัและน าไปช่วยสงัคมได้ ผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษา
เป็นผูม้าจากทุกสารทศิ มสีิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิและวถิชีวีติจากครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะ
พืน้ฐานทางวชิาการทีไ่ดร้บัมาจากโรงเรยีนต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัมาก ดงันัน้ ผูส้อนจงึควร
ยอมรบัและเขา้ใจในสภาพของผูเ้รยีนทีไ่มเ่หมอืนผูส้อน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศกึษาเพื่อใหรู้ว้่าผูเ้รยีนมี
ลกัษณะอยา่งไร ชอบหรอื สนใจอะไร มทีศันคต ิและพรอ้มหรอืไม่ แลว้พยายามท าใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนใจในวชิาทีเ่รยีนใหไ้ด ้การทีผู่เ้รยีนสนใจวชิาหนึ่งวชิาใด เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ดทีท่ าให้
ผูเ้รยีนเกดิความมมุานะทีจ่ะศกึษาวชิานัน้ใหส้ าเรจ็ ถา้ผูส้อนสามารถท าใหผู้ร้ยีนสนใจบทเรยีนได้  
กย็อ่มท าใหก้ารสอนประสบผลส าเรจ็ไปดว้ย 

การคดัเลือกนักศึกษา 
สมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (สอท.) (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า การคดัเลอืก

บุคคลเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาระบบใหมน่ัน้ มกีารเน้นไปทีก่ารพจิารณาผลการเรยีนใน
ระดบัมธัยมศกึษา และผลการสอบวดัความรูพ้ืน้ฐาน และวดัความรูข้ ัน้สงู การคดัเลอืกจะด าเนินการ
เป็นระบบกลาง คอื มหีน่วยงานกลางรบัผดิชอบ ทัง้การจดัการสอบ การจดัการคดัเลอืก โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบ และสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ
หรอื สทศ. ซึง่เป็นองคก์ารมหาชน จะเป็นผูร้บัผดิชอบการจดัการทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานโดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คอื 

1. เพื่อใหท้างสถาบนัการศกึษา ไดผู้เ้รยีนทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ตรงตามคณะและ
สาขาทีเ่รยีน 

2. เพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใหเ้ป็นไปตามปรชัญา
และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรการศกึษา 

โดยการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาระบบใหม ่จะพจิารณาคดัเลอืก
ผูส้มคัรจากองคป์ระกอบดงันี้ 

1. ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ค่าน ้าหนกั 20% 
2. ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้(GPA กลุ่มสาระฯ) ค่าน ้าหนกั 20% 
3. ผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ค่าน ้าหนกั 30% 
4. ผลการทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) ค่าน ้าหนกั 10-50% 
5. ผลการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและวชิาการ (PAT) ค่าน ้าหนกั 20-40% 
6. ผลการสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย ไมค่ดิค่าน ้าหนัก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ลกัษณะของผูเ้รียนในระดบัอดุมศึกษา 
แอสตนิ (นาร ีรมยนุ์กูล 2547: 34; อา้งองิจาก Astin. 1993: 105-128) ไดจ้ดักลุ่มนกัศกึษา

โดยแยกประเภทนกัศกึษาตามลกัษณะบุคลกิภาพ ความสนใจ ค่านิยมและพฤตกิรรม 8 ประเภท 
ดงันี้ 

1. ประเภทนกัวชิาการ (The Scholar) เป็นนกัศกึษาทีส่นใจวชิาการสงู มศีกัดิศ์ร ี
(Selfesteem) สงู ตัง้เป้าหมายการศกึษาไวถ้งึระดบัปรญิญาเอก มาจากครอบครวัทีม่กีารศกึษาสงู 
จะเลอืกเรยีนในสาขาวชิาคณติศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์แพทยศ์าสตร ์

2. ประเภทนกักจิกรรม (The Social Activist) นกัศกึษาใหค้่านิยมเกีย่วกบัสงัคมชอบเขา้
รว่มกจิกรรมสงัคม แสดงออกถงึการรกัษาสทิธขิองตน (Assertive) ช่วยเหลอืสงัคมโดยวธิทีาง
การเมอืงมาจากครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลาง จะเลอืกเรยีนดา้นจติวทิยา สงัคมศาสตร ์
ศกึษาศาสตร ์กฎหมายสงัคมสงเคราะห์ หรอืสาขาการต่างประเทศ 

3. ประเภทศลิปิน (The Artist) สนใจและมคีวามสามารถพเิศษเกีย่วกบัศลิปะ มาจาก
ครอบครวัทีม่กีารศกึษาสงู นกัศกึษากลุ่มนี้ไมส่นใจกฬีา เลอืกเรยีนดา้นศลิปะ ดนตร ีวารสารศาสตร ์
อกัษรศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์

4. ประเภทผูแ้สวงหาความสุขสบาย (The Hedonist) นกัศกึษาประเภทนี้จบการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายดว้ยผลการเรยีนทีต่ ่ากว่ากลุ่มอื่น มาจากครอบครวัทีม่กีารศกึษา มี
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมระดบัปานกลาง เลอืกเรยีนสาขาอาชพี ไมส่นใจการศกึษาต่อระดบัสงู 

5. ประเภทผูน้ า (The Leader) ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาเพศชาย ไดร้บัความนิยมในกลุ่ม
เพื่อน อาจารย ์และเพศตรงขา้ม มคีวามมัน่ใจในตนเองสงู ครอบครวัมกีารศกึษาสงู เลอืกเรยีนวชิา
กฎหมาย วชิาการทหาร ชอบเล่นกฬีา มคีวามพงึพอใจในประสบการณ์ชวีติในขณะที่เป็นนกัศกึษา 

6. ประเภทผูร้กัษาหน้า (Status Striver) นกัศกึษาประเภทนี้ใหค้วามส าคญักบัค่านิยม
และเป้าหมายในชวีติทุกดา้น มคีวามรบัผดิชอบ มนี ้าใจต่อผูอ้ื่นฐานะทางการเงนิด ีไดร้บัการยอมรบั
จากเพื่อน เป็นประเภทวตัถุนิยม สนใจเงนิทอง อ านาจ เลอืกเรยีนดา้นบญัชแีละดา้นธุรกจิ 

7. ประเภทผูไ้มย่ดึมัน่ (Uncommitted Student) นกัศกึษากลุ่มนี้มลีกัษณะเฉพาะเกีย่วกบั
ความหวงัว่าตนเองจะเปลีย่นสาขาวชิาทีเ่รยีน หยดุพกัการเรยีนชัว่คราว หรอืลาออกกลางภาคมา
จากครอบครวัทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัปานกลาง การเลอืกสาชาวชิาเรยีนเลอืกโดย
ไมต่ัง้ใจ และตอ้งใชเ้วลาตดัสนิใจอยู่นาน 

8. ประเภทผูไ้มส่งักดัประเภทใด (No Type) ไมส่ามารถจดัเขา้กลุ่มใด ๆ ได ้มาจาก
ครอบครวัทีม่เีศรษฐกจิตกต ่ากว่ากลุ่มอื่น ไมค่่อยท าการบา้นหรอืทบทวนวชิากบัเพื่อนๆ และไมช่อบ
พดูคุยกบัอาจารย ์ 

จริวฒัน์ วรีงักร (2542: 4) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาผูเ้รยีนว่า การพฒันาผูเ้รยีน
ตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื 

1. ดา้นพุทธพิสิยั คอื การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ ทีต่อ้งการพฒันาผูเ้รยีน 
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2. ดา้นเจตพสิยั คอื การสรา้งทศันคตทิีถู่กตอ้งในเรือ่งต่างๆ ใหแ้ก่ผู ้รยีน 
3. ดา้นทกัษะพสิยั คอื การใชก้ารลงมอืปฏบิตัเิป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีน 
ในส่วนของรปูแบบกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนทีน่ ามาใช้ ควรประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั

จ านวน 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
1. การตัง้เป้าหมายการพฒันาผูเ้รยีน เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดก้ าหนดพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และเป้าหมายของสถาบนั 
2. การประเมนิสภาพ/ระดบัการพฒันาของผูเ้รยีน เป็นกจิกรรมทีช่่วยใหผู้เ้รยีนรูถ้งึสภาพ

หรอืระดบัการพฒันาตนเอง ซึง่ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 
2.1 ประเมนิความตอ้งการพฒันาผูเ้รยีน 
2.2 ประเมนิเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ทัง้ในดา้นการศกึษาและดา้นส่วนตวั 
2.3 ประเมนิระดบัการพฒันาโดยละเอยีดทัง้ปจัจบุนัและทีป่ระสบความส าเรจ็แลว้ 
2.4 ประเมนิการจดัท าแผนการพฒันาโดยใชท้รพัยากรและยทุธวธิต่ีางๆ เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์
2.5 ประเมนิผลการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
2.6 ประเมนิผลในลกัษณะทีมุ่ง่สู่เป้าหมายทีว่างไวแ้ละเป้าหมายขัน้สุดทา้ย 

3. ก าหนดวธิกีารด าเนินงานเพื่อการพฒันาผูเ้รยีน คอื 
3.1 การสอน 
3.2 การเป็นทีป่รกึษา เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการใหค้ าปรกึษาหรอืการแนะแนว 
3.3 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละการพฒันาผูเ้รยีน 

4. การประเมนิโปรแกรมการพฒันาผูเ้รยีน เป็นการประเมนิประสทิธภิาพและความ
เหมาะสมของโปรแกรมทีใ่ชใ้นการพฒันา 

ทบวงมหาวทิยาลยั (2543: 10) ไดร้ะบุถงึแนวทางการปฏริปูการเรยีนการสอนระดบัอุดม 
ศกึษาในดา้นผูเ้รยีน ดงันี้ 

1. การเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางหรอืการทีผู่เ้รยีนเป็นส าคญั โดยทีผู่ส้อนตอ้งค านึงถงึ
คุณค่าทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัเป็นหลกัและเอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด 

2. มกีารเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนในการเรยีนแบบผูเ้รยีนเป็นส าคญัอย่างต่อเนื่อง 
โดยการเตรยีมผูเ้รยีนมาตัง้แต่ระดบัประถมและมธัยมศกึษาก่อนทีจ่ะเขา้สู่ระดบัปรญิญาตรี 

3. ก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคเ์พื่อน าไปสู่เป้าหมายการผลติทีช่ดัเจนและ
มคีุณภาพ 

4. ส่งเสรมิทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ดา้นภาษา และการ
สื่อสาร (Communication) ใหก้บัผูเ้รยีน ทัง้ในดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ตและดา้น
เครอืขา่ย 

5. การปลกูฝงัและพฒันาทกัษะทางดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 
การคดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) การแก้ปญัหา (Problem Solving) เป็นตน้ 
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6. ปลกูฝงัใหม้นิีสยัในการใฝรู่ ้
7. พฒันาทกัษะในการคดัเลอืกขอ้มลูโดยการวเิคราะห์ สงัเคราะห ์
8. การปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมโดยวกีารสอดแทรกในการเรยีนการสอนทุกๆ รายวชิา 

นอกจากการจดัเป็นรายวชิาเฉพาะ 
นอกจากนี้ ทองเรยีน อมรชักุล (2545: 34-36) ไดแ้บ่งประเภทนกัศกึษาเป็น 3 ประเภท 

ดงันี้ 
1. พวกเรยีนอย่างเดยีว นกัศกึษาพวกนี้ส่วนใหญ่อยูก่บัการศกึษาเล่าเรยีน ไม่ยุง่กบั

กจิกรรมนิสติ มกัจะอยูห่อ้งสมดุตลอดเวลาการศกึษาในมหาวทิยาลยัส าหรบันกัศกึษาพวกนี้คอื การ
อุทศิตนใหต้ าราและค าสอนของครอูาจารย์ 

2. พวกทีใ่ชช้วีติส่วนใหญ่อยูก่บักจิกรรม นกัศกึษาพวกนี้จะคดิว่าการศกึษาเล่าเรยีนที่
แทจ้รงิไมใ่ช่อยูใ่นต าราและการสอนของอาจารย ์แต่จะเกดิจากการทีต่นมปีระสบการณ์ดว้ยตนเอง 

3. พวกทีเ่ดนิทางสายกลาง นกัศกึษาพวกนี้จะศกึษาเล่าเรยีนจากต ารา จากค าสอนของครู
อาจารยแ์ละเขา้ไปมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างๆของนกัศกึษา 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 49) กล่าวว่า ผูเ้รยีนเป็นผูท้ีม่คีวามส าคญัในการ
เรยีนการสอน เพราะถ้าไม่มผีูเ้รยีนหรอืไม่มสี่วนรว่มในการสอน การถ่ายทอดหรอืการเรยีนรูย้อ่มไม่
เกดิขึน้ ผูส้อนจงึตอ้งวเิคราะหผ์ูเ้รยีนว่า เป็นใครมาจากไหน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจสภาพและธรรมชาตขิอง
ผูเ้รยีนและสามารถจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รยีน 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียน 
กู๊ด (สุนีย ์ภู่พนัธ.์ 2546: 7; อา้งองิจาก Good. 1973: 157) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมการ

เรยีน หมายถงึ การกระท าสิง่ใดๆ กต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเล่าเรยีน การเรยีนโดยการ
แสดงออกผ่านทางกรยิา อาการ และการปฏบิตัตินทางดา้นการเรยีน เช่น ความตัง้ใจฟงั ความสนใจ
ในการตอบค าถามและท าแบบฝึกหดั การอ่านหนงัสอื และการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบับทเรยีนนอก
หอ้งเรยีน เป็นตน้  
 นอกจากนี้ ไดม้ผีูน้ าเสนอแนวคดิดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละการ
เรยีนการศกึษาไว ้ดงันี้  

ลนิเกรน็ (ชลศิา รตัรสาร. 2549: 7-13;  อา้งองิจาก Lingren. 1969) ส ารวจพบว่า 
นกัศกึษาทีผ่ลการเรยีนด ีมาจากนิสยัในการเรยีนด ีมคีวามสนใจในการเรยีนเป็นส่วนใหญ่ และมา
จากเชาวน์ปญัญาเป็นส่วนน้อย ส่วน แมดดอ็ก (ชลศิา รตัรสาร. 2549: 7-13;  อา้งองิจาก Maddox. 
1963) ศกึษาพบว่า ผลการเรยีนไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัความสามารถของบุคคลเท่านัน้ แต่ตอ้งขึน้อยูก่บั
วธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย นิสยัในการเรยีนทีด่เีป็นองคป์ระกอบของความส าเรจ็ในการศกึษา
สงูถงึรอ้ยละ 30– 40 ในขณะที ่ดวิอี ้(สุวทิย ์มลูค า. 2547: อา้งองิจาก Dewey. 1922) เสนอว่า 
ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูค้วบคู่ไปกบัการกระท า (Learning by doing) และผูเ้รยีนตอ้งมกีารท าความเขา้ใจ
ความรูใ้หม่ โดยตอ้งอาศยัประสบการณ์เดมิทีส่ ัง่สมมาเป็นพืน้ฐาน การเรยีนรูเ้ป็นความพยายามเชงิ
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สงัคม นอกจากนี้ แมคเคลแลนด ์(จนัทรานี สงวนนาม 2551: 258;  อา้งองิจาก McClelland. 1961: 
183-185 ) เชื่อว่าแรงจงูใจเป็นสิง่ส าคญัของมนุษย์  คอืความตอ้งการสมัฤทธิผ์ล มนุษยม์คีวาม
ปรารถนาจะท าสิง่ใด ใหบ้รรลุผลส าเรจ็โดยเรว็ ซึง่จะเป็นตวัเรา้ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม 

นาร ีรมยนุ์กูล (2547: 109) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม พบว่า ดา้นนกัศกึษามคีวามเหน็
ดว้ยกบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัมาก อาจเป็นเพราะในการรบัสมคัรนกัศกึษาใหมเ่ขา้มา
มหาวทิยาลยัมกีารประชาสมัพนัธโ์ดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทัง้ทางหนงัสอืพมิพ์ แผ่นพบั โทรทศัน์
อนิเทอรเ์น็ต แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ ครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาแก่
ผูเ้รยีนตามภมูภิาค มบีรกิารน าชมมหาวทิยาลยั แก่ผูท้ีส่นใจช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม
ของทุกปีการศกึษา 

สรปุไดว้่า ผูเ้รยีนเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรยีนการสอน ดงันัน้ สถาบนัอุดม 
ศกึษา ควรเตรยีมความพรอ้มและการด าเนินการเพื่อใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มในการเรยีนรู้ ซึง่โดย
ธรรมชาตขิองนกัศกึษามลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคมและดา้น
ความสามารถ สถาบนัอุดมศกึษาจงึตอ้งจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของนกัศกึษา 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน 
อาภรณ์ ใจเทีย่ง (2553: 72) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนว่า หมายถงึ 

การปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน เพื่อใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนบรรลุ สู่จดุประสงคก์ารสอนทีก่ าหนดไว ้

ส่วนอุทุมพร (ทองอุไทย) จามามาร (2541: 5) ไดก้ล่าวถงึกจิกรรมการจดัการเรยีนการ
สอนว่า เกีย่วขอ้งกบัองคส์ามของการศกึษาคอื การระบุวตัถุประสงคใ์นการสอนของอาจารย ์และ
การเรยีนของนกัศกึษา การระบุเทคนิคการสอนของอาจารย ์เทคนิคการเรยีนของนักศกึษา 
ตลอดจนบรรยากาศของการเรยีนการสอน สื่อต่าง ๆ ทีช่่วยใหก้ารเรยีนการสอนประสบความส าเรจ็ 
และการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การสอนของอาจารยแ์ละการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

นอกจากนี้ วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2543: 70) ไดก้ล่าวว่า การเตรยีมแผนการเรยีน
เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ตรยีมตวัไวต้ลอดหลกัสตูรการศกึษา การใหน้กัศกึษารูจ้กัหลกัสตูร รูจ้กัวางแผน
การจดัวชิาเรยีน เวลาเรยีน เวลาสอบ เพื่อใหเ้หน็ภาพการศกึษาของตนเองอย่างเด่นชดัในการจดัท า
แผนการเรยีน สถาบนั การศกึษาแต่ละแห่งจะจดัแตกต่างกนั โดยน าขอ้มลูขา้งตน้มาสรปุ วเิคราะห ์
ผ่านการประชุมพจิารณาปรบัใหเ้หมาะสมเพื่อใหไ้ดแ้ผนการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพตามจดุมุง่หมาย 

การจดัตารางสอน หมายถงึ ตารางทีก่ าหนดรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน และหอ้งเรยีนตาม
คาบเวลาของแต่ละวนัในหนึ่งสปัดาห์ ตารางสอนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
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1. ตารางสอนรวม เป็นตารางสอนระดบัสถาบนั คณะวชิา หรอืภาควชิา ซึง่ในตารางสอน
จะระบุรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน หอ้งเรยีน เพื่อใชค้วบคุมการด าเนินการดา้นวชิาการทัง้หมดของ
สถาบนัการศกึษา 

2. ตารางสอนเฉพาะ เป็นตารางสอนทีจ่ าแนกออกตามประโยชน์ของผูใ้ช้ ไดแ้ก่ 
ตารางสอนอาจารย ์ตารางสอนนกัศกึษา ตารางหอ้งเรยีน เป็นตน้  

สรปุไดว้่า กจิกรรมการเรยีนการสอน หมายถงึ สภาพการณ์ของการกระท าทุกสิง่ทุกอยา่ง 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การจดัตารางสอน ตารางสอบ การจดัแผนการสอน การจดัชัน้เรยีน การ
จดัอาจารยเ์ขา้สอน การจดับรกิารอุปกรณ์การเรยีนการสอน การใชว้ธิสีอน และเทคนิคการสอน 
เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลุจดุประสงคท์ีว่างไว้ 

ความส าคญัของกิจกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมการเรยีนการสอน มคีวามส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเรยีนการสอน 

ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ดงัที่ อ านวย นาคทตั (2540: 81-91) ไดก้ล่าว
ว่า การจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้อยูก่บัผูส้อนในสถานศกึษา ซึง่ครผููส้อนตอ้งมี
ทศันคตต่ิอการท างาน มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์อุทศิเวลาเพื่อการสอน ส่วนเสรมิศร ีไชยศรและ
คณะ (2543: 45-56) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมการเรยีนการสอน ควรมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
(Student–centered) กล่าวคอื กจิกรรมและประสบการณ์ทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีน ควรเป็นกจิกรรมที่
สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีนโดยใหผู้เ้รยีนมสี่วน
รว่มและลงมอืปฏบิตัจิรงิทุกขัน้ตอน จนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ควรมี
เป้าหมายใหผู้เ้รยีน ไดร้บัการพฒันาโดยองคร์วม ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามสมดุล ทัง้ความรู ้ความดงีาม 
และรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยอธบิายการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง หรอืเป็น
ส าคญัไวด้งันี้ การเรยีนรูเ้นื้อหาสาระขอ้เทจ็จรงิ การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ การเรยีนรูจ้ากกรณ ีซึง่
สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 387) กล่าวว่า ความส าคญัของกจิกรรมการเรยีนการสอนว่า 
เปรยีบเสมอืนหวัใจของการน าหลกัสตูร สู่การปฏบิตัิ ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์ได้
จรงิ โดยเฉพาะปจัจบุนัเหน็ว่าการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ในขณะที่ ผดุงชาต ิสุวรรณวงศ ์และไพฑรูย ์
สนิลารตัน์ (2543: 7) ไดก้ลา่วว่า อาจารย ์นอกจากจะมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาของตน
แลว้ ยงัตอ้งมคีวามรูด้า้นวธิ ีการสอน กระบวนการเรยีนการสอนจติวทิยา และเทคโนโลยทีางการ
ศกึษาดว้ย  

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545: 153) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการจดัตารางสอนไว ้ดงันี้ 
1. สิง่ทีค่วรค านึงถงึในการจดัตารางสอน 

1.1 เคา้โครงของหลกัสตูร การแบ่งหมวดวชิา วชิาบงัคบั วชิาเลอืก วชิาเลอืกเสร ี
แต่ละวชิาตอ้งใชห้อ้งเรยีนและอุปกรณ์ประกอบการเรยีนในลกัษณะใดบา้ง 

1.2 จ านวนนกัศกึษา ทีจ่ะลงทะเบยีนในแต่ละวชิา จะจดัเป็นกีห่อ้งกีก่ลุ่ม 
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1.3 ระยะเวลาหรอืคาบชัว่โมงในการสอน แบ่งเป็นกีค่าบ คาบละกีน่าท ีในหนึ่งวนัจะ
จดัไดก้ีค่าบ 

1.4 จ านวนหอ้งเรยีนและขนาดของหอ้งเรยีน รวมทัง้ลกัษณะหอ้งเรยีนทีใ่ช้ 
1.5 จ านวนครอูาจารยท์ีจ่ะรบัผดิชอบในแต่ละวชิา 
1.6 วทิยากรพเิศษ และความสะดวกในการเชญิมาสอน 
1.7 ภาระงานสอนของอาจารยแ์ต่ละคน 

2.  ขัน้ตอนในการจดัตารางสอน 
2.1 มขีอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนผูเ้รยีนแต่ละหลกัสตูร แต่ละรายวชิา ขอ้มลูอาจารย์

ผูส้อน สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ในการน ามาจดัตารางสอนของ
แต่ละวชิาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2 ก าหนดจ านวนผูเ้รยีน โดยปกตจิะก าหนดเป็นชัน้ปี หลกัสตูรและแผนการเรยีน 
สามารถประมาณไดจ้ากจ านวนผูเ้รยีนทีส่งักดัในคณะวชิา โดยดูขอ้ก าหนดของหลกัสตูรดว้ยว่าเป็น
รายวชิาบงัคบัหรอืวชิาเลอืก ตลอดจนรายละเอยีดของวชิาทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 

2.3 ก าหนดกลุ่มรายวชิา โดยพจิารณาจากหลกัสตูรและโปรแกรมการเรยีนเป็น
กลุ่มของวชิาบงัคบัหรอืวชิาเลอืกของหลกัสตูร โดยก าหนดรปูแบบรายวชิาทีค่ลา้ยคลงึกนัไวด้ว้ยกนั 

2.4 ก าหนดอาจารยผ์ูส้อน โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์
เกีย่วกบัวชิาทีส่อน 

2.5 ก าหนดหอ้งเรยีน ทัง้หอ้งทฤษฎแีละหอ้งปฏบิตักิาร ผูจ้ดัตารางสอนตอ้งทราบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัความจขุองหอ้งเรยีน สภาพภายในหอ้งเรยีน จะช่วยในการจดัหอ้งเรยีนของแต่ละ
คณะวชิาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

2.6 ก าหนดวนัเวลาทีส่อนในสปัดาห์ โดยค านึงถงึอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รยีน หอ้งเรยีน 
หลกัสตูรการศกึษา การจดัตารางสอนเป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบและแสงหาวธิกีารจดั
องคป์ระกอบต่าง ๆในสถาบนั การศกึษาลงในตารางคาบเวลาอย่างเหมาะสม โดยค านึงถงึตวัแปร
และเงือ่นไขต่าง ๆใหม้ากทีสุ่ด การจดัตารางสอนจงึตอ้งใชบุ้คลากรและเวลาในการรวบรวมขอ้มลู
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อก าหนดองคป์ระกอบต่าง ๆ ลงสู่คาบเวลาอยา่งเหมาะสม 

นาร ีรมยก์ูล (2547: 108) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม พบว่า ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนนกัศกึษาเหน็ดว้ยกบัการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรปีทุมใน
ระดบัมาก อาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยัไดไ้ดก้ าหนดแบบฟอรม์โครงการสอน (Course Outline) ให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยก าหนดรายละเอยีด เช่น รหสั ชื่อวชิา จ านวนหน่วยกติ วนั/เวลา
เรยีน ชื่ออาจารยผ์ูส้อน หวัขอ้เรือ่งในการเรยีนการสอนตลอดภาคการศกึษา ดงัที ่อ าพนั อ่องเอีย่ม 
(2544: 137) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มมหาวทิยาลยัศรปีทุม ในทศันะของผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละ
นกัศกึษา พบว่า ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน นกัศกึษามคีวามเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมใน
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ระดบัปานกลาง เนื่องจากอาจารยบ์างท่านยงัขาดเทคนิคในการถ่ายทอดวชิาความรู้ และมคีวามรูไ้ม่
ทนัสมยัเท่าทีค่วร อาจารยค์วรใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนมากขึน้ ซึง่เป็น 
วธิหีน่ึงทีจ่ะแกไ้ขปญัหานกัศกึษาทีไ่มต่ัง้ใจเรยีนใหส้นใจการเรยีนมากขึน้ ควรจดัโครงการอบรม
สมัมนาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพอาจารยผ์ูส้อน ส่วนพนม หวดัสว่าง (2542: 64) ไดศ้กึษาความคดิเหน็
ของอาจารยต่์อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เขตกรงุเทพ  
มหานคร พบว่า ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้งพฒันาองคค์วามรูท้างวชิาการเพื่อ
เพิม่พนูทกัษะทีจ่ าเป็นต่อความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปจัจุบนั ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
มสี่วนรว่มในการเรยีนการสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และเตรยีมพรอ้ม
ตลอดเวลา ควรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและ
สามารถน าเสนอความรูท้ ัง้วเิคราะห์ ส่วน กิง่แกว้ เอีย่มแฉลม้ (2542: 72) ไดศ้กึษา เรือ่ง 
สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนของคณะบรหิารธุรกจิสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
บพติรภมิขุ มหาเมฆ ตามทศันะของนกัศกึษา ดา้นวธิกีารสอน ดา้นสื่อการสอน และดา้นกจิกรรม
การเรยีนการสอน พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัเสนะแนะว่า ครผููส้อนควรน าเอาเทคนิคการ
สอน จติวทิยาการเรยีนการสอน และจดัหากจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาวชิามา
ประกอบการสอนเพื่อใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัวนุิ ทองพวง (2542: 107-114) ได้
ศกึษาสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัพลศกึษากรงุเทพฯ ตามทศันะของอาจารยแ์ละนกัศกึษาใน 6 ดา้น คอื 
ดา้นการบรหิาร ดา้นการเรยีน การสอน ดา้นการใหบ้รกิารนกัศกึษา ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน ดา้นการ
จดักจิกรรมนกัศกึษา และดา้นอาคารสถานที ่ผลการศกึษาพบว่า ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน นกัศกึษาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และนกัศกึษามขีอ้เสนอแนะว่าควรเปิดโอกาส
ใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการใหข้อ้มลู การท าแผนการเรยีนการสอน เพื่อสอดคลอ้งกบัความถนดั
ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสรว่มประเมนิการ
สอนของอาจารย ์ส่วนทพิยว์รรณ หนัหาบุญ (2544: 79) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มทางวชิาการของ
การจดัการศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของอาจารย ์นกัศกึษา และผูส้ าเรจ็
การศกึษา พบว่า อาจารยแ์ละนกัศกึษามคีวามเหน็ดา้นการจดัการเรยีนการสอนเหมาะสมระดบัมาก 
เพราะมกีารวางแผนการสอนเพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวางแผนการเรยีนไดล้่วงหน้า และอาจารยม์ี
ความรูใ้นเน้ือหาวชิาทีส่อนเป็นอย่างด ีอธบิายเนื้อหาวชิาใหแ้ก่นกัศกึษาเขา้ใจไดช้ดัเจน รวมทัง้มี
วธิกีารสอนและการเลอืกใชส้ื่อการสอนทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหาวชิาโดยเน้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการคดิ
วเิคราะหไ์ด ้ 

สรปุไดว้่า กจิกรรมการเรยีนการสอนเปรยีบเสมอืนหวัใจของการน าหลกัสตูรสู่ภาคปฏบิตัิ 
เป็นการด าเนินงานเกีย่วกบัการจดักจิกรรมหรอืประสบการณ์ ท าใหผู้ส้อนมทีศิทางในการสอน ช่วย
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑติ ซึง่ถอืเป็น
ความส าเรจ็ของสถาบนัการศกึษา  
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ด้านการวดัและการประเมินผล 
ความหมายของการวดัและการประเมินผล 
ภทัรา นิคมานนท์ (2543: 11) ใหค้วามหมายของการวดัผลว่า หมายถงึ การใชเ้ทคนิค

วธิกีารซึง่เรยีกว่า เครือ่งมอืวดัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อศกึษา คน้หา หรอืตรวจสอบคุณลกัษณะของ
บุคคล ผลงานหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามหมายแทนพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะของ
สิง่ของหรอืบุคคลทีต่อ้งการศกึษา และความแตกต่างของการวดัและการประเมนิอยู่ทีก่ารใช้
ประโยชน์จากผลการตรวจสอบของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง การวดัเป็นการพยายามควบคุมผลการ
ตรวจสอบของผูเ้รยีน โดยพยายามควบคุมสิง่แวดลอ้มใหเ้ท่ากนั แต่การประเมนิเป็นการกระตุ้น
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รยีนมากขึน้ ในขณะทีส่มบตัิ สุวรรณพทิกัษ์ (2541: 26) 
ไดใ้หค้วามหมายของการวดัผลว่า หมายถงึ กระบวนการรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการ
จดัท ารายงานสรปุ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมาก
ขึน้ 

สรปุไดว้่า การวดัและการประเมนิผล หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบคุณลกัษณะของ
บุคคลโดยใชเ้ครือ่งมอืวดัอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อประเมนิผลการสอนว่าเป็นไปตามจุดประสงคท์ี่
ก าหนดไวห้รอืไม่ 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544: 41) ไดก้ล่าวถงึระบบการวดัผลและประเมนิผล
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ควรมดีงันี้ 

1. การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวล้่วงหน้า 
2. การแจง้วธิกีารประเมนิผลใหผู้เ้รยีนทราบล่วงหน้า 
3. การประเมนิวธิกีารวดัและการประเมนิผล 
4. การน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ 
ในขณะที ่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2543: 66-67) ไดเ้สนอแนะ

แนวทาง การวดัและประเมนิผลอยา่งมคีุณภาพว่า ตอ้งประกอบดว้ยสิง่เหล่านี้ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์รปูแบบการวดัการประเมนิผล และวธิกีารประเมนิผลทีช่ดัเจน โดย

ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ ประกอบดว้ย 
1.1 รปูแบบของการประเมนิและวธิกีารประเมนิ 
1.2 น ้าหนกัในการประเมนิในภาพรวมและในแต่ละส่วน 
1.3 เงือ่นไขในการมสีทิธเิขา้สอบ 
1.4 เวลาเขา้ชัน้เรยีน 
1.5 รายละเอยีดเกีย่วกบัส่วนทีจ่ะประเมนิ เช่น ก าหนดเวลาส่งงาน รปูแบบรายงาน 

เนื้อหาของรายงานแต่ละชิน้ ปรมิาณงาน เวลาของงานทีจ่ะใชใ้นแต่ละชิน้ โทษของการส่งงานเกนิ
เวลาทีก่ าหนด ความสามารถในการเขยีนรายงาน 

1.6 ขัน้ตอนการส่งงาน สถานทีส่่งและรบังานทีต่รวจสอบแลว้ 
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1.7 การปรบัคะแนนดบิเป็นคะแนนมาตรฐาน 
1.8 เกณฑข์ัน้ต ่าทีผ่่านการประเมนิ 

องคป์ระกอบเหล่านี้จะตอ้งมกีารปรกึษาหารอื และตกลงใหค้วามเหน็ชอบรว่มกนัของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ก่อนเริม่การเรยีนการสอน โดยแจง้ใหผู้เ้ขา้เรยีนทราบภายในสปัดาหแ์รกของการเปิด
เรยีนในแต่ละภาคการศกึษา 

2. ความรบัผดิชอบในการวดัและประเมนิผล ในการวดัและประเมนิผลนัน้ ตอ้งมี
ผูร้บัผดิชอบตาม ล าดบัชัน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนไดต้ามกระบวนการต่างๆ ทีไ่ดม้ี
การปรกึษาหารอืและตกลงกนัไว ้ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการบรหิารวชิาการหรอืสภาวชิาการของมหาวทิยาลยั มหีน้าที
ตรวจสอบการทบทวนระดบัขัน้การวดัผลการศกึษาว่าไดด้ าเนินการถูกตอ้ง ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้
หรอืไม่ 

2.2 คณะกรรมการวดัผลประเมนิผลระดบัภาควชิา มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจ
รบัรองขอ้สอบและผลการสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

2.3 หวัหน้าภาค รบัผดิชอบทัว่ไปในการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนของนกัศกึษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของภาควชิาทุกระดบัการศกึษา 

2.4 อาจารยผ์ูส้อน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการวดัและประเมนิผลในรายวชิาทีต่นสอน 
2.5 นกัศกึษา มคีวามรบัผดิชอบดา้นการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีเ่ป็น

ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัและการประเมนิผล 
2.6 ขอ้สอบและการจดัสอบ ขอ้สอบตอ้งมคีวามเป็นกลางของเนื้อหาและมคีวาม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา ส่วนการจดัสอบจะตอ้งเหมาะสมทัง้ในเรือ่งอาคารสถานที่ 
เวลาทีก่ าหนด และระบบการควบคุม จะตอ้งไมเ่ป็นเงือ่นไขกดดนัใหผู้เ้ขา้สอบเกดิความกลวั และ
กงัวลใจในขณะท าการสอบ 

พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา และทพิยรตัน์ สเีพชรเหลอืง (2543: 
58) ไดส้รปุรายงานการวจิยั เรือ่งการพฒันากระบวนการเรยีนรูใ้นระดบัปรญิญาตรใีนดา้นการ
ประเมนิควรมหีลากหลายวธิดีงันี้ 

1. การประเมนิโดยกลุ่ม กลุ่มสามารถทีจ่ะประเมนิความรว่มมอืในกลุ่ม ความรบัผดิชอบใน
งานทีม่อบหมาย การช่วยท าใหง้านเสรจ็สมบูรณ์ สามารถมองเหน็ชดัเจนและประเมนิไดว้่า ผูใ้ดควร
ไดร้บัคะแนนของการมสี่วนในกลุ่มมากน้อยเพยีงใด ผูส้อนอาจท าแบบประเมนิให้ ผูเ้รยีนประเมนิ
ตามหวัขอ้ต่าง ๆ และใหผู้เ้รยีนประเมนิกนัเอง 

2. การประเมนิโดยผูเ้รยีน ผูเ้รยีนแต่ละคนอาจจะมกีารฝึกใหรู้จ้กัการประเมนิตนเองว่าได้
ใชค้วามพยายามในการมสี่วนรว่มในกลุ่มมากน้อยเพยีงใด 

3. ประเมนิโดยผูส้อน ผูส้อนอาจจะประเมนิทัง้กระบวนการเรยีนของผูเ้รยีน โดยดูจากการ
อภปิรายซกัถาม ใหข้อ้ความรู ้ซึง่อาจจะประเมนิเป็นรายบุคคลได ้
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นิวฒัน์ วรสาร (2550: 139) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของนิสติทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ดา้นการวดัและประเมนิผลนิสติมคีวาม
คดิเหน็ว่ามคีุณภาพในระดบัปานกลาง ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะนิสติไมค่่อยมสี่วนรว่มในการประเมนิผล
การจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา รวมไปถงึการแจง้ผลการศกึษาของนิสติทีม่คีวามล่าชา้
กว่าก าหนด ซึง่ไมเ่ป็นไปตามก าหนดการ ส่วน พนม หวดัสว่าง (2542: 65) ไดศ้กึษาความคดิเหน็
ของอาจารยต่์อหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเขตกรงุเทพ   
มหานคร โดยผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะว่า ควรมกีารวดัผลทีช่ดัเจนไมล่ าเอยีง ใหค้วามส าคญั
ต่อการวดัผลภาคปฏบิตัแิละดา้นปฏบิตัอิย่างยตุธิรรม ส่วนสุพรรณ ีเพชระ (2552: 88) ไดศ้กึษา
ทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขต
พทัลุง ดา้นการวดัและประเมนิผล นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรว์่า
มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากมกีารก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลชดัเจน 
และผูส้อนในแต่ละรายวชิาไดช้ีแ้จงใหน้ิสติทราบในชัว่โมงแรกของการเรยีนการสอน ในขณะที ่อรทยั 
บุญช่วย (2542: 102) ท าการวจิยั เรือ่ง การบรหิารวชิาการของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะว่า มหาวทิยาลยัรามค าแหงควรปรบัปรงุและส ารวจความตอ้งการของอาจารยใ์นการจดั
อบรมเรือ่งการวดัและประเมนิผล ควรประกาศผลการสอบก่อนการลงทะเบยีนใหต้รงเวลาทีก่ าหนด 
ส าหรบังานวจิยัของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ จรยิา หาสติพานิชกุล และอาภรณ์ บางเจรญิพรพงค์ 
(2543: 38) ไดศ้กึษาระบบการวดัและการประเมนิผลผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษาตามแนว
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  พบว่า ในสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการ
วดัและการประเมนิผล ภาคทฤษฎจีะมทีัง้การสอบยอ่ยเพื่อเกบ็คะแนน การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค บางวชิาในระดบัปรญิญาโท-เอกมกีารสอบ Oral Examination แบบตวัต่อตวั 
นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดงานในลกัษณะงานเดีย่ว เช่น การท าแบบฝึกหดั การคน้ควา้เพิม่เตมิ 
และการท างานเป็นกลุ่มโดยศกึษาคน้ควา้แลว้มารายงาน ส าหรบัในภาคปฏบิตั ิมกีารเขยีนรายงาน
การทดลองเพื่อรายงานผลการปฏบิตัจิรงิเมือ่เสรจ็สิน้การทดลอง การคน้ควา้เพิม่เตมิและรายงาน
หน้าชัน้ การสอบเนื้อหาทีเ่ป็นทฤษฎแีละการสอบภาคปฏบิตั ิเพื่อวดัทกัษะการใชเ้ครือ่งมอื ส่วนการ
วดัดา้นจติพสิยัจะบรูณาการอยูใ่นการวดัภาคทฤษฎแีละภาค ปฏบิตัโิดยมกีารพจิารณาจากการเขา้
ชัน้เรยีน ความสนใจ ความตัง้ใจ ความรบัผดิชอบ ความมนี ้าใจ การช่วยเหลอืผูอ้ื่นในกลุ่มทีเ่รยีน 
และทีส่าขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีน้นมาก คอื ความละเอยีดรอบคอบ และความเป็นคน
ช่างสงัเกต 

สรปุไดว้่า การวดัและประเมนิผลเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัในการเรยีนการสอน เป็น
กระบวนการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู ตดิตามผลการปฏบิตัวิ่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายเพยีงใด 
และการจดัท ารายงานสรปุ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ 
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ด้านปัจจยัเก้ือหนุน 
ความหมายของปัจจยัเก้ือหนุน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม (2555: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายว่า ปจัจยัเกือ้หนุน 

หมายถงึ สถานทีร่วบรวมสื่อ เครือ่งมอื ฐานขอ้มลู และเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้โดยไดจ้ดัระบบการ
บรหิารเพื่ออ านวยความสะดวก ในการสบืคน้ และฝึกทกัษะการเรยีนการสอน สถาบนัอุดมศกึษา
ควรจดัปจัจยัเกือ้หนุนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาอยา่งมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ มี
อาคารเรยีนทีเ่อือ้อ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอน มหีอ้งสมดุต ารา หนงัสอื วารสาร มเีครือ่ง
คอมพวิเตอร ์สื่อการการสอน และวสัดุอุปกรณ์ทีเ่อือ้อ านวยต่อการสบืคน้และเสาะแสวงหาความรู้ 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศมบีรรยากาศทีเ่สรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค์ ใฝเ่รยีน ใฝรู่ข้อง
นกัศกึษา ส่วนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ (2555: ออนไลน์) ไดใ้หค้วามหมายว่า ปจัจยัเกือ้หนุน 
หมายถงึ องคป์ระกอบต่างๆแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอน และ
คน้ควา้ของนกัศกึษาโปรแกรมวชิาเช่น แหล่งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ อาคารสถานทีห่อ้งปฏบิตักิาร 
และแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี  

จากความหมายของปจัจยัเกือ้หนุนดงักล่าว สรปุไดว้่า ปจัจยัเกือ้หนุน หมายถงึ สิง่ที่
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ให้
บรรลุวตัถุ ประสงคต์ามจดุมุ่งหมายของการศกึษา อาท ิสื่อการสอน อุปกรณ์การเรยีนการสอน 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์หอ้งสมุดต ารา หนงัสอื วารสาร รวมถงึสภาพบรบิทต่างๆ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า สถาบนัอุดมศกึษา
พงึจดัปจัจยัเกือ้หนุน เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาอยา่งมคีุณภาพและประสทิธภิาพ มอีาคาร
สถานที ่ทีเ่อือ้อ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอนในหลายรปูแบบ เช่น แบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเลก็ และ
แบบศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มหีอ้งสมดุ ต ารา หนงัสอื วารสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
มเีครือ่งคอมพวิเตอรส์ื่อการเรยีนการสอน และวสัดุอุปกรณ์ทีเ่อือ้อ านวยต่อการสบืคน้ และเสาะ
แสวงหาความรูจ้ากทัง้ภายใน และภายนอกประเทศมอีาณาบรเิวณและบรรยากาศทีเ่สรมิสรา้ง
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนิสตินกัศกึษา 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 13-14) ไดก้ล่าวว่า ผูส้อนควรเลอืกอุปกรณ์
ประกอบการสอนใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีน อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา 
ไดแ้ก่ หนงัสอื เอกสารประกอบ การสอน สื่อโสตทศันูปกรณ์ของจรงิ ภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง เครือ่ง
ฉายภาพขา้มศรีษะ ชอลค์ กระดานด า ภาพยนต์ โทรทศัน์วงจรปิด คอมพวิเตอรช์่วยสอน การ
น าเสนอทางคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ การใชอุ้ปกรณ์การสอนจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนเพิม่ขึน้
มากกว่าทีจ่ะนัง่ดอูาจารยน์ าเสนอทางแผ่นใส หรอืฟงัอาจารยพ์ดูอย่างเดยีว นอกจากนี้ยงัเป็นการ
เปลีย่นบรรยากาศการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนกระตอืรอืรน้อยากเรยีนหรอืสนใจเพิม่ขึน้  

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. (2544: 41) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบดา้นปจัจยัเกือ้หนุนที่
ส าคญั ดงันี้ 
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1. อาคารเรยีนและหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน คอื 
1.1 หอ้งเรยีนเพยีงพอ 
1.2 หอ้งเรยีนมอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ า และอยูใ่นสภาพด ีพรอ้มใหใ้ช้

ตลอดเวลา 
2. หอพกันกัศกึษาปลอดภยั เอือ้ต่อการเรยีนและการท ากจิกรรมนอกเวลา หอ้งพกัมี

ครภุณัฑส์ าหรบัการอยูอ่าศยัและการศกึษานอกเวลาเป็นสดัส่วน 
3. หอ้งสมดุมขีนาดเหมาะสมและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ส าหรบั กดิานันท ์มลทิอง (2540: 83) ใหค้วามเหน็ว่า สื่อการเรยีนการสอนจะท าใหก้าร
เรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. เป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
เขา้ใจในเน้ือหาบทเรยีนไดง้่ายขึน้ 

2. สื่อจะช่วยกระตุน้และสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีน ท าใหเ้กดิความสนุกและไมเ่บื่อ
หน่ายต่อการเรยีน 

3. การใชส้ื่อจะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจตรงกนัและเกดิประสบการณ์รว่มกนั 
4. ช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนมากขึน้ นอกจากนี้ 

องคป์ระกอบดา้นปจัจยัเกือ้หนุนน้ียงัรวมไปถงึสิง่แวดลอ้มต่างๆ  
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 14) กล่าวว่า สิง่แวดลอ้มอาจมผีลกระทบต่อการ

เรยีนการสอน เช่น อาจารยก์ าลงัสอนอยูเ่วลาบ่ายสามโมงเยน็ ภารโรงเดนิเขา้มาปิดหน้าต่างหรอื
กวาดอยูห่ลงัหอ้ง ท าใหน้ิสติไมม่สีมาธ ิดงันัน้ สภาพแวดลอ้ม เช่น เสยีง แสง สภาพอนัแออดัภายใน
หอ้งเรยีน ความรอ้น หรอืการบรหิารงานต่างๆ เช่น ระเบยีบการสอบ ตลอดจนขอ้สอบ ทีไ่มต่รงกบั
เรือ่งทีอ่าจารยส์อน หรอืไมต่รงกบัขอ้ก าหนดในหลกัสตูรปจัจยัต่างๆ เหล่านี้เป็นผลกระทบต่อการ
เรยีนการสอน ซึง่อาจท าใหผู้เ้รยีนไมอ่ยากเรยีน หรอืผูส้อนเกดิความอดึอดัไมส่บายใจทีจ่ะสอน หรอื
อาจท าใหไ้มเ่ป็นอุปสรรคต่อการสอนทีม่คีุณภาพได ้ 

นอกจากนี้ สุนี เลศิแสวงกจิ และพศิษิฐ ์กาญจนพมิาย (2546: 2-4) กล่าวว่า หอ้งสมดุนบัว่า 
เป็นปจัจยัเกือ้หนุนทีส่ าคญัต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยหอ้งสมดุมคีวามส าคญั ดงัน้ี 

1. หอ้งสมดุเป็นทีร่วบรวมวทิยาการต่าง ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อการเรยีนการสอน 
2. หอ้งสมดุเป็นแหล่งสารนิเทศทีม่คีวามส าคญัต่อการคน้ควา้วจิยั 
3. หอ้งสมดุเป็นแหล่งสารนิเทศทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนเลอืกศกึษาคน้ควา้อยา่งอสิระตาม

ความตอ้งการของแต่ละคนภายใตเ้งือ่นไข ระเบยีบขอ้บงัคบัของหอ้งสมดุไม่จ ากดัสทิธแิละโอกาสใน
การศกึษาคน้ควา้ 

4. หอ้งสมดุเป็นแหล่งขอ้มลูทีส่่งเสรมิการอ่านและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5. หอ้งสมดุเป็นสถานทีส่ าหรบัการพฒันาคุณภาพชวีติ เพราะเป็นศูนยร์วมของความรู้

ความคดิทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนแสวงหาความรูไ้ดต้ามต้องการ 
6. หอ้งสมดุเป็นสถานทีส่่งเสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมอนัดงีาม 
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7. หอ้งสมดุจะเป็นแหล่งขอ้มลูทีผู่อ่้านสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในการเรยีนรูไ้ดม้ากทีสุ่ด 
เนื่องจากหอ้งสมดุส่วนใหญ่เป็นแหล่งขอ้มลูทีใ่หบ้รกิารโดยไมค่ดิมลูค่า เป็นคลงัแห่งความรูท้ีใ่ห้
อสิระแก่ผูใ้ชเ้พื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิ พฒันาความเจรญิกา้วหน้าและใชใ้นการ
ประกอบธุรกจิต่าง ๆ โดยผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการไปหาซือ้หนงัสอื เอกสารขอ้มลูจาก
แหล่งต่าง ๆ จงึสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยไดม้าก 

พนสั หนันาคนิทร ์(2542: 212) ไดใ้หก้ารเสนอแนะว่า การจดัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัควรมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

1. มเีจา้หน้าทีห่อ้งสมดุทีไ่ดร้บัการฝึกหดัอบรมวชิาบรรณารกัษ์ศาสตรอ์ยูป่ระจ าหรอือยา่ง
น้อยทีสุ่ดกม็อีาจารยท์ีม่คีวามรูใ้นดา้นน้ีท าหน้าทีบ่รรณารกัษ์ 

2. มหีนงัสอือุเทศหรอืหนงัสอือ้างองิเพยีงพอแก่ความตอ้งการของนกัศกึษาในระดบันัน้ๆ 
ต าราเรยีนและหนงัสอือ่านประกอบกต็อ้งมใีหพ้อ 

3. มรีะเบยีบการจดัระบบหนงัสอื เพื่อสะดวกในการคน้หา มทีีว่างหนงัสอืสะดวกแก่การ
หยบิและคน้ควา้ 

4. มโีต๊ะเกา้อีส้ าหรบัอ่านและเขยีนเพยีงพอแก่จ านวนนกัศกึษาทีใ่ชห้อ้งสมดุ 
5. ควรมกีารเกบ็สถติขิองจ านวนนกัศกึษาทีใ่ชห้อ้งสมดุ จ านวนผูย้มื หนงัสอืหายหรอื

สญูเสยีไปดว้ยเหตุต่างๆ การรบันิตยสารควรดูจากความสนใจของนกัศกึษา 
6. มเีครือ่งมอืช่วยงานบรรณารกัษ์ เช่น เครือ่งมอืซ่อมหนังสอื บุคคลทีจ่ะท าหน้าทีต่่างๆ 

เป็นตน้ 
7. ระบบส าหรบัการยมืหนังสอืควรจะเป็นไปในทางใหค้วามสะดวกแก่นกัศกึษาทีจ่ะยมืมี

เครือ่งกระตุน้ใหน้กัศกึษาจะอ่านหนงัสอื เช่น การแสดงหนงัสอืทีไ่ดร้บัใหม่ มกีารสรุปยอ่เรือ่งหนงัสอื
เพื่อสรา้งความสนใจ 

8. มทีีส่ าหรบัอ่านหนงัสอืและนิตยสารต่างๆ 
จากการศกึษางานวจิยัของ สุจติรา เหลอืงอมรเลศิ; และคนอื่นๆ (2541: 155) ไดศ้กึษาการ

พฒันาและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ในคณะวทิยาศาสตร ์ระดบั 
อุดมศกึษาพบว่า ดา้นปรมิาณการใชส้ื่อช่วยสอนต่างๆ ผูส้อนยงัใชส้ื่อประเภทกระดานด า/white 
board แผ่นใสทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืและแผ่นใส ทีพ่มิพจ์ากเครือ่งถ่ายเอกสารในปรมิาณปานกลางถงึ
มาก ส าหรบัสื่อประเภทเทคโนโลยคีอมพวิเตอรย์งัมปีรมิาณการใชน้้อยมาก ส่วน นาราวดี ศริโิรจน์ 
(2543: 103) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการบรหิารวชิาการของวทิยาลยั
นาฎศลิป ดา้นการจดัการเรยีนการสอน พบว่า มคีวามเหมาะสมต ่ากว่าเกณฑ ์อาจเป็นเพราะ
อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอนยงับรกิารใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาไม่
เพยีงพอ เช่น เครือ่งเทปบนัทกึเสยีง แถบบนัทกึเสยีง ช ารดุไมม่กีารปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใหด้ขีึน้ 
นอกจากนี้ ประสงค ์วงศาโรจน์ (2541: 86-87) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัพลศกึษา จงัหวดั
สมทุรสาคร ในทศันะของผูบ้รหิาร อาจารย ์และนกัศกึษา พบว่า ดา้นการเรยีนการสอน ผูบ้รหิาร
และอาจารยเ์หน็ตรงกนัว่า มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง เนื่องจากบรรยากาศทางดา้น 
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การเรยีนการสอนยงัไมเ่หมาะสม ในดา้นวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น และทนัสมยัทีใ่ชส้อนภายในหอ้งเรยีน
ยงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษาและอาจารย์ และในการเรยีนการสอนบางรายวชิาไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบั นิวฒัน์ วรสาร (2550:139) ไดศ้กึษา
ความคดิเหน็ของนิสติทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ดา้นปจัจยัเกือ้หนุนนิสติมคีวามเหน็ว่ามคีุณภาพในระดบัปานกลาง ทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรไ์มค่่อยเพยีงพอกบัความตอ้งการใชบ้รกิารของนิสติ อกีทัง้
การจดัเวลาใหบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาของนิสติไมค่่อยมคีวามเหมาะสม รวมไปถงึ
จ านวนหนังสอื วารสาร และสิง่พมิพต่์างๆ ภายในหอ้งสมดุ ตลอดทัง้อุปกรณ์และสื่อทีใ่ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนใหก้บันิสติไมค่่อยมคีวามทนัสมยั นอกจากนี้ สุพรรณ ีเพชระ (2552: 88) ได้
ศกึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ 
วทิยาเขตพทัลุง ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร์
ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากการจดัองคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการเรยีน
การสอนของคณะวทิยาศาสตรม์คีวามเหมาะสมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

อรว ีจนัทรบ์าง (2546: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวจิยั เพื่อการน าเสนอรปูแบบการจดัสภาพ 
แวดลอ้มทางกายภาพของผูเ้รยีนเพื่อการใชส้ื่อในการเรยีนการสอน ในสถาบนัอุดมศกึษา 
ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของหอ้งเรยีน เพื่อการใชส้ื่อการเรยีน 
การสอนในสถาบนัอุดมศกึษา ควรมลีกัษณะดงันี้ 

1. หอ้งเรยีนควรมผีนงัทัง้ 2 ขา้งของหอ้งไมข่นานกนั ประตูเขา้ออกหอ้งเรยีนอยูด่า้นหลงั
หอ้งพืน้หอ้งเรยีบเสมอกนั ยกระดบัหน้าชัน้เรยีน พืน้ทีส่่วนผูเ้รยีนเฉลีย่คนละ 1.3 ตารางเมตร เวน้
ระยะพืน้ทีห่น้าชัน้เรยีนส าหรบัผูส้อนประมาณ 3.3 เมตร การจดัทีน่ัง่ของผูเ้รยีนแต่ละแถวเหลื่อม
ซอ้นกนัเวน้ทางเดนิสญัจรภายในหอ้งกวา้งประมาณ 1.0 เมตร ลกัษณะทีน่ัง่ของผูเ้รยีนเคลื่อนยา้ย
ได ้สขีองผนงัหอ้งเรยีนเป็นสอ่ีอน ส่วนของพืน้หอ้งใชส้เีขม้กว่าผนงั 

2. ผนงัหอ้งเป็นวสัดุสะทอ้นเสยีงในพืน้ที่ 1/3 ของหอ้ง และกรดุว้ยวสัดุดดูซบัเสยีงในพืน้ที่ 
2/3 ของหอ้ง เพดานเป็นวสัดุสะทอ้นเสยีงในพืน้ที่ 2/3 ของหอ้ง และกรดุว้ยวสัดุดดูซบัเสยีงในพืน้ที่ 
1/3 ของหอ้ง ล าโพงเป็นชนิดฝงัฝ้าเพดานตดิตัง้ 4 ต าแหน่ง พรอ้มทัง้มสีวติซค์วบคุมแยกแต่ละ
ต าแหน่ง ตดิตัง้ล าโพงตดิผนงัในส่วนหน้าของหอ้งทัง้ 2 ขา้งของกระดาน 

3. แบ่งพืน้ทีแ่สงสว่างของหอ้งเรยีน มสีวติซไ์ฟแยกแต่ละพืน้ที่ ส่วนของผูเ้รยีนสามารถหรี่
แสงได ้บรเิวณผูส้อนมไีฟส่องสว่างบรเิวณกระดานและจอฉายแยกต่างหากจากบรเิวณอื่น ๆ
หลอดไฟใชเ้ป็นหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์สงค่อนไปทางสขีาว โดยใชอุ้ปกรณ์ทีใ่ชต่้อระหว่างแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากบัหลอดฟลอูอเรสเซนซห์ลอดเดยีวหรอืหลายหลอด (Electronic Ballast) ใชโ้คมทีม่กีาร
กระจายแสงแบบปีกคา้งคาว (Bat wing) และตระแกรงเป็นแผ่นสะทอ้นแสงชนิดเคลอืบดา้น (Matt 
Enamel) 

4. เครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชเ้ป็นระบบหน่วยกลาง (Central Unit) โดยมตีวัควบคุมอุณหภูมิ
แยกแต่ละเครือ่ง 
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5. สื่อพืน้ฐานทีต่ดิตัง้ประจ าหอ้งมดีงันี้ กระดานไวทบ์อรด์แบบผวิดา้น จอฉายชนิดดา้น 
สขีาว (Matt White) ฝงัฝ้าเพดานควบคุมดว้ยมอเตอร ์เครือ่งฉายาพ 3 มติ ิ(Visualizer) เครือ่งฉาย
ภาพ LCD Projector โดยมแีผงควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตดิตัง้ทีแ่ท่นบรรยายของผูส้อนหน้าชัน้เรยีน 
จดุใหบ้รกิาร อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wireless Access Point) เพื่อการเชื่อมต่อเขา้เครอืขา่ยดว้ยระบบ
ไรส้าย  

สรปุไดว้่า ปจัจยัเกือ้หนุนเป็นปจัจยัส าคญัในระบบการเรยีนการสอน เน่ืองจากเป็นส่วนที่
กระตุน้ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจเรยีนรูไ้ดเ้รว็ยิง่ขึน้ ในการเลอืกใช้
หรอืการจดัองคป์ระกอบ ควรค านึงถงึความเหมาะสมของกลุ่มผูเ้รยีน ซึง่จะน าไปสู่การเรยีนการสอน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การจดัการเรยีนการสอนตามองคป์ระกอบทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการ
สอนในสถาบนัอุดมศกึษา เป็นการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอย่างมคีุณภาพ และตรงตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีไ่ดก้ าหนดไว ้้ซึง่องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละ
ดา้นทัง้ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและ
ประเมนิผลและดา้นปจัจยัเกื้อหนุน ถอืไดว้่า เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนทัง้
ระบบมคีวามสมัพนัธแ์ละมปีระสทิธภิาพ 

 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน  

การจดัการเรยีนการสอนมคีวามส าคญัและเป็นงานหลกัของสถาบนัการศกึษา ดงันัน้ 
สถาบนัอุดมศกึษาพงึจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ มปีระสทิธภิาพ และมคีวามพรอ้มทางดา้น
หลกัสตูร อาจารย ์นกัศกึษากจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และปจัจยัเกือ้หนุน 
จากการศกึษาเอกสาร พบว่า ไดม้นีกัวชิาการน าเสนอทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนหลาย
ท่าน ดงันี้ 

1. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมลู (Information Processing 
Theory) 

วารนิทร ์รศัมพีรหม (2542: 157-161) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบประมวล
สารสนเทศ (Information Processing Theory) เป็นทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นขอบเขตและพฒันามา
จากจติวทิยาดา้นปญัญานิยม (Cognitive Psychology)โดยนกัจติวทิยาดา้นปญัญานิยม (Cognitive 
Psychologist) ไดพ้ยายามทีจ่ะท าการวจิยัเน้นไปทีก่ระบวนการด าเนินการของสมองและผลผลติของ
การด าเนินการนัน้ เช่น เรือ่งของภาษา (Language) จนิตนาการ(Imagery) ความจ า(Memory) การ
รบัรู ้(Perception) ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) และการพฒันาปญัญา (Cognitive 
Development) ผลจากการวจิยัท าใหน้ักจติวทิยากลุ่มนี้ใหค้ าจ ากดัความของการเรยีนรูว้่า เป็นการ
เปลีย่นความรูท้างดา้นปรมิาณและวธิกีารประมวลสารสนเทศ 

การประยกุตท์ฤษฏปีระมวลสารสนเทศต่อการเรยีนรูน้ัน้ แยกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน 
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1. การใส่ใจต่อสิง่เรา้ (Attending to Stimuli) 
2. การเขา้รหสัสิง่เรา้ (The Encoding of Stimuli) 
3. การเกบ็สารสนเทศไวใ้นความจ าและการน ากลบัออกมาใช ้(Storing and Retrieval 

Information) 
นอกจากนี้ คลอสเมยีร ์(ทศินา แขมมณี. (2552: 80; อา้งองิจาก Klausmeier. 1985: 52–

108) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู เป็นทฤษฎทีีส่นใจศกึษา
เกีย่วกบักระบวนการพฒันาสตปิญัญาของมนุษย ์โดยใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการท างานของสมอง 
ทฤษฎนีี้เริม่ไดร้บัความนิยมมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1950 จวบจนปจัจบุนั และไดอ้ธบิายการเรยีนรูข้อง
มนุษยโ์ดยเปรยีบเทยีบการท างานของคอมพวิเตอรก์บัการท างานของสมอง ซึง่มกีารท างานเป็น
ขัน้ตอน ดงันี้  

1. การรบัขอ้มลู (input) โดยผ่านทางอุปกรณ์หรอืเครือ่งรบัขอ้มลู 
2. การเขา้รหสั (encoding) โดยอาศยัชุดค าสัง่หรอืซอฟตแ์วร ์(software) 
3. การส่งขอ้มลูออก (output) โดยผ่านทางอุปกรณ์ 
คลอสเมยีร ์(ทศินา แขมมณี. 2552: 81; อา้งองิจาก Klausmeier. 1985: 105) ไดอ้ธบิาย

กระบวนการประมวลขอ้มลูโดยเริม่ตน้จากการทีม่นุษยร์บัสิง่เรา้เขา้มาทางประสาทสมัผสัทัง้ 5  
สิง่เรา้ ทีเ่ขา้มาจะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นความจ าระยะสัน้ ซึง่การบนัทกึนี้จะขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ
2 ประการคอื การรูจ้กั (recognition) และความใส่ใจ (attention) ของบุคคลทีร่บัสิง่เรา้  

ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั แพรสิและคณะ (ทศินา แขมมณ.ี 2552: 84; อา้งองิจาก Paris; 
& et al. 1983: 293–316) ไดจ้ าแนกความรูใ้นเชงิเมตาคอคนิชัน่ออกเป็น 3 ประเภท เช่นเดยีวกนั 
ไดแ้ก่ 

1. ความรูใ้นเชงิปจัจยั (declarative knowledge) 
2. ความรูเ้ชงิกระบวนการ (procedural knowledge) 
3. ความรูเ้ชงิเงือ่นไข (conditional knowledge) 
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎใีนการเรยีนการสอน 
ทฤษฎทีีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนหลายประการ ดงันี้ 
1. เนื่องจากการรูจ้กั (recognition) การน าเสนอสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนรูจ้กัหรอืมขีอ้มลูอยูแ่ลว้ จะ

สามารถ ช่วยใหผู้เ้รยีนหนัมาใส่ใจและรบัรูส้ ิง่นัน้ ซึง่ผูส้อนสามารถเชื่อมโยงไปถงึสิง่ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่นัน้ได ้

2. เนื่องจากความใส่ใจ (attention) ในการจดัการเรยีนการสอน จงึควรจดัสิง่เรา้ในการ
เรยีนรูใ้หต้รงกบัความสนใจของผูเ้รยีน เพราะจะช่วยใหผู้เ้รยีนใส่ใจและรบัรูส้ ิง่นัน้ และน าไปเกบ็
บนัทกึไวใ้นความจ าระยะสัน้ต่อไป 

3. เนื่องจากขอ้มลูทีผ่่านการรบัรูแ้ลว้ จะถูกน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสัน้ หากตอ้งการ 
ทีจ่ะจ าสิง่นัน้นานกว่านี้ กจ็ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารต่าง ๆ ช่วย 



57 
 

4. หากตอ้งการจะใหผู้เ้รยีนจดจ าเนื้อหาสาระใดๆ ไดเ้ป็นเวลานาน สาระนัน้จะตอ้งไดร้บั
การเขา้รหสั (encoding) เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว 

5. ขอ้มลูทีน่ าไปเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ าระยะสัน้หรอืระยะยาวแลว้ สามารถเรยีกออกมา
ใชง้านไดโ้ดยผ่าน “effector” ซึง่เป็นตวักระตุ้นพฤตกิรรมทางวาจาหรอืการกระท า (vocal and 
motor response generator) 
 สรปุไดว้่า ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู (Information Processing 
Theory) เป็นทฤษฎทีีศ่กึษาเกีย่วกบักระบวนการพฒันาสตปิญัญาของมนุษย ์ เกีย่วกบัการท างาน
ของสมอง ซึง่มคีวามคลา้ยกบัการท างานของคอมพวิเตอร ์โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยจ า หาก
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนจดจ าเนื้อหาสาระไดเ้ป็นเวลานานๆ สาระนัน้จะตอ้งไดร้บัการเขา้รหสั (encoding) 
เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะสัน้หรอืระยะยาว ขอ้มลูทีน่ าไปเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ า สามารถ
เรยีกออกมาใชง้านได้ 

2. ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
การด์เนอร ์(ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา 2555: ออนไลน์ อา้งองิจาก Gardner.1983 ) ไดเ้สนอว่า 

ปญัญาของมนุษยม์อียูอ่ย่างน้อย 7 ดา้น คอื ดา้นภาษา ดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ดา้นมติิ
สมัพนัธ ์ดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตร ีดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และดา้นการเขา้ใจตนเอง 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ไดเ้พิม่เตมิเขา้มาอกี 1 ดา้น คอื ดา้นธรรมชาตวิทิยา เพื่อใหส้ามารถอธบิาย
ไดค้รอบคลุมมากขึน้ จงึสรุปไดว้่า พหุปญัญา ตามแนวคดิของการด์เนอร ์ในปจัจุบนัมปีญัญาอยู่
อยา่งน้อย 8 ดา้น ดงันี้ 

1. ปญัญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คอื ความสามารถในการใชภ้าษารปูแบบ
ต่างๆ ตัง้แต่ภาษาพืน้เมอืง จนถงึภาษาอื่นๆ  

2. ปญัญาดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(Logical-Mathematical Intelligence) คอื 
ความสามารถในการคดิแบบมเีหตุและผล การคดิเชงินามธรรม การคดิคาดการณ์ และการคดิ
ค านวณทางคณติศาสตร ์ 

3. ปญัญาดา้นมติสิมัพนัธ ์(Visual-Spatial Intelligence) คอื ความสามารถในการรบัรูท้าง
สายตาไดด้ ีสามารถมองเหน็พืน้ที ่รปูทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อยา่งสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั แลว้
ถ่ายทอดแสดงออกอยา่งกลมกลนื มคีวามไวต่อการรบัรูใ้นเรือ่งทศิทาง  

4. ปญัญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คอื 
ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึง่ความคดิ ความรูส้กึ โดยใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ของ
รา่งกาย รวมถงึความสามารถในการใชม้อืประดษิฐ ์ 

5. ปญัญาดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) คอื ความสามารถในการซมึซบั และเขา้ถงึ
สุนทรยีะทางดนตร ีทัง้การไดย้นิ การรบัรู ้การจดจ า และการแต่งเพลง สามารถจดจ าจงัหวะ ท านอง 
และโครงสรา้งทางดนตรไีดด้ ี 
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6. ปญัญาดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) คอื ความสามารถในการเขา้ใจ
ผูอ้ื่น ทัง้ดา้นความรูส้กึนึกคดิ อารมณ์ และเจตนาทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใน มคีวามไวในการสงัเกต สหีน้า 
ท่าทาง น ้าเสยีง สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งมติรภาพได้ 

7. ปญัญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คอื ความสามารถในการ
รูจ้กั ตระหนกัรูใ้นตนเอง สามารถเท่าทนัตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
และสถานการณ์ รูว้่าเมือ่ไหร่ควรเผชญิหน้า เมือ่ไหรค่วรหลกีเลีย่ง  

8. ปญัญาดา้นธรรมชาตวิทิยา (Naturalist Intelligence) คอื ความสามารถในการรูจ้กั และ
เขา้ใจธรรมชาตอิย่างลกึซึง้ เขา้ใจกฎเกณฑ ์ปรากฏการณ์ และการรงัสรรคต่์างๆ ของธรรมชาต ิ 

ทฤษฎนีี้ไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลายในกระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูต่้างๆ 
เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยเน้นความส าคญัใน 3 เรือ่งหลกั ดงันี้ 

1. แต่ละคน ควรไดร้บัการส่งเสรมิใหใ้ชป้ญัญาดา้นทีถ่นดั เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการ
เรยีนรู ้

2. ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้ควรมรีปูแบบทีห่ลากหลาย เพื่อใหส้อดรบักบั
ปญัญาทีม่อียูห่ลายดา้น 

3. ในการประเมนิการเรยีนรู ้ควรวดัจากเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย เพื่อใหส้ามารถครอบคลุม
ปญัญาในแต่ละดา้น 

วนิษา เรซ. (2550:17)  กล่าวว่า คนมอีจัฉรยิะภาพหรอืปญัญาอยา่งน้อย  8 ดา้น และใน
คนหนึ่งกม็คีรบทัง้ 8 ดา้น เพยีงแต่ว่าจะมบีางดา้นทีเ่ด่นกว่าดา้นอื่น ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัชวีวทิยาของ
บุคคล สภาพแวดลอ้ม ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ครอบครวั และการฝึกฝนแต่วยัเยาว ์ ปญัญาหรอื
อจัฉรยิะภาพสามารถสรา้งได ้มนุษยเ์กดิมาพรอ้มอจัฉรยิภาพมากมายหลายประการ ในตวัคนหนึ่ง
คนกม็ไีดค้รบทุกดา้น ขึน้อยู่กบัว่าจะฝึกฝนและพฒันาดา้นไหนเป็นพเิศษ สมองมเีซลลส์มองเท่ากบั
ไอน์สไตน์ ดงันัน้ ไอน์สไตน์ฉลาดแค่ไหนโดยทฤษฎบีุคคลกฉ็ลาดไดเ้ท่านัน้เช่นกนั   

สรปุไดว้่า ทฤษฎพีหุปญัญา(Theory of  Multiple Intelligences) เป็นทฤษฎทีีศ่กึษา
ทางดา้นสตปิญัญาของมนุษย ์มคีวามส าคญัในหลายๆดา้น เชาวน์ปญัญาของแต่ละคนอาจจะมมีาก 
คนแต่ละคนจะมคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่น และมคีวามสามารถในดา้นต่างๆ
ไมเ่ท่ากนั โดยอยู่บนความเชื่อพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 1) เชาวน์ปญัญาของบุคคลมไิดม้เีพยีง
ความสามารถทางภาษาและทางคณติศาสตรเ์ท่านัน้ แต่มอียูอ่ยา่งหลากหลายถงึ 8 ประเภทดว้ยกนั 
2) เชาวน์ปญัญาของ  แต่ละบุคคลจะไมอ่ยูค่งทีอ่ยูท่ ีร่ะดบัทีต่นมตีอนเกดิ แต่สามารถเปลีย่นแปลงได ้
หากไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสม 

3. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
สุรางค ์โคว้ตระกูล (2544: 210-211) กล่าวว่า ทฤษฎกีารสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รยีน

เอง (Constructivist) มหีลกัการทีส่ าคญัว่า ในการเรยีนรูผู้เ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้ระท าและสรา้งความรู ้
ซึง่ครจูะเป็นเพยีงผูช้่วยและอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรยีนรู ้โดยหาวธิกีารจดัการขอ้มลู



59 
 

ขา่วสารใหม้คีวามหมายแก่นกัเรยีนหรอืให้โอกาสนกัเรยีนไดม้โีอกาสคน้พบดว้ยตนเอง ทฤษฎกีาร
สรา้งองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รยีนเอง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ทฤษฎ ีคอื 

1. ทฤษฎกีารเรยีนรูพุ้ทธปิญัญานิยม (Cognitive Constructivist) หมายถงึ ทฤษฎ ี
การเรยีนรูท้ีม่รีากฐานมาจากทฤษฎพีฒันาการของพอีาเจต ์ทฤษฎนีี้ถอืว่าผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท า และ
เป็นผูส้รา้งความรูข้ ึน้ในใจเอง ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมมบีทบาทในการก่อใหเ้กดิความไมส่มดุลทาง
พุทธปิญัญาขึน้ เป็นเหตุใหผู้เ้รยีนปรบัความเขา้ใจเดมิทีม่อียูใ่หเ้ขา้กบัขอ้มลูขา่วสารใหม ่จนกระทัง่
เกดิความสมดุลทางพุทธปิญัญาหรอืเกดิความรูใ้หม่ขึน้  

2. ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Constructivist) เป็นทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎพีฒันาการของวก๊ีอทสกี ้ซึง่ถอืว่าผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ้ื่น
(ผูใ้หญ่หรอืเพื่อน) ในขณะทีผู่เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมหรอืงาน ในสภาวะสงัคม (Social Context) 
ซึง่เป็นตวัแปรทีส่ าคญัและขาดไมไ่ด ้คุณลกัษณะของทฤษฎกีารสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รยีนเองไว้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูเ้รยีนสรา้งความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
2. การเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ขึน้กบัความรูเ้ดมิและความเขา้ใจทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 
3. การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้ 
4. การจดัสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึกบัชวีติจรงิ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่าง

มคีวามหมาย  
โจแนสเซน (ทศินา แขมมณี. 2552: 93; อา้งองิจาก Jonassen. 1992: 138–139) กล่าวว่า 

ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) จะใหค้วามส าคญักบักระบวนการและวธิกีาร
ของบุคคลในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจจากประสบการณ์ รวมทัง้โครงสรา้งทางปญัญาและความ
เชื่อทีใ่ชใ้นการแปลความหมายเหตุการณ์และสิง่ต่าง ๆ สรปุไดว้่า การเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารสรา้ง
ความรูเ้ป็นกระบวนการในการ “acting on” ไมใ่ช่ “taking in” กล่าวคอื เป็นกระบวนการผูเ้รยีน
จะตอ้งจดักระท ากบัขอ้มลู ไมใ่ช่เพยีงรบัขอ้มลูเขา้มา (ทศินา แขมมณี. 2552: 94; อา้งองิจาก 
Fosnot. 1992: 171) 

ก. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎใีนการเรยีนการสอน 
1. เป้าหมายการเรยีนรูจ้ะตอ้งมาจากการปฏบิตังิานจรงิ (authentic tasks) ครจูะตอ้งเป็น

ตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเหน็ ผูเ้รยีนจะตอ้งฝึกฝนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
2. การเรยีนรูท้กัษะต่าง ๆ จะตอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพถงึขัน้ท าไดแ้ละแกป้ญัหาจรงิได ้
3. ผูเ้รยีนจะเป็นผูม้บีทบาทในการเรยีนรูอ้ยา่งตื่นตวั (active) ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูจ้ดั

กระท ากบัขอ้มลูหรอืประสบการณ์ต่าง ๆ และจะตอ้งสรา้งความหมายใหก้บัสิง่นัน้ดว้ยตนเอง ตาม
บรบิทจรงิ 

4. ในการจดัการเรยีนการสอนครจูะตอ้งพยายามสรา้งบรรยากาศทางสงัคมจรยิธรรม 
(sociomoral) ใหเ้กดิขึน้ กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะตอ้งมโีอกาสเรยีนรูใ้นบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคม 
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5. ในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนมบีทบาทในการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่(ทศินา แขมมณี. 2552: 
95; อา้งองิจาก Devries. 1992: 1-2) โดยผูเ้รยีน จะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรยีนรู้ 

6. ในการเรยีนการสอนแบบสรา้งองคค์วามรู ้ครจูะมบีทบาทแตกต่างไปจากเดมิ (ทศินา    
แขมมณี. 2552: 95; อา้งองิจาก Devries. 1992: 3–6 ) คอื จากการเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละ
ควบคุมการเรยีนรูเ้ปลีย่นไปเป็นการใหค้วามร่มมอื อ านวยความสะดวก และช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการ
เรยีนรู ้คอื การเรยีนการสอนจะตอ้งเปลีย่นจาก “instruction” ไปเป็น “construction” คอื เปลีย่นจาก 
“การใหค้วามรู”้ ไปเป็น “การใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู”้ 

7. ในดา้นการประเมนิผลการเรยีน (ทศินา แขมมณี. 2552: 95; อา้งองิจาก Jonassen. 
1992: 137–147) จ าเป็นตอ้งมลีกัษณะเป็น “goal free evaluation” ซึง่กห็มายถงึการประเมนิตาม
จดุมุง่หมายในลกัษณะทีย่ดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล หรอือาจใชว้ธิกีารทีเ่รยีกว่า “socially 
negotiated goal” และการประเมนิควรใชว้ธิกีารหลากหลาย ซึง่อาจเป็นการประเมนิจากเพื่อน แฟ้ม
ผลงาน (portfolio) รวมทัง้การประเมนิตนเองดว้ย 

สรปุไดว้่า ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎกีารสรา้งความรู้
ใหมโ่ดยผูเ้รยีนเอง ซึง่ผูเ้รยีนจะผูจ้ดักระท ากบัขอ้มลูหรอืประสบการณ์ต่าง ๆ ซึง่จะตอ้งฝึกฝนและ
สรา้งความรูน้ัน้ดว้ยตนเอง และเป็นผูน้ าและควบคุมตนเองในการเรยีนรู ้ ส่วนครจูะเป็นตวัอยา่งใน
การฝึกฝนกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน ในการประเมนิจะใชว้ธิกีารหลากหลาย ซึง่อาจเป็นการ
ประเมนิจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมทัง้การประเมนิตนเองดว้ย 

4. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) 
ก. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
เป็นทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานมาจากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์(Piaget)      

ผูพ้ฒันาทฤษฎคีอื ศาสตราจารย ์ซมีวัร ์เพเพอรท์ (Professor Seymour Papert ) แนวความคดิของ
ทฤษฎนีี้ คอื (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2542: 1–2 ) การเรยีนรูท้ีด่เีกดิ
จากการสรา้งพลงัความรูใ้นตนเองของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดส้รา้งความคดิและน าความคดิ
ของตนเองของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดส้รา้งความคดิและน าความคดิของตนเอง ไปสรา้งสรรค์
ชิน้งานโดยอาศยัสื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม จะท าใหเ้หน็ความคดินัน้เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน และ
เมือ่ผูเ้รยีนสรา้งสิง่ใดสิง่หนึ่งขึน้มาในโลก กห็มายถงึการสรา้งความรูใ้นตนเองนัน่เอง (ทศินา     
แขมมณี. 2554: 96-98) 

ข.การประยกุตใ์ชท้ฤษฎใีนการเรยีนการสอน 
 เพเพอรท์และคณะวจิยั (บุปผชาต ิทฬัหกิรณ์. 2541: 1–7; อา้งองิจาก Papert; & et al. 

1979) ไดอ้อกแบบวสัดุและการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีส่ามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ไดด้ ีรวมทัง้ไดน้ าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชเ้ป็นเครื่องมอืในการใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสสรา้งความรู้
ในการเรยีนวชิาต่าง ๆ โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์สิง่ทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัมากอกี
ประการหนึ่งกค็อื บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีซึง่ควรมสี่วนประกอบ 3 ประการคอื 
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1. เป็นบรรยากาศทีม่ทีางเลอืกหลากหลาย การมทีางเลอืกทีห่ลากหลายหรอืการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ าในสิง่ทีส่นใจจะท าใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการคดิการท าและการเรยีนรูต่้อไป 

2. เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามแตกต่างกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความรู ้ซึง่จะ
เอือ้ใหม้กีารช่วยเหลอืกนัและกนั การสรา้งสรรคผ์ลงานและความรู ้รวมทัง้การพฒันาทกัษะทาง
สงัคมดว้ย 

3. เป็นบรรยากาศทีม่คีวามเป็นมติร เป็นกนัเอง บรรยากาศทีท่ าใหผู้เ้รยีนรูส้กึอบอุ่น 
ปลอดภยั สบายใจ จะเอือ้ใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมคีวามสุข 

ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน (Constructionism) นี้ มผีู้
น ามาใชใ้นประเทศไทยเมือ่ไมน่านนี้ บุคคลส าคญัท่านหนึ่งทีเ่ป็นผูน้ าแนวคดินี้มาใชอ้ยา่งจรงิจงัเป็น
รปูธรรม กค็อื ชยัอนันต ์สมทุวณชิ (2541: ก, 8–13) ท่านใหช้ื่อทฤษฎนีี้ไวห้ลายชื่อ เช่น ทฤษฎ ี
“คดิเอง-ท าเอง” และ “ท าไป-เรยีนไป”  

ประสาท อศิรปรดีา (2555: 131-133) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎนีี้ว่า 

1. การเรยีนรูท้ีด่เีกดิจากการสรา้งพลงัความรูใ้นตนเองดว้ยตนเองของผูเ้รยีน 

2. ผูเ้รยีนทีม่โีอกาสไดส้รา้งความคดิและน าความคดิของตนเองไปสรา้งชิน้งานโดยอาศยั
สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม จะไดเ้หน็ความคดินัน้เป็นรปูธรรม 

3. การสรา้งความรูใ้นตนเองของผูเ้รยีน เกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีนสรา้งสิง่ใดสิง่หนึ่งขึน้มา 
4. ความรูท้ีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ จะเป็นความรูท้ีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีน มคีวามคงทน ไมล่มื

งา่ย และสามารถถ่ายทอดใหค้นอื่นเขา้ใจความคดิของตนเองไดด้ ี
5. ความรูท้ีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ จะเป็นฐานใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูใ้หมต่่อไปอย่างไม่

สิน้สุด 
การประยกุตใ์นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
1. การใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการใหผู้เ้รยีนสรา้งสาระการเรยีนรูแ้ละผลงาน

ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
2. การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีม่บีรรยากาศทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตาม

ความสนใจ 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดท้ าในสิง่ทีส่นใจ ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการคดิ การท า 

และการเรยีนรูต่้อไป 
4. จดัสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามแตกต่างกนั เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรู ้เช่น วยั ความถนดั 

ความสามารถ และประสบการณ์ 
5. สรา้งบรรยากาศทีม่คีวามเป็นมติร 
6. ครตูอ้งท าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
7. การประเมนิผลการเรยีนรูต้้องประเมนิทัง้ผลงานและกระบวนการ 
8. ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการประเมนิ เช่น การประเมนิตนเอง การประเมนิโดยครแูละ

เพื่อน การสงัเกต การประเมนิโดยแฟ้มสะสมงาน 
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สรปุไดว้่า ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน (Constructionism) 
เป็นทฤษฏกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน เป็นทฤษฏทีีเ่ชื่อว่า การเรยีนรูท้ีด่ ี
เกดิจากการสรา้งพลงัความรูใ้นตนเองของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดส้รา้งความคดิ และน า
ความคดิของตนเองไปสรา้งสรรคช์ิน้งาน โดยอาศยัสื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม กจ็ะท าใหค้วามคดิ
นัน้เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 

5. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning)  

ณชัชากญัญ ์ วริตันชยัวรรณ (2555: ออนไลน์)  ไดก้ลา่วว่า ทฤษฏกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Theory of Cooperative or Collaborative Learning) นี้ แนวคดิของทฤษฏ ีคอื การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม
ยอ่ยโดยมสีมาชกิกลุ่มทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3– 6 คน ช่วยกนัเรยีนรูเ้พื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัในลกัษณะแขง่ขนักนั ต่างคนต่างเรยีนและ
รว่มมอืกนัหรอืช่วยกนัในการเรยีนรู ้ 

นอกจากนี้ จอหน์สนัและจอหน์สนั  (ทศินา แขมมณี. 2552: 99; อา้งองิจาก Johnson and 
Johnson. 1994: 31– 32) กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนโดยทัว่ไป เรามกัจะไมใ่หค้วามสนใจ
เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนเป็นมติทิีม่กัถูกละเลยหรอื
มองขา้มไปทัง้ ๆ ทีม่ผีลการวจิยัชีช้ดัเจนว่า ความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อตนเอง ต่อโรงเรยีน ครแูละ
เพื่อนรว่มชัน้ มผีลต่อการเรยีนมาก ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนม ี3 ลกัษณะ คอื  

1. ลกัษณะแขง่ขนักนั 
2. ลกัษณะต่างคนต่างเรยีน 
3. ลกัษณะรว่มมอืกนั หรอืช่วยกนัในการเรยีนรู้ 

องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
1. การพึง่พาและเกือ้กูลกนั (Positive Interdependence) 
2. การปรกึษาหารอืกนัอยา่งใกลช้ดิ (face-to-face promotive interaction) 
3. ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบไดข้องสมาชกิแต่ละคน (individual accountability) 
4. การใชท้กัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 

(interpersonal and small-group skills) 
5. การวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม ( Group Processing ) 

การประยกุตใ์ชท้ฤษฎใีนการเรยีนการสอน 
1. ดา้นการวางแผนการจดัการเรยีนการสอน 

1.1 ก าหนดจดุมุง่หมายของบทเรยีนทัง้ทางดา้นความรูแ้ละทกัษะกระบวนการ 
ต่าง ๆ 

1.2 ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมขีนาดเลก็ประมาณ 3–6 คน กลุ่มขนาด 4 คน
จะเป็นขนาดทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
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1.3 ก าหนดองคป์ระกอบของกลุ่ม โดนทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไปดว้ยสมาชกิที่
คละกนัในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนัด เป็นตน้ 

1.4 ก าหนดบทบาทของสมาชกิแต่ละตนในกลุ่ม 
1.5 จดัสถานทีใ่หเ้หมาะสมในการท างานและการมปีฏสิมัพนัธก์นั 
1.6 จดัสาระ วสัดุ หรอืงานทีจ่ะใหผู้เ้รยีนท า วเิคราะหส์าระ/งาน/หรอืวสัดุทีจ่ะให้

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
2. ดา้นการสอน 

      ครคูวรมกีารเตรยีมกลุ่มเพื่อการเรยีนรูร้ว่มกนั ดงันี้ 
2.1 อธบิายชีแ้จงเกีย่วกบังานของกลุ่ม 
2.2 อธบิายเกณฑก์ารประเมนิผลงาน 
2.3 อธบิายถงึความส าคญัและวธิกีารของการพึง่พาและเกือ้กูลกนั 
2.4 อธบิายวธิกีารช่วยเหลอืกนัระหว่างกลุ่ม 
2.5 อธบิายถงึความส าคญัและวธิกีารในการตรวจสอบความรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ี่

แต่ละคนไดร้บัมอบหมาย 
2.6 ชีแ้จงพฤตกิรรมทีค่าดหวงั 

สรปุไดว้่า ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื(Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning) เป็นการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มยอ่ยโดยมสีมาชกิกลุ่มทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั ช่วยกนั
เรยีนรูเ้พื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม การจดัการเรยีนการสอนตามทฤษฏนีี้จะเน้นใหผู้เ้รยีนช่วยกนัใน
การเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมกีารพึง่พาอาศยักนัในการเรยีนรู้ มกีารปรกึษาหารอืกนัอยา่ง
ใกลช้ดิ มกีารสมัพนัธก์นั มกีารท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม มกีารวเิคราะหก์ระบวนการของกลุ่ม และมี
การแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบงานรว่มกนั  

6. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
ไพบลูย ์เทวรกัษ์ (2540:10) กล่าวว่า การเรยีนรู ้(learning) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมอนัเนื่องมาจากประสบการณ์หรอืการฝึกหดั และพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้มลีกัษณะ
ค่อนขา้งมัน่คงถาวร  ในขณะที ่สารานุกรมวกิพิเีดยี (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎกีาร
เรยีนรู ้(learning theory) การเรยีนรู ้คอื กระบวนการทีท่ าใหค้นเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ความคดิ 
คนสามารถเรยีนไดจ้ากการไดย้นิการสมัผสั การอ่าน การใช้เทคโนโลย ีการเรยีนรูข้องเดก็และ
ผูใ้หญ่จะต่างกนั เดก็จะเรยีนรูด้ว้ยการเรยีนในหอ้ง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ที่
มอียู ่แต่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้จากประสบการณ์ทีผู่ส้อนน าเสนอ โดยการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อน
และผูเ้รยีน ผูส้อนจะเป็นผูท้ีส่รา้งบรรยากาศทางจติวทิยาทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้ดงันัน้ ผูส้อน
จะตอ้งพจิารณาเลอืกรปูแบบการสอน รวมทัง้การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน  

1. การเรยีนรูต้ามทฤษฎขีอง Bloom (Bloom's Taxonomy) ไดแ้บ่งการเรยีนรูเ้ป็น 6 
ระดบั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.95.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.97.E0.B8.A4.E0.B8.A9.E0.B8.8E.E0.B8.B5.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87_Bloom_.28_Bloom.27s_Taxonomy.29
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1.1 ความรูท้ีเ่กดิจากความจ า (knowledge) ซึง่เป็นระดบัล่างสุด 
1.2 ความเขา้ใจ (Comprehend) 
1.3 การประยกุต ์(Application) 
1.4 การวเิคราะห ์(Analysis) สามารถแกป้ญัหา ตรวจสอบได ้
1.5 การสงัเคราะห ์(Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรปูแบบใหม่

ไดใ้หแ้ตกต่างจากรปูเดมิ เน้นโครงสรา้งใหม่ 
1.6 การประเมนิค่า (Evaluation) วดัได ้และตดัสนิไดว้่าอะไรถูกหรอืผดิ ประกอบ 

การตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตุผลและเกณฑท์ีแ่น่ชดั 
2. การเรยีนรูต้ามทฤษฏขีองเมเยอร ์(Mayor) 

ในการออกแบบสื่อการเรยีนการสอน การวเิคราะหค์วามจ าเป็นเป็นสิง่ส าคญั และ
ตามดว้ยจดุประสงคข์องการเรยีน โดยแบ่งออกเป็นยอ่ยๆ 3 ส่วนดว้ยกนั 

2.1 พฤตกิรรม ควรชีช้ดัและสงัเกตได ้
2.2 เงือ่นไข พฤตกิรรมส าเรจ็ไดค้วรมเีงือ่นไขในการช่วยเหลอื 
2.3 มาตรฐาน พฤตกิรรมทีไ่ดน้ัน้สามารถอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนด 

3. การเรยีนรูต้ามทฤษฎขีองบรเูนอร ์(Bruner) 
3.1 ความรูถู้กสรา้งหรอืหล่อหลอมโดยประสบการณ์ 
3.2 ผูเ้รยีนมบีทบาทรบัผดิชอบในการเรยีน 
3.3 ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความหมายขึน้มาจากแงมุ่มต่างๆ 
3.4 ผูเ้รยีนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ 
3.5 ผูเ้รยีนเลอืกเนื้อหาและกจิกรรมเอง 
3.6 เนื้อหาควรถูกสรา้งในภาพรวม 

4. การเรยีนรูต้ามทฤษฎขีองไทเลอร ์(Tylor) 
4.1 ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถงึ ในวชิาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสใหม้กีารฝึก

ทกัษะในกจิกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกนั 
4.2 การจดัช่วงล าดบั (Sequence) หมายถงึ หรอืการจดัสิง่ทีม่คีวามง่าย ไปสู่สิง่ทีม่ ี

ความยาก ดงันัน้ การจดักจิกรรมและประสบการณ์ ใหม้กีารเรยีงล าดบัก่อนหลงั เพื่อใหไ้ดเ้รยีน
เนื้อหาทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ 

4.3 บรูณาการ (Integration) หมายถงึ การจดัประสบการณ์จงึควรเป็นในลกัษณะที่
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้พิม่พูนความคดิเหน็และไดแ้สดงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกนั เนื้อหาทีเ่รยีนเป็นการ
เพิม่ความสามารถทัง้หมด ของผูเ้รยีนทีจ่ะไดใ้ชป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ กนั  

5. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้8 ขัน้ ของกาเย ่(Gagne)\ 
5.1 การจงูใจ ( Motivation Phase) การคาดหวงัของผูเ้รยีนเป็นแรงจงูใจในการ

เรยีนรู ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.95.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.97.E0.B8.A4.E0.B8.A9.E0.B8.8E.E0.B8.B5.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.80.E0.B8.99.E0.B8.AD.E0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.95.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.97.E0.B8.A4.E0.B8.A9.E0.B8.8E.E0.B8.B5.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.84.E0.B8.97.E0.B9.80.E0.B8.A5.E0.B8.AD.E0.B8.A3.E0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.97.E0.B8.A4.E0.B8.A9.E0.B8.8E.E0.B8.B5.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.A3.E0.B8.B9.E0.B9.89_8_.E0.B8.82.E0.B8.B1.E0.B9.89.E0.B8.99_.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B9.80.E0.B8.A2.E0.B9.8
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5.2 การรบัรูต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(Apprehending Phase) ผูเ้รยีนจะรบัรูส้ ิง่ที่
สอดคลอ้งกบัความตัง้ใจ 

5.3 การปรงุแต่งสิง่ทีร่บัรูไ้วเ้ป็นความจ า ( Acquisition Phase) เพื่อใหเ้กดิความจ า
ระยะสัน้และระยะยาว 

5.4 ความสามารถในการจ า (Retention Phase) 
5.5 ความสามารถในการระลกึถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ (Recall Phase ) 
5.6 การน าไปประยกุตใ์ชก้บัสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้ (Generalization Phase) 
5.7 การแสดงออกพฤตกิรรมทีเ่รยีนรู ้(Performance Phase) 
5.8 การแสดงผลการเรยีนรูก้ลบัไปยงัผูเ้รยีน (Feedback Phase) ผูเ้รยีนได้

รบัทราบผลเรว็ จะท าใหผ้ลดแีละประสทิธภิาพสงู 
6. องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้จากแนวคดินกัการศกึษา กาเย ่

(Gagne) 
6.1 ผูเ้รยีน (Learner) มรีะบบสมัผสัและระบบประสาทในการรบัรู้ 
6.2 สิง่เรา้ (Stimulus) คอื สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่เรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
6.3 การตอบสนอง (Response) คอื พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้การสอน

ดว้ยสื่อตามแนวคดิของกาเย ่(Gagne) 
6.4 เรา้ความสนใจ มโีปรแกรมทีก่ระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน เช่น ใช ้การต์ูน 

หรอื กราฟิกทีด่งึดดูสายตา 
6.5 ความอยากรูอ้ยากเหน็จะเป็นแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนสนใจในบทเรยีน การตัง้

ค าถามกเ็ป็นอกีสิง่หนึ่ง 
6.6 บอกวตัถุประสงค ์ผูเ้รยีนควรทราบถงึวตัถุประสงค ์ใหผู้เ้รยีนสนใจในบทเรยีน

เพื่อใหท้ราบว่าบทเรยีนเกี่ยวกบัอะไร 
6.7 กระตุน้ความจ าผูเ้รยีน สรา้งความสมัพนัธใ์นการโยงขอ้มลูกบัความรูท้ีม่อียู่

ก่อน เพราะสิง่นี้สามารถท าใหเ้กดิความทรงจ าในระยะยาวไดเ้มือ่ไดโ้ยงถงึประสบการณ์ผูเ้รยีน โดย
การตัง้ค าถามเกี่ยวกบัแนวคดิ หรอืเนื้อหานัน้ๆ 

6.8 เสนอเนื้อหา ขัน้ตอนนี้จะเป็นการอธบิายเนื้อหาใหก้บัผูเ้รยีน โดยใชส้ื่อชนิด
ต่างๆ ในรปูกราฟิก หรอื เสยีง วดิโีอ 

6.9 การยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยยกกรณศีกึษา การ
เปรยีบเทยีบ เพื่อใหเ้ขา้ใจไดซ้าบซึง้ 

6.10 การฝึกปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิทกัษะหรอืพฤตกิรรม เป็นการวดัความเขา้ใจว่า
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนถูกตอ้งเพื่อใหเ้กดิการอธบิายซ ้าเมือ่รบัสิง่ทีผ่ดิ 

6.11 การใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ เช่น การท าแบบฝึกหดั โดยมคี าแนะน า 
6.12 การสอบ เพื่อวดัระดบัความเขา้ใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B9.8C.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.81.E0.B8.AD.E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.AA.E0.B8.B3.E0.B8.84.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.81.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B9.83.E0.B8.AB.E0.B9.89.E0.B9.80.E0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89#.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B9.8C.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.81.E0.B8.AD.E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.AA.E0.B8.B3.E0.B8.84.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.81.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B9.83.E0.B8.AB.E0.B9.89.E0.B9.80.E0
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6.13 การน าไปใชก้บังานทีท่ าในการท าสื่อควรม ีเนื้อหาเพิม่เตมิ หรอืหวัขอ้ต่างๆ 
ทีค่วรจะรูเ้พิม่เตมิ 

สรปุไดว้่า ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(learning theory) เป็นการเรยีนรูโ้ดยการผสมผสานหลกัการ
เรยีนรูต้ามทฤษฎต่ีาง ๆ เขา้มารว่มกนัเพื่อท าใหน้กัเรยีนสามารถเลอืกใช ้หรอืเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็ โดยผูส้อนจะตอ้งพจิารณาเลอืกรปูแบบการสอน  ซึง่ทัง้หมดนี้จะตอ้งมกีาร
ผสมผสานหลกัทฤษฎเีขา้ดว้ยกนั  การจดักระบวนการเรยีนใหเ้ชื่อมโยงถ่ายโอนความรู ้การเรยีนรู้
ดงักล่าวจะท าใหน้กัเรยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ความคดิ ซึง่สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากการไดย้นิการ
สมัผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ี

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow) 
 มาสโลว ์อบัราฮมั (ชฎาพร ป ัน้วงศ.์ 2555; อา้งมาจาก Maslow. 1970) เชื่อว่า โดย
ธรรมชาตแิลว้มนุษยใ์ฝด่ ีปรารถนาจะใชพ้ลงัความรู ้ความสามารถเพื่อน าตวัเองไปสู่ชวีติทีเ่จรญิสม
ความปรารถนา ดงันัน้ พฤตกิรรมต่างๆของมนุษยจ์งึเป็นผลมาจากการพยายามทีจ่ะตอบสนอง
ความตอ้งการตามล าดบัขัน้อนัไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางรา่งกาย เป็นความตอ้งการเพื่อความอยูร่อดของชวีติ 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั ทรพัยส์นิและชวีติ 
3. ความตอ้งการความรกัและความตอ้งการเป็นเจา้ของ เป็นความตอ้งการทีต่อ้งการ

เป็นทีร่กัของผูอ้ื่น 
4. ความตอ้งการภาคภมูใิจ เกยีรตยิศและศกัดิศ์ร ี
5. ความตอ้งการทีจ่ะตระหนกัถงึความสามารถสูงสุดทีแ่ทจ้รงิของตนเอง 

หลกัการและแนวคดิทีส่ าคญั 
1. การจงูใจเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีผ่ลกัดนัใหบุ้คคลปฏบิตัิ กระตอืรอืรน้ และความ

ปรารถนาทีจ่ะรว่มกจิกรรมต่างๆ โดยทีก่ารเรยีนรูเ้ป็นผลจากการตอบสนองต่อสิง่เรา้ สิง่เรา้ใน
กจิกรรมการเรยีนการสอนจงึตอ้งอาศยัการจงูใจ 

2. ความตอ้งการทางกาย อารมณ์ และสงัคม เป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัต่อกระบวนการ
เรยีนรู ้ของผูเ้รยีน ผูส้อนจงึควรหาทางเสรมิแรงหรอืกระตุน้โดยปรบักจิกรรมการเรยีนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่านัน้ 

3. การเลอืกกจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสนใจ ความสามารถความ
พงึพอใจแก่ผูเ้รยีน เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็ไดง้่าย มแีรงจงูใจสงูขึน้ และมเีจตคตต่ิอ
การเรยีนเพิม่ขึน้ 

4. การจงูใจผูเ้รยีนใหม้คีวามตัง้ใจและสนใจในการเรยีนยอ่มขึน้อยูก่บับุคลกิภาพของ
ผูเ้รยีน แต่ละคน  

5. ซึง่ผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละระดบัแต่ละ
สงัคม แต่ละครอบครวั แลว้จงึพจิารณากจิกรรมการเรยีนทีจ่ะจดัใหส้อดคลอ้งกนั 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/chadapornpunwong
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6. ผูส้อนควรจะพจิารณาสิง่ล่อใจ หรอืรางวลั รวมทัง้กจิกรรมการแข่งขนัใหร้อบคอบ
และเหมาะสม เพราะเป็นแรงจงูใจทีม่พีลงัรวดเรว็ ซึง่ใหผ้ลทัง้ทางดา้นการเสรมิสรา้ง และการท าลาย
กไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และวธิกีาร 

สารานุกรมวกิพิเีดยี (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า มาสโลว ์(Maslow) เชื่อว่าพฤตกิรรมของ
มนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธบิายโดยใชแ้นวโน้มของบุคคล ในการคน้หาเป้าหมายทีจ่ะท าให้
ชวีติของเขาไดร้บัความตอ้งการ ความปรารถนา และไดร้บัสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเอง เป็นความ
จรงิทีจ่ะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจงูใจเป็นหวัใจของทฤษฎบีุคลกิภาพของ มาสโลว์ โดยเขาเชื่อ
ว่ามนุษยเ์ป็น “สตัวท์ีม่คีวามตอ้งการ” (wanting animal) และเป็นการยากทีม่นุษยจ์ะไปถงึขัน้ของ
ความพงึพอใจอย่างสมบรูณ์ ในทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์เมือ่บุคคลปรารถนาทีจ่ะ
ไดร้บัความพงึพอใจในสิง่หนึ่งแลว้ กจ็ะยงัคงเรยีกรอ้งความพงึพอใจสิง่อื่นๆ ต่อไป ซึง่ถอืเป็น
คุณลกัษณะของมนุษย ์ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามตอ้งการจะไดร้บัสิง่ต่างๆ อยูเ่สมอ ซึง่มาสโลว ์เรยีงล าดบั
ความตอ้งการของมนุษยจ์ากขัน้ตน้ไปสู่ความตอ้งการขัน้ต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงันี้ 

1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ( Physiological needs ) 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety needs ) 
3. ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs ) 
4. ความตอ้งการไดร้บัความนับถอืยกยอ่ง ( Esteem needs ) 
5. ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ ( Self-actualization needs ) 
สรปุไดว้่า ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมาสโลว์ (Maslow) เป็นการศกึษาล าดบัความตอ้งการของ

มนุษยโ์ดยพืน้ฐาน 5 ประการ ซึง่ความตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดงพฤตกิรรมเพื่อไปสู่
ความตอ้งการนัน้ ไดแ้ก่ การตัง้ใจและสนใจในการเรยีน ผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน และควรจะพจิารณาสิง่ล่อใจ หรอืรางวลั รวมทัง้กจิกรรมการแขง่ขนัใหร้อบคอบ
และเหมาะสม เพราะเป็นแรงจงูใจทีม่พีลงัรวดเรว็ 
 
การศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอน 

1. เพศ 
จากการศกึษางานทเีกีย่วขอ้งในปจัจยัดา้นเพศซึง่มผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน จาก

งานวจิยัของ นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ผลการศกึษา พบว่า 
นกัศกึษาชายและหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั 
ศรปีทุม โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณ ีเพชระ 
(2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษาพบว่า นิสติชายและนิสติหญงิ มทีศันะต่อการ
จดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ้์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมและใน 
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แต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั ส่วนงานวจิยัของ ชวีภทัร ธรรมเกษร (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะต่อ
การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์งัสติ ผลการศกึษา 
พบว่า นกัศกึษาชายและหญงิ มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

2. ชัน้ปีท่ีศึกษา 
จากการศกึษางานทีเ่กีย่วขอ้งในปจัจยัดา้นชัน้ปีทีศ่กึษาของนกัศกึษา ซึง่มผีลต่อการ

จดัการเรยีนการสอน จากงานวจิยัของ นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ผล
การศกึษา พบว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรปีทุม โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญั ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง จากการศกึษางานวจิยัของ ชศูร ี
สะพรัง่ (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนของคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ผลการศกึษา พบว่า นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั 
มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพาโดยรวม 
ไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน 
ดา้นหลกัสตูร และดา้นการวดัและประเมนิผลแตกต่างกนั ส่วนดา้นอาจารยผ์ูส้อนแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนี้ งานวจิยัของ สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา
ทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขต
พทัลุง ผลการศกึษา พบว่า นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของ
คณะวทิยาศาสตร ้์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นหลกัสตูร และดา้นการวดัและ
ประเมนิผลแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง  

3.  สาขาวิชาท่ีก าลงัศึกษา 
จากการศกึษางานทีเ่กีย่วขอ้งในปจัจยัดา้นสาขาวชิาทีก่ าลงัศกึษาของนกัศกึษา ซึง่มผีลต่อ

การจดัการเรยีนการสอน จากงานวจิยัของ สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของ
นิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผล
การศกึษา พบว่า นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นหลกัสตูร
ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นการวดัและประเมนิผลไมพ่บความแตกต่าง ส่วนงานวจิยัของชวีภทัร ธรรม
เกษร (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน ระดบัปรญิญา
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ตร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ พบว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมทีศันะ
ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ โดยรวมและใน
แต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการศกึษางานทเีกีย่วขอ้งในปจัจยัดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา ซึง่มผีล

ต่อการจดัการเรยีนการสอน จากงานวจิยัของ นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความ
คดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ศรปีทุม ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษาที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรปีทุม โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่าง
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอ
การจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษา 
พบว่า นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
นอกจากนี้ งานวจิยัของ ชวีภทัร ธรรมเกษร (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ ผลการศกึษา พบว่า  
นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการวดัผลและประเมนิผล และดา้นปจัจยั
เกือ้หนุน มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความ
แตกต่าง  
 
การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

ความเป็นมา 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมวีสิยัทศัน์และ   

พนัธกจิในการด าเนินการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ “การผลติบณัฑติทีเ่ก่งมคีวามสามารถทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นคนด”ี คณะ เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรต่างๆ ในระดบัปรญิญาตรี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอกทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์วทิยาการ
คอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศทางธุรกจิ ตามปณธิานทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศกึษาของคณะฯสอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework: TQF) พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ คุณลกัษณะเดน่หรอือตัลกัษณ์
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื Do it right + TQF = Students become Professional เป็น
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การบูรณาการดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์
แก่นกัศกึษาสู่ความเป็นบณัฑติในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมอือาชีพ และรบัผดิชอบต่อ
สงัคม คณะมุง่สรา้งบณัฑติทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยการเรยีนการสอนแบบ Project Based 
Learning และ/หรอื Problem Based Learning ในรปูแบบของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจและประกนัคุณภาพบณัฑติของคณะฯทีจ่ะส าเรจ็
การศกึษาออกสู่สงัคมและตลาดแรงงานวชิาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป (คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ก: 22) 

การจดัการเรยีนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศเริม่มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2538 ใน
ระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก โดยในปีนี้เองคณะไดเ้ปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลกัสตูรแรก พรอ้มกนันัน้ไดด้ าเนินการจดัตัง้หอ้งสมุดคณะขึน้ เพื่อเป็นแหล่ง
คน้ควา้และพฒันาความรูใ้หแ้ก่นกัศกึษา คณาจารย ์และพนกังาน หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2540 
ไดร้บัการประกาศเป็นคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรตีพีมิพล์งในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัที ่114 วนัที ่21 พฤษภาคม 
2540 ซึง่ในปีเดยีวกนัคณะไดด้ าเนินการจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษขึน้ ดว้ยความมุ่งมัน่ที่
จะพฒันาและเตรยีมพรอ้มเพื่อความเป็นสากล โดยมคีณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญภาษาองักฤษทัง้
ชาวต่างชาตแิละชาวไทยเป็นผูพ้ฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษใหก้บันกัศกึษาและบุคลากรของคณะฯ 
เพื่อยกระดบัทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนี้คณะยงัมนีโยบายทีมุ่ง่
สู่การเป็น Bi-lingual School โดยส่งเสรมิการใชภ้าษาองักฤษทัง้ในดา้นการเรยีนการสอน กจิกรรม 
และในการด าเนินงานต่างๆของคณะ เช่น ในหลกัสตูรปกตนิัน้ อาจารยจ์ะสอนโดยใชภ้าษาไทยแต่
ใชส้ื่อและเอกสารการสอนต่างๆ รวมทัง้การสอบทีเ่ป็นภาษาองักฤษ (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2555:  ออนไลน์)  

ดา้นหลกัสตูร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 โดยในปี พ.ศ. 2553 ไดร้บัอนุมตัปิรบัปรงุหลกัสตูร จากสภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและผ่านความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) จ านวน 8 หลกัสตูร โดยผลของการปรบัปรงุหลกัสตูรท าใหเ้กดิประโยชน์
หลายดา้น เช่น ดา้นผูเ้รยีน มคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้5 ดา้น คอื มคีุณธรรม 
จรยิธรรม, ความรู,้ ทกัษะทางปญัญา, ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และ
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นผูป้ระกอบการหรอื
นายจา้ง ไดร้บัความพงึพอใจในทกัษะความสามารถของบณัฑติ ส่วนมหาวทิยาลยับรรลุเป้าหมายใน
การจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพและการพฒันาบุคลากร ซึง่ส่งผลต่อการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัใน
ระดบัประเทศชาตแิละระดบันานาชาต ิ 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศไดป้รบัปรงุและพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิTQF พ.ศ. 2552 โดยมหีลกัสตูร ดงันี้ 

1. ระดบัปรญิญาเอก 
1.1 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.2 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

2. ระดบัปรญิญาโท 
2.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(ภาคจนัทร-์ศุกร)์ 
2.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(ภาคเสาร-์อาทติย)์ 
2.3 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  

(ภาคเสาร-์ อาทติย)์ 
2.4 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟทแ์วร์  

(ภาคเสาร-์อาทติย)์  
2.5 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 

(ภาคจนัทร-์ศุกร)์  
3. ระดบัปรญิญาตร ี

3.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

3.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ก: 22-23)  

โครงสรา้งระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
จ านวน หน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร 132 หน่วยกติ 
   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป       31 หน่วยกติ 
  กลุ่มวชิาบงัคบั       16 หน่วยกติ 
  กลุ่มวชิาภาษา        9 หน่วยกติ 
  กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก                                   6 หน่วยกติ 
   หมวดวชิาเฉพาะดา้น      95  หน่วยกติ 
   วชิาแกนทางคณติศาสตร ์     9  หน่วยกติ 
  วชิาพืน้ฐานวชิาชพีทางเทคโนโลยสีารสนเทศ     1  หน่วยกติ 

-กลุ่มฮารด์แวรแ์ละสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์                 3      หน่วยกติ 
- กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ                                  9      หน่วยกติ 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์                     12      หน่วยกติ 
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- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์                                 24     หน่วยกติ 
- กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ                15     หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพีอื่น ๆ                                      8      หน่วยกติ 
  วชิาเลอืก          9      หน่วยกติ 
 วชิาภาษาส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ      6      หน่วยกติ 
  หมวดวชิาเลอืกเสร ี         6      หน่วยกติ 

โครงสรา้งหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์จ านวนหน่วยกติ 
รวมตลอดหลกัสตูร 136 หน่วยกติ 

หลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป     31     หน่วยกติ  
กลุ่มวชิาบงัคบั       25     หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาสุขพลานามยั       1     หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาบูรณาการ      15     หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาภาษา         9     หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก        6     หน่วยกติ 
หมวดวชิาเฉพาะ      99     หน่วยกติ  
วชิาแกนทางดา้นคณติศาสตร ์    12     หน่วยกติ 
วชิาแกนทางดา้นภาษาองักฤษ     15     หน่วยกติ 
วชิาพืน้ฐานวชิาชพีทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์  57     หน่วยกติ 
กลุ่มประเดน็ทางดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    9     หน่วยกติ 
กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์       6    หน่วยกติ 
กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิทีางซอฟตแ์วร ์             12    หน่วยกติ 
กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ      27    หน่วยกติ 
กลุ่มฮารด์แวรแ์ละสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์    3     หน่วยกติ 
วชิาเลอืก       15     หน่วยกติ 
หมวดวชิาเลอืกเสร ี         6     หน่วยกติ 

 (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2555: ออนไลน์)  
ดา้นผูส้อน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมอีาจารยป์ระจ าทีม่คีวามสามารถและความพรอ้ม 

เพยีงพอส าหรบัการสอนในหลกัสตูรทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัิ โดยไมต่อ้งจา้งอาจารยพ์เิศษ อาจารย์
น าประสบการณ์จรงิมาประกอบการเรยีนการสอนในวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารปรบัเปลีย่นบทบาท
ของครผููส้อน ใหเ้ป็นผูก้ระตุน้ส่งเสรมิสนบัสนุนจดัสิง่เรา้และจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคลใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนได้
คดิวเิคราะห ์วจิารณ์ สรา้งสรรค ์ศกึษาและคน้ควา้ ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง อนัจะน าไปสู่การเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้(Learning Man) ซึง่ครผููส้อนจะมี



73 
 

การมอบหมายงานใหค้น้ควา้และน าเสนอ มากกว่าการป้อนความรู ้เป็นการสอนใหค้ดิมากกว่าสอน
ใหท้่องจ า โดยลกัษณะการเรยีนรูจ้ะมคีวามคลา้ยคลงึและแตกต่างกนัตามระดบัของการศกึษา (คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ข: 21-45) 
 ดา้นผูเ้รยีน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มจีดัโครงการปฐมนิเทศส าหรบันกัศกึษาใหมทุ่กรุ่น 
อกีทัง้ ไดจ้ดัการเรยีนการสอนในรายวชิา การเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรู ้
และทราบแนวทางในการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา การวางแผนการด าเนินชวีติในมหาวทิยาลยั  
รวมถงึการจดักจิกรรมปจัฉิมนิเทศใหแ้ก่นกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยก่อนส าเรจ็การศกึษา เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บันกัศกึษาส าหรบัการท างาน นอกจากนี้ คณะยงัส่งเสรมิกจิกรรมพฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษาดา้นวชิาการและวชิาชพี เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ เช่น การจดัอบรมโครงการ 
Mobile Application ระบบ Android by IT Develop โครงการ Cloud Computing จาก IBM 
Thailand การพดูคุยเรือ่งแนวทางการเรยีนต่อต่างประเทศ (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ก: 69-70) 

ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศใหค้วามส าคญัและสนบัสนุน
การจดักจิกรรมเชงิวชิาการนอกหลกัสตูร โดยกจิกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบการอบรมเชงิปฎบิตัิ
การ มกีจิกรรมทัง้สิน้ 11 โครงการ ซึง่มจี านวนใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา โครงการส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการทีจ่ดัเป็นประจ าทุกปี อาท ิโครงการอบรมภาคฤดรูอ้น เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหก้บันกัศกึษา โดยความรว่มมอืกบับรษิทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ ากดั   
การจดัตารางโครงการอบรมสอดคลอ้งกบัเวลาว่างของนกัศกึษา (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร:ี 2554ก: 40)  นอกจากนี้ คณะไดเ้ชญิวทิยากร/
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การเรยีนการสอนในวชิาต่างๆ เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรู้
และประสบการณ์จากการท างานและการปฎบิตัจิรงิของวทิยากร (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ข: 48) 

ดา้นการวดัและประเมนิผล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศด าเนินการวดัผลและประเมนิผล   
ในรายวชิาทีน่กัศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนทุกภาคการศกึษา โดยการสอบ ก าหนดการวดัและ
ประเมนิผลในช่วงสอบกลางภาคการศกึษาและปลายภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละครัง้ ซึง่
นกัศกึษาตอ้งมเีวลาศกึษาในแต่ละรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลา
การศกึษาทัง้หมด จงึจะมสีทิธิไ์ดร้บัการวดัและประเมนิผลปลายภาคการศกึษา ในการประเมนิผล
การศกึษามหาวทิยาลยัจะใชร้ะบบตวัอกัษรระดบัแต้ม โดยผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาจะมกีาร
ประเมนิดว้ยสญัลกัษณ์ทีม่คี่าระดบั จ านวน 7 ระดบัดงันี้ สญัลกัษณ์ ค่าระดบั ความหมาย 
  

A  4.0  ดเียีย่ม (Excellent) 
B+  3.5  ดมีาก (Very Good) 
B  3.0  ด ี(Good) 
C+  2.5  ค่อนขา้งด ี(Fairly Good) 
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C  2.0  พอใช ้(Fairly) 
D+  1.5  เกอืบพอใช ้(Almost Fair) 
D  1.0  อ่อน (Poor) 
ในกรณทีีไ่มส่ามารถประเมนิผลเป็นสญัลกัษณ์ทีม่คี่าระดบัดงักล่าวไดใ้หใ้ชส้ญัลกัษณ์ทีไ่ม่มี

ค่าระดบัดงันี้ สญัลกัษณ์ ความหมาย 
I  ยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 
S  พอใจ (Satisfactory) 
U  ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 
W  การเพกิถอนรายวชิา (Withdrawal) 
(คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2555: ออนไลน์) 
ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งเสรมิบรรยากาศ

ในคณะ ใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรู ้ มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการศกึษา ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน หอ้ง
ปฏบิตัคิอมพวิเตอร ์อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์นัสมยั ระบบเครอืขา่ยไรส้าย และสื่อการสอนในรปูแบบ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีน่กัศกึษาสามารถทบทวนไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้ คณะยงัมหีอ้งสมุดเฉพาะทาง 
ใหบ้รกิารต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้รกิาร โดยผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต บนเวบ็ไซด์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ แบบออนไลน์ (e-services) ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารทัง้บุคลากรและนกัศกึษา 
สามารถเสนอรายชื่อสื่อต่าง ๆ ผ่านระบบ อาท ิหนงัสอื ซดีรีอม วารสารหรอืนิตยสาร สื่อมลัตมิเีดยี 
ผ่านระบบ ซึง่เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุจะน าเสนอผูบ้รหิาร เพื่อพจิารณาอนุมตัจิดัซือ้ไวท้ีห่อ้งสมดุต่อไป 
(คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี2554ก: 32) 
จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไดว้่า การจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ควรมอีงคป์ระกอบหลกัในการจดัการเรยีนการสอน  6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 
และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน หากสถาบนัการศกึษาสามารถด าเนินงานในองคป์ระกอบต่างๆไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ จะท าใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพ มคีุณลกัษะเป็นทีพ่งึประสงค ์
และน าไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ  



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การวจิยัเรือ่ง การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิี
วจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ด าเนินการตามล าดบั ดงันี้ การก าหนดประชากรและการเลอืก
กลุ่มตวัอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดักระท า
ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่ 

1-4 ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555 ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจ านวน 629 คน จ าแนกเป็น นกัศกึษาจากสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 407 คน และสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์จ านวน 222 คน  

กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1-4 ทีล่งทะเบยีน

เรยีนในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 629 คน ประกอบดว้ยนกัศกึษาในสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 407 คน และสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์จ านวน 222 คน โดย
ในการวจิยันี้ไดใ้ชป้ระชากรทัง้หมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกีย่วกบั การ

จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา จ านวน 6 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน โดย
มขีัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี้ 

1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
ปรญิญาตร ีตลอดจนเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตามวธิกีารของไลเคริท์ (Likert. 1961)  

3. น าขอ้มลูจากขอ้ 1 และ 2 มาสรา้งแบบสอบถามฉบบัร่างตามทีไ่ดอ้อกแบบไว้ โดย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั สอบถามเกีย่วกบัการจดัการ

เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร จ านวน 14  ขอ้ ดา้นอาจารย์
ผูส้อน จ านวน 15  ขอ้ ดา้นผูเ้รยีน จ านวน 12  ขอ้ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน จ านวน 13 ขอ้ 
ดา้นการวดัผลและประเมนิผล จ านวน 13 ขอ้ และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จ านวน 12  ขอ้ รวมขอ้
ค าถามทัง้สิน้ 79 ขอ้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนของการตอบแบบ สอบถามไวด้งันี้ 

 คะแนน   5   หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวในระดบัมากทีสุ่ด 
 คะแนน   4   หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวในระดบัมาก 
 คะแนน   3   หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวในระดบัปานกลาง 
 คะแนน   2   หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวในระดบัน้อย 
 คะแนน   1   หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวในระดบัน้อยทีสุ่ด 

ผูว้จิยัก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ของระดบัของความคดิเหน็ ดงันี้ 
 4.50-5.00 หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัมากทีสุ่ด 
 3.50-4.49 หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัมาก 
 2.50-3.49 หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมใน

ระดบัน้อย 
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 1.00-1.49 หมายถงึ    ผูต้อบเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด 

4. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ เสนอต่อประธานและกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ เพื่อ
พจิารณาความครอบคลุมในดา้นเนื้อหาและภาษา 

5. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ ไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ข) พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face 
Validity) แลว้จงึน าแบบสอบถามมาปรบัปรงุแกไ้ข และน าเสนอต่อประธานและกรรมการทีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ ก่อนทีจ่ะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out)  

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีจ านวน 50 คน เพื่อวเิคราะหห์าค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใชว้ธิกีารหาค่ารอ้ยละ 27 ของ
กลุ่มสงูและรอ้ยละ 27 ของกลุ่มต ่า จากนัน้ใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) (Ferguson. 1981: 190) 
คดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปไวใ้ชใ้นแบบสอบถามเพื่อการวจิยั  
(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 135) หลงัจากผูว้จิยัน าแบบสอบถามจ านวน 79 ขอ้ ไปทดลองใชก้บั
นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรแีลว้ 
พบว่า ขอ้ค าถามทัง้หมด 79 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกมากกว่า 1.75 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

7. หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยวธิหีาค่าความ
สอดคลอ้งภายในแบบสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 
161) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .977 (ภาคผนวก ง) 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
1. ขอหนงัสอืแนะน าตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหจ์ากคณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีใน
การแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2. ผูว้จิยัขอความรว่มมอืจากนักศกึษาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัเป็นผูน้ า
แบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ในช่วงเดอืนมกราคม 2556 – กุมภาพนัธ ์2556 
แบบสอบถามทีส่่งออกไป จ านวน 629 ฉบบั ไดร้บักลบัคนืและมคีวามสมบรูณ์จ านวน 543 ฉบบั  
คดิเป็นรอ้ยละ 86.32 
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กำรจดักระท ำข้อมลู 
1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามมาวเิคราะหค์่าสถติต่ิาง ๆ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 

กำรวิเครำะหข้์อมลู 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2. ตามความมุง่หมายของการวจิยั ขอ้ 1 เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อการ

จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น ใชก้ารวเิคราะหห์าค่าคะแนนเฉลีย่ (X ) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. ตามความมุง่หมายของการวจิยั ขอ้ 2 เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อ
การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น จ าแนกตาม เพศ และสาขาวชิา โดยใชก้ารทดสอบท ี
(t-test for Independent Samples) (Ferguson. 1989: 178) ส่วนชัน้ปีทีศ่กึษา และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One way analysis of variance) 
(Ferguson. 1989:178) ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) (Ferguson. 1981: 308) 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 

1. สถติพิืน้ฐาน 
1.1 ค่าความถี่ ((Frequency) 
1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
1.3 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Arithmetic Means) (Ferguson. 1981: 201) 
1.4 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (Ferguson.1981: 68) 

2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
2.1 การวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (Discrimination 

Power) โดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test) (Ferguson. 1989: 178) 
2.2 การวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชว้ธิหีาค่า

ความสอดคลอ้งภายในแบบสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach.1984: 169) 

3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน 
3.1 การทดสอบสมมตุฐิานทีเ่ปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชก้ารทดสอบท ี 
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3.2 การทดสอบสมมตุฐิานทีเ่ปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไปใช ้
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One way analysis of variance) เมือ่พบความแตกต่าง
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน

การสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
และเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น 
จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพื่อใหก้ารแปลความหมายเป็นที่
เขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
ดงัต่อไปนี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
X  แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ 
S.D.  แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SS  แทน  ผลบวกของค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน  ค่าเฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Square) 
t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
F  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution 
df  แทน  ระดบัชัน้แห่งความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
p  แทน  ค่าความน่าจะเป็นของค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏเิสธสมมตฐิาน 
*  แทน  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถีแ่ละ 

ค่ารอ้ยละ  
ตอนที ่2 การศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 

ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและ 
ในแต่ละดา้น โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
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ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวชิา ใชก้ารทดสอบท ีส าหรบัการจ าแนกตามชัน้ปี และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เมือ่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยวธิกีารของ 
เชฟเฟ ่ 

ตอนที ่4 การสรุปความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกีย่วกบัความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยการแจกแจงความถี่ 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่า
รอ้ยละ ปรากฎผลดงัแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามตวัแปรตน้ทีศ่กึษา 

 
ตวัแปรตน้ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ   
   1.1  เพศชาย 273 50.3 
   1.2 เพศหญงิ 270 49.7 

รวม 543 100.0 
2. ชัน้ปีทีศ่กึษา   
    2.1 ชัน้ปีที ่1 132 24.3 
    2.2 ชัน้ปีที ่2 156 28.7 
    2.3 ชัน้ปีที ่3 124 23.0 
    2.4 ชัน้ปีที ่4 131 24.0 

รวม 543 100.0 
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ตวัแปรตน้ จ านวน รอ้ยละ 

3. สาขาวชิา 
    3.1 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
    3.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
180 
363 

 
33.1 
66.9 

รวม 543 100.0 
4.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ านวน รอ้ยละ 

     4.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสงู 
     4.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบักลาง 
     4.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต ่า 

95 
272 
176 

17.5 
50.1 
32.4 

รวม 543 100.0 
 

 จากตาราง 1 นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาชาย จ านวน 273 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 50.3 และมนีกัศกึษาหญงิ จ านวน 270 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.7 เมือ่จ าแนกตามชัน้ปีที่
ศกึษา พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 2 จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
รองลงมา คอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 จ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 จ านวน 
131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 ตามล าดบั 
เมือ่จ าแนกตามสาขาวชิา พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 
363 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.9 รองลงมาคอื นกัศกึษาในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์จ านวน 180 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.1 และเมือ่จ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัปานกลาง จ านวน 272 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.1 รองลงมา คอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัต ่า จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.4 และผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในระดบัสงู จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 
 

ตอนท่ี 2 การศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้น โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดงัแสดงใน
ตาราง 2-8 
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ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น  

 
 

การจดัการเรยีนการสอน 
นกัศกึษา (n = 543) 

  

S.D. 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. ดา้นหลกัสตูร   3.85 .48 มาก 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3.98 .53 มาก 
3. ดา้นผูเ้รยีน 3.88 .51 มาก 
4. ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน     3.75 .54 มาก 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล    3.82 .56 มาก 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 3.85 .59 มาก 

รวม 3.86 .46 มาก 
 
จากตาราง 2 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมว่ามคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมาก ( X = 3.86, S.D.= .46) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมากเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

x 
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ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นหลกัสตูรเป็นรายขอ้ 

 
  

การจดัการเรยีนการสอนดา้นหลกัสตูร 
นกัศกึษา (n = 543) 
  

S.D. 
  ระดบัความ 
เหมาะสม 

1 คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาของคณะมรีายละเอยีดชดัเจน ท าใหน้กัศกึษา
เขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษา 

3.83 .67 มาก 

2 คณะมกีารแจง้รายละเอยีดแผนการเรยีน และวธิกีารเรยีนการสอน
ชดัเจน 

3.94 .72 มาก 

3 แผนการเรยีนทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาเรยีนตลอดหลกัสตูรมคีวาม
เหมาะสม 

3.82 .70 มาก 

4 เน้ือหาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัจ านวนหน่วยกติ 3.85 .70 มาก 

5 เน้ือหาวชิาในหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัชัน้ปี  3.85 .71 มาก 

6 เน้ือหาของแต่ละรายวชิามกีารเรยีงล าดบัจากขัน้พืน้ฐานไปสูข่ ัน้สงู 3.91 .75 มาก 

7 เน้ือหาวชิาในภาคทฤษฎมีคีวามสมัพนัธเ์หมาะสมกบัจ านวนหน่วยกติ 3.81 .69 มาก 

8 เน้ือหาวชิาในภาคปฏบิตัมิคีวามความสมัพนัธเ์หมาะสมกบัจ านวน 
หน่วยกติ 

3.81 .71 มาก 

9 การบรูณาการเน้ือวชิาเรยีนกบัประสบการณ์ท างานของผูส้อนเพื่อให้
นกัศกึษาสามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้

3.85 .72 มาก 

10 เน้ือหาของแต่ละรายวชิามคีวามทนัสมยั 3.94 .75 มาก 

11 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัศกึษา 3.76 .76 มาก 

12 เน้ือหาวชิาในหลกัสตูรมกีารสอดแทรกประเดน็การพฒันาคุณธรรมและ
จรยิธรรมแก่นกัศกึษา 

3.68 .77 มาก 

13 มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามสภาพการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลย ี

3.95 .71 มาก 

14 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3.96 .73 มาก 

   รวม  3.85 .48 มาก 

 
จากตาราง 3 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นหลกัสตูร โดยรวมว่ามคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก  ( X = 3.85, S.D.= .48) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากเช่นกนั 

x 
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นอาจารยผ์ูส้อนเป็นรายขอ้ 
 

 
การจดัการเรยีนการสอนดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

นกัศกึษา (n = 543) 
  

S.D.   ระดบัความ 
เหมาะสม 

15 อาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ตรงตามรายวชิาทีส่อน 4.19 .68 มาก 

16 อาจารยส์ามารถสอนครอบคลุมเน้ือหาวชิาทีก่ าหนด 3.96 .69 มาก 

17 อาจารยส์ามารถถ่ายทอดความรู ้โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาในภาคทฤษฎ ี

3.86 .75 มาก 

18 อาจารยส์ามารถถ่ายทอดความรู ้โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาในภาคปฏบิตั ิ

3.87 .75 มาก 

19 อาจารยม์กีารชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ ในรายวชิาทีส่อน 3.97 .77 มาก 

20 อาจารยม์คีวามสามารถและความเชีย่วชาญในการปฏบิตักิารทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.09 .75 มาก 

21 อาจารยใ์ชส้ือ่และเทคโนโลย ีรวมทัง้แหล่งขอ้มลูต่างๆ ในการเรยีนการ
สอนอยา่งเหมาะสม 

4.00 .75 มาก 

22 อาจารยม์กีารฝึกทกัษะปฏบิตักิารทางดา้นคอมพวิเตอรใ์หก้บันกัศกึษา 3.95 .75 มาก 

23 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ด้
อยา่งเตม็ที ่

3.98 .80 มาก 

24 อาจารยเ์ขา้สอนตรงตอ่เวลา 3.96 .75 มาก 

25 อาจารยร์บัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาเกีย่วกบัการ
เรยีนการสอน 

3.97 .77 มาก 

26 อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและค าแนะน าแก่นกัศกึษา 3.98 .80 มาก 

27 อาจารยส์อดแทรกประเดน็การพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมแก่นกัศกึษา
ในขณะท าการสอน 

3.85 .77 มาก 

28 อาจารยม์กีารพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ วชิาชพี อยา่งสม ่าเสมอ 3.95 .74 มาก 

29 มกีารประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์ 4.07 .75 มาก 

 รวม 3.98 .53 มาก 

 
จากตาราง 4 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยรวมว่ามี
ความเหมาะสมในระดบัมาก ( X = 3.98, S.D.= .53)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก เช่นกนั 

x 
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
     จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
     พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นผูเ้รยีน เป็นรายขอ้ 

 

การจดัการเรยีนการสอนดา้นผูเ้รยีน 

นกัศกึษา (n = 543) 

  

S.D. 
ระดบัความ

เหมาะสม 

30 การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่มหีลายชอ่งทาง 3.88 .75 มาก 

31 การคดัเลอืกนกัศกึษาเป็นไปตามระเบยีบ และประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

3.99 .67 มาก 

32 มกีารจดัปฐมนิเทศใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบการต่าง ๆ ของคณะ 3.92 .76 มาก 

33 มกีารสง่เสรมินกัศกึษาใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั
และคณะตามความสนใจ 

3.73 .88 มาก 

34 มกีารสง่เสรมินกัศกึษาใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรูว้ชิาต่างๆ 3.90 .71 มาก 

35 นกัศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิความมรีะเบยีบวนิยั เพื่อใหม้คีวาม
รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมสว่นรวม 

3.86 .78 มาก 

36 นกัศกึษาไดเ้รยีนตามความสนใจของตนเอง 3.76 .78 มาก 

37 นกัศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิใหม้ทีกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม 3.94 .73 มาก 

38 นกัศกึษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการเรยีนทางดา้นวชิาการ 3.91 .68 มาก 

39 นกัศกึษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการเรยีนทางดา้นวชิาชพี  3.89 .74 มาก 

40 
นกัศกึษาไดร้บัค าปรกึษาเมื่อมปีญัหาดา้นการเรยีนจากอาจารย ์
ทีป่รกึษา 

3.92 .75 มาก 

41 คณะมกีารตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาตลอดมา 3.88 .77 มาก 

  รวม 3.88 .51 มาก 

 
จากตาราง 5 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นผูเ้รยีน โดยรวมว่ามคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก ( X =3.88, S.D.= .51)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก เช่นกนั 

 
 
 

 

x 
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ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นรายขอ้ 
 

 

 
การจดัการเรยีนการสอนดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน     

นกัศกึษา (n = 543) 

  

S.D. 
ระดบัความ

เหมาะสม 

42 ปฏทินิประจ าปีการศกึษาของมหาวทิยาลยัมคีวามชดัเจน 3.88 .79 มาก 

43 อาจารยผ์ูส้อนจดัท าแผนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเนื้อหารายวชิาทีส่อน 3.85 .68 มาก 

44 การจดัตารางสอนมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในสาขาวชิาต่างๆ 3.74 .79 มาก 

45 การจดัตารางสอบมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในสาขาวชิาต่างๆ 3.72 .78 มาก 

46 เอกสารประกอบการสอนและ/หรอืต าราเรยีนมคีวามทนัสมยัสอดคลอ้ง
กบัเนื้อหาวชิา 

3.83 .75 มาก 

47 กจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  3.78 .72 มาก 

48 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
และ/หรอืความแตกต่างของผูเ้รยีน 

3.74 .76 มาก 

49 นกัศกึษามโีอกาสร่วมก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนกบัผูส้อน 3.73 .75 มาก 

50 คณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนอกชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิใหน้กัศกึษาม ี
ความรู ้และประสบการณ์ตรง  

3.76 .80 มาก 

51 คณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัระดบัความรูข้อง
นกัศกึษา 

3.75 .74 มาก 

52 คณะจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น การสอนเสรมิวชิาการนอกเวลา
เรยีน การอบรมคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมต่างๆ 

3.72 .78 มาก 

53 คณะจดักจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้หน็สภาพ
การปฏบิตังิานจรงิ 

3.56 .85 มาก 

54 คณะเชญิผูเ้ชีย่วชาญ/วทิยากรภายนอก มาถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์เพิม่เตมิ 

3.71 .86 มาก 

รวม 3.75 .54 มาก 

 
จากตาราง 6 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยรวมว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ( X = 3.75, S.D.= .54)   และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ทุกขอ้มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เช่นกนั 

x 
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นการวดัและประเมนิผลเป็นรายขอ้ 
 

 
  
 การจดัการเรยีนการสอนดา้นการวดัและประเมนิผล 

นกัศกึษา (n = 543) 

  

S.D. 
ระดบัความ      

เห มาะสม 

55 มกีารชีแ้จงใหน้กัศกึษาทราบถงึเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนใน 
แต่ละรายวชิา 

3.97 .70 มาก 

56 เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละ
รายวชิา 

3.84 .73 มาก 

57 การวดัและประเมนิผลการเรยีนชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาวชิาทีเ่รยีน 3.82 .74 มาก 

58 วธิกีารวดัและประเมนิผลในภาคทฤษฎมีคีวามเหมาะสม 3.79 .72 มาก 

59 วธิกีารวดัและประเมนิผลในภาคปฎบิตัมิคีวามเหมาะสม 3.80 .73 มาก 

60 คณะก าหนดการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนหลายรปูแบบทีเ่หมาะสมตาม
ลกัษณะวชิา 

3.80 .76 มาก 

61 โจทยแ์ละจ านวนขอ้สอบเหมาะสมกบัเวลาทีใ่ชใ้นการท าขอ้สอบ 3.71 .81 มาก 

62 ขอ้สอบสามารถวดัความรู ้ความสามารถของนกัศกึษา ไดต้รงตามวตัถุ 
ประสงคข์องเน้ือหารายวชิา 

3.78 .77 มาก 

63 ลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมกบั
ระดบัความรูข้องนกัศกึษา 

3.80 .74 มาก 

64 คณะแจง้ผลการเรยีนและผลการปฏบิตังิานใหน้กัศกึษาทราบทุกครัง้ 3.92 .79 มาก 

65 เกณฑใ์นการตดัสนิจากการวดัและประเมนิผลการเรยีนมคีวามเป็นธรรม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

3.87 .77 มาก 

66 อาจารยน์ าผลการวดัประเมนิผลมาพฒันานกัศกึษา 3.74 .79 มาก 

67 อาจารยน์ าผลการประเมนิความรูไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

3.83 .79 มาก 

  3.82 .56 มาก 

 
จากตาราง 7 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นการวดัและประเมนิผล 
โดยรวมว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ( X = 3.82, S.D.= .56)   และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ทุกขอ้มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เช่นกนั 

x 
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
      จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
    พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นปจัจยัเกือ้หนุน เป็นรายขอ้ 

 
 
 

การจดัการเรยีนการสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

นกัศกึษา (n = 543) 

  

S.D. 
ระดบัความ      
เหมาะสม 

68 การจดัสภาพบรรยากาศในหอ้งเรยีนในแต่ละรายวชิา มคีวามเหมาะสม 3.95 .72 มาก 

69 จ านวนหอ้งเรยีนในการเรยีนภาคทฤษฎเีพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 3.89 .75 มาก 

70 จ านวนหอ้งเรยีนในการเรยีนภาคปฏบิตัเิพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 3.80 .82 มาก 

71 หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์มสีภาพดพีรอ้มใชง้าน 3.89 .82 มาก 

72 จ านวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์เีพยีงพอกบัความ
ตอ้งการของนกัศกึษา 

3.78 .89 มาก 

73 คณะมสีือ่และอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนมี
ประสทิธภิาพทนัสมยั  

3.94 .83 มาก 

74 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ในการเรยีนการสอนเพยีงพอกบัการ
ใหบ้รกิารของนกัศกึษา 

3.81 .87 มาก 

75 มสีือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ารเรยีนการสอนแบบ e-Learning ส าหรบัทกุรายวชิา 
ใหน้กัศกึษาไดท้บทวนการเรยีน 

3.84 .86 มาก 

76 มบีุคลากรสนบัสนุนการศกึษาใหบ้รกิารทีด่ ี 3.86 .74 มาก 

77 หอ้งสมุดมกีารใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยั 3.84 .78 มาก 

78 หนงัสอื ต ารา วารสารและแหล่งสารสนเทศในหอ้งสมุด มจี านวนเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัศกึษา 

3.76 .85 มาก 

79 บรรยากาศในหอ้งสมุดเอือ้ต่อการศกึษาคน้ควา้หาความรูข้องนกัศกึษา 3.87 .79 มาก 

 รวม 3.85 .59 มาก 

 
จากตาราง 8 นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นปจัจยัเกือ้หนุน โดยรวมว่ามี
ความเหมาะสม ในระดบัมาก ( X = 3.85, S.D.= .59)  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก เช่นกนั 

 
 

x 
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ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ ใชก้ารทดสอบท ีส าหรบัตวัแปรชัน้ปีทีศ่กึษา กลุ่มสาขาวชิา และ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว เมือ่พบความแตกต่างอยา่ง 
มนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยวธิกีารของ
เชฟเฟ่ ปรากฎผลดงัแสดงในตาราง 9-16 
 
ตาราง 9 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
 ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม 
   และในแต่ละดา้นจ าแนกตามเพศ 
 

 
การจดัการเรยีนการสอน 

เพศชาย 
(n=273) 

เพศหญงิ 
(n=270) 

 
 
t 

 
 
p  

x 
 

 

S.D 
 

x 
 

 

S.D 
 

1. ดา้นหลกัสตูร 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
3. ดา้นผูเ้รยีน 
4.ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

3.88 
3.98 
3.92 
3.80 
3.85 
3.88 

.47 

.52 

.53 

.53 

.56 

.60 

3.83 
3.97 
3.84 
3.71 
3.79 
3.82 

.48 

.55 

.49 

.54 

.56 

.58 

1.36 
0.26 
1.79 
1.88 
1.24 
1.22 

.172 

.789 

.073 

.060 

.213 

.223 
รวม 3.89 .47 3.83 .46 1.48 .137 

 
จากตาราง 9 นักศกีษาชายและนักศกึษาหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน

ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีทัง้
โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 10 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
      ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม 
  และในแต่ละดา้นจ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา 
 

 
การจดัการเรียนการสอน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นหลกัสตูร 
 
 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 
 
3. ดา้นผูเ้รยีน 
 
 
4.ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 
 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
 
 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.13 
121.35 
122.48 

2.93 
152.04 
154.97 

3.43 
139.08 
142.51 

1.46 
155.11 
156.57 

2.08 
166.91 
168.99 

4.43 
184.64 
189.07 

3 
539 
542 

3 
539 
542 

3 
539 
542 

3 
539 
542 

3 
539 
542 

3 
539 
542 

.378 

.225 
 

.978 

.282 
 

1.143 
.258 

 
.487 
.288 

 
.694 
.310 

 
1.477 
.343 

 

1.68 
 
 

3.46 
 
 

4.43 
 
 

1.69 
 
 

2.24 
 
 

4.31 

.170 
 
 

.016  
 
 

.004  
 
 

.167 
 
 

.082 
 
 

.005  
 

 
รวมทุกดา้น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.32 
114.66 
116.98 

3 
539 
542 

.774 

.213 
3.64 .013  

 
 จากตาราง 10 นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการ

สอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นหลกัสตูร ดา้น
กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัและประเมนิผล ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
ผูเ้รยีน และดา้นปจัจยัเกือ้หนุนพบว่า แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พบ
ความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่เป็น 
รายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่  
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ตาราง 11 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
    จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม จ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา เป็นรายคู่ 
 

  ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

ชัน้ปี x 3.91 3.99 3.85 3.75 

ชัน้ปีที ่1 
ชัน้ปีที ่2 
ชัน้ปีที ่3 

       ชัน้ปีที ่4 

3.91 
3.99 
3.85 
3.75 

   * 
* 
 

 
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 11 นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนักศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน

การสอนระดบัปรญิญาตร ี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
โดยรวมแตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีที ่4 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 
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ตาราง 12 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
     จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นอาจารยผ์ูส้อนจ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา เป็นรายคู่ 
 

  ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

ชัน้ปี x 4.03 4.02 3.99 3.98 

ชัน้ปีที ่1 
ชัน้ปีที ่2 
ชัน้ปีที ่3 
ชัน้ปีที ่4 

4.03 
4.02 
3.99 
3.98 

   * 
 

 
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  
จากตาราง 12 นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา

ตรคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีด้านอาจารยผ์ู้สอน 
แตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีที ่4 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ 
     จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นผูเ้รยีน จ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา เป็นรายคู่ 
 

  ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

ชัน้ปี x 3.95 3.96 3.83 3.77 

ชัน้ปีที ่1 
ชัน้ปีที ่2 
ชัน้ปีที ่3 
 ชัน้ปีที ่4 

3.95 
3.96 
3.83 
3.77 

   * 
* 
 

 
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 13 นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนักศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน

การสอนระดบัปรญิญาตร ี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดา้นผูเ้รยีน แตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีที ่4 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง 
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ  
    จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา เป็นรายคู่ 
 

  ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

ชัน้ปี x 3.95 3.91 3.82 3.71 

ชัน้ปีที ่1 
ชัน้ปีที ่2 
ชัน้ปีที ่3 
ชัน้ปีที ่4 

3.95 
3.91 
3.82 
3.71 

    * 
 * 

 

 
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 14 นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนักศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน

การสอนระดบัปรญิญาตร ี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดา้นปจัจยัเกื้อหนุน แตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีที ่4 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่
อื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
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ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
 ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม 
 และในแต่ละดา้นจ าแนกตามสาขาวชิา 
 

 
 
 

การจดัการเรยีนการสอน 

สาขาวชิา  
 
 
t 

 
 
 
p 

สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์

 (n=180) 

สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (n=363) 

x S.D x S.D 

1. ดา้นหลกัสตูร 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
3. ดา้นผูเ้รยีน 
4.ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

3.75 
3.86 
3.75 
3.66 
3.68 
3.75 

.46 

.58 

.52 

.52 

.58 

.61 

3.91 
4.03 
3.95 
3.80 
3.89 
3.90 

.48 

.50 

.50 

.54 

.54 

.58 

-3.64 
-3.64 
-4.24 
-2.74 
-4.15 
-2.91 

.001  

.001  

.001  

.006  

.001  

.004 
รวม 3.74 .47 3.91 .45 -4.09 .001  

 
จากตาราง 15 นกัศกีษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน

การสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ทัง้โดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างจากนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบั 
 ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม 
 และในแต่ละดา้นจ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 

การจดัการเรียนการสอน แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นหลกัสตูร 
 
 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 
 
3. ดา้นผูเ้รยีน 
 
 
4.ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 
 
5. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
 
 
6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.157 
122.33 

122.487 
1.22 

153.75 
154.98 

1.25 
141.25 
142.51 

.771 
155.80 
156.57 

.893 
168.10 
168.99 

1.06 
188.01 
189.08 

2 
540 
542 

2 
540 
542 

2 
540 
542 

2 
540 
542 

2 
540 
542 

2 
540 
542 

.078 

.227 
 

.611 

.285 
 

.629 

.262 
 

.385 

.289 
 

.446 

.311 
 

.532 

.348 

.34 
 
 

2.14 
 
 

2.40 
 
 

1.33 
 
 

1.43 
 
 

1.52 

.708 
 
 

.118 
 
 

.091 
 
 

.264 
 
 

.239 
 
 

.218 

 
รวมทุกดา้น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.738 
116.24 
116.98 

2 
540 
542 

.369 

.215 
1.71 .181 

 
จากตาราง 16 นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดั 

การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้นทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

  
 
 
 



98 
 

ตอนท่ี 4 การสรปุความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากแบบสอบถามปลายเปิด
เกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในแต่ละดา้นโดยการแจกแจงความถี่ ดงัแสดงใน 
ตาราง 17 
 
ตาราง 17 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

ความถี่ 
ของค าถาม 

ดา้นหลกัสตูร 
1. ควรจดัเนื้อหาวชิาในหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรยีน เนื่องจากบางรายวชิา 

ไมส่ามารถเรยีนไดค้รบตามเวลาทีก่ าหนด 
2. ควรจดัหลกัสตูรทีเ่น้นการน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ ไมเ่น้นทีใ่บ 

2.1    ประกาศนียบตัรรบัรองวชิาชพี Certificate  
 

 
  2 

 
1 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
3. ควรปรบัปรงุการสอน โดยถ่ายทอดการสอนใหช้ดัเจน ไมก่ ากวม และสอน 
 ใหส้นุก 

4. อาจารยผ์ูส้อนถ่ายทอดความรูไ้ดน่้าสนใจ เป็นไปดว้ยความสนุก ยกตวัอยา่งได้ 
   เหน็ภาพ ท าใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในวชิาเรยีน การมอบหมายงานช่วยให้ 
   ผูเ้รยีนไดม้คีวามรูใ้หม่ๆ  นอกเหนือจากการเรยีนในชัน้เรยีน      
5. อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี 
   สารสนเทศ 
6. ควรยกตวัอยา่งความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นเทคโนโลย ีเน้นการเรยีนใน  
   ภาคปฏบิตัใิหม้ากขึน้ เพื่อใหน้กัศกึษาน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชจ้รงิได้ 
7. ควรออกแบบสไลดก์ารสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน ไมใ่ส่ลกูเล่นมาก พืน้ควร 
    เป็นสอ่ีอน เพราะเมือ่นกัศกึษาน าไปพมิพ ์เพื่ออ่านทบทวน ไมส่ามารถใชไ้ด ้ 
   ตอ้งปรบัสไลดใ์หมท่ าใหเ้สยีเวลา 
8. อาจารยผ์ูส้อนไดถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการวจิยั ซึง่มปีระโยชน์ 
   มาก 
   
   

 
3 
 
3 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
1 
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ดา้นผูเ้รยีน 
9. มกีารเรยีนสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั อาจารยผ์ูส้อนมอบหมายใหท้ างาน

เป็นกลุ่มๆ มกีารตอบค าถาม การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า การท างานรว่มกนั และ
ฝึกการน าเสนอ  

10. ผูเ้รยีนไดร้บัค าแนะน า การเอาใจใส่จากอาจารยท์ีป่รกึษาตลอดเวลา 

 
2 
 
 
1 
 

ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
1. ควรแจง้เปลีย่นแปลงก าหนดการปฏทินิการศกึษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน 

และมกีารปรบัเปลีย่นปฏทินิการศกึษาใหน้้อยลง 
12. ควรจดัตารางเรยีนใหก้ระจาย ไม่จดัใหแ้น่นในวนัใดวนัหน่ึงจนเกนิไป 
13. ควรจดัตารางสอบแบบเวน้ 1-2 วนั ไมจ่ดัสอบตดิต่อกนัมากไป หรอืจดัสอบ 
     วนัเวน้วนั 
 

 
1 
 
1 
1 

ดา้นการวดัและประเมนิผล 
1. ควรมกีารน าขอ้สอบทีไ่ดส้อบไปแลว้มาเฉลยและแนะน ายอ้นหลงั 
2. อาจารยผ์ูส้อนควรชีแ้จงเกณฑก์ารใหค้ะแนน และประเมนิผลอย่างเป็น

มาตรฐาน และเหมาะสมในชัน้เรยีน 
 

 
2 
1 

ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 
16. ควรตดิตัง้ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์พิม่ทุกจดุในมหาวทิยาลยั เพื่อให้ 

การเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดเ้รว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

 
2 

 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น 
6 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดั
และประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา
ตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละ
ดา้น จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา สาขาวชิา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีชัน้ปีที ่1-4 ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาค
การศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2555 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์จ านวน 180 คน สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 363 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 543 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการ
เรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 79 
ขอ้ แบบสอบถามทัง้ฉบบัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .977 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ  
2. การศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละดา้น 
โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

3. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา
ตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและในแต่ละ
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ดา้น จ าแนกตามเพศ และสาขาวชิา ใชก้ารทดสอบท ีส าหรบัตวัแปรชัน้ปีทีศ่กึษา และผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เมือ่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่  

4. การสรุปความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกบัความ
คดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยการแจกแจงความถี่ 
 
สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีผลการวจิยัสรปุได้ ดงันี้ 

1. นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

2. นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

3. นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษาที่
ศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นหลกัสตูร ดา้นกจิกรรมการ
เรยีนการสอน และดา้นการวดัและประเมนิผล ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน และ
ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. นกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

5. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม
และในแต่ละดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 

ผลจากการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีผูว้จิยัน าเสนอการ
อภปิรายผล ดงันี้ 
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1. การศกึษาความคดิของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารย์
ผูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยั
เกือ้หนุน โดยรวมและในแต่ละดา้นทุกดา้น พบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมาก ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภปิรายผลเป็นรายดา้น ดงันี้ 

1.1 ดา้นหลกัสตูร จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
อาจเนื่องมาจากคณะมกีารแจง้รายละเอยีดแผนการเรยีน และวธิกีารเรยีนการสอนอย่างชดัเจนทัง้ใน
ชัน้เรยีน และประกาศผ่านเวบ็ไซดข์องคณะ ประกอบกบัเนื้อหาของแต่ละวชิามคีวามทนัสมยั 
เนื่องจากไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามสภาพการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอียา่ง
ต่อเนื่อง ท าใหห้ลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัตามความต้องการของตลาดแรงงาน อกีทัง้ ไดม้กีารจดั
เรยีงล าดบัเนื้อหาในหลกัสตูรจากขัน้พืน้ฐานไปสู่ข ัน้สงู จ านวนหน่วยกติมคีวามเหมาะสมกบั
ระดบัชัน้เรยีน นอกจากนี้ ไดม้กีารบูรณาการเนื้อวชิาเรยีนโดยผูส้อนไดน้ าประสบการณ์การท างาน
ดา้นบรกิารวชิาการมาถ่ายทอดในชัน้เรยีน ท าใหน้กัศกึษามองเหน็ภาพและสามารถน าความรูท้ี่
ไดม้าประยกุตใ์นการเรยีนไดจ้รงิ ดงัที ่สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 19-20) กล่าวไวว้่า ลกัษณะของหลกัสตูร
ทีด่ ีตอ้งสอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน คอื จดัวชิาทกัษะ และวชิาเนื้อหาใหเ้หมาะสมกนัใน
อนัทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเจรญิงอกงามทุกดา้น ตอ้งใหผู้เ้รยีนเรยีนรูต่้อเนื่องกนัไปและตอ้งเรยีงล าดบั
ความยากงา่ยไมใ่หข้าดตอนจากกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: ค าน า) ไดก้ล่าวว่า 
หลกัสตูรทีด่ ีตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและสงัคม สามารถยดืหยุ่นไดต้ามความ
เหมาะสม มคีวามหมายต่อชวีติผูเ้รยีน และเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณขีองสงัคม และ
หลกัสตูรทีด่จีะตอ้งสรา้งขึน้ดว้ยความรว่มมอืของทุกฝา่ย ผลงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัชศูร ีสะพรัง่ 
(2549: 119) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ดา้นหลกัสตูร นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน
ของคณะศลิปกรรมศาสตรว์่าเหมาะสมในระดบัมาก 

1.2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก อาจเนื่องมาจาก อาจารยผ์ูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญในการปฏบิตักิารทางดา้น
คอมพวิเตอรแ์ละดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  อกีทัง้มคีวามเชีย่วชาญในการใชส้ื่อและเทคโนโลย ี
รวมถงึแหล่งขอ้มลูต่างๆ ในการเรยีนการสอนอยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ ในชัว่โมงการเรยีนภาค
ปฎบิตัอิาจารยผ์ูส้อนไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่ง
เตม็ที ่อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาและค าแนะน านกัศกึษารวมทัง้ มตีารางเวลาส าหรบัให้
ค าปรกึษากบันกัศกึษาทุกชัน้ปีทุกภาคการศกึษา ซึง่ประกาศผ่านเวบ็ไซดค์ณะ หากนกัศกึษามี
ความตอ้งการทีจ่ะขอพบอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งเรง่ด่วน สามารถโทรศพัทห์รอืส่งขอ้ความผ่าน
อเิลก็ทรอนิกสเ์มล ์เพื่อขอปรกึษาไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้ คณะและมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าระบบ
ประเมนิประสทิธภิาพการสอนอาจารย ์เพื่อใหน้กัศกึษาทุกหลกัสตูรประเมนิผูส้อนผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ต ในช่วงเวลาใกลส้ิน้สุดภาคการศกึษา ซึง่บุคคลทีส่ามารถดผูลคะแนนประเมนิการสอน
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ได ้ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน ประธานหลกัสตูร คณบด ีหากผูส้อนมคีะแนนประเมนิการสอนไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ ์คณบดจีะมอบหมายใหป้ระธานหลกัสตูรเชญิผูส้อนมาซกัถามปญัหา และเสนอแนะใหม้ี
การปรบัปรงุการสอน นอกจากนี้ คณะพงึตระหนกัถงึความส าคญัในการจดัการเรยีนการสอน ดา้น
อาจารยผ์ูส้อนเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ ในภาคฤดูรอ้นของทุกปี คณะจงึจดัโครงการอบรมสมัมนาอาจารย์
ในหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นครมูอือาชพี 2) พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน 3) พฒันาเทคนิคการสอนและการวดัประเมนิผล: นกัศกึษาศตวรรษที ่
21 กบัศลิปะการถ่ายทอดความรู ้ 4) การปรบัปรงุประสทิธภิาพการวดัและประเมนิผล: เทคนิคการ
สอน 5) การพฒันาคุณภาพการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF): 
การท าแผนการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนใหม้คีวามพรอ้มในการ
ท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ีด่ ีเพื่อน าพามหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ และความเป็นสากล  
จากการพฒันาศกัยภาพอาจารยผ์ูส้อนของคณะดงักล่าว ส่งผลท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้นการวางแผนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงัที ่เฮสซองและ
วคีส ์(สุวฒัน์ งามยิง่. 2547: 27-28; อา้งองิจาก Hessong and Weeks.1987: 452-457) กล่าวว่า 
คุณลกัษณะของครทูีด่ ีตอ้งเป็นผูม้คีวามรอบรู ้(being knowledgable) มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
วชิาการต่างๆ ซึง่ไดศ้กึษาเล่าเรยีนมาเป็นอยา่งด ีมคีวามแม่นย าในวชิาทีส่อนตลอดจนวชิาการอื่นๆ 
ตามสมควร สามารถประยกุตท์ฤษฎไีปสู่การปฏบิตัไิด ้(being able to related theory to practice) 
การน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาเล่าเรยีนไปใชใ้หเ้กดิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ บางครัง้สภาพ
ความเป็นจรงิไมเ่หมอืนกบัทฤษฎทีีเ่รยีนมา ครตูอ้งสามารถประยกุตท์ฤษฎไีปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
ส่วนทองคณู หงสพ์นัธุ ์(2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวว่า ครสูอนทีด่ ีตอ้งมหีลกัในการสอนทีด่แีละมี
คุณภาพ ตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั คอื ตอ้งศกึษาหลกัสตูรใหรู้จ้รงิ วางแผนการสอนอยา่งด ีมกีารจดั
กจิกรรมและอุปกรณ์การสอน ใชเ้ทคนิคการสอนจากง่ายไปหายาก และหลากหลายรปูแบบตาม
ศกัยภาพผูเ้รยีน สอนใหผู้เ้รยีนคดิ ปฏบิตัมิากกว่าการท่องจ า ผูส้อนมคีวามเชีย่วชาญในทกัษะการ
สื่อสารและการจงูใจผูเ้รยีน มจีติวทิยาในการสอน มอีารมณ์ขนั ดแูลเอาใจใส่ผูเ้รยีนและคอยตดิตาม
พฤตกิรรม ไมใ่ชอ้ านาจกบัผูเ้รยีน สรา้งบรรยากาศในการเรยีนเป็นกนัเอง ประพฤตตินเป็น
แบบอยา่ง ทีด่ ีใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน มเีทคนิคในการประเมนิผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขในการเรยีน 
และผูส้อนสนุกกบัการสอน นอกจากนี้ ทบวง มหาวทิยาลยั (2543: 10-11) กล่าวถงี แนวทางการ
ปฏริปูการเรยีนการสอนในดา้นผูส้อนว่า ตอ้งการประเมนิผลการสอนของอาจารย ์โดยการเน้นการ
ประเมนิผลในเชงิสรา้งสรรค์ คอื เป็นการประเมนิเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการสอนของอาจารยใ์หม้ี
ประสทิธภิาพ ผลงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัสุพรรณ ีเพชระ (2552: 86) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอ
การจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ดา้นผูส้อน 
นิสติมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรว์่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

1.3 ดา้นผูเ้รยีน จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก อาจ
เนื่องมาจากคณะมรีะบบการคดัเลอืกนกัศกึษาเป็นไปตามระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลยั จงึ
ท าใหน้กัศกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้เรยีนมคีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีห่ลกัสตูรก าหนด คอื ส าเรจ็
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การศกึษาในระดบัมธัยม ศกึษาปีที ่6 สายวทิย-์คณติ และสายศลิป์-ค านวณ โดยผลการเรยีนและ
จ านวนหน่วยกติตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผูท้ีเ่ขา้ศกึษาต้องผ่านการสอบคดัเลอืก สอบ
ขอ้เขยีนและสมัภาษณ์  ในการนี้ คณะไดม้กีารส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มในการ
เรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพตนเองทางดา้นวชิาการ โดยจดัหลกัสตูรปรบัพืน้ฐานวชิาภาษาองักฤษ 
การอบรมพืน้ฐานคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมต่างๆ อกีทัง้ การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนไดม้กีารส่งเสรมิ
ใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม โดยการใหน้ าเสนอรายงาน และอภปิรายกลุ่ม นอกจากนี้ 
หากนกัศกึษามปีญัหาในดา้นการเรยีนกส็ามารถขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาไดต้ลอดเวลา 
ดงัทีท่บวง มหาวทิยาลยั (2543: 10) ไดก้ล่าวถงึ แนวทางการปฏริปูการเรยีนการสอนระดบัอุดม 
ศกึษาในดา้นผูเ้รยีนว่า ควรเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางหรอืการทีผู่เ้รยีนเป็นส าคญั โดยทีผู่ส้อนตอ้ง
ค านึงถงึคุณค่าทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัเป็นหลกัและเอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด และส่งเสรมิ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ดา้นภาษา และการสื่อสาร 
(Communication) ใหก้บัผูเ้รยีน ทัง้ในดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ตและดา้นเครอืขา่ย 
นอกจากนี้ จริวฒัน์ วรีงักร (2542: 4) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาผูเ้รยีนว่า การพฒันา
ผูเ้รยีนตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื 1) ดา้นพุทธพิสิยั คอื การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง
ต่างๆ ทีต่อ้งการพฒันาผูเ้รยีน 2) ดา้นเจตพสิยั คอื การสรา้งทศันคตทิีถู่กตอ้งในเรือ่งต่างๆ ใหแ้ก่ผู ้
รยีน 3) ดา้นทกัษะพสิยั คอื การใชก้ารลงมอืปฏบิตัเิป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีน ผลงานวจิยัน้ี
สอดคลอ้งกบั นาร ีรมยนุ์กูล (2547: 109) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ดา้นนกัศกึษามคีวามเหน็ดว้ยกบั
การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรใีนระดบัมาก 

1.4 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก  อาจเนื่องมาจาก อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าแผนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเนื้อหา
รายวชิาทีส่อน โดยมกีารจดัท าประกาศแผนการสอนไวใ้นเวบ็ไซดข์องคณะ นกัศกึษาสามารถศกึษา
และส าเนาแผนการสอน ไวส้ าหรบัวางแผนการเรยีนของตนเองไดต้ลอดเวลาในภาคการศกึษา 
ทีเ่รยีน คณะมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่คีวามหลายหลากตามความแตกต่างของ
นกัศกึษา โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนการสอนนอกชัน้เรยีน อาท ิการน า
นกัศกึษาไปศกึษาดงูานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์จรงิก่อน
ท างาน นอกจากนี้ ในภาคฤดรูอ้นของทุกปี รวมถงึภาคฤดรูอ้นภาคการศกึษาที ่2/2555 คณะไดม้ี
การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรนอกเวลาเรยีน เพื่อเสรมิทกัษะดา้นวชิาการ  ดา้นวชิาชพี และทกัษะ
ชวีติ ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4 โดยนกัศกึษาจะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีด่แีละเป็น
ประโยชน์ก่อนส าเรจ็การศกึษา ซึง่กจิกรรมโครงการม ีดงันี้ 1) กจิกรรมภาคฤดรูอ้นเสรมิความ
แขง็แกรง่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  IT Reinforcement Summer Camp 2012-2013 วตัถุประสงค์
เพื่อเปิดโลกทศัน์ในกจิกรรมทางวชิาการ เสรมิความรูแ้ละทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
การฝึกปฏบิตั ิเตรยีมความพรอ้มก่อนท างานจรงิใหแ้ก่นกัศกึษา 2) กจิกรรมนกัศกึษา SIT มวีนิยั 
คุณธรรม และจรยิธรรม วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษาดา้นความมวีนิยั ความ
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รบัผดิชอบ เคารพสทิธิผ์ูอ้ ื่น แต่งกายเหมาะสม และเคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั สรา้งบรรยากาศ
ทีด่ใีนการเรยีนการสอน และเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้ 3) 
กจิกรรมปรบัความรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบันกัศกึษาใหม ่ชัน้ปีที ่1หลกัสตูร 
วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ วตัถุประสงคเ์พื่อท าใหน้กัศกึษาเขา้ใจภาพรวมและความสมัพนัธข์อง
การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร เป็นการปรบัความรูพ้ืน้ฐานวชิาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาก่อนเปิดภาคเรยีน 4)  กจิกรรม SIT Family นกัศกึษาทุก 
ชัน้ปี วตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิทกัษะทัง้ดา้นวชิาการ ทกัษะชวีติ แนะแนวพืน้ฐานการด าเนินชวีติ
ภายในมหาวทิยาลยัในแก่นักศกึษาใหม ่และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนกัศกึษาทุกชัน้ปี ดงัที ่
เสรมิศร ีไชยศรและคณะ (2543: 45-56) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมการเรยีนการสอน ควรมุง่เน้นผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง (Student–centered) กล่าวคอื กจิกรรมและประสบการณ์ทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีน ควรเป็น
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัการด ารงชวีติเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยให้
ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มและลงมอืปฏบิตัจิรงิทุกขัน้ตอน จนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองซึง่สอดคลอ้งกบั  
ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 387) กล่าวว่า ความส าคญัของกจิกรรมการเรยีนการสอนว่า เปรยีบ 
เสมอืนหวัใจของการน าหลกัสตูร สู่การปฏบิตัิ ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงคไ์ดจ้รงิ 
โดยเฉพาะปจัจบุนัเหน็ว่าการจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด ผลงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัวนุิ ทองพวง (2542: 
107-114) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัพลศกึษากรงุเทพฯ ตามทศันะของอาจารยแ์ละนกัศกึษา 
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน นกัศกึษามคีวามเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

1.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมาก  อาจเนื่องมาจาก คณะมกีารชีแ้จงใหน้กัศกึษาทราบถงึเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการ
เรยีนในแต่ละรายวชิา และผูส้อนไดแ้จง้ผลการเรยีนและผลการปฏบิตังิานใหน้กัศกึษาทราบทุกครัง้ 
เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ในแต่ละรายวชิา ส่วนเกณฑต์ดัสนิ
การวดัและประเมนิผลการเรยีนมคีวามเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ หากนกัศกึษามขีอ้
สงสยัในการวดัผลคะแนนสอบ นกัศกึษาสามารถยื่นค ารอ้งผ่านอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ า
วชิา เพื่อขอทราบเหตุผลในการวดัและประเมนิคะแนนสอบได ้นอกจากนี้  เมือ่ทราบผลการประเมนิ
ความรูใ้นวชิาทีส่อนดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนไดน้ ากลบัไปพจิารณาและปรบัปรงุการเรยีนการสอน
อยา่งต่อเนื่อง ดงัที ่อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544: 41) ไดก้ล่าวถงึ ระบบการวดัผลและ
ประเมนิผลการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ควรม ี 1) การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไวล้่วงหน้า  2) การแจง้วธิกีารประเมนิผลใหผู้เ้รยีนทราบล่วงหน้า 3) การประเมนิ
วธิกีารวดัและการประเมนิผล 4) การน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ (2543: 66-67) ไดก้ล่าวถงึแนวทาง การวดัและประเมนิผลอยา่งมี
คุณภาพว่า ตอ้งประกอบ ดว้ย การก าหนดหลกัเกณฑ ์รปูแบบการวดัการประเมนิผล และวธิกีาร
ประเมนิผลทีช่ดัเจน โดยระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ ไดแ้ก่ 1) 
รปูแบบของการประเมนิและวธิกีารประเมนิ 2) น ้าหนกัในการประเมนิในภาพรวมและในแต่ละส่วน 
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3) เงือ่นไขในการมสีทิธเิขา้สอบ 4) เวลาเขา้ชัน้เรยีน 5) รายละเอยีดเกี่ยวกบัส่วนทีจ่ะประเมนิ เช่น 
ก าหนดเวลาส่งงาน รปูแบบรายงาน เนื้อหาของรายงานแต่ละชิน้ ปรมิาณงาน เวลาของงานทีจ่ะใช้
ในแต่ละชิน้ โทษของการส่งงานเกนิเวลาทีก่ าหนด ความสามารถในการเขยีนรายงาน ผลงานวจิยันี้
สอดคลอ้งกบัสุพรรณ ีเพชระ (2552: 88) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ดา้นการวดัและประเมนิผล นิสติมี
ทศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

1.6 ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จากการทีน่กัศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก  อาจเนื่องมาจาก สภาพบรรยากาศในหอ้งเรยีนในแต่ละรายวชิามคีวามเหมาะสม อาท ิ
หอ้งเรยีนอากาศถ่ายเทสะดวก พืน้หอ้งสะอาด หลอดไฟฟ้าสว่างเหมาะกบัระดบัสายตานกัศกึษา 
ขนาดหอ้งเหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษาทีเ่รยีน  และหอ้งเรยีนมเีพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษาใน
หลกัสตูร ผา้มา่นหน้าต่างสะอาด เนื่องจากมกีารท าความสะอาดเป็นระยะ เกา้อีน้ัง่ในหอ้งเรยีนมี
สภาพใหม ่นัง่เรยีนสบาย ส่วนเกา้อีใ้นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์สีสีนัสดใส กระตุน้การเรยีนรู ้ท า
ใหน้กัศกึษารูส้กึสดชื่น ทัง้นี้ คณะไดจ้า้งบรษิทัท าความสะอาดเกา้อี ้มาท าความสะอาดปีละครัง้ เพื่อ
สุขภาพอนามยัทีด่ขีองนกัศกึษา หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์สีภาพดพีรอ้มใชง้าน สื่อและอุปกรณ์
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพทนัสมยั นอกจากนี้ หอ้งสมดุของคณะ
ยงัมบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการศกึษาคน้ควา้หาความรูก้บันักศกึษา ส่วนดา้นการใหบ้รกิารนกัศกึษา 
คณะมบีุคลากรสนับสนุนการศกึษาทีใ่หบ้รกิารทีด่ ีไดแ้ก่ พนกังานบรกิารการศกึษาซึง่ท าหน้าทีด่แูล
ช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษานกัศกึษาดา้นการลงทะเบยีน หลกัสตูร ตารางเรยีน ตารางสอบ และอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา พนกังานส่งเสรมิการเรยีนรู ้ซึง่ท าหน้าทีด่แูลและช่วยเหลอืนกัศกึษา
ทางดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การตวิทบทวนวชิาเรยีนต่างๆ ใหก้บันกัศกึษา การเป็นผูช้่วยอาจารยใ์นหอ้ง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์เพื่อช่วยเหลอืใหค้ าแนะน ากบันกัศกึษา และพนกังานคอมพวิเตอร ์ซึง่ท า
หน้าทีด่แูลตดิตัง้อุปกรณ์การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์นอกจากนี้ 
ยงัท าหน้าทีด่แูลอุปกรณ์การเรยีนการสอนก่อนและหลงัเลกิเรยีน เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนของทุก
หลกัสตูรในคณะด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงัที ่วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 13-14) 
ไดก้ล่าวว่า ผูส้อนควรเลอืกอุปกรณ์ประกอบการสอนใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีน อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใน
การเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ หนงัสอื เอกสารประกอบ การสอน สื่อโสตทศันูปกรณ์ของ
จรงิ ภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ ชอลค์ กระดานด า ภาพยนต ์โทรทศัน์วงจร
ปิด คอมพวิเตอรช์่วยสอน การน าเสนอทางคอมพวิเตอร ์ส่วนอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 
(2544: 41) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบดา้นปจัจยัเกือ้หนุนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อาคารเรยีนและหอ้งเรยีนที่
เอือ้ต่อการเรยีนการสอน หอ้งสมดุมขีนาดเหมาะสมและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนส าหรบั ส่วน
พนสั หนันาคนิทร ์(2542: 212) ไดก้ล่าวว่า การจดัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัควรมรีะบบส าหรบัการยมื
หนงัสอืควรจะเป็นไปในทางใหค้วามสะดวกแก่นกัศกึษาทีจ่ะยมืมเีครือ่งกระตุน้ใหน้กัศกึษาจะอ่าน
หนงัสอื เช่น การแสดงหนงัสอืทีไ่ดร้บัใหม่ มกีารสรปุยอ่เรือ่งหนงัสอืเพื่อสรา้งความสนใจ 
ผลงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัสุพรรณ ีเพชระ (2552: 88) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการ
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เรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน นิสติมี
ทศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรว์่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

2. นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจาก คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมแีนวทางในการจดัการเรยีนการสอนใหก้บันักศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิในรปูแบบ
เดยีวกนั ไมว่่าจะเป็นดา้นหลกัสตูร ซึง่ไดป้รบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยัตามสภาพการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยใีนปจัจบุนั สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัศกึษาและความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
อาจารยผ์ูส้อนมคีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญทางดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ถ่ายทอด
ความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บันกัศกึษาดว้ยความเท่าเทยีมกนั เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาใชป้ระโยชน์
จากอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่มกีารจดัปฐมนิเทศเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบการต่าง ๆ 
ของมหาวทิยาลยัและคณะกบันกัศกึษาใหม่ทุกคน อาจารยท์ีป่รกึษาดแูลเอาใจใส่นกัศกีษาอยา่ง
ใกลช้ดิ โดยการตดิตามผลการเรยีนนกัศกึษาตลอดเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั มกีารจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย ตามความสนใจและความถนดั โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
การใชเ้กณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนเป็นมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากนี้ การจดัสิง่อ านวยคาม
สะดวกในการเรยีนการสอน อาท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สื่อและอุปกรณ์การเรยีน 
หอ้งสมดุ และการใหบ้รกิารต่าง รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนกอ็ยู่ในระดบั
เดยีวกนั ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น จงึส่งผลใหน้กัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิซึง่ไดร้บัประสบการณ์ใน
การจดัการเรยีนการสอนจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมอืนกนั จงึมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการ
เรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั ดงัที ่วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 12-14) ไดก้ล่าวว่า การ
จดัการเรยีนการสอนเป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน องคป์ระกอบของการเรยีนการสอน
จะตอ้งใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ ผูเ้รยีน ผูส้อน อุปกรณ์ สิง่แวดลอ้ม เงือ่นไขอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544: 41) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบของการเรยีนการสอน อนัเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัในการทีจ่ะ
ส่งเสรมิใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ซึง่การจดัการเรยีนการสอนตาม
องคป์ระกอบของคุณภาพการศกึษาทีต่อ้งพจิารณา ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นผูเ้รยีน 
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ผลการศกึษา พบว่า 
นกัศกึษาชายและหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ศรปีทุม โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั และงานวจิยัของชวีภทัร ธรรมเกษร (2552: 
บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
ศูนยร์งัสติ ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษาชายและหญงิ มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
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3. นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรโีดยรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 มคีวามคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
แตกต่างจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่อื่นๆ ไมพ่บความ
แตกต่าง ทัง้นี้ โดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 เหน็ว่าเหมาะสมในระดบัมากกว่านกัศกึษาชัน้ปีที ่4 อาจ
เนื่องมาจากนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 เป็นนกัศกึษาปีแรก อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาและแนะน าอย่าง
ใกลช้ดิ โดยอาจารยผ์ูส้อนมวีธิกีารถ่ายทอดความรูแ้ละใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมในระดบัขัน้
พืน้ฐานตามระดบัชัน้ปี ท าใหน้กัศกึษารูส้กึว่าไมย่ากในการท าความเขา้ใจในเนื้อหาวชิาเรยีน ส่วน
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 มปีระสบการณ์ในการเรยีนมากกว่า จงึมองเหน็ปญัหาและขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ 
ของผูส้อนบางท่าน ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ตรงตามรายวชิาทีส่อน วธิกีาร
ถ่ายทอดความรูแ้ละใชเ้ทคนิคการสอนทีไ่มเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้ปี เหตุผลดงักล่าว ท าใหน้กัศกึษา
ชัน้ปีที ่1 มคีวามคดิเหน็แตกต่างจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ดงัที ่ทองคณู หงสพ์นัธุ ์(2555: ออนไลน์) 
ไดก้ล่าวว่า ครสูอนทีด่ตีอ้งมหีลกัในการสอนทีด่แีละมคีุณภาพ ตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั คอื ตอ้ง
ศกึษาหลกัสตูรใหรู้จ้รงิ วางแผนการสอนอยา่งด ีมกีารจดักจิกรรมและอุปกรณ์การสอน ใชเ้ทคนิค
การสอนจากง่ายไปหายาก และหลากหลายรปูแบบตามศกัยภาพผูเ้รยีน สอนใหผู้เ้รยีนคดิ ปฏบิตัิ
มากกว่าการท่องจ า ผูส้อนมคีวามเชีย่วชาญในทกัษะการสื่อสารและการจงูใจผูเ้รยีน มจีติวทิยาใน
การสอน มอีารมณ์ขนั ดแูลเอาใจใส่ผูเ้รยีนและคอยตดิตามพฤตกิรรม ไมใ่ชอ้ านาจกบัผูเ้รยีน สรา้ง
บรรยากาศในการเรยีนเป็นกนัเอง ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน มเีทคนิคในการ
ประเมนิผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขในการเรยีน และผูส้อนสนุกกบัการสอน ผลการวจิยัน้ีไม่
สอดคลอ้งกบั สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษา พบว่า นิสติ
ทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อนไมแ่ตกต่าง 
 ดา้นผูเ้รยีน นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอ
การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  
พระจอมเกลา้ธนบุร ีแตกต่างจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่
อื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง อาจเนื่องมาจากคณะไดจ้ดัปฐมนิเทศใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบการต่าง 
ๆ ใหก้บันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 ท าใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
วางแผนการเรยีน และการใชช้วีติในมหาวทิยาลยัไดด้ว้ยตนเอง นกัศกึษาใหค้วามร่วมมอืในการเขา้
รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัและคณะตามความสนใจ เมือ่มปีญัหาจะขอค าแนะน าจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา ส่วนนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 มปีระสบการณ์ในเรยีนวชิาต่างๆ มากกว่า ระยะเวลา
ศกึษา  มากกว่านกัศกึษาชัน้ปีที ่1 จงึตอ้งการไดร้บัการสนบัสนุนส่งเสรมิดา้นต่างๆ จากคณะ ไดแ้ก่ 
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ตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชพี ทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตอ้งการไดร้บัค าปรกึษาและแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาหากมปีญัหาดา้นการเรยีนและดา้นอื่นๆ 
ตอ้งการเรยีนวชิาบางวชิาทีต่นเองสนใจ ซึง่บางครัง้คณะไมส่ามารถเปิดสอนใหก้บันกัศกึษาได ้
เหตุผลดงักล่าวท าใหน้กัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็แตกต่างจากนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่4 ดงัที ่ดวิอี ้(สุวทิย ์มลูค า. 2547: อา้งองิจาก Dewey. 1922) กล่าวว่า ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรู้
ควบคู่ไปกบัการกระท า (Learning by doing) และผูเ้รยีนตอ้งมกีารท าความเขา้ใจความรูใ้หม่ โดย
ตอ้งอาศยัประสบการณ์เดมิทีส่ ัง่สมมาเป็นพืน้ฐาน การเรยีนรูเ้ป็นความพยายามเชงิสงัคม 
ผลการวจิยัน้ีไมส่อดคลอ้งกบั นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารย์
และนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ผล
การศกึษา พบว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้น
นกัศกึษาไมแ่ตกต่าง 

ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็ของนกัศกึษาที่
มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีแตกต่างจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัคู่
อื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง อาจเนื่องมาจากตามแผนการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่2 ตอ้งเรยีนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวนหลายวชิาในระยะเวลาการเรยีน 2 ปีแรก ท าให้
ความตอ้งการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์การใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ารเรยีนการสอนแบบ e-
Learning น้อยกว่านกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ทัง้นี้ โดยลกัษณะการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ซึง่เป็น
นกัศกึษาปีสุดทา้ย นกัศกึษาตอ้งเรยีนวชิาพืน้ฐานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวชิาฝึกงาน ดงันัน้ จงึมคีวามตอ้งการใชค้อมพวิเตอร ์และขอเปิดบรกิาร
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์24 ชัว่โมง ในช่วงเวลาใกลส้อบโครงงาน นอกจากนี้ ยงัมคีวามตอ้งการ
ใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ารเรยีนการสอนแบบ e-Learning รวมทัง้ ใชห้อ้งสมุดเพื่อสบืคน้ขอ้มลู หนงัสอื 
ต ารา วารสารและแหล่งสารสนเทศ มากกว่านกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และปีที ่2 เหตุผลดงักล่าวท าให้
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มคีวามคดิเหน็แตกต่างจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ดงัที ่    
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 13-14) ไดก้ล่าวว่า ผูส้อนควรเลอืกอุปกรณ์ประกอบการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีน อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการเรยีนการสอนระดบัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ หนงัสอื 
เอกสารประกอบ การสอน สื่อโสต ทศันูปกรณ์ของจรงิ ภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง เครือ่งฉายภาพขา้ม
ศรีษะ ชอลค์ กระดานด า ภาพยนต์ โทรทศัน์วงจรปิด คอมพวิเตอรช์่วยสอน การน าเสนอทาง
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ การใชอุ้ปกรณ์การสอนจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่าทีจ่ะนัง่
ดอูาจารยน์ าเสนอทางแผ่นใส หรอืฟงัอาจารยพ์ดูอย่างเดยีว นอกจากนี้ ยงัเป็นการเปลีย่น
บรรยากาศการเรยีนรู ้ท าใหผู้เ้รยีนกระตอืรอืรน้อยากเรยีนหรอืสนใจเพิม่ขึน้ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้ง
กบั นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทุม ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษาที่



110 
 

ศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุนแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญั ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 

นอกจากนี้ นกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน ดา้น
หลกัสตูรดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้นการวดัและประเมนิผลไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากนกัศกึษาทีอ่ยู่ในชัน้ปีต่างกนั ต่างกไ็ดร้บัประสบการณ์
และผ่านกระบวนการเรยีนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศในรปูแบบเดยีวกนั นกัศกึษาอยู่
ในวยัใกลเ้คยีงกนั โดยมอีายเุฉลีย่อยูร่ะหว่าง 18-22 ปี จงึมทีศันคตแิละอุดมการณ์ในการใชช้วีติ
คลา้ยคลงึกนั การจดัการศกึษาดา้นหลกัสตูร นกัศกึษาทุกชัน้ปีไดศ้กึษาคู่มอืหลกัสตูรออนไลน์ ซึง่มี
รายละเอยีดแผนการศกึษาอยา่งชดัเจน ท าใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษา จงึ
สามารถวางแผนการเรยีนไดด้ว้ยตนเอง การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมหาวทิยาลยัมกีาร
ก าหนดปฏทินิประจ าปีการศกึษาอยา่งชดัเจน เพื่อใหน้กัศกึษาใชส้ าหรบัวางแผนการเรยีนไดต้ลอดปี
การศกึษา ดา้นการวดัและประเมนิผล คณะมเีกณฑก์ารวดัและประเมนิผลที่มคีวามเหมาะสมกบั
ระดบัความรูข้องนกัศกึษาแต่ละชัน้ปี โดยก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเดยีวกนั ดงัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ จงึส่งผลใหน้กัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั ไดร้บัประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการ
สอนจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมอืนกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนไม่
แตกต่างกนั ดงัที ่วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 12-13) ไดก้ล่าวว่า ผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษา
เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นระยะผูใ้หญ่วยัรุน่ จงึเป็นผูท้ีม่อีารมณ์ผนัแปรและตอ้งการค าแนะน าในการปรบั
พฤตกิรรมใหถู้กทางในดา้นการเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจบทเรยีนทีแ่ปลกใหม่ สนใจความคดิ
ทีม่อุีดมการณ์ สนใจเรือ่งทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์นชวีติประจ าวนัและน าไปช่วยสงัคมได ้ผูเ้รยีน
ระดบัอุดมศกึษาเป็นผูม้าจากทุกสารทศิ มสีิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิและวถิชีวีติจากครอบครวัทีแ่ตกต่าง
กนั โดยเฉพาะพืน้ฐานทางวชิาการทีไ่ดร้บัมาจากโรงเรยีนต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัมาก ผลการวจิยั
นี้ไมส่อดคลอ้งกบั สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน
การสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษา พบว่า นิสติที่
ศกึษาในชัน้ปีต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  

4. นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในสาขาวชิาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวม
แตกต่างกนัซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจาก การเรยีนการสอนของแต่ละสาขามคีวามแตกต่างกนัตามหลกัสตูร โดย
เนื้อหาวชิาเรยีนในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรเ์ป็นภาษาองักฤษ การเรยีนการสอนในหลกัสตูร
เน้นวชิาดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อฝึกการแกป้ญัหาดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยอาศยั
พืน้ฐานวธิคีดิตามทฤษฏเีป็นฐานในการแก้ปญัหา ส่วนสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกัสตูร
ภาษาไทย หลกัสตูรเน้นวชิาดา้นการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การดูแลระบบ



111 
 

ฐานขอ้มลูสารสนเทศในองคก์ร ดา้นอาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขามคีวามแตกต่างกนั อาจารยผ์ูส้อนใน
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรท์ุกท่านมปีระสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบ
การศกึษาจากต่างประเทศ  ซึง่วธิกีารถ่ายทอดเนื้อหาวชิาเรยีนในหลกัสตูรจะเน้นการใหค้วามรู้
ทางดา้นแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเหตุผล ประกอบการเรยีนการสอน เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจ
และคดิตาม ส่วนอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มทีัง้ผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการ
สอนไมน้่อยกว่า 10 ปี และอาจารยใ์หมซ่ึง่มปีระสบการณ์การสอนน้อยกว่าส่วนหนึ่ง วธิกีารถ่ายทอด
ความรูข้องอาจารยผ์ูส้อนจะเน้นฝึกปฏบิตักิารใหก้บันกัศกึษา โดยมแีนวปฏบิตัมิาประกอบการสอน 
พรอ้มทัง้มนี าประสบการณ์การท างานดา้นบรกิารวชิาการมาบูรณาการการเรยีนการสอน โดย
ถ่ายทอดใหก้บันกัศกึษาในชัน้เรยีน เพื่อใหส้ามารถเหน็ภาพการปฏบิตัจิรงิของภาคอุตสาหกรรม
และสามารถน ามาประยุกตใ์นการเรยีนรูไ้ด ้ ดา้นผูเ้รยีน นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
และสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามแตกต่างกนั ในดา้นทกัษะและศกัยภาพในการเรยีน 
เนื่องจากนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรต์อ้งเรยีนเป็นภาษาองักฤษ ท าใหต้อ้งปรบัตวัใน
การเรยีนมาก เพราะตอ้งฟงั พดู อ่าน เขยีน และใชเ้อกสารต าราเรยีนเป็นภาษาองักฤษ ซึง่ตอ้งใช้
เวลาในการแปลและท าความเขา้ใจกบัเนื้อหาวชิาเรยีนมากกว่า ดา้นความคดิ นกัศกึษามคีวามกลา้
ในการคดิออกนอกกรอบ กลา้แสดงออก มวีสิยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินชวีติทีก่วา้งไกล  
ส่วนนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามถนดัและมศีกักยภาพในการเรยีนมากกว่า
นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์เนื่องจากเป็นหลกัสตูรภาษาไทย ท าใหเ้ขา้ใจเนื้อวชิา
เรยีนไดง้่ายกว่า นกัศกึษามคีวามกลวัไมก่ลา้คดินอกกรอบ มเีป้าหมายชวีติทีแ่คบกว่านกัศกึษา
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
มกีารเชญิวทิยากรภายนอก เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์น้อยกว่าสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากวชิาเรยีนในหลกัสตูรเน้นภาคทฤษฏ ีส่วนสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศมกีาร
เชญิวทิยากรบรรยายพเิศษมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์มากกว่า เนื่องจากวชิาในหลกัสตูร
เน้นวชิาสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  ดา้นการวดัและประเมนิผล การออกขอ้สอบเพื่อวดัและประเมนิผล
การเรยีนของนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์โดยส่วนมากเกอืบทุกวชิาจะเป็นขอ้สอบ
แบบอตันยั ซึง่เป็นขอ้สอบเขยีน นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูแ้ละเขา้ใจเนื้อวชิาเรยีน จงึจะสามารถตอบขอ้
ค าถามในขอ้สอบได ้ส่วนสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเป็นขอ้สอบทัง้สองประเภท ไดแ้ก่
ขอ้สอบแบบอตันยั ซึง่เป็นขอ้เขยีน และขอ้สอบแบบปรนยัซึง่เป็นขอ้สอบทีม่หีลายตวัเลอืกให้
เลอืกตอบ และดา้นปจัจยัเกื้อหนุน นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหีอ้งพกัเพื่อใชใ้นการ
ท าโครงานวทิยาการคอมพวิเตอรโ์ดยเฉพาะ จงึท าใหม้บีรรยากาศในเรยีนรูแ้ละศกึษาโครงงาน และ
เป็นศูนยก์ลางในการรวมกลุ่มท างาน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และแนวคดิในการท าโครงงาน เป็น
การสรา้งแรงกระตุน้และผลกัดนัการเรยีนใหเ้รยีนไดส้ าเรจ็อย่างรวดเรว็ ส่วนนกัศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศมจี านวนมากกว่านกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์นักศกึษาไมม่ี
หอ้งพกัเฉพาะส าหรบัการท าโครงงานสารสนเทศ  เนื่องจากคณะมขีอ้จ ากดัเรือ่งพืน้ที ่ท าใหไ้ม่
สามารถขยายพืน้ทีไ่ด ้เหตุผลดงักล่าว ท าใหน้กัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรม์คีวาม
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คดิเหน็แตกต่างจากสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัที ่วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2544: 49) 
กล่าวว่า ผูเ้รยีนเป็นผูท้ีม่คีวามส าคญัในการเรยีนการสอน เพราะถ้าไม่มผีูเ้รยีนหรอืไมม่สี่วนรว่มใน
การสอน การถ่ายทอดหรอืการเรยีนรูย้อ่มไมเ่กดิขึ้น ผูส้อนจงึตอ้งวเิคราะหผ์ูเ้รยีนว่า เป็นใครมาจาก
ไหน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจสภาพและธรรมชาตขิองผูเ้รยีนและสามารถจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชวีภทัร ธรรมเกษร (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา
ทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ศูนย์
รงัสติ พบว่า นกัศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาต่างกนัมทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ โดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

5. นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิต่อการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโดยรวมและใน
แต่ละดา้นทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหค้วามส าคญัต่อนกัศกึษาทุกคนเท่าเทยีมกนั โดยใหโ้อกาสไมส่รา้งความ
แตกต่างในดา้นความรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนกัศกึษาว่าจะอยูใ่นระดบัสงู ระดบัปานกลาง 
และระดบัต ่า ทุกคนต่างกไ็ดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนจากคณะใน
ลกัษณะเดยีวกนั ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร นกัศกึษาจะไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนจาก
คณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกเรยีนไดต้าม
ความตอ้งการและความสนใจของนกัศกึษา ดา้นอาจารยผ์ูส้อน มหาวทิยาลยัก าหนดใหน้กัศกึษา
จดัท าประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์เพื่อน าไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนของแต่ละ
รายวชิา โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) ดา้นนกัศกึษา การ
พจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษาของคณะมกีารก าหนดเกณฑแ์ละระเบยีบเดยีวกนั มกีารจดัปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหมเ่พื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเกีย่วกบักฎระเบยีบต่างๆ ส่งผลใหน้กัศกึษาสามารถ
ปรบัตวัในการเรยีน และรูจ้กัวธิกีารใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสุขตลอดระยะเวลาที่
ศกึษาอยู ่นอกจากนี้ คณะไดม้กีารพฒันาศกัยภาพทางดา้นวชิาการและวชิาชพีใหก้บันกัศกึษาตลอด
ระยะเวลาทีศ่กึษา เพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนส าเรจ็การศกึษาและท างานจรงิ ดา้นกจิกรรมการเรยีน
การสอน คณะมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัระดบัความรู้ ความ 
สามารถของนกัศกึษาทุกชัน้ปี ดา้นการวดัและประเมนิผล เกณฑก์ารตดัสนิการวดัและประเมนิผล
การเรยีนมคีวามเป็นธรรมโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ทัง้นี้ โดยมกีารประกาศผลการเรยีนและผล
การปฏบิตังิานใหน้กัศกึษาทราบทุกครัง้ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน นกัศกึษา
สามารถทบทวนการเรยีน ไดโ้ดยดผู่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ารเรยีนการสอนแบบ e-Learning ทุก
รายวชิา นอกจากนี้ การใหบ้รกิารหอ้งสมดุเฉพาะดา้น คณะมหีนงัสอื ต ารา วารสาร และแหล่ง
สารสนเทศ จ านวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษา ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึส่งผลให้
นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั ซึง่ไดร้บัประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนจาก
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมอืนกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั 



113 
 

ดงัที ่ปรชัญา เวสารชัช ์(2545: 13) ไดก้ล่าวว่า ในแต่ละองคป์ระกอบมคีวามส าคญัต่อการจดัการ
เรยีนสอน คอื หลกัสตูรเป็นตวัก าหนดเนื้อหาในการเรยีนการสอน อาจารยห์รอืผูส้อน เป็นผู้
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่อผูเ้รยีน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เป็นการเลอืกวธิกีารเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน ดา้นนกัศกึษาหรอืผูเ้รยีน ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญั เพราะผูเ้รยีนเป็น
เป้าหมายหลกัของการจดัการเรยีนการสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุนการเรยีนการสอน เป็นส่วนประกอบ
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนการสอน เพราะจะช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของ
การศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นาร ีรมยนุ์กูล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็
ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรปีทุม 
ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัศรปีทุม โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั รวมทัง้
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุพรรณ ีเพชระ (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง ผลการศกึษา 
พบว่า นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มทีศันะต่อการจดัการเรยีนการสอนของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง โดยรวมและในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

จากการศกึษาความคดิของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีผูว้จิยัขอเสนอแนะการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้ 

1. ดา้นหลกัสตูร จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการ
สอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้น
หลกัสตูร ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนดา้นหลกัสตูรมคีวาม
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ คณะควรมกีารพฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง หลกัสตูรทีเ่น้นการน าความรูไ้ปใช้
ในการปฏบิตังิานจรงิ มกีารบรูณาการเนื้อวชิาเรยีนกบัประสบการณ์ท างานของผูส้อน เพื่อให้
นกัศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้นอกจากนี้ ควรจดัเนื้อหาวชิาในหลกัสตูรให้
เหมาะสมกบัเวลาเรยีน การจดัท ารายละเอยีดของวชิาในหลกัสตูร ควรมกีารปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากประเมนิการเรยีนรูแ้ละทวนผลสมัฤทธิป์ระสทิธภิาพผลรายวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ 
อกีทัง้ ควรปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บันกัศกึษา 

2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดา้นผูส้อน ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนดา้นผูส้อนมคีวาม
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ อาจารยผ์ูส้อนควรปรบัปรงุการสอน โดยถ่ายทอดการสอนใหช้ดัเจน ไมก่ ากวม 
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และสอนใหส้นุก มกีารยกตวัอยา่งความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นเทคโนโลย ีเน้นการเรยีนใน
ภาคปฏบิตัใิหม้ากขึน้ น าความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการวจิยั มาถ่ายทอดในชัน้เรยีนซึง่เป็น
ประโยชน์มาก ควรออกแบบสไลดก์ารสอนใหเ้หมาะสมกบัผู้เรยีน คณะควรแนะน าใหผู้ส้อนทุกวชิา
น าผลประเมนิการสอน มาปรบัปรงุพฒันาการเรยีนการสอน นอกจากนี้ ควรมกีารจดัอบรม เทคนิค
วธิกีารถ่ายทอดความรูแ้บบมอือาชพี การวดัและประเมนิผลเป็นระยะๆ รวมถงึแนวการใหค้ าปรกึษา
แก่นกัศกึษาดา้นวชิาการและดา้นกจิกรรม รวมทัง้การศกึษาดงูานนอกสถานทีใ่หก้บัอาจารยผ์ูส้อน
ในช่วงปิดภาคเรยีน เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพใหก้บัอาจารยผ์ูส้อน ซึง่จะไดน้ าความรูแ้ละ
ประสบการณ์ดา้นต่างๆ ทีไ่ดร้บัมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รยีนต่อไป 

3. ดา้นผูเ้รยีน จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดา้น
ผูเ้รยีนว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนดา้นผูเ้รยีน มคีวาม
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ คณะควรจดัการเรยีนการสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยผูส้อนมอบ
มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่มๆ มกีารตอบค าถาม การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า การท างานรว่มกนั และ
ฝึกการน าเสนอใหม้ากขึน้ ควรฝึกความมวีนิยัในการเขา้ชัน้เรยีน เพื่อใหน้กัศกึษาตรงต่อเวลา  ควร
เน้นพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ทัง้การพดู การฟงั การอ่าน และการเขยีน ตลอดจนการใช้
เทคนิคการสอนเพื่อฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห ์นอกจากนี้ ควรพฒันาศกัยภาพทางดา้นวชิาชพีดา้น
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการจดัอบรมคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมต่างๆ ซึง่
ภาคอุตสาหกรรมมคีวามตอ้งการในปจัจบุนั เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาก่อนท างานจรงิ 
ซึง่บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั กล่าวคอื เป็นคนดแีละเก่งมคีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และพงึ
ประสงคต่์อผูใ้ชบ้ณัฑติ ผูป้ระกอบการและตลาดแรงงานต่อไป  

4. ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ คณะควรเสรมิสรา้งประสบการณ์
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนโดยเชญิวทิยากรจากภายนอกในสาขาคอมพวิเตอร ์และสาขาอื่นมาถ่ายทอด
ความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อเปิดโลกทศัน์ใหก้บันกัศกึษาในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรใ์หม้าก
ขึน้ ควรจดักจิกรรมศกึษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้หน็สภาพการปฏบิตังิานจรงิ 
นอกจากนี้ ควรมกีารสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนปจัจุบนัและต่อไปในภายภาคหน้าระหว่างนกัศกึษารุ่น
พีก่บัรุน่น้อง โดยการจดักจิกรรมเสรมิทกัษะภาคปฏบิตัดิา้นคอมพวิเตอรใ์นภาคฤดูรอ้น โดยรุ่นพี่
สอนรุน่น้องอยา่งต่อเนื่อง ควรปรบัเปลีย่นปฏทินิการศกึษาใหน้้อยลง หากมกีารเปลีย่นแปลงควร
แจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดอืน ควรจดัตารางเรยีนใหก้ระจาย ไม่จดัใหแ้น่นในวนัใดวนัหน่ึง
จนเกนิไป ควรจดัตารางสอบแบบเวน้ 1-2 วนั ไมจ่ดัสอบตดิต่อกนัมากไป หรอืจดัสอบวนัเวน้วนั 
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5. ดา้นการวดัและประเมนิผล จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีดา้นการวดัและประเมนิผล ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการ
สอน ดา้นการวดัและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ อาจารยผ์ูส้อนควรชีแ้จงเกณฑก์ารให้
คะแนน และประเมนิผลอย่างเป็นมาตรฐาน และเหมาะสมในชัน้เรยีน ควรมกีารน าขอ้สอบทีไ่ดส้อบ
ไปแลว้มาเฉลยและแนะน ายอ้นหลงั นอกจากนี้ ควรน าผลการประเมนิยอ้นกลบัมาพจิารณาการ
เรยีนรูข้องผูน้กัศกึษาเพื่อตดิตาม ก ากบั ดแูล ความก้าวหน้าของผูเ้รยีน ตลอดจนน ามาปรบัปรงุ
พฒันาแนวทางการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพรอ้มและ
พืน้ฐานของผูเ้รยีน ทัง้นี้ ควรมกีารเปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อนเพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองในการ
ประยกุตค์วามรูม้ากยิง่ขึน้ 

6. ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จากผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน ว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอน ดา้นปจัจยั
เกือ้หนุนมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ คณะควรปรบัปรงุระบบการเรยีนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
e-Learning ใหม้ปีระสทิธภิาพ และควรหาทางเพิม่พืน้ในการท ากจิกรรมต่างๆ ใหก้บันกัศกึษา ไดแ้ก่ 
หอ้งตวิเพื่อทบทวนวชิาเรยีน หอ้งส าหรบัท าโครงงาน หอ้งพกัผ่อน หอ้งเกบ็อุปกรณ์การท ากจิกรรม 
ไดแ้ก่ กลอง ไมโครโฟน ป้าย ธง และอื่นๆ นอกจากนี้ ควรตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พิม่ทุก
จดุในมหาวทิยาลยั รวมทัง้การเพิม่ความเรว็เครอืขา่ย เพื่อใหก้ารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรไ์ดเ้รว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

อนึ่ง ผลจากการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
โดยนกัศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เหน็ว่า การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 
และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน มคีวามเหมาะสมสงูกว่านกัศกึษาในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ดงันัน้
คณะจงึควรปรบัปรงุองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรยีนการสอนของคณะทัง้ 6 ดา้นใหก้บันกัศกึษา
อยา่งเท่าเทยีมกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาการจดัการเรยีนการสอนของคณะอื่นๆ ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

2. ควรศกึษาแรงจงูใจในการเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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3. ควรมกีารตดิตามนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์เพื่อท าการวเิคราะหก์าร

จดัการเรยีนการสอน ทัง้ 6 ดา้น โดยเฉพาะดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนซึง่มรีะดบัคะแนนต ่า   

เพื่อปรบัปรงุพฒันาดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนและดา้นอื่นๆ ใหด้ขีึน้ 

4. ควรมกีารตดิตามผลบณัฑติของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ีเพื่อหาแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์พ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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รปู ก.1 หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญและจดหมายขอความอนุเคราะหเ์ชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ชื่อ    อาจารย ์ดร.อรรณพ  โพธสิุข 
    ต าแหน่ง  หวัหน้าสาขาวชิาการอุดมศกึษา 
    สงักดั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2. ชื่อ    อาจารย ์ดร.สุวพร  ตัง้สมวรพงษ์ 
    ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการอุดมศกึษา 
    สงักดั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
3. ชื่อ    อาจารย ์ดร.จารวุรรณ สกุลค ู
    ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการอุดมศกึษา 
    สงักดั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
4. ชื่อ    ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วราภรณ์ 
    ต าแหน่ง   ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    สงักดั   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
5. ชื่อ    ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล 
    ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    สงักดั   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
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รปู ข.1 หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่1  
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รปู ข.2 หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่2  
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รปู ข.3 หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่3  
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รปู ข.4 หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่4  
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รปู ข.5 หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ ฉบบัที ่5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เร่ือง การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ตามความคิดเหน็ของนักศึกษา 

 

…………………………....... 
 

ค าช้ีแจง      
1. แบบสอบถามมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา  
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้น 
การวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 สอบถาม การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นผูเ้รยีน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 
และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน และในส่วนทา้ยของแบบสอบถามแต่ละดา้นเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
เพื่อใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

3. ผลจากการตอบ ไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อนกัศกึษา ดงันัน้ โปรดตอบค าถามทุกขอ้ตาม
ความเป็นจรงิ ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยัครัง้นี้ ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้
ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัครัง้นี้ 

 
 
 

   นางถริดา ยกุตะนนัทน์ 
   นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการอุดมศกึษา 

                             มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1    แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   โปรดตอบแบบสอบถามนี้โดยเขยีนเครือ่งหมาย   ลงในช่อง (   ) หน้าขอ้ความขอ้ 1-4 
ตามความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวันกัศกึษา 
 

1. เพศ     
(   ) ชาย    
(   ) หญงิ 

2. ชัน้ปีทีศ่กึษา  
(   ) ชัน้ปีที ่1 
(   ) ชัน้ปีที ่2 
(   ) ชัน้ปีที ่3 
(   ) ชัน้ปีที ่4 

3. สาขาวชิาทีก่ าลงัศกึษา   
(   ) สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
(   ) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. คะแนนเฉลีย่สะสมสุดทา้ยของท่าน เท่ากบั…………….. . 
 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถาม การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนแต่ละขอ้ แลว้ท าเครือ่งหมาย   ใน
ช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน ตามค่าน ้าหนกัคะแนนดงันี้ 

คะแนน   5   หมายถงึ     ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในระดบัมากทีสุ่ด 
คะแนน   4   หมายถงึ     ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในระดบัมาก 
คะแนน   3   หมายถงึ     ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในระดบัปานกลาง 
คะแนน   2   หมายถงึ     ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในระดบัน้อย 
คะแนน   1   หมายถงึ     ผูต้อบเหน็ดว้ยกบัขอ้ความในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ขอ้ การจดัการเรยีนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ 
ดว้ย 
มาก 
ทีส่ดุ 
(5) 

เหน็ 
ดว้ย 
มาก 

 
(4) 

เหน็ 
ดว้ย 
ปาน 
กลาง 
(3) 

เหน็ 
ดว้ย 
น้อย 

 
(2) 

เหน็ 
ดว้ย 
น้อย 
ทีส่ดุ 
(1) 

  ด้านหลกัสูตร        

1 คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาของคณะมรีายละเอยีดชดัเจน ท าใหน้กัศกึษาเขา้ใจ
เกีย่วกบัหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษา 

     

2 คณะมกีารแจง้รายละเอยีดแผนการเรยีน และวธิกีารเรยีนการสอนชดัเจน      

3 แผนการเรยีนทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาเรยีนตลอดหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม      

4 เน้ือหาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัจ านวนหน่วยกติ      

5 เน้ือหาวชิาในหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัชัน้ปี       

6 เน้ือหาของแต่ละรายวชิามกีารเรยีงล าดบัจากขัน้พืน้ฐานไปสูข่ ัน้สงู      

7 เน้ือหาวชิาในภาคทฤษฎมีคีวามสมัพนัธเ์หมาะสมกบัจ านวนหน่วยกติ      

8 เน้ือหาวชิาในภาคปฏบิตัมิคีวามความสมัพนัธเ์หมาะสมกบัจ านวนหน่วยกติ      

9 การบรูณาการเน้ือวชิาเรยีนกบัประสบการณ์ท างานของผูส้อนเพื่อใหน้กัศกึษา
สามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้

     

10 เน้ือหาของแต่ละรายวชิามคีวามทนัสมยั      

11 เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัศกึษา      

12 เน้ือหาวชิาในหลกัสตูรมกีารสอดแทรกประเดน็การพฒันาคุณธรรมและ
จรยิธรรมแก่นกัศกึษา 

     

13 มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามสภาพการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี      

14 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนสอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดา้นหลกัสตูร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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  ด้านอาจารยผ์ูส้อน         

15 อาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ตรงตามรายวชิาทีส่อน      

16 อาจารยส์ามารถสอนครอบคลมุเน้ือหาวชิาทีก่ าหนด      

17 อาจารยส์ามารถถ่ายทอดความรู ้โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาในภาคทฤษฎ ี

     

18 อาจารยส์ามารถถ่ายทอดความรู ้โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาในภาคปฏบิตั ิ

     

19 อาจารยม์กีารชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดต่างๆ ในรายวชิาทีส่อน      

20 อาจารยม์คีวามสามารถและความเชีย่วชาญในการปฏบิตักิารทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

21 อาจารยใ์ชส้ือ่และเทคโนโลย ีรวมทัง้แหล่งขอ้มลูต่างๆ ในการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม 

     

22 อาจารยม์กีารฝึกทกัษะปฏบิตักิารทางดา้นคอมพวิเตอรใ์หก้บันกัศกึษา      

23 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่าง
เตม็ที ่

     

24 อาจารยเ์ขา้สอนตรงต่อเวลา      

25 อาจารยร์บัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาเกีย่วกบัการเรยีน 
การสอน 

     

26 อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและค าแนะน าแก่นกัศกึษา      

27 อาจารยส์อดแทรกประเดน็การพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมแก่นกัศกึษา
ในขณะท าการสอน 

     

28 อาจารยม์กีารพฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ วชิาชพี อย่างสม ่าเสมอ      

29 มกีารประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์      

 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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  ด้านผูเ้รียน          

30 การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่มหีลายชอ่งทาง      

31 การคดัเลอืกนกัศกึษาเป็นไปตามระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลยั      

32 มกีารจดัปฐมนิเทศใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบการต่าง ๆ ของคณะ      

33 มกีารสง่เสรมินกัศกึษาใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัและคณะ
ตามความสนใจ 

     

34 มกีารสง่เสรมินกัศกึษาใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรูว้ชิาต่างๆ      

35 นกัศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิความมรีะเบยีบวนิยั เพื่อใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคมสว่นรวม 

     

36 นกัศกึษาไดเ้รยีนตามความสนใจของตนเอง      

37 นกัศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิใหม้ทีกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม      

38 นกัศกึษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการเรยีนทางดา้นวชิาการ      

39 นกัศกึษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการเรยีนทางดา้นวชิาชพี       

40 นกัศกึษาไดร้บัค าปรกึษาเมื่อมปีญัหาดา้นการเรยีนจากอาจารยท์ีป่รกึษา      

41 คณะมกีารตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาตลอดมา      
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  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน        

42 ปฏทินิประจ าปีการศกึษาของมหาวทิยาลยัมคีวามชดัเจน      

43 อาจารยผ์ูส้อนจดัท าแผนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเนื้อหารายวชิาทีส่อน      

44 การจดัตารางสอนมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในสาขาวชิาต่างๆ      

45 การจดัตารางสอบมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในสาขาวชิาต่างๆ      

46 เอกสารประกอบการสอนและ/หรอืต าราเรยีนมคีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวชิา 

     

47 กจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั       

48 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลายสอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละ/หรอื
ความแตกต่างของผูเ้รยีน 

     

49 นกัศกึษามโีอกาสร่วมก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนกบัผูส้อน      

50 คณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนอกชัน้เรยีนทีส่ง่เสรมิใหน้กัศกึษาม ี
ความรู ้และประสบการณ์ตรง  

     

51 คณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัระดบัความรูข้องนกัศกึษา      

52 คณะจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น การสอนเสรมิวชิาการนอกเวลาเรยีน  
การอบรมคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมต่างๆ 

     

53 คณะจดักจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้หน็สภาพ 
การปฏบิตังิานจรงิ 

     

54 คณะเชญิผูเ้ชีย่วชาญ/วทิยากรภายนอก มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
เพิม่เตมิ 
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  ด้านการวดัและประเมินผล         

55 มกีารชีแ้จงใหน้กัศกึษาทราบถงึเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนใน 
แต่ละรายวชิา 

     

56 เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละ
รายวชิา 

     

57 การวดัและประเมนิผลการเรยีนชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาวชิาทีเ่รยีน      

58 วธิกีารวดัและประเมนิผลในภาคทฤษฎมีคีวามเหมาะสม      

59 วธิกีารวดัและประเมนิผลในภาคปฎบิตัมิคีวามเหมาะสม      

60 คณะก าหนดการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนหลายรปูแบบทีเ่หมาะสม 
ตามลกัษณะวชิา 

     

61 โจทยแ์ละจ านวนขอ้สอบเหมาะสมกบัเวลาทีใ่ชใ้นการท าขอ้สอบ      

62 ขอ้สอบสามารถวดัความรู ้ความสามารถของนกัศกึษา ไดต้รงตามวตัถุ 
ประสงคข์องเน้ือหารายวชิา 

     

63 ลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมกบัระดบั
ความรูข้องนกัศกึษา 

     

64 คณะแจง้ผลการเรยีนและผลการปฏบิตังิานใหน้กัศกึษาทราบทุกครัง้      

65 เกณฑใ์นการตดัสนิจากการวดัและประเมนิผลการเรยีนมคีวามเป็นธรรม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

     

66 อาจารยน์ าผลการวดัประเมนิผลมาพฒันานกัศกึษา      

67 อาจารยน์ าผลการประเมนิความรูไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  ด้านปัจจยัเก้ือหนุน         

68 การจดัสภาพบรรยากาศในหอ้งเรยีนในแต่ละรายวชิา มคีวามเหมาะสม      

69 จ านวนหอ้งเรยีนในการเรยีนภาคทฤษฎเีพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา      

70 จ านวนหอ้งเรยีนในการเรยีนภาคปฏบิตัเิพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา      

71 หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์มสีภาพดพีรอ้มใชง้าน      

72 จ านวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์เีพยีงพอกบัความตอ้งการ
ของนกัศกึษา 

     

73 คณะมสีือ่และอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนมี
ประสทิธภิาพทนัสมยั  

     

74 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ในการเรยีนการสอนเพยีงพอกบัการใหบ้รกิารของ
นกัศกึษา 

     

75 มสีือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ารเรยีนการสอนแบบ e-Learning ส าหรบัทกุรายวชิา ให้
นกัศกึษาไดท้บทวนการเรยีน 

     

76 มบีุคลากรสนบัสนุนการศกึษาใหบ้รกิารทีด่ ี      

77 หอ้งสมุดมกีารใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยั      

78 หนงัสอื ต ารา วารสารและแหล่งสารสนเทศในหอ้งสมุด มจี านวนเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการของนกัศกึษา 

     

79 บรรยากาศในหอ้งสมุดเอือ้ต่อการศกึษาคน้ควา้หาความรูข้องนกัศกึษา      
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
 



ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

1. ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .977 
2. ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ี 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีตามความคดิเหน็ของ
นกัศกึษา 
 

ตารางค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นหลกัสตูร 

 

ขอ้ที ่     ค่าอ านาจจ าแนก (t)                     ขอ้ที ่    ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
  1              2.623               2              3.920           
  3              3.774     4              3.762 
  5              2.573             6              2.739         
  7              3.711     8              2.833 
  9              3.591    10             3.337 
 11             6.041         12             3.643 
 13             3.810    14             2.159            

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นหลกัสตูร เท่ากบั .881 

 
ตารางค่าอ านาจจ าแนก เป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 

การสอน ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
 

ขอ้ที ่     ค่าอ านาจจ าแนก (t)                     ขอ้ที ่   ค่าอ านาจจ าแนก (t)   
 15             5.317    16               3.905 
 17             4.896             18               4.933 
 19             5.718    20               6.240 
 21             6.041    22               6.134           
 23             5.283              24               4.830 
 25             6.671    26               4.806 
 27             3.832    28               6.186 
 29             3.854 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นอาจารยผ์ูส้อน เท่ากบั .939 
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ตารางค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นอาจารยผ์ูเ้รยีน 

 

ขอ้ที ่     ค่าอ านาจจ าแนก (t)                     ขอ้ที ่   ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
 30             3.539    31             2.524 
 32             2.993    33             3.673 
 34             3.344    35             2.985 
 36             3.411    37             3.986 
 38             4.348    39             4.893 
 40             3.344    41             4.153 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นผูเ้รยีน เท่ากบั .898 
 

ตารางค่าอ านาจจ าแนก เป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 

 

ขอ้ที ่      ค่าอ านาจจ าแนก (t)                    ขอ้ที ่    ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
 42             2.458    43             3.054 
 44             2.651    45            3.348 
 46             3.921    47             4.266 
 48             3.531    49             6.671 
 50             6.093    51             2.752 
 52             3.910    53             2.958 
 54             5.234 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
เท่ากบั .895 
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ตารางค่าอ านาจจ าแนก เป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล 

 
ขอ้ที ่      ค่าอ านาจจ าแนก (t)                    ขอ้ที ่    ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
 55             3.238     56             1.922 
 57             1.933    58             4.580 
 59             3.531     60             6.093 
 61             3.935     62             3.386 
 63             3.344     64             4.745 
 65             5.007    66             3.055 
 67             5.277 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นการวดัและประเมนิผล 
เท่ากบั .928 
 

ตารางค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบสอบถามทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 

 

ขอ้ที ่       ค่าอ านาจจ าแนก (t)                   ขอ้ที ่     ค่าอ านาจจ าแนก (t) 
 68             4.896    69             4.099 
 70             6.417    71             4.410 
 72             3.935    73             3.493 
 74             4.443    75             2.751 
 76             5.313    77             3.920            
 78             3.363              79             4.107 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาดา้นปจัจยัเกือ้หนุน เท่ากบั  .919 
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