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

students toward teaching and learning in general education of bachelor degree program at 

Mahidol University in four aspects : management, curriculum, teaching method and teaching 

and learning activity and measurement and evaluation in overall and each aspect classified 

by gender, class level,and major field of study. The samples were 700 undergraduate 

students in the academic year of 2009. The instrument used for data collection was a five 

point rating scale questionnaire with 53 items, and the reliability was .99. The statistics used 

for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, a t-test, one way 

analysis of variance and Scheffe’s Method. 

 The results were as follows : 

 1. The Students rated teaching and learning in general education of bachelor 

degree  program at Mahidol University in overall and each aspect at a high level. 

         2. There was no significant difference between the opinions of male and female 

students toward teaching and learning in general education of bachelor degree  program at 

Mahidol University in overall and each aspect.  

 3. There was no significant difference between the opinions of the first year and 

the second year students toward teaching and learning in general education of bachelor 

degree  program at Mahidol University in overall and each aspect. 

 4. There was no significant difference among the opinions of the students with 

different major field of study toward teaching and learning in general education of bachelor 

degree program at Mahidol University in overall and each aspect .    
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รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย  

ดร. จารุวรรณ สกุลคู กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ท่ีทานท้ังหลายไดสละเวลาอันมีคาเพื่อให

คําปรึกษาแนะนําท่ีเปนประโยชนในการทํางานวิจัยน้ี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  

ณ ท่ีน้ี 

 นอกจากน้ีผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ และ  

รองศาสตราจารย ศรีสนิท  อินทรมณ ี กรรมการท่ีแตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปลาท่ีให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนันทา วิบูลยจันทร และ ดร. สมชาติ  พนาเกษม

ท่ีใหโอกาสผูวิจัยไดทํางานวิจัยน้ีสําเร็จเรียบรอย ขอขอบคุณพี่ ๆ นอง ๆ ชาวมหิดลทุกทานท่ีให

ความชวยเหลือในดานตาง ๆ และขอขอบคุณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม

ทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการอุดมศึกษาทุกทานท่ีไดใหความ รู อันจะ

นําไปใชประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นตอไป และขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ท่ีไมสามารถกลาวได

ท้ังหมดท่ีไดใหความชวยเหลือ และใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
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กําลังใจอันสําคัญย่ิงในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ี คุณคาของปริญญานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบ

เปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณท่ีเคารพรักทุกทาน  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง  
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนและประเทศเพื่อใหคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรทําให

คนในสังคมกาวไมทันการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดีเทาท่ีควร  ดังน้ัน การศึกษา

จึงเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาสังคมเพราะชวยพัฒนาคนในสังคมใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและเปนเคร่ืองมือเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาเปนเสมือน

เคร่ืองมือท่ีใชเพื่อชวยสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเกิดการพัฒนาอยางครบถวนท้ังในดาน

รางกาย จิตใจ และสติปญญา กลาวคือในการพัฒนาความรู ความเขาใจในวิชาการตาง ๆ การพัฒนาการ

ใชความคิดและสติปญญาของประชาชน การปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของประชาชนใหอยูในวิถีทาง

ท่ีถูกท่ีควร การสรางทัศนคติ คานิยมท่ีถูกตองเอื้อตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติและการสราง

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตของผูเรียน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543: 21) นอกจากน้ี 

การจัดการศึกษาในแตละระดับมีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจุดมุงหมายสําคัญเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆออกมารับใชสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2548: 21กุมภาพันธ). จากจุดมุงหมายดังกลาวการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษา

ช้ันสูงท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูรู และนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต สรางสรรค

สิ่งใหม ๆ เพื่อนําผลไปสูการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจและความรับผิดชอบ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน

เพื่อถายทอดความรู การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมี

ภารกิจในการสรางคนใหเปนบัณฑิต เปนปญญาชนของชาติเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

ดังคําวาการศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ จึงถือวาเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  

(ทบวงมหาวิทยาลัย.  2545 : 93) ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสํานักงานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปน วิชาท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่นและ

สังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี มีคุณธรรม 

ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน

การดําเนินชีวิต และ ดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปใน

ลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ ลักษณะบูรณาการใด  ๆ ก็ได โดยผสมเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุม  
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สาระของกลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร    

ในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป  สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ เปน 

วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

และปฏิบัติงานได สวนหมวดวิชาเลือกเสรีเปน วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามท่ีตนเอง

ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามท่ี 

สถาบันอุดมศึกษากําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 33) 

สถาบันอุดมศึกษาไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปแตกตางกันไปและมีการ

พัฒนารูปแบบในการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปกันมากข้ึนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายวิชาศึกษาท่ัวไปจาก

สภาพปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปญหาภายนอกของสังคมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

การจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงความสําคัญของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปน้ัน 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 15-19) กลาววามีจุดมุงหมายพัฒนาคนใหเปนคนท่ีมี

พื้นฐาน ความเปนมนุษยท่ีดีมีความปราดเปร่ือง เปนคนมีปญญา เปนคนดีมีคุณธรรม ซ่ึงคนท่ีดีจริง  ๆ

มีศัพทเดิมเรียกวา บัณฑิต การศึกษาในหมวดน้ีก็คือ พัฒนามนุษยใหเปนบัณฑิต พัฒนาความเปน

มนุษยของผูน้ันใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ จากประวัติการจัดการศึกษายุคโบราณ เชน กรีก มีการแบง

วิชาตาง ๆ เปน 2 ประเภทใหญ คือ วิชาเสรีชนและวิชาสําหรับขาทาส วิชาสําหรับเสรีชนสรางคนให

เปนคนเสรี เปนคนท่ีเปนหลักของสังคม มุงสรางความดีงามล้ําเลิศทางปญญาและทางศีลธรรม  

ยกระดับจิตใจและปญญา  ประกอบดวยวิชาปรัชญา วิชาภาษา เชน การพูด การสื่อสาร การแสดง

ความคิดเห็น รวมท้ังวิชาการทางดานการปกครอง เปนตน สวนวิชาสําหรับขาทาสเปนวิชาฝมือและ

แรงงานหากเปรียบเทียบการจัดการศึกษาในปจจุบันวิชาเฉพาะ จัดเปนวิชาสําหรับขาทาสในอดีต  

แตปจจุบันวิชาเฉพาะเปนวิชาท่ีสรางความรูความสามารถหรือเคร่ืองมือใหคนนําไปใชแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของสังคมสถาบันการศึกษาตองเอาวิชาเหลาน้ีมารวมไวในคนเดียวกันใหได 

ตองทําใหคนมีความพรอมท้ังความเปนบัณฑิตและมีเคร่ืองมือท่ีดีมีประสิทธิภาพ เม่ือบัณฑิตมี

เคร่ืองมือและความสามารถท่ีจะใชเคร่ืองมือน้ันไปปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ สรางสรรคสังคม 

สรางความเจริญกาวหนาใหประเทศชาติจึงเปนภาระหนาท่ีของสถาบันการศึกษาท่ีจะตองสรางบัณฑิต 

ใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีความรูคูคุณธรรม                   

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบุคลากรทางการแพทยและ

สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูใน 3 พื้นท่ี คือ พื้นท่ี เขตบางกอกนอย 

เขตราชเทวี และตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม นักศึกษาท้ังหมดไมไดอยูบริเวณเดียวกันคงมี

เฉพาะนักศึกษาช้ันปท่ี 1ท่ีจะตองศึกษาวิชาพื้นฐานรวมกันกอน 1 ป ตอจากน้ันจะไปศึกษาตอยัง

คณะท่ีตนสังกัด ดังน้ันนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ไดมีโอกาสเรียนรวมกัน ใชชีวิตรวมกันและทํางานรวมกัน

มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นความสําคัญวาการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปน้ันมีบทบาทสําคัญย่ิง

ตอการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ สามารถนําความรู ความสามารถเชิงวิชาชีพ/

วิชาเฉพาะไปใชเกิดประโยชนไดอยางกวางขวางท้ังตอตนเอง ผูอื่นและสวนรวม จึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเม่ือป พ.ศ. 2545 และคณะอนุกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
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เม่ือป พ.ศ. 2548 เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรีใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสรางหลักสูตรและรายวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึน

เฉพาะ  และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไป

ไดมีการดําเนินการมาเปนลําดับ กระท่ังป 2550 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเกี่ยวกับ

การกําหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยใหทุกหลักสูตรจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทุกหลักสูตรเรียนรวมกัน 16 หนวยกิต 

(ยกเวนหลักสูตรนานาชาติและวิทยาลัยดุริยางคศิลป) ประกอบดวย 1) กลุมวิชาแกน 7 หนวยกิต   

มี 3 รายวิชา ไดแก มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย 2 หนวยกิต  มมศท 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย 3 หนวย กิต  และ มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนา

มนุษย 2 หนวยกิต 2)กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต มี 7 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ 6 วิชา  ๆละ  

3  หนวยกิตท่ีทุกคนตองเรียน 6 หนวยกิต(2 รายวิชา) และวิชาภาษาไทย 1 วิชา (3 หนวยกิต)     

3)รายวิชาท่ีหลักสูตรพิจารณากําหนดไมนอยกวา 14 หนวยกิต แตละหลักสูตรสามารถจัดสราง

รายวิชาเอง หรือเลือกจากวิชาท่ีคณะ สถาบันอื่นจัดสราง หรือกําหนดสัดสวนจํานวนหนวยกิตใน

รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีสาระบูรณาการไดตามหมวดศึกษาท่ัวไป ท้ังน้ี สามารถจัดให

นักศึกษาเรียนในช้ันปใดก็ได หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมใหเร่ิมใช ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

และจากการสัมภาษณรองอธิการบดีฝายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สุนันทา วิบูลยจันทร. 2552) 

ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปวามีวัตถุประสงคท่ีนาสนใจ คือ  

การพัฒนานักศึกษาดานตาง  ๆ ไดอยางครบถวน ท้ังดานจิตใจ  ดานรางกาย และดานสังคม  

เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเขามาศึกษามีความแตกตางกันในพื้นฐานการดํารงชีวิต พื้นฐานดานจิตใจ  

พื้นฐานทางอารมณและเปาหมายชีวิตท่ีจะเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ ประเด็นปญหา คือ การจัดอยางไร

ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีตองการใหนักศึกษาจบเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ  

ดังน้ันมหาวิทยาลัยไดมีการระดมสมอง ระดมอาจารยสาขาตาง ๆ รวมกันใหความเห็นในการจัด  

การเรียนการสอน  รูปแบบท่ีจัด และไดท่ีปรึกษา คือ พระพรหมคุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ

ท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและตางประเทศ  เปนการจุดประกายใหการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนท่ียอมรับ   

จากการศึกษาและการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดล (สุนันทา วิบูลยจันทร; อาจภูริช นอมเนียน; เอกพจน แชมเกษม; และคนอื่นๆ.

2552 : สัมภาษณ ) พบประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 
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ดานการบริหารจัดการ พบวาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาจํานวนมากน้ัน 

ตองใชผูสอนจํานวนมาก  ตองการสถานท่ี หองเรียนจํานวนมากซ่ึงบางคร้ังไมเพียงพอเน่ืองจาก

ตารางสอนตรงกัน อุปกรณมีพอควรแตบางหองขาดความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉาย

ภาพ LCD Projector  สื่อและอุปกรณท่ีใชมีนอย เชน ไมโครโฟน หองเรียนไกลทําใหการเรียนวิชา 

ท่ีตอเน่ืองกันมีผลใหนักศึกษาเขาช้ันเรียนสาย  สภาพหองเรียนขนาดใหญมีผลทําใหนักศึกษาขาด

ความสนใจ ไมกระตือรือรนเทาท่ีควร เกิดปญหาดานประสิทธิภาพการสอน ในรายวิชาท่ีกําหนดให

นักศึกษาทุกคนตองเรียนซ่ึงมีจํานวนผูเรียนมากกวา 3,000 คน เชน วิชา มมศท 101 การศึกษาท่ัวไป

เพื่อการพัฒนามนุษย  วิชา มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย และ วิชา มมศท 103  

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย สงผลใหความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนมีนอย รวมท้ัง

การการระดมผูรวมสอนจากหลายคณะผูรวมสอนไมสามารถอยูประจํากลุมเรียนไดตลอดอยางตอเน่ือง 

เน่ืองจากมีภาระงานสอนมาก   

ดานหลักสูตร พบวา เน้ือหาท่ีสอนมีจํานวนมากเน่ืองจากผูเรียนเขาใจวาผูสอนตองการ

ถายทอดความรู ประสบการณใหรูกวาง  รูลึก เนนผูเรียนใหรูจักวิธีบูรณาการความรูไปใชในการ

ดําเนินชีวิตแตทําใหนักศึกษาเกิดความเม่ือยลาเน่ืองจากระยะเวลาเรียนยาวนาน นอกจากน้ี

นักศึกษาสวนหน่ึงยังไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป เน่ืองจากเน้ือหา

เปนเร่ืองท่ีนักศึกษาคิดวางาย และทราบดีแลว โดยไมไดคํานึงถึงประโยชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ

และการดํารงชีวิต บางคนจะมุงเรียนหมวดวิชาเฉพาะหรือ วิชาชีพ เพราะเห็นวามีความสําคัญและ

จําเปนในการประกอบอาชีพมากกวา อีกประเด็นหน่ึง คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนเนนวิธีการคิด 

และการแกปญหาจากสภาพในโลก ปจจุบันมากกวาการเนนเน้ือหาท่ีมากไปทําใหขาดความสนใจ   

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบวาการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาผูสอนตองมีคุณวุฒิ ความสามารถและทักษะท่ีจะโนมนาวใหผูเรียนเรียนรู ทักษะ

นอกเหนือจากการบรรยายเน้ือหา นักศึกษาตองการแสวงหาความรูดวยตนเองและมีเวลาศึกษา

คนควา ฝกฝนวิธีการคิดและการแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ การเรียนการสอนแบบบรรยายท่ีใช 

เวลายาวนานมีผลใหสมาธิและความสนใจของนักศึกษาลดลง วิธีสอนของผูสอนบางทานไมนาสนใจ  

นอกจากน้ี การสรางมาตรฐานในการสอน มาตรฐานในการใหคะแนน การสรางคูมือการสอน       

การประชุมกลุม และการสรางความสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนเพื่อการประสานงานอยางตอเน่ือง

ทําใหมหาวิทยาลัยมีคาใชจายในเร่ืองดังกลาวสูง การจัดกิจกรรมกลุม การแบงกลุมนักศึกษาท่ีเรียน

กลุมขนาดใหญทําใหไมไดผลเทาท่ีควรผูสอนไมสามารถดูแลไดท่ัวถึง การกระจายการทํางานไมคอย

ท่ัวถึง นักศึกษามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นนอย บางคนไมเขารวมกิจกรรม

เน่ืองจากไมอยากไปศึกษาคนควา มีภาระเกี่ยวกับการเรียน และการทํารายงานมาก การจัดกิจกรรม

กลุมท่ีมีสมาชิกจากนักศึกษาหลายสาขาวิชาท่ีมีเวลาเรียนตางกันทําใหการนัดหมายเวลาทํากิจกรรม

กลุมคอนขางมีปญหา 
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ดานการวัดผลและประเมินผล พบวารายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก 

จําเปนตองใชขอสอบแบบปรนัยซ่ึงนักศึกษาเห็นวาเปนการวัดเฉพาะความรูความจําทําใหนักศึกษา

ไมไดใชความคิดวิเคราะหในการตอบขอสอบ นอกจากน้ีการทําโครงการแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

นักศึกษามีความเห็นวาวัดความรูผูเรียนไดเพียงบางสวนเทาน้ันไมสามารถวัดความรูผูเรียนได

ท้ังหมดทุกคน และนักศึกษาเห็นวาเกณฑการใหคะแนนไมยุติธรรม 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปหลังจากมีการปรับปรุงหลักสูตร

มาระยะหน่ึงแลว ในดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

และดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อประโยชนในการนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร 

อาจารยและบุคคลท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพ

ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

  

ความมุงหมายของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร      

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล 

2 . เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปโดยรวมและในแตละดานจําแนกตาม เพศ ช้ันป และกลุมสาขาวิชา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารยและผูเกี่ยวของโดยสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการศึกษา 2553 ช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 จํานวน 5,044 คน  

     

        ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก      

               1.1 นักศึกษา จําแนก ดังน้ี 

                    1.1.1   เพศ จําแนกเปน ชายและหญิง 
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                    1.1.2  ช้ันป จําแนกเปน ช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 

                    1.1.3  กลุมสาขาวิชา จําแนกเปนกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร    

2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ 

                      2.1  ดานการบริหารจัดการ 

                      2.2  ดานหลักสูตร 

                      2.3  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

                      2.4  ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึกของแตละบุคคล ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง

โดยการพูด การเขียน และมีพื้นความรู ประสบการณ สิ่งแวดลอม และอารมณเปนสวนประกอบใน
การแสดงความคิดเห็น ท่ีสามารถแสดงออกมาในลักษณะท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบ หรือ ไมชอบ 
สัมผัสไมไดแตรูสึกได ในการวิจัยน้ี หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลวาเหมาะสมมากนอย
เพียงใด แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
  1.1  ดานการบริหารจัดการ ในการวิจัยน้ี หมายถึง การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการหรือหนวยงาน คณะ ภาควิชา ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การจัดผูสอน 
การใหความสะดวกตางๆ ทางดานวิชาการท่ีเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
เชน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตํารา โสตทัศนูปกรณ อาคารเรียน หองเรียนหองสมุด         
ท่ีเปนปจจัยเกื้อหนุน  

 1.2 ดานหลักสูตร ในการวิจัยน้ี หมายถึง การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร  
วิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก การจัดทําเอกสารหลักสูตร การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร การจัด
เน้ือหารายวิชา  การปรับปรุงหลักสูตร การติดตามผลการใชหลักสูตร คูมือหลักสูตร   
                         1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ในการวิจัยน้ี หมายถึง วิธีการ
หรือพฤติกรรมการสอนท่ีผูสอนนํามาใชดําเนินการในการเรียนการสอน โดยผูสอนถายทอดความรู 
ทักษะ ประสบการณ และเจตคติจากหลักสูตรไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดแก         
การเลือกใชวิธีสอนท่ีเหมาะสม การสอนกลุมยอย และการสอนกลุมใหญ การจัดประสบการณตางๆ   
ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเน้ือหาวิชา การทํา
โครงงาน การศึกษาดูงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ฝกทักษะในการปฏิบัติ    
  1.4  ดานการวัดผลและประเมินผล ในการวิจัยน้ี หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับ
การกําหนดเกณฑ การวัดและประเมินผล การใชระบบการวัดและประเมินผล กระบวนการท่ีจะ
ตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนวาไดชวยใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายหรือไม เปนวิธีการท่ี
ผูสอนใชในการวัดและประเมินผลเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตัวช้ีใหเห็นขอบกพรอง จุดออน 
จุดแข็งของการเรียนการสอน 
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2.  วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาท่ีอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
และจําเปนของหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมรายวิชาตางๆ ใน 4 กลุม คือ กลุมวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตองศึกษา จํานวน 30 หนวยกิต  ซ่ึงในการวิจัยน้ี หมายถึงวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดลไดปรับปรุงหลักสูตรใหมโดยเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

3.  นักศึกษา ในการวิจัยน้ี หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในปการศึกษา 2553 ช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 เน่ืองจากรายวิชาศึกษาท่ัวไปจัดการเรียนการสอน

ใหแกนักศึกษาเรียนในปท่ี 1 และปท่ี 2 เปนสวนใหญ 

4.  กลุมสาขาวิชา ในการวิจัยน้ี หมายถึง สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล แบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา คือ 1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร   
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะกายภาพบําบัด และวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา        
2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ      
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  3) กลุมวิชาสังคมศาสตรไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะศิลปศาสตร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษาชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

2. นักศึกษาช้ันปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

3. นักศึกษากลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

 

 



บทท่ี 2 

  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

            การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตร

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดย

มีเน้ือหาสาระช่ึงครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1.   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาศึกษาท่ัวไป 

 -  ความหมายของวิชาศึกษาท่ัวไป 

          -  ความสําคัญของวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.   แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

-  ดานการบริหารจัดการ 

-  ดานหลักสูตร 

-  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ดานการวัดผลและประเมินผล 

3.   การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  -  ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

  -  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป  

  ไดมีผูใหความหมายของวิชาศึกษาท่ัวไปไวหลากหลาย  ดังน้ี  

 วิจิตร ศรีสอาน (2518: 79) ไดใหความหมายของวิชาศึกษาท่ัวไปวา หมายถึง การศึกษา

ท่ัวไปท่ีจําเปนสําหรับทุกคน เปนการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเปนพลเมืองดี เปนผูมีความรู และมี

คุณธรรม และ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2537: 1) กลาวถึง วิชาศึกษาท่ัวไปวาเปนการศึกษาลักษณะ

กวางมิไดเจาะลึกในเน้ือหาโดยตรงแตเปนการศึกษาเพื่อการปรับตัวใหเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัย

เพื่อใหมีโลกทัศน และวิสัยทัศนท่ีกวางไกลออกไปมากกวา การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ อีกท้ังเปน

การศึกษาเพื่อเสริมสราง และปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหแกผูเรียนเพื่อความเปนบัณฑิต              

  นอกจากน้ี วิทย วิศทเวทย (2542: 2) ไดสรุปไววา วิชาศึกษาท่ัวไปมีมาตั้งแตประเทศไทย

เร่ิมมีแผนการศึกษา โดยใชคําวา สามัญศึกษา และ วิสามัญศึกษา สามัญศึกษา คือ วิชาความรูท่ี 

คนท่ัวไปควรจะมี สวนวิสามัญศึกษา เปนความรูเฉพาะท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ วิชาศึกษาท่ัวไป  

คือวิชาความรูท่ีทุกคนควรจะมีไมวาจะประกอบอาชีพ หรือทํางานดานใดก็ตาม   
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สําหรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา. 2548: 

8-11) ไดใหความหมาย วิชาศึกษาท่ัวไป  หมายถึง  วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรูสามารถ

คิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม  ตระหนักใน

คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชใน

การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

เลฟวิน (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2549: 5; อางอิงจาก Levine. 1979) ใหความหมายวิชา

ศึกษาท่ัวไปวาเปนวิชาพื้นฐานกอนท่ีจะเรียนวิชาเฉพาะ เชน เรียนวิชาท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมน้ัน     

คําใหมท่ีใชกันมากในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หมายถึง การศึกษาท่ีจําเปนสําหรับทุกคน   

เปนการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการเปนพลเมืองดี ความหมาย ในเชิงของการพัฒนาสติปญญา  

ความรูสึกนึกคิด นิยามในความหมายของการเปนคนดี คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมสูง นิยามในเชิง

ความสามารถในการท่ีจะรูจัก เขาใจสังคม แกปญหาสังคม  

สรุปไดวา วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีอยูในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี เปนวิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพของตนเอง และมองเห็นความสัมพันธของศาสตรในแตละสาขาโดยจัด

เน้ือหาครอบคลุมรายวิชา 4 กลุม คือ กลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 

  ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป  

วิชาศึกษาท่ัวไปในระดับปริญญาตรี เปนองคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนตอการผลิต

บัณฑิตใหจบเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ  โดยมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในสาขาวิชาตาง  ๆ อยาง

กวางขวาง และเปนวิชาท่ีสรางคนใหเปนคนดี มีวิถีชีวิตท่ีมีความเกง มีความสามารถ มีความสุข และ

เปนผูมีคุณคาในสังคม ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีตองปฏิรูปสาขาวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีบทบาทสําคัญ

ในการทําหนาท่ี ทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน ไดจัดสัมมนาเร่ืองดังกลาวและไดสรุปแนวคิดและความจําเปนท่ีตองจัดการศึกษา

วิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาไว ดังน้ี (ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. 

2540: 28-32) 

1. สังคมไทยกําลังวิกฤตดวยการทําลายตัวเองสิ่งท่ีจะพิชิตได คือ คนดีมีคุณภาพ  

นายแพทยประเวศ วะสี และดร.ลิขิต ธีรเวคิน กลาววาประเทศไทยอยูในวิกฤตการณของการทําลาย

ตนเอง สามวิกฤตการณท่ีประเทศไทยผานมาแลว คือ คร้ังแรกการเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกขาศึก   

คร้ังท่ีสอง การเผชิญการลาอาณานิคม คร้ังท่ีสามกับขบวนการกอการรายคอมมิวนิสต  วิกฤตการณ

คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ีสี่ คือ วิกฤตการณทําลายตนเอง อันเกิดจากการขาดคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมมีวินัยใน

ตนเองและสังคมท่ีเดนชัดย่ิงข้ึนทุกวัน จะยุติเร่ืองดังกลาวไดดวยคนท่ีมีคุณธรรมเทาน้ัน วิชาศึกษา

ท่ัวไปจะทําหนาท่ี สรางคนดี มีวินัย มีปญญา มีความสามารถ รอบรู มองไกล ใฝคุณธรรม และ

รับผิดชอบในการทําประโยชนใหกับสังคม 
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2. สังคมไทยขาดผูนําและบุคลตนแบบท่ีดี สังคมไทยตองการผูนําอยางเรงดวนในทุกระดับช้ัน 

หากประเทศไทยสามารถสั่งสมและปลูกฝงมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมใหเปนจริงก็จะเห็น

ความเจริญของประเทศชาติในทุก ๆ ดาน 

3. ปญหาคอรัปช่ันและระบบการเมืองลมเหลว วิกฤตทางระบบการเมืองจากการท่ีมี

นักการเมืองทุจริตเขาสภาดวยอํานาจทางการเงินและวิธีการท่ีไมสุจริตจึงเปนสัญญาณอันตราย        

ท่ีมีในขณะน้ี ดังน้ันการเตรียมความรูวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจะสรางใหเปนคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม      

มีความสุจริต จึงมีความจําเปนอยางย่ิง ถาประเทศชาติตองการนักการเมืองท่ีมีคุณภาพ ระบบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จักตองมีคุณภาพสูงสุด ในการจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหมีการเรียนการสอน

ท่ีถูกตองในการสรางบุคลิกของบุคคลใหเปนผูนําท่ีสุจริต มีคุณธรรม และมีวินัยในตนเองเพื่อสราง

อุดมการณของชาติท่ีม่ันคง 

4. ปญหาวิกฤตการณครอบครัวและครอบครัวสัมพันธ  กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก

ครอบครัวใหญไปครอบครัวเล็ก และความกดดันในดานการทํางาน ทํามาหากิน และการสังคม ทําให

สภาพของครอบครัวมีเวลาใหกันและกันนอย มีการหยารางของคนในเมืองอัตราสูงข้ึน คนในชนบท

อยูกับลูกนอยลงเพราะไปทํามาหากินในเมือง ลูกถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลอื่นขาดการอบรมเลี้ยงดูท่ี

เหมาะสม มีปญหาตาง ๆ มหาวิทยาลัยเปนท่ีรวมของหนุมสาวท่ีจะเปนครอบครัวในรุนถัดไป การให

การศึกษาในเร่ืองครอบครัวสัมพันธและพัฒนาการครอบครัวมีนอยมาก นิสัยขาดคําแนะนํา ทําใหเกิด

ปญหาวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความสําคัญอยางมากท่ีจะมีบทบาทในดานใหความรูทางดานครอบครัว

สัมพันธและพัฒนาการครอบครัวแกนิสิตทุกคน 

5. การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตคนไทย คนไทยยุคโลกาภิวัตนจะตองมี

ความรูในการปรับตัวอยางเหมาะสมและฉลาด ไมเปนทาสวัตถุนิยมและคานิยมท่ีผิด ปจจุบันวิถีชีวิต

คนไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สิ่งท่ีตามมาคือความไมเปนระเบียบ 

มีมลพิษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและการแขงขันแยงชิง ความสะดวก ขาดการเอื้อ

อาทรตอกัน ในอนาคตฐานเศรษฐกิจประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ

(Resource Based Economy) เปนฐานความรู (Knowledge Based Economy) การสรางคนรุนใหม

จึงตองสรางใหเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ สามารถรับความรูไดอยาง

สะดวกจากสารสนเทศ ดังน้ันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนองคความรูดานการศึกษาท่ัวไปท่ีมี

ความจําเปนและสําคัญท่ีสุดหมวดหน่ึง   

6. การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเงื่อนไขใหมใหศึกษาท่ัวไป

ตองสรางพื้นฐานความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมในการดํารงชีวิตประจําวันและการ

ดําเนินงานในสาขาวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ เม่ือสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปและมีเทคโนโลยีตาง  ๆ   

เขามามากมายทําใหคนเราตองรูจักการรักษาสภาพแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี      

ไปพรอม ๆ กันเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาประเทศ 
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นอกจากน้ี พนม พงษไพบูลย (2535: 9-10) ไดสรุปเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของบัณฑิต

ท่ีสมบูรณไว 2 ประการคือ 

1. สาเหตุเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังท่ีโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ตามเกณฑท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณแต

มหาวิทยาลัยหลายแหงกลับสรางหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียน

วิชาชีพ หรือวิชาเอกเพื่อใหเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยไมมีการบูรณาการหลักสูตร  

2. สาเหตุเกี่ยวกับการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีสาเหตุดังน้ี คือ อาจารยไมไดรับการฝกสอน

จึงทําใหอาจารยสวนใหญมีพฤติกรรมสอนท่ีเนนการเรียนรูแบบทองจํา ยังไมมีกิจกรรมเพื่อสราง

คุณธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน  ผูเรียนเรียนรูเปนสวน ๆ ขบวนการเรียนการสอนไมทําใหเกิด

การพัฒนาใหเขาใจมนุษย สังคม สิ่งแวดลอมเช่ือมโยงกัน 

  จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจึงสรุปไดวา การจัดการศึกษาท่ัวไปมีความสําคัญและจําเปนใน

สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความกาวหนา        

ในยุคโลกาภิวัฒน การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาอยางไมเหมาะสม และความกาวหนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดปญหาตาง ๆ สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการผลิต คนเกง  

คนดี ใหกับสังคม จําเปนตองสรางพื้นฐานความรูในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มุงใหบัณฑิตเปนมนุษยท่ีสมบูรณมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศและสังคมโลก 

 

แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เก่ียวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

การจัดหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาน้ันแนวทางการจัดการศึกษา       

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ระบุวา แนวการจัดการศึกษาตองเนน

ท้ังความรูและคุณธรรม ในกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดรายวิชาใน

หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบท้ังในฐานะพลเมืองของประเทศ และผูท่ีจะ

ไปสูวิชาชีพ  

 

ดานการบริหารจัดการ 

ในการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพมีนักวิชาการไดใหแนวคิด ดังน้ี  

การบริหารศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคและลักษณะ   

ของสถาบัน การบริหารในแตละลักษณะจะมีขอดีขอดอยในตัวของลักษณะเอง และ ไพฑูรย สินลารัตน 

(2550: 149-151) สรุปเร่ือง การบริหารงานวิชาศึกษาท่ัวไปวามีประเด็นท่ีผูบริหารควรใหความสนใจ  

และใหการสนับสนุน 5 เร่ือง คือ 
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1. การกระตุนสนับสนุนใหมีการพัฒนาจุดมุงหมาย ผูบริหารจะตองมีความคิด มีวิสัยทัศน   

มีจุดยืนของตนเองในทิศทางของการศึกษาท่ัวไป  แลวปรึกษาหารือพรอมกับคณาจารยทุกทาน  

พรอมกับการกระตุนใหใหมีการถกเถียงทําความเขาใจกันในกลุมผูสอนทุกคนอยางเขมขน 

2. การสงเสริมและใหกําลังใจกับผูสอนและผูทํางาน  ประเด็นสําคัญของการบริหารในขอน้ี 

อยูตรงท่ีไดสงเสริมและใหกําลังใจกับผูสอนอยางมากเพียงพอท่ีผูสอนจะรูสึกไดวาผูบริหารไดสงเสริม

และใหกําลังใจอยางเต็มท่ี การสงเสริมและใหกําลังใจจะดําเนินการในลักษณะใดข้ีนอยูกับแตละสถาบัน

และหนวยงาน 

3. การใหบริการในดานความสะดวกและความพรอมของการสอน ประเด็นในเร่ืองน้ี  

ความสะดวกและความพรอมจะครอบคลุมสิ่งท่ีเปนองคประกอบของการสอน นับแตเร่ือง อาคารสถานท่ี

ในการสอน บริการอุปกรณเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการสอน บริการจัดทําเอกสารตํารา บริการ

คนควาหองสมุด บริการจัดหาหนังสือประกอบการสอน การจัดเวลาท่ีเหมาะสม  

4. การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณวิชาศึกษาท่ัวไป โดยท่ัวไปวิชาศึกษาท่ัวไปจัดวา 

เปนของแพง ถาตองการใหไดคุณภาพ ผูบริหารควรสงเสริมในดานบุคลากรอยางจริงจังรวมท้ังการ

ลงทุนท่ีเพียงพอตอคุณภาพของวิชาศึกษาท่ัวไป 

5. การมีบุคลากรและหนวยงานเฉพาะเพื่อการแกปญหาในการเรียนการสอนและ         

การจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป ถาเปนการบริหารในรูปแบบของหนวยงานเฉพาะวิชาศึกษาท่ัวไป  

การดูแลก็จะงายข้ึนและสะดวกข้ึน แตผูบริหารระดับสูงจะตองมอบหมายผูบริหารหลักซ่ึงควรเปน

รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูดูแลและมีเวลาใหกับงานการศึกษาท่ัวไปอยางเพียงพอ 

 นอกจากน้ี ไพฑูรย สินลารัตน (1976 : 51-52) ไดใหความเห็นวา การบริหารโดยหนวยงาน

อิสระจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายของวิชาศึกษาท่ัวไปอยางแทจริง เพราะมีผูอํานวยการ และคณะ

รวมงานคอยอํานวยความสะดวกในการจัดการสอน  มีงบประมาณของตัวเอง และหนวยงานมีความ

ชํานาญเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถจัดวิชาบูรณาการได สามารถ

เลือกอาจารยผูสอนท่ีมีความชํานาญได ซ่ึงสอดคลองกับ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2537: 4) ท่ีกลาวไววา 

การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะไมควรข้ึนกับภาควิชา

โดยตรง เพราะทําใหเปนภาระงานท่ีมากเกินไป การจัดหลักสูตรและเน้ือหาไมเปน สหวิทยาการ 

กลายเปนพื้นฐานของวิชาเฉพาะ และไพฑูรย สินลารัตน (2549: 21-24) กลาววา การบริหารวิชา

การศึกษาท่ัวไปมี 3 ลักษณะ คือ  

               1.  การบริหารโดยภาควิชาหรือคณะวิชา  

การบริหารลักษณะน้ีภาควิชาหรือคณะวิชามีอิสระท่ีจะจัดและดําเนินการเองทุกประการ

โดยจะเปนผูกําหนดเน้ือหา เลือกผูสอน จัดเวลาสอนและดําเนินการสอนในวิชาการศึกษาท่ัวไปวิชาใด

วิชาหน่ึง ตามนโยบายและขอกําหนดของภาควิชาโดยไมคํานึงหรือคํานึงแตเพียงเล็กนอยวาผูเรียน

ตองการอะไรในแนวทางของการศึกษาท่ัวไป เพราะเปนท่ีเขาใจอยูแลววา ภาควิชาดังกลาว

รับผิดชอบลักษณะวิชาตามเน้ือหาน้ัน ๆ อยูแลว รูปแบบของการจัดการและดูแลโดยภาควิชาน้ี  

โดยท่ัวไปจะบริหารหลักสูตรในแนวทางของหลักสูตรแบบบังคับกระจาย คือ เจาของหลักสูตรหรือ
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เจาของคณะวิชาท่ีตองการจะไปเลือกดูวาคณะใดมีวิชาใด อยูในความดูแลของภาควิชาใด แลวก็นํา

รายช่ือวิชาน้ันมาใสช่ือไวในคณะของตนใหนิสิตเรียนเปนวิชาพื้นฐานท่ัวไป โดยมักเปนวิชาในภาควิชา

ของคณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรเปนหลัก และไพฑูรย สินลารัตน 

(2548: 22) กลาวถึงขอดีและขอเสียของการบริหารโดยภาควิชาดังน้ีคือ 

  ขอดี 

1. ภาควิชาดูแลเองทําใหไดผูสอนในภาควิชาน้ันเองเปนผูสอน 

2. ผูสอนรูสึกวาไดทํางานของภาควิชาใหกับภาควิชา แรงจูงใจจะมีอยูแลวโดยธรรมชาติ  

3. ผูสอนสามารถสอนวิชาของตนเองในแนวทางท่ีตนเองถนัดจึงพอใจมากกวา 

4. การจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ และอุปกรณตางๆ เปนภาระหนาท่ีของภาควิชาโดยตรง  

5. การใหความดีความชอบทําไดงายและตรงกับงาน 

  ขอเสีย  

1. ภาควิชาเปนเจาของมีแนวโนมท่ีจะดึงวิชาพื้นฐานกลายมาเปนวิชาชีพหรือพื้นฐาน

วิชาชีพ ทําใหผูเรียนไดรับเน้ือหาวิชาการเบ้ืองตนมากกวาไดรับแนวคิดของวิชาพื้นฐานท่ัวไปอยาง

แทจริงภาควิชามีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะตองสอนบุคคลนอกสายท่ีอาจไมมีความสนใจแทจริง 

แตมาเรียนเพราะเปนวิชาบังคับก็อาจจะมองผูเรียนวิชาพื้นฐานท่ัวไปในลักษณะท่ีเปนเด็กออน เปน

ปญหาและสรางความขุนของคับใจใหกับผูเรียนได 

2. ภาควิชามักจัดใหอาจารยใหมหรืออาจารยอาวุโสนอย มีประสบการณนอยมาสอน    

วิชาพื้นฐานเปนการฝกใหอาจารยใหมก็มีโอกาสสอน ซ่ึงประเด็นน้ี พระพรหมคุณาภรณ (2550: 13) 

กลาวไววา วิชาชีพวิชาเฉพาะตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ใครก็สอนไดขอใหถนัดในเร่ืองของตน

แตผูท่ีจะมาสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตองสอนใหคนเขาใจสถานการณของโลก รูโลกและชีวิต เขาถึง       

สัจธรรมความจริง รูวาอะไรเปนอะไร มีคุณโทษดีเสียเปนตนอยางไร สามารถนําการเปลี่ยนแปลงได 

อยางนอยก็สามารถมีชีวิตท่ีดีงาม การมีชีวิตท่ีดีงาม สามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตองและสรางสรรค

สังคมไดน้ันคนน้ันตองมีคุณสมบัติดีจริง ๆ และคนท่ีสอนย่ิงตองมีคุณสมบัติมากหรือสูงข้ึนไปอีก  

ไพฑูรย สินลารัตน (2548: 22) สรุปไววาการบริหารโดยภาควิชาจึงควรใหอาจารยในภาควิชาท่ีจะ

สอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังโดยตรงและโดย

ออมและในระยะยาว ภาควิชาควรจัดสรางวิชาของภาคท่ีมีลักษณะสอดคลองและสนองความตองการ

ของจุดมุงหมายของวิชาศึกษาท่ัวไปอยางแทจริงเพราะโดยท่ัวไปแลวอาจารยผูสอนเช่ือม่ันวา

ภาควิชาใหความสําคัญกับวิชาการศึกษาท่ัวไปมากกวาระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
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2. การบริหารโดยคณะกรรมการ 

คณะกรรมการการศึกษาท่ัวไปจัดตั้งข้ึนเพื่อดูแลประสานงานการศึกษาท่ัวไป รวมท้ัง

สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปดําเนินตามเจตนารมณของวิชาศึกษาท่ัวไป  

องคประกอบของคณะกรรมการ ควรจะตองประกอบดวย กรรมการอํานวยการ ผูทรงคุณวุฒิ และ

ตัวแทนของสาขาวิชาหลักในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนตน จุดประสงคของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย คือ มีอํานาจ

หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเน้ือหา คัดเลือกผูสอน ประเมินและ

พัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปแตผูดําเนินการสอนและการบริการอุปกรณตาง  ๆ ยัง

อยูในความรับผิดชอบของคณะคณะกรรมการ ถาเปนในตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะเพิ่ม

ผูรูและผูเช่ียวชาญทางการอุดมศึกษาอีกดวย 1-2 คน และโดยท่ัวไปจะมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ

เปนประธาน ลักษณะและงานของกรรมการน้ันอาจจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) มีหนาท่ีเพียงประสานงาน 

เปนท่ีรวมหรือศูนยในการแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน ไมมี

อํานาจการตัดสินใจอะไร เพียงแตประสานงานเทาน้ัน  2) มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทาง เปาหมาย 

และการดําเนินการในเชิงนโยบาย รวมท้ังตัดสินใจเชิงปฏิบัติ เชน การคัดเลือกวิชา การตัดสิน

ดําเนินงาน และการคัดเลือกผูสอนดวย แตตัวบุคลากรและอุปกรณการเงินยังอยูกับคณะวิชาและ

ภาควิชาตาง ๆ (ไพฑูรย สินลารัตน. 2550: 160-161) 

     

3. การบริหารงานโดยหนวยงานอิสระ 

ไพฑูรย สินลารัตน (2548: 105-117) กลาววา การบริหารในลักษณะของหนวยงานอิสระ

จะสนองการจัดหลักสูตรในรูปแบบของแบบบังคับรวม หรือแบบบูรณาการไดอยางเต็มท่ี สามารถ

กําหนดเปาหมาย และนโยบายของวิชาพื้นฐานท่ัวไปไดอยางเหมาะสม มีบุคลากรเฉพาะของ

ตนเอง    มีงบประมาณ สถานท่ีและการบริการตาง ๆ ของตนเองทําใหการจัดวิชาพื้นฐานท่ัวไป

ดําเนินไปไดตามอุดมคติไดมากกวาการบริหารในรูปแบบอื่น ๆ ปจจุบันมีหลายแหงท่ีดําเนินการ

จัดตั้งสถาบัน เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

และมหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปจําเปนตองมีการบริหาร

จัดการท่ีเปนระบบ ผูบริหารตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในเร่ืองตาง  ๆ ท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน เชน สถานท่ี สื่ออุปกรณ หองสมุด บุคลากร เอกสาร และงบประมาณ การจัด

ผูสอนท่ีทรงคุณวุฒิ และการวัดผลและประเมินผล 

นวลปรางค คุมภกันต (2539: 89) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวาปญหาในการจัดการเรียนการสอน

ไดแก ขาดหนวยงานในการประสานงาน ไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ อุปกรณการสอนไม

เพียงพอ การอํานวยความสะดวกไมทันเวลา เน้ือหาวิชาซํ้าซอนและมากเกินไป ไมมีการปรับปรุง  
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เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และผูเกี่ยวของยังไมเห็นความสําคัญ สําหรับปนัดดา 

เจียรสกุล (2541: 76) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวโนมหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา พบวา ดานการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปรูปแบบ

การบริหารจะบริหารโดยคณะวิชารับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนมีหนวยงานกลางรับผิดชอบ 

ในการประสานงานการจัดการกับคณะวิชา นอกจากน้ีศรีนวล แกวแพรก (2527: 150-151) ไดศกึษาวิจัย

เร่ือง ปญหาความตองการในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตาม

ทัศนะของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต  พบวาความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปญหาความ

ตองการการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับปานกลาง สวนในดานการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไปความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต โดยสวนรวมไมพบวามีความ

ตองการแตกตางกัน 

 

ดานหลักสูตร 

หลักสูตรเปนหัวใจของการเรียนการสอน ความสําเร็จของการศึกษายอมข้ึนอยูกับหลักสูตร   

เปนประการสําคัญเพราะหลักสูตรจะเปนขอกําหนดวาผูเรียนจะเรียนอะไร เพื่ออะไร ผูท่ีจะสอนไดดี     

จึงตองเปนผูเขาใจหลักสูตรอยางดีดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 9) 

เสริมศรี ไชยศร สุรพล บัวพิมพ และสุนทรี คนเท่ียง (2543: 5-8) กลาวไววา การจัด

โครงสรางหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรประกอบดวยเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีเนนทักษะ

ท่ีจําเปนสําหรับชีวิตและสังคมเปนหลัก และสงเสริมใหผูเรียนไดวิเคราะหปญหาหรือศึกษาวิเคราะห

ปญหาหรือศึกษาคนควารวมกัน ใหมีท้ังประสบการณพื้นฐานเบ้ืองตนและประสบการณท่ีตองการวุฒิ

ภาวะข้ันสูง มีการจัดประสบการณท่ีสงเสริมความเขาใจและทักษะแบบองครวมได และไพฑูรย สินลารัตน 

(2548 : 8) สรุปวา องคประกอบของหลักสูตรโดยท่ัว ๆ ไปเปนการพิจารณาองคประกอบจาก

ภาพรวมของความเปนคนท่ีสมบูรณความเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณและความสามารถท่ีจบการศึกษา

ไดอยางสมบูรณน่ันคือองคประกอบของหลักสูตรจะพิจารณาจากกระบวนรายวิชาเน้ือหาสาระ

เพื่อท่ีจะสรางใหเปนคนท่ีสมบูรณ เปนผูใหญท่ีสมบูรณ ซ่ึงความเปนผูใหญ โดยท่ัวไปจะประกอบดวย 

3 สวน สวนแรก การเปนคนดีในสังคมหรือมีความรับผิดชอบในสังคม ซ่ึงปรากฏในหลักสูตรสวนท่ี

เรียกวาหลักสูตรการศึกษาท่ัวไป สวนท่ีสองการเปนคนท่ีมีอาชีพ มีงานท่ีรับผิดชอบในสังคมปรากฏ

ในหลักสูตรสวนท่ีเรียกวา หลักสูตรวิชาเฉพาะ หรือหลักสูตรวิชาชีพ สวนท่ีสาม การมีงานอดิเรกมี

การใชชีวิตท่ีอิสระ รูจักตนเอง สนองตอบตอความสุขสวนตัวของตน จะอยูในสวนของหลักสูตร     

วิชาเลือกเสรี      

การจัดหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน จากพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ระบุวา แนวการจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรูและคุณธรรม        

ในกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียน

ไดรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบท้ังในฐานะพลเมืองของประเทศ และผูท่ีจะไปสูวิชาชีพ  
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นอกจากน้ี ไพฑูรย  สินลารัตน และทองอินทร วงศโสธร (2526: 25-30) ไดสรุปการจัดหลักสูตร

การศึกษาท่ัวไปไว 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1. แบบบังคับรวมหรือแบบหลักสูตรรวม (Core Curriculum) เปนการศึกษาท่ีสถาบัน 

อุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษาท่ัวไปไวและบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียน มีจุดมุงหมายหลัก 

คือ ตองการใหนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับความรู ความเขาใจ แนวคิด คานิยม

และทักษะท่ีเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันเพื่อท่ีจบจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาน้ันไป

แลวจะไดมีจุดรวมของคานิยม ประสบการณ หรือ ความคิดสวนหน่ึงท่ีตรงกัน ซ่ึงจะแบงออกเปน

รูปแบบยอย ๆ ได 2 แบบ คือ 

  1.1. แบบบังคับรวมท่ีทุกคนทุกคณะจะตองเรียนเหมือนกันหมด โดยสถาบันอุดมศึกษา

จะกําหนดขอบเขต และเน้ือหาวิชาไวแลว 

      1.2. แบบกึ่งบูรณาการ (Semi Integrate) สถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปใหมีเน้ือหาท่ีมีลักษณะผสมผสานวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน และบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียน 

 2. แบบบังคับกระจาย หรือแบบหลักสูตรกระจายสัดสวนรายวิชา (Distribution  Requirement) 

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหผูเรียนไดเลือกเรียน 

 2.1. กระจายสัดสวนแบบบังคับรายวิชาไวเรียบรอยแลว ผูเรียนจะตองเลือกเรียนตาม

รายวิชาท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเทาน้ัน  

      2.2. กระจายสัดสวนแบบบังคับบางวิชาใหเลือกบางวิชา ผูเรียนจะตองเลือกเรียนตาม

รายวิชาท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวกลุมหน่ึง และมีสิทธิเลือกเรียนในวิชากลุมอื่นดวย โดยมี

จํานวนหนวยกิตกํากับไว  นอกจากน้ีอาจมีแบบกระจายสัดสวนรายวิชาแบบแนะนําใหเรียน หรือ

แบบการจัดโปรแกรมอื่น ๆ ไวแบบบังคับหนวยกิต ใหเลือกรายวิชาเอง ซ่ึงอาจจะกําหนดหมวดวิชา

ใหญ ๆ ไว หรืออาจจะไมกําหนดไว                                       

 สําหรับ วิจิตร  ศรีสอาน (2518: 81-83) ไดกลาวถึงการจัดหลักสูตรวิชาการศึกษาท่ัวไปให

สัมพันธกับวิชาชีพวามีวิธีการจัดอยู 3 วิธี คือ 

   1. การจัดแบบแยก (Separation)  คือ จัดใหผูเรียนไดเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปกอนหรือหลัง

วิชาชีพ สวนมากจะจัดใน ระดับตน และ ระดับปลาย (Lower and Upper Division) เชน ถาหลักสูตร 4 ป 

จะจัดแบงออกเปน 2 ปแรก เปนระดับตน และ 2 ปหลังเปนระดับปลาย (Upper Division) แลวอาจ

จัดใหเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาชีพกอนก็ได ใน 2 ปแรก และวิชาท่ีเหลือใน 2 ปหลัง           

 2. การจัดแบบคูขนาน (Parallel) จะเปนการจัดใหผูเรียนเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป คูขนานไป

กับวิชาชีพตลอดหลักสูตร โดยเร่ิมตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปท่ี 4 อัตราสวนระหวางวิชาท้ังสองอาจแตกตาง

กันไปตามความเหมาะสม โดยอาจเรียนวิชาการศึกษาท่ัวไปควบคูกับวิชาชีพตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปท่ี 4 

หรือเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากไวกอนแลวลดลงในปท่ีสูงข้ึน กับอีกรูปแบบหน่ึงคือ เรียนวิชาการ

ศึกษาท่ัวไปนอยในปแรก ๆ แลวเพิ่มมากข้ึนในปตอไป หรือรับไปรับมาก็ได      
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 3. การจัดแบบผสม (Mixed Approach) การจัดท่ีผสมกันระหวางวิธีแยกและวิธีขนานโดย

หลักสูตร 4 ป น้ันจัดแยกระหวางป 1 ป 2 และ ป 3 ป 4 ในระหวาง ป 1 ป 2 น้ันก็จัดขนานกัน

ระหวางวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพในช้ันป 3 และ ป 4 ก็จัดขนานกันไปเชนเดียวกัน   

 โดยท่ัวไปประเทศไทยสวนใหญจะใหเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากไวกอนในปแรกแลวคอย ๆ 

ลดลงในปตอ ๆ ไป นอกจากน้ี วิจิตร ศรีสอาน (2548: ไมปรากฏเลขหนา) ไดสรุป แนวปฏิบัตท่ีิดีใน

การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปไวดังน้ี 

 1. การจัดการศึกษาท่ัวไปตองเร่ิมตนดวยวัตถุประสงค หรือปรัชญาของการจัดการศึกษา

ท่ัวไป ตอจากน้ันจึงกําหนดราง ตามวัตถุประสงคดังกลาว รายวิชาใดท่ีจัดใหสนองตอบตอวัตถุประสงค 

จึงพัฒนารายวิชาข้ึนมา 

 2.  การสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนโดยเฉพาะ 

 3. มีผูรับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีใหความสําคัญตอการศึกษาท่ัวไป ตองจัดใหมี

หนวยรับผิดชอบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนวยงานอยูในเทคโนโลยีสังคม เปน

การศึกษาท่ัวไป สําหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยูท่ีคณะศิลปศาสตร อยางไรก็ตามตองมี

หนวยท่ีมีคณาจารยประจําดูแลเร่ืองหลักสูตร สวนเร่ืองการสอนอาจจะกระจายอาจารยมาจากหลาย

หนวย  

4. การประเมินติดตามผล และปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองให

ทันสมัยอยูเสมอ   

นอกจากน้ีไพฑูรย สินลารัตน (2549: 9) กลาววา ปจจุบันการจัดหลักสูตรรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปจะจัดตามกลุมวิชาหลัก ๆ 5 กลุม คือ   

1. กลุมภาษา คือ กลุมท่ีเกี่ยวกับการสื่อความหมายดานภาษามีท้ังภาษาไทย ภาษา  

ตางประเทศซ่ึงอาจจัดรายวิชาท่ีสอดคลองสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ   

ดานการสื่อสาร 

  2. กลุมมนุษยศาสตร คือเน้ือหาสาระท่ีจะทําใหรูจักตนเอง เขาใจตนเองและเขาใจมนุษย

อื่นๆ วาเขามีความคิด ความเขาใจรูสึกนึกคิดอยางไร โดยเนนเน้ือหาสาระท่ีทําใหเขาใจมนุษยใน

แงมุมตาง ๆ สําหรับท่ีมาใชในชีวิตประจําวันของเขาไดอยางดี 

             3. กลุมสังคมศาสตรก็มีความสําคัญ เชนเดียวกันเพราะวาในสังคมศาสตรทําใหเขาใจเร่ือง

ของสังคมเขาใจการเปลี่ยนแปลง เขาใจความเปนไปการอธิบายมนุษยกับมนุษยดวยกันเองในฐานะ

ท่ีจะชวยเช่ือมโยงและแบงปนซ่ึงกันและกัน 

             4. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนาคตสังคมกําลังกาวสูวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

อยางมาก สาขาวิชาน้ีก็จะเขามามีบทบาทสําคัญท่ีทําใหผูเรียนสามารถเขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และเทคโนโลยีท่ีจะ เผชิญอนาคต 

             5. กลุมสหศาสตร นอกจากกลุมวิชาหลัก ๆ ขางตนแลวในปจจุบันมีลักษณะท่ีจัดกลุมวิชา

ท่ีจะผสมผสานศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันเปนกลุมวิชาใหมข้ึนมา โดยเช่ือมโยงศาสตรตาง ๆ เขามา

ดวยวิธีการท่ีผสมผสานกันไป ก็จะมีศาสตรตาง ๆ เขามาเกี่ยวของในกลุมใหญ ๆ  
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              สําหรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการระบุวา โครงสราง

หลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวน

ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 12-17) 

              หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมี

เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคม นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน

ชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะ

จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ไดโดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระ   

ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

30 หนวยกิต อน่ึงการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) อาจไดรับการยกเวน

รายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังน้ี จํานวน

หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาวเม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมใน

หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

             นอกจากน้ี ไพฑูรย  สินลารัตน (2548: 9-27) ไดประมวลการจัดวิชาการศึกษาท่ัวไปวามี

รูปแบบตาง ๆ 7 ลักษณะ คือ 

1. วิชาเบ้ืองตน (Introductory Course) ลักษณะวิชาการศึกษาท่ัวไปในลักษณะน้ีก็

เพื่อใหผูเรียนในสาขาหน่ึงไดมีโอกาสทําความเขาใจ และรูลักษณะของสาขาวิชาอื่น ๆ  

2. วิชาผสมผสาน (Integrated Course) หรือวิชาบูรณาการจะเปนการผสมผสานในกลุม

ใหญเขาดวยกันและช้ีใหผูเรียนไดเขาใจและเห็นความสัมพันธของสาขาวิชาตาง ๆ เหลาน้ันดวย 

3. วิชาเฉพาะ (Specific Course) หรือวิชาพิเศษ (Special Course) เพราะลักษณะ   

การจัดเปนพิเศษกวาวิชาอื่น ๆ สรางข้ึนเฉพาะสาขาวิชาท่ีตองการแตไมเหมาะกับแนวคิดของวิชา

การศึกษาท่ัวไปเทาท่ีควร 

4. วิชาอารยะธรรมตะวันตก เปนแนวทางของสหวิชาท่ีใหเรียนหนังสือหลัก ๆ ท่ีเปน

หนังสือ Classic ของตะวันตก เชน งานของพลาโต จอหนลอค เปนตน 

5. วิชาสัมมนา (Freshman Seminar) ลักษณะวิชาแนวน้ีจะเนนกระบวนการมากกวา

เน้ือหา ผูเรียน ไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับอาจารย และเพื่อนรวมช้ันเปนการฝก

ทักษะในการคิด การหาเหตุผล และการอภิปรายทําความรูสึกและคุนเคยกับผูรูในมหาวิทยาลัย  

6. วิชาชีวิตประจําวัน เปนรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนมา เพื่อใชในชีวิตประจําวันเปนหลักสําคัญ 

เปาหมายของการสอนและการเรียนเนนท่ีเน้ือหาซ่ึงใชในชีวิตประจําวันได  

7. วิชาสัมพันธ ลักษณะวิชาน้ีจะมีความสัมพันธเกี่ยวของระหวางสังคมและทองถิ่น    

โดยใหผูเรียนไดหาความรูและประสบการณจริง ในบางคร้ังก็มีการเพิ่มแนวความคิดในการปลูกฝง 

ความสํานึกและความผิดชอบในทางจริยธรรมและหนาท่ีพลเมืองควบคูกันไปดวย  
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สําเริง  บุญเรืองรัตน (2534: 65) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษา

ท่ัวไปในรายวิชามนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรมพบวา นิสิตรอยละ 80  เปนผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิ่มข้ึนมาก นิสิตรอยละ 37 รายงานวาเพิ่มมากข้ึน รอยละ 57 มีรายงานวามีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพิ่มข้ึนเล็กนอยและ นิสิตรอยละ 6 รายงานวาคุณธรรมและจริยธรรมไมเพิ่มข้ึน สําหรับ

ไพฑูรย สินลารัตน(2549: 131) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตมีค วามคิดเห็นดานจุดมุงหมายของการศึกษาท่ัวไปวา

บรรลุผลในระดับปานกลาง และบรรลุผลคอนขางมากในขอท่ีวามีความรูกวางหลายสาขาวิชาและ

สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเองและสวนรวมแตบรรลุคอนขางนอยในขอท่ีวา การมี

บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมและจิตใจดี ใฝรู  ใฝเรียนและมีความรับผิดชอบตอสังคม    

   

               ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ทิศนา แขมมณี (2552: 383) กลาววา วิธีการสอนเปนกระบวนการ หรือข้ันตอนในการ

ดําเนินการสอน วิธีสอน แบบใดแบบหน่ึงก็คือข้ันตอนในการดําเนินการสอนซ่ึงมีองคประกอบและ

ข้ันตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือแกนสําคัญของวิธีสอนแตละวิธีเพื่อชวยใหสามารถใชวิธี ได

อยางเหมาะสมกับจุดมุงหมายของวิธีน้ัน ๆ วิธีสอนมีใหเลือกหลากหลายผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสม

กับบทเรียนและจุดมุงหมาย การใชวิธีสอนท่ีหลากหลายวิธีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

แลวยังชวยใหบทเรียนมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน และจูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนรูเพิ่มข้ึนดวย และ  

สิปนนท เกตุทัต (2543: 2) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนจําเปนตองชวยใหผูเรียนมีความรู 

ความคิดเปนคิดชอบและเรียนรูวิธีปรับตัวเอง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไว ควรเร่ิมตั้งแตการ

วางรากฐานพัฒนาชีวิตท้ังในครอบครัวและชุมชนเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กใหเข็มแข็งตอไป      

จึงพัฒนาความรู และทักษะพื้นฐาน 

นอกจากน้ีอัจฉรา วัฒนาณรงค (2551: 49) สรุปวา วิธีสอน คือ วิธีการท่ีผูสอนใชในการ

ถายทอดความรูไปยังผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ ซ่ึงจะสังเกตได จาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแลว การเรียนการสอนแตละคร้ัง

จึงตองมีหลักในการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม คือ เลือกตามลักษณะเน้ือหาวิชา เลือกตาม

ความสามารถของผูสอน เลือกตามทรัพยากรท่ีมีอยู เลือกโดยพิจารณาหลักการของการเรียนรู 

สําหรับธรรมชาติของเน้ือหาของแตละวิชาน้ันจะมีเน้ือหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเลือก

เทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมจึงตองมีการพิจารณา 

ไพฑูรย สินลารัตน (2549: 127) ไดกลาววาลักษณะของการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปควรมี

ลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากการสอนปกติ ดังน้ี 

1. เนนกระบวนการคิด และวิเคราะหในทุกข้ันตอน 

2. กลาวถึงวิธีการแสวงหาความรู ความเขาใจศาสตรน้ัน ๆ 

3. แสดงใหเห็นความสัมพันธของสาระน้ัน กับ มนุษย และสังคม 

4. อภิปรายปญหาและแนวทางแกปญหาของศาสตรน้ัน ๆ  



 20 

5. ใหทางเลือกท่ีจะชวยแกปญหา กับสังคม 

6. ถกเถียงบทบาทของผูเรียนตอสิ่งแวดลอม และสังคม 

7. คํานึงถึงสิ่งท่ีดีงาม และกาวหนาของผูเรียนอยูเสมอ 

 

สําเริง บุญเรืองรัตน (2534: 99) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พบวาการ

สอนวิชาศึกษาท่ัวไปวาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนยึดหลักบูรณาการ ดังน้ันใน

การสอนจึงตองใชการสอนเปนกลุม (Team Teaching) โดยมีหลักสําคัญอยูท่ี รวมกลุมอาจารยมา

ชวยกันสอน เร่ิมตั้งแตกลุมอาจารยรวมกันกําหนดวัตถุประสงค การสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย

ของหลักสูตร กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบงหนาท่ีในการสอนและจัดกิจกรรมการสอน

รวมกัน นอกจากน้ี มันทนี ยมจินดา (2540: 65) ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลการบริหารหลักสูตร

บริหารท่ัวไป พบวาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการศึกษาท่ัวไปเปนการเรียนการสอน

ผสมผสานกันหลายรูปแบบแตสวนใหญแลวพบวามีการสอนโดยวิธีบรรยายอยูมากขณะท่ีการทํา

รายงานมีแนวโนมลดลง สําหรับประดินันท อุปรมัย (2532: 80-86) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเปนกระบวนการใชหลักสูตรท่ีสําคัญย่ิงเพราะเปนกิจกรรมรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

ท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมการเรียนรู หรือคุณลักษณะตาง ๆ กันศึกษาคนควาดวยตนเองและสามารถ

นําเสนอความรูท้ังวิเคราะห สวนพนม หวัดสวาง (2542: 64) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของ

อาจารยท่ีมีตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากโดยตองพัฒนาองคความรู

ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะท่ีจําเปนตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีในปจจุบัน 

สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน

และเตรียมพรอมตลอดเวลาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนวิจารณ  

 
ดานการวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล หมายถึง ทดสอบเพื่อวัดเชาวผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู บุคลิกภาพเปนตน        

โดยใชวิธีการแบบหน่ึง เชน การเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ จําเปนจะตองวัดผลอยางสมํ่าเสมอ

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ. 2542: 1059) และการประเมินผล หมายถึง พิจารณา

และวัดคุณคาของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน ประเมินผลสัมมนา ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปของบริษัท : (การศึกษา)วัดคุณคาหรือผลความกาวหนาการศึกษา เชน การสอบ

ไลเปนวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหน่ึง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 664)  

สําหรับ ภัทรา นิคมานนท (2543: 11) กลาววาการวัดผล หมายถึง การใชเทคนิควิธีการซ่ึง

เรียกวา เคร่ืองมือวัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อศึกษา คนหา หรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคล ผลงาน

หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรม หรือคุณลักษณะของสิ่งของสิ่งของ 

หรือบุคคลท่ีตองการศึกษา และวิชัย ตันศิริ (2550: 252) สรุปวา การประเมินผลเปนเคร่ืองมือวัดผล

การเรียนและผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูเรียนในระยะยาว และยังเปนเคร่ืองมือเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรใหเกิดผลสําเร็จอยางตอเน่ือง การจัดกระบวนการประเมินควรจัดควบคูไปกับการ

สรางรูปแบบของหลักสูตร 
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นอกจากน้ี สมนึก ภัททิยธนี (2541: 16-17) ไดกลาวถึง หลักการวัดและประเมินผลดังน้ี 

1. ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  กลาวคือ  การวัดผลจะเปนสิ่ง  

ตรวจสอบผลจาการสอนของผูสอนวา ผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมาก  

นอยเพียงใด 

2. เลือกใชเคร่ืองมือท่ีดีและเหมาะสม ผูสอนควรเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพดี เพื่อ 

ใหผลการวัดถูกตองแมนยําและเช่ือถือไดมากท่ีสุด นอกจากน้ีตองพยายามใชเคร่ืองมือวัดหลายๆ 

อยาง เพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน 

3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด       

ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของผูสอน และตองมีความสนใจหรือฝกทักษะ 

ในการวัดอยูเสมอ 

4. ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เม่ือไดผลการวัดออกมาแลว 

5. ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดคือ เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพ 

ของผูเรียน น่ันคือ ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอย ในเร่ืองใด และหาทางปรับปรุง 

แกไขแตละคนใหดีข้ึน พรอมท้ังหาวิธีปรับปรุงการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

สําหรับสมบูรณ ชิตพงศ (2536: 487-488) สรุปวา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา   

มีอยู 2 ระบบท่ีสําคัญ คือ 

1. ระบบอิงเกณฑ  เปนระบบท่ีมุงเนนการกําหนดเกณฑในการยอมรับวาบุคคลมี  

ความสามารถหรือคุณลักษณะท่ีตองการแลวพัฒนาบุคคลใหถึงซ่ึงเกณฑกําหนดดังกลาว ถาเม่ือใด 

การพัฒนาบุคคลทําไดถึงเกณฑท่ีกําหนด ก็เปนท่ียอมรับไดวาบุคคลน้ัน ๆ มีความสามารถหรือมี 

คุณลักษณะตามท่ีตองการแลว สิ่งท่ีนํามาเปนเกณฑกําหนดน้ันมีไดหลายอยาง แตในกรณีของการ 

วัดผลสัมฤทธิ์มักจะเนนเกณฑท่ีเปนจุดประสงคในการเรียนรูเปนสําคัญ  โดยจะกําหนดลงไปวา  

ผูเรียนจะตองมีความสามารถหรือคุณลักษณะใดบาง  จึงจะยอมรับไดวาบรรลุตามเปาหมายท่ี  

ตองการ การกําหนดจุดหลักในการพัฒนาความสามารถหรือคุณลักษณะเปนสิ่งท่ีมีประโยชนมาก  

สําหรับการเรียนการสอน เพราะจะทําใหผูสอนไดทราบวาจะพัฒนาบุคคลไปสูจุดใดและสักเทาไรจึง  

จะพอ บุคคลท่ีถูกพัฒนาจะไดพยายามไปใหถึงเกณฑกําหนดดังกลาวเปนการแขงขันกับตัวเองท่ี  

จะตองไปใหถึงเกณฑท่ีกําหนด สรุปไดวา ระบบอิงเกณฑมุงวัดและประเมินผูเรียนวามีความสามารถ  

ตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด สวนพิมพา สุวรรณฤทธิ์ (2542: 4-5) สรุปวา การประเมินแบบ

อิงเกณฑ (Criterian – Referenced Evaluation) เปนการประเมินท่ีจะไมนําผลท่ีไดจากการวัดของ

แตละคนไปเปรียบเทียบกับผูอื่น  แตมุงท่ีจะหาวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางเม่ือเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ สําหรับเกณฑ ในท่ีน้ีอาจเรียกไดวาเปนคามาตรฐาน (Standard) ซ่ึงจะกําหนดโดยนํามาจาก

จุดประสงคของการเรียนการสอน การประเมินผลแบบน้ีจึงเปนการประเมินเพื่อท่ีจะมุงหาคําตอบวา

ผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคหรือไม เพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงระดับความสามารถของบุคคลอื่น

ในกลุม 
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2. ระบบอิงกลุม เปนระบบท่ีมุงเนนการเปรียบเทียบความสามารถหรือคุณลักษณะของ  

บุคคลโดยอาศัยกลุมอางอิงเปนหลัก ความสําเร็จของบุคคลในระบบน้ีข้ึนอยูกับวา ความสามารถหรือ 

คุณลักษณะท่ีตองการน้ัน ๆ เขามีอยูเหนือผูอื่นมากนอยแคไหน ถาเหนือกวาผูอื่นมากก็ถือไดวามี 

ความสําเร็จในระดับสูงแตถาเหนือกวาผูอื่นไมมาก็ถือไดวายังไมประสบผลสําเร็จจะเห็นไดวาถาใน  

กรณีของการวัดผลสัมฤทธิ์แลว สภาพหรือลักษณะของกลุมเปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิภาพของบุคคล 

ตามเปาหมายของหลักสูตร กลาวสรุปไดวา ระบบอิงกลุมเปนการเปรียบเทียบความสามารถของ  

ผูเรียนวาเดนหรือดอยกวาผูอื่นในกลุมเพียงใด 

 ความมุงหมายของการประเมินผลการเรียน ประสิทธิภาพของการสอน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน  การท่ีตองมีการประเมินผลการเรียนของผูเรียนมีจุดมุงหมายดังน้ี  

(อัจฉรา วัฒนาณรงค. 2551: 129; อางอิงจาก Worthen; & Sanders. 1987) 

 1. เพื่อวัดความเจริญกาวหนาของผูเรียน  จากน้ันหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรอง ถาพบ

ขอดีจะหาทางสงเสริมการเรียนใหดีย่ิงข้ึน   

 2.  เพื่อสํารวจความสนใจและความถนัด ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประโยชน

ตอการแนะแนวตาง ๆ 

 3. เพื่อคนหาสิ่งบกพรองและหาทางแกไขกระบวนการเรียนและกระบวนการสอน 

โดยเฉพาะในสิ่งท่ียังตองปรับปรุง 

 4. เพื่อรายงานผลการเรียน เปนเกณฑพิจารณาตัดสินการสอบผาน  

 5. เพื่อเปนการประกันคุณภาพของการเรียนการสอน 

 6. เพื่อทราบลําดับท่ีและความสามารถของผูเรียน 

 7. เพื่อใหมีการแขงขันนําไปสูความเปนเลิศ 

 8. เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของวิธีสอน กระบวนการและกิจกรรมท่ีนํามาใช  

 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 

           พิมพา สุวรรณฤทธิ์ (2542: 9) สรุปวา การวัด มีจุดประสงคสรุปได 5 ประการคือ  

 1. เพื่อจัดตําแหนง ( Placement) คือ เพื่อท่ีจะดูวาผูเรียนแตละคนมีความสามารถ  

อยูท่ีตรงระดับไหนของกลุม เปนการบอกศักยภาพของผูเรียน การจัดตําแหนงท่ีใชกันมากมี 2 แบบ 

คือ 1) การคัดเลือก (Selection) จะเปนการวัดเพื่อท่ีจะหาบุคคลใหไดตรงตามคุณลักษณะท่ีตองการ 

อาจจัดเปนประเภท รับ-ไมรับ 2) การจําแนก (Classification) จะเปนการวัดเพื่อใหทราบวาผูถูกวัด

อยูในตําแหนงใดของกลุม เพื่อจําแนกคนออกเปนกลุม ๆ ตามความสามารถท่ีวัดได 

       2. เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) คือ เพื่อท่ีจะดูวาหลังจากท่ีเรียนไปแลวในชวงเวลา

ระยะหน่ึง ผูเรียนมีการพัฒนา หรือเจริญงอกงามมากกวาตอนกอนเรียนเทาใด  

       3. เพื่อวินิจฉัย (Diagnosis) คือ เพื่อท่ีจะดูวาผูเรียนมีความสามารถเดน หรือมีขอดอยใน

ดานในบาง เชน การวินิจฉัยเพื่อดูความพรอมของผูเรียนกอนท่ีจะเรียนเร่ืองตอไป หรือการวัดเพื่อ   

ดูวาผูเรียนเกง ออน ในวิชาอะไรบาง 
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       4. เพื่อพยากรณ (Prediction) คือ เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดไปใชทํานาย หรือคาดคะเนวาผูเรียน

แตละคนควรเลือกเรียนอะไรจึงจะประสบความสําเร็จ หรือควรจะเลือกใครทํางานจึงจะเหมาะสม  

            5. เพื่อประเมินคา (Evaluation) คือ เพื่อท่ีจะนําผลจาการวัดไปวิเคราะหหาขอสรุปวาการ

จัดการศึกษาโดยสวนรวมซ่ึงครอบคลุมถึงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการ

จัดบริการตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนไดทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูในระดับไหน เม่ือเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

บรรลุตามจุดมุงหมายสวนพิมพา สุวรรณฤทธิ์  (2542 : 4-5) สรุปวา การประเมินแบบอิงเกณฑ

(Criterian – Referenced Evaluation) เปนการประเมินท่ีจะไมนําผลท่ีไดจากการวัดของแตละคนไป

เปรียบเทียบกับผูอื่น  แตมุงท่ีจะหาวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ  

สําหรับเกณฑ ในท่ีน้ีอาจเรียกไดวาเปนคามาตรฐาน ( Standard) ซ่ึงจะกําหนดโดยนํามาจาก

จุดประสงคของการเรียนการสอน การประเมินผลแบบน้ีจึงเปนการประเมินเพื่อท่ีจะมุงหาคําตอบวา

ผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคหรือไม เพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงระดับความสามารถของบุคคลอื่น

ในกลุมท่ีตั้งไว หรือไมเพียงไร   

นอกจากน้ีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2533: 182) สรุป การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ท่ีปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือประเมินผลกาวหนา(Formative Evaluation) เปนการ

ประเมินผลระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูหรือเม่ือสอนผานไปช่ัวระยะเวลาหน่ึงจบบทเรียน

หรือตอนหน่ึงเพื่อคนหาวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปมากนอยเพียงใด บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

หรือไมเพียงใดผูสอนจัดเน้ือหาประสบการณและวิธีสอนเหมาะสมเพียงใด   

2. เพื่อตัดสินผลการเรียนหรือการประเมินผลสรุป( Summative Evaluation) เปนการ

ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละระยะ เชน ปลายภาค ปลายป เปนตน เพื่อดูวาผูเรียน มี

ผลสัมฤทธิ์เทาใด บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไมและเพื่อตัดสินผลการเรียนวาใครเกงใครออน  

ผานเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม   

สรุปวา การวัดผลแล ะประเมินผลมีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอน การบริหาร         

การจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา เปนกระบวนการท่ีจะตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอน

วาเม่ือสอนจบแลวชวยใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม ถาการวัดผลและประเมินผล

ยังไมเปนไปตามท่ีวางไวผูสอนตองพิจารณาวากระบวนการข้ันตอนใดยังบกพรอง จะแกไขปรับปรุง

อยางไร  

กิ่งแกว เอี่ยมแฉลม (2542 : 33) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ ตามทัศนะของ

นักศึกษา พบวา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญของการเรียนการสอน

เปนองคประกอบอยางหน่ึงของการจัดการศึกษาและทําใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติวาไดผลตรง

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ดังน้ันการวัดผลและประเมินผลจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

การจัดการเรียนการสอนและมีความเกี่ยวโยงกันโดยตลอด นอกจากน้ันการวัดผลการศึกษาจะชวยช้ี

ใหขอบกพรองหรือปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอนกอใหเกิดการแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการเรียน
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การสอนไดผลเต็มท่ี สําหรับสุทธนู ศรีไสย (2538 ค) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลการเรียน

รายวิชาท่ีบริหารการสอนโดยโครงการศึกษาท่ัวไป ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา 

การเรียนรายวิชาท่ีบริหารการสอนโดยโครงการศึกษาท่ัวไปโดยมีวัตถุประสงค  4 ประการ คือ เพื่อ

พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อศึกษาภูมิหลังของนิสิตท่ีเรียน เพื่อประเมิน

สภาพการเรียนของนิสิตในภาพรวมของทุกรายวิชาและเพื่อประเมินผลการเรียนของนิสิตแตละรายวิชา 

โดยในดานวิธีวิจัยใชเคร่ืองมือท่ีเปนแบบวัดและประเมินผลรายวิชาท่ีไดพัฒนาข้ึนมาจากเอกสาร ตํารา 

และงานวิจัยตาง ๆ ไปใหนิสิตทําการประเมินจากน้ันนํามาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงผลการวิจัย

พบวานิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจมากกับวิชาท่ีเรียน โดยตัวแปรท่ีทําใหนิสิตมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ ความสนุกสนานเปนกันเองในขณะเรียน สวน กิติภูมิ มีประดิษฐ (2548 : 145 -154) ไดศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยมีความจําเปนอยางมากท่ีผูสอนจะตอง

กําหนดไวท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป “มนุษยกับสิ่งแวดลอม” และ

รายวิชาอื่น ๆ เพราะนอกจากจะเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีชักนําใหการเรียนการสอนบรรลุตาม

จุดประสงคการศึกษาแลว ยังเปนการงายตอการวัดและประเมินผลดวย ปญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนมาก

สําหรับการกําหนดผลการเรียนรูไวกอนคือ ผูสอนไมสามารถผสมผสานผลการเรียนทุก ๆ ขอได

ตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน แตท้ังน้ีผูสอนจะตองกําหนดนํ้าหนักของผลการเรียนรู

แตละขอวาจะมีความเหมาะสมท่ีจะสอดแทรกลงไปในเน้ือหาเร่ืองใดโดยพยายามควบคุมใหผลการ

เรียนรูบังเกิดข้ึนแกผูเรียนใหมากท่ีสุด ถาพุทธิพิสัยและจิตพิสัยของบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษา  

ไมเกิดข้ึนอยางถูกตองและชัดเจน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ

ของพวกเขาในอนาคต ก็คงจะตองพบกับความสูญเสียอยางรายแรงและผลท่ีจะติดตามมาคงไมพน

การยกความผิดท้ังหมดใหกับระบบการศึกษาท่ีเขาไปมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณคาชีวิตมนุษย  

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของ 

            มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานมากกวา 100 ป  มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยกวา

จะมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน เร่ิมท่ีโรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย 

โดยเปนคณะหน่ึงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจึงสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

จนกระท่ังป พ.ศ. 2512 จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีความเปนมา

โดยสังเขปดังน้ี (มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552: ออนไลน) ป พ.ศ.2429  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะคอมมิตี้จัดสราง

โรงพยาบาล และ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหเปนทุน คณะคอมมิตี้  ขอพระราชทาน

ท่ีดินสวนหน่ึงของวังหลัง ซ่ึงรางอยูตั้งแต รัชกาลท่ี 3 มาเปนท่ีสรางโรงพยาบาลแหงแรกแลวเสร็จ 

ในป พ.ศ. 2431 ไดเสด็จพระราชดําเนินเปดโรงพยาบาลและพระราชทานนามวาโรงพยาบาลศิริราช 

ในปพ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนแพทยข้ึน 
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ณ โรงศิริราชพยาบาล และปพ.ศ. 2436  ตั้งช่ือโรงเรียนแพทยวา " โรงเรียนแพทยากร " ป พ.ศ. 2443 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปดตึก

โรงเรียนแพทย และพระราชทานนามโรงเรียนแพทยากรใหมวา โรงเรียนราชแพทยาลัย ปพ.ศ. 2460  

รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เปน "คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" ซ่ึงตอมาเปลี่ยน

ช่ือเปน “คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล” ป พ.ศ. 2486 ไดสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

โดยแยกคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  

คณะสัตวแพทยศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตั้งเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร อยูใน

สังกัดกระทรวงการวิทยาศาสตร ตลอดจนบริการประชาชน ผูปวยไข (จากราชกิจจานุเบกษา 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2508 เลม 82 ตอนท่ี 61 หนา 604) ตอมาปพ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ  โดยจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยข้ึนใหม เรียกวา  

"มหาวิทยาลัยมหิดล" มีขอบเขตดําเนินงานกวางขวางย่ิงข้ึน ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม "มหิดล"  อันเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปนช่ือมหาวิทยาลัยแทนช่ือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเดิม 

(จากราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 1 มีนาคม 2512 เลมท่ี 86 ตอนท่ี 17) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมี

หนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี คณะ 14 คณะ สถาบัน 8 สถาบัน สํานัก 4 สํานัก  

ศูนย 3 ศูนย และ 6 วิทยาลัยนอกจากน้ียังมีสถาบันสมทบอีก 20 แหง หนวยงานตาง ๆ ท่ีสังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยูในพื้นท่ี 3 พื้นท่ี คือ 

1. พื้นท่ีเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 72 ไร เปนท่ีตั้งของคณะแพทยศาสตร  

ศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทยและคณะพยาบาลศาสตร 

2. พื้นท่ีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีประมาณ 198 ไร แบงเปน 3 บริเวณคือ  

บริเวณถนนศรีอยุธยาเปนท่ีตั่งของคณะเภสัชศาสตร บริเวณถนนพระราม 6 เปนท่ีตั้งของ         

คณะวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักคอมพิวเตอร ศูนยตรวจสอบสาร

ตองหามในนักกีฬา สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู คณะสาธารณสุขศาสตร         

คณะเวชศาสตรเขตรอน โครงการศูนยทดสอบวัคซีน และคณะทันตแพทยศาสตร    

3. พื้นท่ีตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีเน้ือท่ี 1,239 ไร   1 งาน  

61 ตารางวา เปนท่ีตั้งของ  สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย นอกจากน้ี

มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานท่ีตั้งภายนอกมหาวิทยาลัยคือวิทยาลัยการจัดการอยู 2 แหง คือ 

เลขท่ี 18 ช้ัน 4 อาคาร 2 อาคารไทยพาณิชยปารคพลาซา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

และ เลขท่ี 183 ช้ัน 13 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการขยายการจัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาค 3 แหง  ใน 3 จังหวัด คือ 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอํานาจเจริญ และ สถาบันสมทบ 20 แหง ดังน้ี คือ    

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
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วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

จักรีรัช  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดชลบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

 

คําขวัญ พึงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

ปรัชญา ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช เพื่อประโยชนสุขแกมวล  

                  มนุษยชาติ 

ปณิธาน  ปญญาของแผนดิน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  

พันธกิจ สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรมบนพื้นฐานของ  

                  คุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาต ิ 

 

คานิยม-วัฒนธรรมองคกร 

 M: Mastery  (เปนนายแหงตน) 

 A: Altruism   (มุงผลเพื่อผูอื่น) 

 H: Harmony  (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง) 

  I : Integrity    (ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม) 

 D: Determination (แนวแนทํากลาตัดสินใจ) 

 O: Originnality   (สรางสรรคสิ่งใหม) 

 L: Leadership    (ใฝใจเปนผูนํา)             

 

             การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

             หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล  

 มหาวิทยาลัยมหิดลไดพิจารณาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระดังน้ี 

1. กําหนดใหมีหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวกิต 

2. ปรับปรุงจุดประสงคและเน้ือหาสาระของรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับ

สาระสําคัญของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามแนวทางของพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโต)และ

สอดคลองกับความหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3. จัดใหมีเน้ือหาสาระของวิชาศึกษาท่ัวไปตลอดหลักสูตร โดยจัดใหมีการบูรณาการอยูใน

วิชาชีพ/วิชาเฉพาะอยางชัดเจนหรือจัดเปนรายวิชาใหม 
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4. ใหนักศึกษา ช้ันปท่ี 1 ของทุกหลักสูตร ศึกษากลุมวิชาแกน และกลุมวิชาภาษา        

รวม 16 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังน้ี 

4.1 กลุมวิชาแกนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 7 หนวยกิต ดังน้ี 

4.1.1 มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย  2 หนวยกิต 

 MUGE 101 General Education for Human Development 

4.1.2 มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย   3 หนวยกิต 

MUGE102  Social Studies for Human Development 

4.1.3 มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย  2 หนวยกิต 

MUGE103  Arts and Science for Human Development  

4.2 กลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต ดังน้ี 

          4.2.1 ศศภท 100 ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 หนวยกิต 

                   ARTH100 Art of Using Thai Language in Communication 

      4.2.2 ศศภอ 103-108 ภาอังกฤษระดับ 1-6      6 หนวยกิต 

   AREN 103-108 English  Level  I-VI 

กลุมวิชาแกนจะจัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรศึกษารวมกัน  สวนกลุมวิชาภาษาใหจัดกลุม

นักศึกษาตามความเหมาะสม 

5.  รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนอกเหนือจากกลุมวิชาแกน และวิชาภาษาใหมีหนวยกิตไมนอยกวา  

14 หนวยกิต โดยอาจจัดรายวิชาดังน้ี 

 5.1 จัดทํารายวิชาข้ึนมาใหมใหสอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหาสาระตามท่ีกําหนด

ในขอ 2 โดยตองเสนอใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณากอน 

 5.2 เลือกจากรายวิชาท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลววามีเน้ือหาเขาไดกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ใหเน้ือหาของรายวิชา หรือใหบางสวน

ของเน้ือหาท่ีบูรณาการอยูในรายวิชาสอดคลองกับสาระสําคัญของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปการพิจารณา

วาเน้ือหารายวิชาใดหรือสวนใดถือเปนได หรือ ไม ใหใชการเทียบเคียงเน้ือหาสาระท่ีมีการบูรณาการ

เน้ือหาวิชาชีพ/วิชาเฉพาะกับวิชาศึกษาท่ัวไป คิดหนวยกิตสวนวิชาศึกษาท่ัวไปจากจํานวนช่ัวโมง   

ท่ีใชในการสอน เน้ือหาสาระสวนบูรณาการน้ัน ตามหลักเกณฑการคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 

สําหรับเน้ือหากลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ  

กําหนดใหครอบคลุมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดวยน้ัน เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เม่ือคร้ังยังเปนทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนไววาใหมีรายวิชาท่ี

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ประมาณ 9-12 หนวยกิต ดังน้ันมหาวิทยาลัย

จึงกําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีใกลเคียงดังน้ี 

6. หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/

วิชาเฉพาะ ซ่ึงทุกหลักสูตรมีรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันมากกวา 10 หนวยกิต    

ใหคิดหนวยกิตสวนท่ีถือวาครอบคลุมอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดไมเกิน 10 หนวยกิต 
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7. หลักสูตรท่ีไมมีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ มีนอย ใหพิจารณาเลือก

รายวิชาท่ีคณะวิทยาศาสตร จัดทําข้ึนมา สําหรับหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร หรือจัดทํารายวิชาข้ึน   

มาใหม 

  ทวี เลาหพันธ และเอื้อพงศ จตุรธํารง สรุป แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา มมศท 101 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ปการศึกษา 2551 ซ่ึงเปนรายวิชาแกนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไวดังน้ี (เอกสารสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551: ไมปรากฏเลขหนา) 

 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามแนวทางของ

มหาวิทยาลัยมหิดลตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเปนอยางมาก  กลาวคือ 

 - มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเรียนรายวิชา

ของหมวดศึกษาท่ัวไปรวมกัน  โดยคละนักศึกษาทุกหลักสูตรในหองเรียนแตละหองเพื่อใหนักศึกษา

ไดรูจักคุนเคยกันกวางขวางข้ึน โดยนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของแตละปการศึกษาประมาณ 3,500 คน  

จะแบงหองเรียนออกเปน 18 หอง ๆ ละประมาณ 195 คน จํานวน 3 วัน วันละ 6 หอง  ซ่ึงแตละหอง

จะมีนักศึกษาทุกหลักสูตรโดยจะจัดการเรียนการสอนในวันอังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร(ชวงบาย)    

 - มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  การสอนแตละ

คาบจึงมีการประชุมกลุมยอยสลับกับกลุมใหญ ดังน้ันการสอนแตละหองจึงตองใชอาจารย

คอนขางมากคือ มีอาจารยผูสอนอยูประจําหอง ประมาณ 7-8 ทาน รวมประมาณ 130 -140 คน  

โดยใหทุกคณะสงอาจารยมาชวยสอน  อาจารยแตละคณะ / วิทยาลัย กระจายไปอยูในแตละหอง  

 - เม่ือตองใชอาจารยจํานวนมาก การเตรียมอาจารยจึงตองกระทําอยางจริงจัง  มีการจัด

ประชุม สัมมนากันหลายคร้ัง และตองทําแผนการสอนอยางละเอียด รวมท้ังมีการประชุมทบทวนกอน

การสอนทุกคร้ัง 

 - การนําเสนอผลงานในคาบสุดทายของรายวิชา มมศท 101 มีโครงงานนําเสนอถึง 234 

โครงงาน ดังน้ันจึงตองเตรียมการคอนขางมาก ท้ังการจัดพิมพโปสเตอรใหนักศึกษา การจัดสถานท่ี 

และบอรดสําหรับแสดงผลงาน การจัดทีมอาจารยผูประเมินผลงาน เปนตน  

 2. ความรวมมือรวมใจของคณาจารย และการสนับสนุนจากผูบริหารเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีกําหนดได ความรวมมือรวมใจดังกลาว

นอกจากจะมีข้ึนเพราะคณาจารยเห็นวาเปนงานสวนรวมของมหาวิทยาลัยแลว ยังเปนเพราะ

คณาจารยเห็นวาเน้ือหาสาระท่ีจะสอนมีคุณคามากตอนักศึกษา นอกจากน้ี การท่ีคณาจารยจากทุกคณะ

มาชวยกันสอนยังมีผลพลอยไดท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ อาจารยตางคณะตางสาขาวิชามีความ   

สนิทสนมคุนเคยกันมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความรวมมือกันทํางานดานอื่น ๆ ตอไปในอนาคต  
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 3. การประเมินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2550 โดยภาพรวมนักศึกษาสวนใหญ 

ประมาณรอยละ 80 ประเมินวาอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก สวนท่ีเหลือประเมินอยูในระดับพอใช

ถึงไมดีเพราะเน้ือหาสาระสวนใหญเปนเร่ืองท่ีทราบกันอยูแลว นอกจากน้ีนักศึกษายังใหขอเสนอแนะ

หลายอยางท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนา

คณาจารยท่ีชวยกันสอนเพื่อพิจารณาเน้ือหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนซ่ึงไดนํามาใชในปตอมา                 

 นอกจากน้ีทวี เลาหพันธ และเอื้อพงศ จตุรธํารง ไดสรุป รายละเอียดการจัดการเรียน    

การสอนวิชา มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ไวดังน้ี  

การจัดการเรียนการสอนวิชา มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย มี 45 ช่ัวโมง 

แบงเปน  2 สวน    

สวนท่ี 1 มี  6 คาบเปนสาระสําคัญของความเปนบัณฑิต หรือ มนุษยท่ีสมบูรณ สวนท่ี 2 

อีก 10 คาบ ใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมท่ีแสดงถึงการมีจิตสํานึกตอสังคม และนําเสนอโครงงาน

ในชวงปลายปการศึกษาโดยการนําเสนอดวยโปสเตอร และการนําเสนอดวยปากเปลา การจัดการ

เรียน การสอนหลักการและสาระสําคัญในสวนแรกมี 6 คาบ ๆ ละ 3-4 ช่ัวโมง ทุกคาบจะเนนการ        

มีสวนรวมของนักศึกษา โดยเปนการบรรยายแบบปฏิสัมพันธ  สลับกับการทํางานกลุมยอยเพื่อ

วิเคราะหเหตุการณ ปญหาท่ีหยิบยกข้ึนมาเปนกรณีศึกษาและการนําเสนอความเห็นของกลุม  

สวนท่ี 2 การทําโครงงานกลุมของรายวิชา มมศท 101 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาได

รวมกันทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางคุณสมบัติของบัณฑิตตามจุดมุงหมายของหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป โดยนักศึกษาจะตองบูรณาการ หลักการ แนวทางและความรูท่ีไดจากการรายวิชา รวมท้ัง

การศึกษาขอมูลความรูเพิ่มเติม และการแสดงศักยภาพในการทํางานรวมกันระหวาง นักศึกษาการ

บริหารเวลา การติดตอเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ การทําสื่อ และการนําเสนออยางมีประสิทธิผลซ่ึง

มหาวิทยาลัยคาดวากิจกรรมน้ีจะเปนเวทีเบ้ืองตนใหนักศึกษาไดฝกไดแสดงศักยภาพในดานตาง ๆ  

เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณตอไป  

สรุปวาการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะการจัดแบบ

บังคับบางวิชาและใหเลือกบางวิชา กําหนดกลุมวิชาแกนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนแบบบังคับรวม  

มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาทุกคนเรียนเหมือนกัน จํานวน 7 หนวยกิต และกลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

จัดกลุมใหนักศึกษาเรียนตามความเหมาะสม  สวนท่ีเหลือเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนอกเหนือจาก

กลุมวิชาแกน และวิชาภาษา  เปนรายวิชาท่ีครอบคลุมเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

จํานวนไมนอยกวา 14 หนวยกิต โดยนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาแตละหลักสูตรกําหนด และ

ตามความสนใจวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีตองศึกษาจํานวนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 30 หนวยกิต นอกจากน้ี 

ในการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 2 รูปแบบ 

คือ 1) การบริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยคณาจารยจากภาควิชา/

คณะ และผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของ เปนกรรมการและมีรองอธิการบดีฝายการศึกษา เปนประธานและ 

มีหนวยงานกองบริหารการศึกษาทําหนาท่ีดานธุรการ ดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไป ในรายวิชาแกนท่ีมีการบูรณาการรายวิชาใหม เชน วิชาการศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย 
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2) การบริหารโดยภาควิชาหรือ คณะในรายวิชาท่ีคณะกําหนดใหเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมี

จุดประสงคและเน้ือหาสาระของรายวิชาสอดคลองกับจุดประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป ตามเกณฑของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยภาควิชา / คณะตองเสนอรายวิชาใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

พิจารณากอน สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันสมทบน้ันสถาบันสมทบ

ดําเนินการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันเอง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจะเห็นไดวาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปเปน

องคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนตอการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา

นอกเหนือจากความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ เพราะเปนวิชาท่ีมุงพัฒนา

ความเปนมนุษยใหสมบูรณ มีความรูกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง ผูอื่น และสังคม มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม สามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีทักษะในการประกอบอาชีพและ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมได  อยางมีความสุข ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดการเรียน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ           

มีศักยภาพ เพื่อเสริมสรางความเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณมีความรูคูคุณธรรม 

  
 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  การกําหนดประชากรและการเลือก

กลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2  

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน  5,044 คน    

 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1  และช้ันปท่ี 2  

ท่ีศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 770 คน ไดมาโดยการใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับ

ศึกษาสัดสวนประชากรของศิริชัย กาญจนวาส,ี ทวีวัฒน ปตยานนท และ ดิเรก ศรีสุโข (2547: 132)  

ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 99 แลวเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน ( Stratified  

Random Sampling)โดยมีกลุมสาขาวิชาเปนระดับช้ัน (Strata) และมีนักศึกษาแตละคนเปนหนวย 

การสุมดังแสดงในตาราง 1   
 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 

กลุมสาขาวิชา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง(คน) 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

  คณะเภสัชศาสตร  

  คณะทันตแพทยศาสตร 

  คณะพยาบาลศาสตร  

  คณะเทคนิคการแพทย  

  คณะสาธารณสุขศาสตร   

  คณะสัตวแพทยศาสตร 

  คณะกายภาพบําบัด 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา         

                                     รวม 

 

588 

 340 

234 

228 

564 

310 

385 

  90 

232 

86       

     3,057 

 

90 

52 

36 

35 

86 

47 

59 

14 

36 

13 

468  
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ตาราง  1 (ตอ) 
 

กลุมสาขาวิชา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  คณะวิทยาศาสตร 

  คณะวิศวกรรมศาสตร     

  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

                                      รวม 

 

515 

787 

140 

1,442 

 

79 

120 

21 

220 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรีสาขาการ      

  จัดการและวิทยาลัยการจัดการ  

  วิทยาลัยศาสนศึกษา  

  คณะศิลปศาสตร                           

                                 รวม                             

 

199 

 

153 

193 

545 

 

30 

 

23 

29 

82 

                            รวมท้ังสิ้น 5,044 5,044 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1. ศึกษาแนวคิด และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเน้ือหา  

ในการสรางแบบสอบถามใหสมบูรณครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวิธีการสราง

แบบสอบถามของไลเคิรท (Likert's Scales) 

 3. นําขอมูลจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหาร

จัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล 

จํานวน 53 ขอ  

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อปรับปรุง

แกไขและสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง

ดานเน้ือหาตลอดจนภาษาท่ีใชแลวนํามาแกไขปรับปรุง 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาแกไข และนําเสนอตอ

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังแลวทําการแกไขปรับปรุง 

 6. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try – out) กับนักศึกษา 

จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชวิธีการหาคา 27% ของกลุมสูง และ 27% 

ของกลุมต่ํา ใชการทดสอบที (t - test) วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ เลือกขอท่ีมีคาทีตั้งแต 

1.761 มาเปนขอคําถามสําหรับการวิจัย ไดขอคําถาม จํานวน 53 ขอ 
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 7. หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิแอลฟาของ ครอนบาค 

(Cronbach. 1971: 161) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ .99  

 8. นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหความเช่ือม่ันแลวเสนอคณะกรรมการควบคุม 

ปริญญานิพนธ ตรวจสอบขอความเห็นเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

  

ลักษณะของเคร่ืองมือ  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยแบงออกเปน 2 ตอน 

ดังน้ี 

            ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป และกลุม

สาขาวิชา       

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ 

14 ขอ ดานหลักสูตร  13 ขอ ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 13 ขอ  ดานการวัดผลและ

ประเมินผล 13 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และในตอนทาย

ของแบบสอบถามแตละดานจะมีคําถามปลายเปด(Open – Ended)  

 ผูวิจัยกําหนดคานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี  

 5  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด  

 4  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในระดับมาก  

 3  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในระดับปานกลาง  

 2  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในระดับนอย  

 1  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด  

 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย  มีดังน้ี 

4.51- 5.00 หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 3.51- 4.50  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี 

                                       มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมมาก 

 2.51- 3.50  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี                                      

      มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมปานกลาง  

 1.51- 2.50  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  

                                       มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมนอย  

            1.00-1.50   หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี                        

                       มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงถึงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดลในการขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือใหนักศึกษาท่ีศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหิดลตอบแบบสอบถาม  

 2. นําแบบสอบถาม ไปแจกใหแกนักศึกษาและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืน  

ตามเวลาท่ีกําหนด  

 3. รวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม

ช่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 770 ฉบับไดรับคืนจํานวน 700 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.90     

แลวนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล 
  

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและประมวลผล โดยใช

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป และกลุมสาขาวิชา  วิเคราะห

โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ   

    2. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดลใน 4 ดาน ไดแก 

ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ ดานการวัดผล

และประเมินผล โดยรวมและในแตละดาน  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย( Mean) และคา

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 

 3. ตามความมุงหมายของการวิจัยขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและใน

แตละดานจําแนกตาม เพศ ช้ันป วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) และกลุมสาขาวิชา วิเคราะห

โดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')  

 4. ขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปด นํามาพิจารณารวบรวมขอคิดเห็น เสนอผล

การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเพื่อใชประกอบในการอภิปรายผลการวิจัย   
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

         การวิจัยคร้ังน้ีมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก  

  1.1 คาความถี่ 

  1. 2 คารอยละ  

  1.3 คาเฉลี่ย  

  1.4 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก  

  2.1 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ ( Discrimination Power) 

โดยการใชการทดสอบที ( t-test) (Ferguson. 1981: 180) 

  2.2 หาคาความเช่ือม่ัน ( Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficient) ของครอนบาค ( Cronbach. 1984: 161) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  

  3.1 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบที 

(t-test for Independent Group) (Ferguson. 1981: 178) 

  3.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดย

วิธีของเชฟเฟ (Scheffe' Method) (Ferguson. 1981: 308) 
 

 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
   

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n  แทน จํานวน ของนักศึกษา ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

  x   แทน คาเฉลี่ย ( Mean) 

  S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  df  แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ ( Degrees of Freedom) 

  SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Sum of Squares) 

  MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Mean Squares) 

  t  แทน คาท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 

  F  แทน คาท่ีใชพิจารณาใน F- distribution 

  p  แทน  คาความนาจะเปนท่ีคาสถิติทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 

  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ผูวิจัยได

นําเสนอเปน 4 ตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่            

และหาคารอยละ  

 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก  ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดาน

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล  โดยรวมและในแตละดาน 

โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ และช้ันป

ท่ีศึกษา วิเคราะหโดยใชการทดสอบที สําหรับกลุมสาขาวิชา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  

  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน ไดแก  ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร 

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล  จากแบบสอบถาม

ปลายเปด ใชวิธีการแจกแจงความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่            

และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2  

 

ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

    ชาย 250 35.70 

    หญิง 450 64.30 

รวม 700 100.00 

2. ช้ันปท่ีกําลังศึกษา   

    ช้ันปท่ี 1 416 59.40 

    ช้ันปท่ี 2 284 40.60 

รวม 700 100.00 

3. กลุมสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา   

    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 424 60.60 

    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 200 28.60 

    กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 76 10.90 

รวม 700 100.00 

 

  จากตาราง 2  แสดงวานักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 64.30) 

เพศชาย (รอยละ 35.70) กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1 (รอยละ 59.40) ช้ันปท่ี 2 (รอยละ 40.60) สําหรับ

กลุมสาขาวิชากําลังศึกษาอยูในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (รอยละ 60.60) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (รอยละ 28.60) และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (รอยละ 10.90) ตามลําดับ   

   

 

 

 

 

 

 



 38 

 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  4 ดาน  ไดแก  ดานการบริหารจัดการ  ดานหลักสูตร          

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล  โดยรวมและในแตละดาน

โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 - 11 

  

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา 

ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล   

โดยรวมและในแตละดาน 

 

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

นักศึกษา(n=700)  

ระดับความเหมาะสม x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.78 0.56 มาก 

2. ดานหลักสูตร 3.79 0.67 มาก                         

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ    

    สอน   3.75 0.66 

 

มาก 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.66 0.72 มาก 

รวม 3.74 0.59 มาก 

 

 จากตาราง 3  แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน  

 การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ  

 เปนรายขอ 

 

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ดานการบริหารจัดการ 

นักศึกษา 

(n = 700) 
ระดับ            

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

1 การจัดเวลาเรียนมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา 3.63 0.81 มาก 

2   การจัดผูสอนเหมาะสมกับแตละรายวิชา 3.82 0.77 มาก 

3 ในการเรียนการสอนกลุมใหญมีการจัดจํานวนผูสอน

เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
3.83 0.78 มาก 

4   มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนใน

แตละรายวิชา 
3.80 0.88 มาก 

5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแต

ละรายวิชามีความเหมาะสม 
3.71 0.83 มาก 

6  สื่อการสอน  โสต ทัศนูปกรณในแตละรายวิชามีความ

ทันสมัย และใชงานไดดี 
3.93 0.79 มาก 

7  การจัดสถานท่ีเรียนเหมาะสมกับการเรียนในแตละ

รายวิชา 
3.96 0.78 มาก 

8 จํานวนหองเรียนมีเพียงพอกับจํานวนผูเรียนกลุมใหญ

และกลุมยอย 
3.96 0.80 มาก 

9 การจัดกลุมผูเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม 3.84 0.78 มาก 

10 ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 3.91 0.81 มาก 

11 หองสมุดมีหนังสือ  วารสารและสิ่งพิมพเพียงพอตอ

การศึกษาคนควา 
3.75 0.91 มาก 

12 การจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการศึกษา

คนควาในแตละรายวิชา 
3.61 0.97 มาก 

13 เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูเรียน

สามารถติดตอกับเจาหนาท่ีไดอยางสะดวก 
3.51 0.93 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ดานการบริหารจัดการ  

นักศึกษา 

 (n = 700) 
ระดับ                

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

14 การบริหารจัดการท่ัวไปของการเรียนการสอนรายวิชา 

หมวดศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสม 
3.67 0.85 มาก 

  รวม 3.78 0.56 มาก 

 

 จากตาราง  4  แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการมีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน  

     การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
 

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ดานหลักสูตร 

นักศึกษา 

 (n = 700) 
ระดับ        

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

1 กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรชัดเจน 3.99 0.77 มาก 

2   เน้ือหาในแตละรายวิชาเปนไปตามจุดมุงหมายของ

รายวิชาน้ัน ๆ  
3.88 0.79 มาก 

3 เน้ือหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีโลกทัศนกวางไกล  3.88 0.85 มาก 

4   เน้ือหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 
3.96 0.82 มาก 

5 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูและ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตาง ๆ 
3.89 0.80 มาก 

6  เน้ือหารายวิชาแสดงใหเห็นความสัมพันธของรายวิชาท่ี

ศึกษากับศาสตรสาขาอื่น ๆ 
3.75 0.87 มาก 

7  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของผูเรียนได 
3.76 0.86 มาก 

8 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีคุณธรรม

และจริยธรรมของผูเรียน 
3.92 0.83 มาก 

9 จํานวนหนวยกิตเหมาะสมกับเน้ือหาของแตละรายวิชา 3.56 0.95 มาก 

10 เน้ือหาในแตละรายวิชา มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน 3.86 0.84 มาก 

11 เน้ือหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดและแกปญหา 3.84 0.83 มาก 

12  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน 
3.52 1.05 มาก 

13 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนมีความหลาก 

หลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
3.40 1.14 ปานกลาง 

 รวม 3.79 0.67 มาก 
 

  จากตาราง  5  แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวามีความเหมาะสมในระดับเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 13 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอน

มีความหลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ  ท่ีนักศึกษาเห็น วามีความ

เหมาะสมในระดับปานกลาง  
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน 

     การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานวิธีสอนและกิจกรรม 

 การเรียนการสอน เปนรายขอ 

 

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   

นิสิต 

(n = 700) 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

1 ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของรายวิชา

กอนเร่ิมสอน 
3.92 0.82 มาก 

2   ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแต

ละรายวิชา 
3.72 0.83 มาก 

3 ผูสอนใชวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 3.69 0.86 มาก 

4   มีการแนะนําตํารา  แหลงความรูตาง ๆ สําหรับศึกษา

คนควาในแตละรายวิชา 
3.61 0.94 มาก 

5 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษา หรือ ซักถามขอ

สงสัยในประเด็นท่ีไมชัดเจน ไมเขาใจ  
3.86 0.88 มาก 

6  มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 3.87 0.80 มาก 

7  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมใหผูเรียน

เกิดทักษะในการศึกษา คนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
3.72 0.86 มาก 

8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ มี

ประสิทธิภาพ 
3.74 0.88 มาก 

9 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูจากสถานการณจริง 
3.44 1.07 ปานกลาง 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมเร่ือง ความ

รับผิดชอบใหแกผูเรียนอยางเหมาะสม 
3.71 0.84 มาก 

11 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน 
3.84 0.85 มาก 

12 มีการฝกปฏิบัติ หรือฝกทักษะเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสบการณใหแกผูเรียน 
3.76 0.83 มาก 

13 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเน้ือหาวิชา 3.81 0.84 มาก 

 รวม 3.75 0.66 มาก 
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 จากตาราง  6  แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมใน  

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 9 

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสถานการณจริง  ท่ีนักศึกษาเห็นวา

มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

 

ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน    

 การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการวัดผลและ 

 ประเมินผล เปนรายขอ 

 

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ดานการวัดผลและประเมินผล 

นักศึกษา 

(n = 700) 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

1 มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลในการ

เรียนแตละรายวิชาชัดเจน 
3.82 0.90 มาก 

2   มีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและ

ประเมินผลกอนเร่ิมการสอน 
3.73 0.87 มาก 

3 ผูเรียนรับทราบและเขาใจเกณฑการวัดและประเมินผล

การเรียนท่ีผูสอนช้ีแจง 
3.68 0.93 มาก 

4   วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาวิชาท่ี

เรียน 
3.71 0.85 มาก 

5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.76 0.84 มาก 

6  ระบบการประเมินมีความยุติธรรมเช่ือถือได 3.48 1.01 ปานกลาง 

7  ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายในแต

ละรายวิชา 
3.60 0.88 มาก 

8 การนําเสนอความคิดหรือผลงานสามารถวัดความรูของ

ผูเรียนได 
3.67 0.86 มาก 

9 วิธีการใหคะแนนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆเหมาะสม 3.60 0.90 มาก 

10 การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมเน้ือหาวิชาและตรง

ตามวัตถุประสงคของรายวิชาน้ัน ๆ 
3.68 0.86 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

  

ขอ

ท่ี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ดานการวัดผลและประเมินผล 

นักศึกษา 

(n = 700) 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
x  S.D. 

11 วิธีการวัดผลและประเมินผลสามารถวัด ความรู  ความ

เขาใจ และทักษะของผูเรียนได 
3.65 0.89 มาก 

12 มีการนําผลการวัดผลและประเมินผลแจงใหผูเรียนทราบ

เพื่อเปนขอมูลปอนกลับ(Feed Back)ใหแกผูเรียนเพื่อนําไป

พัฒนาตอไป  

3.62 0.96 มาก 

13 การประกาศเกรด / ผลการเรียนเปนไปตามวันและ

เวลาท่ีกําหนด 
3.62 0.97 มาก 

 รวม 3.66 0.72 มาก 

 

 จากตาราง  7  แสดงวานักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล   ดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก          

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุก ขอ ยกเวน ขอ 6 ระบบ          

การประเมินมีความยุติธรรมเช่ือถือได ท่ีนักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน 

 การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน  

 จําแนกตามเพศ     

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

เพศ 

ชาย (n =250 ) หญิง (n =450 ) 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.82 0.59 3.75 0.54 

2. ดานหลักสูตร 3.79 0.70 3.78 0.65 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   3.80 0.69 3.72 0.64 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.70 0.77 3.64 0.69 

รวม 3.78 0.63 3.72 0.57 

 

  จากตาราง 8  แสดงวานักศึกษาชายและหญิงเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและแตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก  
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน 

 การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน 

 จําแนกตามช้ันป  

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

(n =416 ) 

ช้ันปท่ี 2  

(n =284 ) 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.79 0.58 3.76 0.54 

2. ดานหลักสูตร 3.80 0.70 3.76 0.61 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   3.73 0.69 3.76 0.61 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.69 0.73 3.63 0.72 

รวม 3.75 0.62 3.73 0.55 

 

  จากตาราง 9  แสดงวานักศึกษาช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 เห็นวาการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานมีความเหมาะสม

ในระดับมาก  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัด 

 การเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ 

 ในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

 

การจัดการเรียนการสอน 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาขาวิชา  

กลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพ  

(n = 424 ) 

กลุมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

(n =200 ) 

กลุมสังคมศาสตร  

 

 (n =76 ) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.80 0.56 3.77 0.54 3.69 0.63 

2. ดานหลักสูตร 3.78 0.69 3.80 0.62 3.79 0.69 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการ   

    เรียนการสอน   
3.74 0.69 3.75 0.60 3.75 0.68 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.65 0.75 3.70 0.62 3.67 0.80 

รวม 3.74 0.61 3.76 0.54 3.73 0.63 

  

  จากตาราง 1 0   แสดงวานักศึกษากลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร เห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานมีความเหมาะสมในระดับมาก  
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  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามองคประกอบการจัดการเรียนการสอน จําแนก

ตามเพศ ช้ันปท่ีกําลังศึกษา วิเคราะหโดยใชการทดสอบที สวนกลุมสาขาวิชา ใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ

คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ดังแสดงในตาราง 11 - 13 

 

ตาราง 11  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป    

 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ     

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

เพศ 

t p ชาย (n =250 ) หญิง (n =450 ) 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.82 0.59 3.75 0.54 1.56 0.12 

2. ดานหลักสูตร 3.79 0.70 3.78 0.65 0.18 0.86 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน  

    การสอน   
3.80 0.69 3.72 0.64 1.65 0.10 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.70 0.77 3.64 0.69 0.99 0.32 

รวม 3.78 0.63 3.72 0.57 1.18 0.24 

 

  จากตาราง 11  แสดงวานักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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ตาราง 12  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  

 หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามช้ันป  

 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

ช้ันป 

t p 
ช้ันปท่ี 1 

(n =416 ) 

ช้ันปท่ี 2  

(n =284 ) 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดานการบริหารจัดการ 3.79 0.58 3.76 0.54 0.77 0.44 

2. ดานหลักสูตร 3.80 0.70 3.76 0.61 0.79 0.42 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียน  

    การสอน   
3.73 0.69 3.76 0.61 -0.56 0.58 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล 3.69 0.73 3.63 0.72 1.05 0.30 

รวม 3.75 0.62 3.73 0.55 0.57 0.57 

 

  จากตาราง 12  แสดงวานักศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดาน  

ไมแตกตางกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  

 หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

 

การจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS  df  MS F p 

1. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.769 

218.403 

219.172 

2 

697 

699 

0.385 

0.313 

 

1.23 0.29 

2. ดานหลักสูตร ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

0.081 

310.366 

310.447 

2 

697 

699 

0.040 

0.445 

    

0.09 

0.91 

3. ดานวิธีสอนและกิจกรรม 

    การเรียนการสอน   

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.013 

305.200 

305.213 

2 

697 

699 

0.007 

0.438 

    

0.02 

0.99 

4. ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.414 

364.544 

364.958 

2 

697 

699 

0.207 

0.523 

    

0.40 

0.67 

รวม 

ระหวางกลุม

ภายในกลุม 

รวม 

0.057 

244.949 

245.006 

2 

697 

699 

0.028 

0.351 

    

0.82 

0.92 

 

 จากตาราง 13  แสดงวา นักศึกษาท่ีศึกษา ในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ        

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร   มีความคิดเห็นตอ            

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ       

ในแตละดานไมแตกตางกัน  
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีการแจกแจง

ความถี่ และนําเสนอในเชิงบรรยาย ดังแสดงในตาราง 14 

  

ตาราง 14 คาความถี่ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 

 วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร  

 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล  จากแบบสอบถาม 

 ปลายเปด 

        

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ความถี่ของคําตอบ 

(f) 

ดานการบริหารจัดการ  

1. สถานท่ีเรียนกระจัดกระจายและไกลทําใหการเรียนวิชาตอเน่ืองมี 

    ปญหาเขาช้ันเรียนสาย   
10 

2. หองสมุดนาจะมีสื่อการสอนและหนังสือมากกวาน้ี     7 

3. เวลาเรียนบางวิชามากเกินไปทําใหนาเบ่ือ 5 

4. บางวิชาหองเรียนใหญเกินไปทําใหอาจารยดูแลไมท่ัวถึง 4 

5. การเรียนรายวิชาตอเน่ือง(วิชาแกน) ควรจัดเวลาเรียนใหจบภายใน 

   ภาคการศึกษาเดียว 

 

3 

 ดานหลักสูตร  

6. เน้ือหาบางเร่ืองไมทันตอเหตุการณ ควรปรับปรุง       6 

7. ควรจัดหลักสูตรเพื่อมุงเนนไปท่ีความเปนมหิดล จรรยาบรรณของ 

    มนุษย และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมมากกวาน้ี 
        5 

8. เน้ือหาควรเนนเร่ืองจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ         4 

9. เน้ือหามากเกินไปไมนาสนใจ ควรปรับเน้ือหาใหกระชับ เนนเฉพาะ 

    ประเด็นหลัก ๆ    

 

  2 

 10. ควรปรับเน้ือหาใหทันสมัยและเนนวิธีคิดแกปญหานําไปปรับใชใน  

      ชีวิตประจําวัน ไมควรเนนหลักทฤษฎีมากเกินไป            2 

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน    

12. ควรเพิ่มเวลาทํากิจกรรมมากกวาน้ี 8 

13. อยากใหจัดดูงานนอกสถานท่ีเพราะเปนสิ่งท่ีมีประโยชนทําใหได  

      เรียนรูจากสถานการณจริง 

7 
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ตาราง 14 (ตอ)  

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ความถี่ของคําตอบ 

(f) 

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  (ตอ)  

14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนรูจักคิดและเขาใจ  

     กระบวนการทํางานกลุม สงเสริมความสัมพันธของผูเรียนระหวาง  

     คณะและเร่ืองอื่น ๆ 

        7 

15. การสอนและการทํากิจกรรมควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวาน้ี  

      เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
4 

16. ควรมีการฝกทักษะมากกวาน้ี   4 

17. สื่อการสอนนอยและไมชัดเจน 3 

18. นาจะมีสื่อการสอนท่ีแปลกใหมดึงดูดความสนใจ อยากให แทรก    

      รูปภาพใน power point และ upload power point ท่ีอาจารยสอน 

      ข้ึน web site 

2 

     ดานการวัดผลและประเมินผล  

19. ลักษณะการวัดผลและประเมินผลมีความหละหลวม 3 

20. วัตถุประสงคและเกณฑการวัดผลยังไมคอยชัดเจนคะแนนบางสวน 

      ไมตรงตามความเปนจริง 

            3 

21. ควรแจงผลคะแนนการสอบกลางภาค        3 

22. เกณฑการวัดผลไมคอยชัดเจน 2 

23. ขอสอบบางขอไมเหมาะสมวัดความจําอยางเดียว ไมไดวัดความรู  

      ความเขาใจ 

 1 

 

 จากตาราง 14  แสดงวานักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานตางๆ ดังน้ี ดานการบริหารจัดการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีพื้นท่ีกวา 1,200 ไร ตามสภาพท่ีตั้งของแตละคณะซ่ึงบางคร้ัง

สถานท่ีเรียนกระจายอยูตามคณะ ทําใหการเรียนวิชาตอเน่ืองของนักศึกษามีปญหาเขาช้ันเรียนสาย 

หองสมุดนาจะมีสื่อการสอนและหนังสือมากกวาน้ี  เวลาเรียนบางวิชามากเกินไปทําใหนาเบ่ือบางวิชา

หองเรียนขนาดใหญท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก ทําใหอาจารยดูแลไมท่ัวถึง อีกท้ังควรจัดเวลาเรียนจบ

ภายในภาคการศึกษาเดียว  ดานหลักสูตร เน้ือหาบางเร่ืองไมทันตอเหตุการณ ควรปรับปรุงใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง และเปนปจจุบัน  ควรจัดหลักสูตรเพื่อมุงเนนไปท่ีความเปนมหิดล จรรยาบรรณ

ของมนุษย และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมมากกวาน้ี เน้ือหาท่ีสอนดีแตปริมาณมาก
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เกินไปไมนาสนใจ ควรปรับเน้ือหาใหกระชับ เนนเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ปรับเน้ือหาใหทันสมัยและ

เนนวิธีการคิด และแกปญหาไดเพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไมควรเนนหลักทฤษฎีมากเกินไป   

ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเพิ่มเวลาทํากิจกรรมมากกวาน้ีเพื่อฝกทักษะ 

ฝกการคิด วิเคราะห และการแกปญหา อยากใหจัดดูงานนอกสถานท่ีเพราะเปนสิ่งท่ีมีประโยชนทํา

ใหไดเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนรูจักคิดและเขาใจ

กระบวนการทํางานกลุม สงเสริมความสัมพันธของผูเรียนระหวางคณะและเร่ืองอื่น ๆ การสอนและ

การทํากิจกรรมควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวาน้ีเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน  สื่อการสอน

นอยและไมชัดเจนบางคร้ังตัวหนังสือเล็กมองไมชัด  นาจะมีสื่อการสอนท่ีแปลกใหมดึงดูดความสนใจ 

อยากให แทรกรูปภาพใน power point และ upload power point ท่ีอาจารยสอนข้ึน web site ดาน

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ลักษณะการวัดผลและประเมินผลมีความหละหลวม  วัตถุประสงค

และเกณฑการวัดผลยังไมคอยชัดเจนคะแนนบางสวนนักศึกษาคิดวาไมตรงตามความเปนจริง 

เกณฑการวัดผลไมคอยชัดเจน บางวิชาอยากใหมีการวัดผลและประเมินผลแคผานหรือไมผาน        

ไมตองวัดผลเปนระดับเกรด ขอสอบบางขอไมเหมาะสมวัดเฉพาะความจําอยางเดียว ไมไดวัด

ความรูความเขาใจ 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร    

ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล  
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานจําแนกตาม เพศ ช้ันป  

และกลุมสาขาวิชา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 จํานวน 770 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา    

ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผล

และประเมินผล รวมจํานวน 53 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อให

ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ท้ังฉบับเทากับ .99  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

  2 . ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอน  และดานการวัดผลและประเมินผลโดยรวมและในแตละดานโดยการวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ช้ันป 

โดยการทดสอบที (t-test) จําแนกตามตัวแปรกลุมสาขาวิชา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทํา

การทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe' )  
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3. สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดาน

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผลโดยการแจกแจงความถี่และ

นําเสนอในเชิงบรรยาย 

 

สรุปผลการวิจัย     

 จากการศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 1. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  

และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาในแตละ

ดานพบวาทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเชนกัน 

 2. นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  

  3. นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  

 4. นักศึกษากลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

 

การอภิปรายผล 

 1. การศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและในแตละดานพบวามีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 

  1.1 ดานการบริหารจัดการ การท่ีนักศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก 

อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มีภูมิทัศน

ท่ีเปนระเบียบสดช่ืนและสวยงาม และมีตึกเรียนเปนสัดสวน มีการจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับ

จํานวนผูเรียน เพราะบางรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียน  เชน วิชาการศึกษา

ท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย โดยจะมีการคละนักศึกษาทุกหลักสูตรเขามาเรียนรวมกัน ดังน้ันจึงมี

นักศึกษาเรียนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยไดจัดหองขนาดใหญไวรองรับและใหบริการในการเรียน  

การสอน นอกจากน้ีการเรียนการสอนท่ีเปนกลุมยอย มหาวิทยาลัยก็ไดจัดหองเรียนขนาดเล็กไว

ใหบริการ โดยเฉพาะรายวิชาท่ีตองมีการควบคุม ดูแล จากผูสอนอยางใกลชิด เชน วิชาภาษาอังกฤษ 

รวมถึงไดมีการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนการสอน ไดแก การมีหองสมุด
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ท่ีทันสมัยใหบริการ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพตางๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงมี

เทคโนโลยีท่ีชวยในการสืบคนขอมูล มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย และการใหบริการดาน 

สื่อ โสต ทัศนูปกรณ ท่ีอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน เปนตน และท่ีสําคัญอาจารยผูสอน

สวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณ ในการสอน มีการแนะนําและ

กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชา

ศึกษาท่ัวไป ดังท่ี ไพฑูรย สินลารัตน (2550: 150-151) ไดสรุปประเด็นการบริหารงานหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปไววา การใหบริการในดานความสะดวกและความพรอมของการสอน ความสะดวกและ

ความพรอมจะครอบคลุมสิ่งท่ีเปนองคประกอบของการสอน นับแตเร่ือง อาคารสถานท่ีในการสอน 

บริการอุปกรณเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการสอน บริการจัดทําเอกสารตํารา บริการคนควา

หองสมุด บริการจัดหาหนังสือประกอบการสอน  การจัดเวลาท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีจะสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหบรรลุวัตถุประสงค งานวิจัยน้ี

สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย สินลารัตน (2549: 96) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การประเมินหลักสูตรวิชา

ศึกษาท่ัวไปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวา นิสิตมีความเห็นตอการบริหารจัดการท่ีเปนอยูของ

หลักสูตรการศึกษาท่ัวไปในปจจุบันระดับมาก  

  1.2 ดานหลักสูตร  การท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากอาจ

เน่ืองมาจากนักศึกษารับทราบขอมูลรายละเอียดของการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัด

เน้ือหารายวิชาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปแลวทําใหนักศึกษามองเห็นประโยชน

ของการเรียนวิชาดังกลาวท่ีจะเสริมใหการเรียนวิชาชีพสมบูรณข้ึน ซ่ึงเน้ือหาหลักสูตรเนนความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ อยางเชน รายวิชา มมศท 101 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย เปนรายวิชา

แกนท่ีมีการบูรณาการนักศึกษาทุกหลักสูตรตองเรียน การบูรณาการหลักสูตร เน้ือหาวิชา การ

ติดตามผลการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมีสวนสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหบรรลุจุดมุงหมายของ

หลักสูตร และสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดังท่ี เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ และสุนทรี คนเท่ียง (2543: 57-58) กลาววา หลักสูตรท่ีดีควร

มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมความเปนคนสมบูรณท่ีมีความรู  ความเขาใจและมีทักษะชีวิต

และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  นอกจากน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษาเห็นวา จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดให

เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต น้ันมีความเหมาะสมโดยกําหนดใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทุกหลักสูตร

เรียนวิชาแกน จํานวน 7 หนวยกิต และกลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต รวมเปน 16 หนวยกิต 

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเลือกตามความสนใจอีก 

จํานวนจํานวน 14 หนวยกิต รวมปน 30 หนวยกิต ดังงานวิจัยของ สมหวัง พิธิยานุวัฒนและคณะ 

(2544: 2-5) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พบวา หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีท่ีดีควรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและสงเสริมความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มุงเตรียม

ความพรอมดานสติปญญาใหความสําคัญกับทักษะท่ีเปนเคร่ืองมือการเรียนรูในสังคมขาวสาร สงเสริม

การเห็นคุณคาของภูมิปญญาเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่นและมุงพัฒนาความเปนสากล        

เพื่อพัฒนาความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ  งานวิจัยน้ีสอดคลองการวิจัยของ     
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สุรวีย เพียรเพชรเลิศ (2544: 65) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอการจัด 

การเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวานิสิต 

มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา ดานหลักสูตรมีความเหมาะสม

โดยรวมอยูในระดับมาก และ วัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา (2551: 98) ไดทําการศึกษาทัศนะของ

นักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  พบวา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นดวยกับสภาพแวดลอมทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดานหลักสูตรในระดับมาก  

  1.3 ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม

ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากนักศึกษารับทราบวัตถุประสงคและรายละเอียดของแตละรายวิชากอน

ผูสอนเร่ิมสอน ทําใหผูเรียนเขาใจ ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การบรรยาย การสอนเปน

ทีม (Team Teaching) การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกัน  และผูเรียนและ

ผูสอน (Active Learning) การแบงกลุมอภิปราย การสรางสถานการณจําลองมาใหนักศึกษาคิดวิเคราะห 

เนนใหนักศึกษาเขาใจและแกปญหาได การทํากิจกรรมกลุม การทํารายงาน การทําโครงงาน   

การนําเสนอผลงาน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนไมใหเกิดการเบ่ือหนาย และกอใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดี 

เกิดการเรียนรูทํางานเปนทีม แบงงานกันทํา รูจักเสียสละ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

เรียนรูการอยูรวมกันในสังคม กระตุนใหเกิดการศึกษาคนควา พัฒนาศักยภาพใหผูเรียนไดคนควา

หาความรูดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเน้ือหาในแตละรายวิชา  

และฝายกิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานตาง ๆ เชน ดานคุณธรรมจริยธรรม    

ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ดานวินัย ทักษะสังคม วิชาชีพ จิตตปญญาศึกษา และออก

ใบรับรอง (Activity Transcript)ใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนําไปใชประโยชน มุงเนนใหนักศึกษา

สําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาของสังคมตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังท่ี อุทุมพร 

(ทองอุไทย) จามรมาน (2541: 5) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการระบุ

วัตถุประสงคในการสอนของอาจารย และการเรียนของนักศึกษา การระบุเทคนิคการสอนของ

อาจารยและการเรียนของนักศึกษาตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอน สื่อตาง ๆ ชวยใหการเรียน

การสอนประสบความสําเร็จ งานวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย สินลารัตน ( 2549: 73)   

ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตมี

ความเห็นตอวิธีการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีคาดหวังระดับมาก และสุพรรณี  เพชระ (2552: 87) 

ไดศึกษาเร่ือง ทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยา

เขตพัทลุง พบวา  นิสิตมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ดานกระบวนการเรียนการสอน  วามีความเหมาะสมในระดับมาก  แตไม

สอดคลองกับ วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 115) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารยและนิสิต 

พบวา อาจารยมีความเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาเหมาะสมในระดับ ปานกลาง  
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  1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล  นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก     

อาจเน่ืองมาจากผูสอนไดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและประเมินผล รูปแบบการวัดผล 

การประเมินผลแบบอิงเกณฑหรืออิงกลุมใหนักศึกษารับทราบกอนเร่ิมสอน เชน บางวิชาไมมีการสอบ 

มีการวัดผลและประเมินผลโดย การใหคะแนนการเขาช้ันเรียน การเขารวมกิจกรรมกลุม การทํา

รายงาน การทําโครงงานแลวนําเสนอหนาช้ัน การอภิปรายและปฏิบัติในช้ันเรียน วิธีการวัดผล

สอดคลองกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน  รวมถึงวิธีการใหคะแนนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยาง

เหมาะสม และกําหนดเกณฑการวัดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในบางรายวิชานักศึกษาเสนอใหวัดผล

และประเมินผลเปน ผาน หรือไมผานไมตองวัดผลเปนระดับเกรด การนําผลการวัดผลและประเมินผลแจง

ใหผูเรียนทราบเพื่อเปนขอมูลปอนกลับน้ัน นักศึกษาเห็นวาการประกาศคะแนนของการสอบกลาง

ภาคจะเปนประโยชนแกนักศึกษาในการแกไขและปรับวิธีการศึกษาเลาเรียน หากผลการประเมินไม

เปนท่ีพึงพอใจ การวัดผลและประเมินผลจะเปนขอมูลยอนกลับท่ีเปนประโยชนแกผูเรียนและผูสอน 

ช้ีจุดท่ีบกพรองเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล ดังท่ี ไพศาล 

หวังพานิช (2543: 54-55) กลาววาผูสอนควรดําเนินการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ มีคุณธรรม 

เปนธรรมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและการสอน 

ซ่ึงสอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน (2541: 13) ท่ีกลาววา การวัดผลของอาจารยตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการสอนและหาเทคนิคการสอน การวัดผลเปนการใหขอมูลยอนกลับสูท้ังตัวผูเรียน

และอาจารยวามีขอบกพรองในดานใดเพื่อปรับปรุงเปนระยะ ๆ งานวิจัยน้ีสอดคลองกับการวิจัยของ 

มณี ชางเผือก (2539: 63) ท่ีไดศึกษา เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปในหลักสูตร

ปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามทัศนะของอาจารยและนักศึกษา พบวานักศึกษา  

มีทัศนะวาการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏกลุม

รัตนโกสินทรดานการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนโดยสวนรวมเหมาะสมมาก และ

สอดคลองกับ นารี รมยนุกูล (2547: 109) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา

ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดานการวัดและประเมินผล 

นักศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก และ อรทัย บุญชวย (2542: 68) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร

วิชาการของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการวัดและประเมินผลเปนรายขอวามีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใน

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ช้ันป 

และกลุมสาขาวิชาพบวา 

  2.1 นักศึกษาชายและหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป

ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไป

ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว อาจเน่ืองมาจากผูเรียนไดศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกันโดยไมจํากัดเพศ  

นักศึกษาชายและหญิงทุกคนตองเขาเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตภาคและ
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แตละปการศึกษา สามารถเลือกวิชาศึกษาท่ัวไปไดบางตามความสนใจตามหนวยกิตท่ีหลักสูตร

กําหนดไดรับการถายทอดและศึกษาเรียนรูจากผูสอนคนเดียวกันหรือกลุมวิชาเดียวกัน ไดรับบริการ

และการอํานวยความสะดวกจากผูสอนและเจาหนาท่ีท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกัน 

การเขาช้ันเรียน การทํากิจกรรมการเรียนการสอน การแบงกลุมทํากิจกรรม ทํารายงาน โครงงาน 

การนําเสนองาน การฝกทักษะประสบการณในลักษณะเดียวกัน ทุกคนมีโอกาสและสิทธิ์ในการเขา

รวมเทาเทียมกัน  ดังน้ันเพศจึงมิใชตัวแปรท่ีมีอิทธิพลใหความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการ

สอนแตกตางกัน ดังท่ี โสภาพรรณ ตันตยาคม และสมบัติ วัจนะสาลิกากุล (2523: 71) กลาววาท้ัง

ชายและหญิงไดรับการอบรมและปฏิบัติคลายคลึงกันมีโอกาสในการแสดงออกเทากันจึงสงผลให

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงผลงานวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวัฒนา ชินพันธ (2548: 66) 

ท่ีไดศึกษาเร่ือง การศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาการ

การศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวานักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะตอการ

เรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาการการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรวม

และแตละดานไมแตกตางกัน และ ธวัลรัตน พลเจริญ (2546: 78) ไดทําการศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมี

ตอการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จําแนกตามเพศ พบวานิสิตชายและนิสิตหญิงมีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนสาขาสาขาวิชา

ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทุกดานและในแตละดาน

ไมแตกตางกันเชนกัน 

  2.2 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน     

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการบริหาร

จัดการดานการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษา การจัดสภาพแวดลอม รวมถึงการจัดปจจัย

เกื้อหนุนการเรียนการสอนตางๆ ในมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับนักศึกษาช้ันปท่ี1 และช้ันปท่ี 2 

เปนนักศึกษาท่ีเขามาตอเน่ืองกันจึงไดสัมผัสสิ่งแวดลอมและรับประสบการณตาง ๆ ท่ีเหมือนหรือ

ใกลเคียงกัน และนักศึกษาดังกลาวขางตนเปนผูท่ีมีอายุและวัยใกลเคียงกันจึงมักมีความชอบ       

ความไมชอบ ความเห็นไมแตกตางกัน ดังท่ี สุพัตรา สุภาพ (2541: 41) กลาววา นิสิตท่ีมีอายุอยู

ในชวงวัยรุนตอนปลาย คือชวงอายุ 17-22 ป เปนวัยท่ีใกลเคียงกัน จึงมีความคิดเห็น ความรูสึก 

ความรับผิดชอบ  ความสนใจ  ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณคลายคลึงกัน  ซ่ึงผลงานวิจัยน้ี

สอดคลองกับงานวิจัยของ สนทยา สาลี ( 2546: 63) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของอาจารยและ

นักศึกษาสถาบันราชภัฏท่ีมีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการสืบคน

สารนิเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบวานักศึกษาท่ีเรียนในช้ันปตางกันมีความคิดเห็นตอการจัด   

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนโดยรวมไมแตกตางกัน  
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  2.3 นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแตดานไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีศึกษาในกลุมสาขาวิชา

ตางกันแตตองเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปตามจํานวนหนวยกิตท่ีแตละหลักสูตรกําหนด หลักการ วิธีการ

จัดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แมวาสาขาตางกันแตจัดกลุมเรียนคละทุกสาขาในแตละหอง 

การจัดผูสอนกลุมเดียวกัน การสอน การจัดกิจกรรมภายในหองเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การสอบ การวัดผล การใหคะแนน การอํานวยความสะดวก การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการศึกษา

เรียนรูเหมือนกัน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ มุงใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความรอบรูกวาง

ขวาง คิดเปน แกปญหาเปน เขาใจความสัมพันธระหวางตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม ดังน้ันการ

ไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนทําให

นักศึกษาสาขาตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ดังท่ี วิชัย ดิสสระ  (2535: 103) กลาววาการ

จัดการเรียนการสอนควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ีระบบการเรียนการสอนท่ีเนนความแตกตางของแตละ

บุคคล จําเปนตองอาศัยกลวิธีการเรียนการสอนหลาย  ๆรูปแบบอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการเรียน

การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุทัศนัยน  ขอมธิดา  

(2552: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา

การปกครองทองถิ่น ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  

พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนระดับ

อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  และไมสอดคลองกับ 

อรวัฒนา ชินพันธ (2548: 70) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอน

ระบบกลุมใหญวิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาใน

สาขาวิชาตางกันมีทัศนะตอการเรียนการสอนระบบกลุมใหญวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและแตละดานแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ดานการบริหารจัดการ จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม

ในระดับมาก เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสงเสริมสนับสนุนการเรียน

การสอนและสนองตอบความตองการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนปจจัยท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน สถานท่ีเรียนและหองเรียนใหเหมาะสม  หองสมุดใหบริการ ตํารา วารสาร  

สิ่งพิมพ แหลงสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีชวยในการสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว และทันสมัย  
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 2. ดานหลักสูตร จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวาโดยรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก ยกเวนในขอท่ีวารายวิชามีความหลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ

สนใจน้ันมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เพื่อใหการจัดการดานหลักสูตรมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานดูแลและประสานงานการจัดรายวิชาในหลักสูตร

วิชาศึกษาท่ัวไป การปรับ/สรางเน้ือหารายวิชาใหเพื่อเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตรวิชา

ศึกษาท่ัวไป ควรมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอยทุก ๆ 5 ป ปรับเน้ือหา

หลักสูตรใหทันสมัย เปนปจจุบัน มีความหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตาม

ความสนใจ 

 3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษามีความเห็นวาโดยรวมมีความเหมาะสม

ในระดับมาก  ยกเวนในขอ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก

สถานการณจริงนักศึกษาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง  มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนการจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาใฝศึกษาหาความรูอยางอิสระ จัดใหมีการคนควาหาความรู 

พัฒนาความคิด เนนความเขาใจ เกิดปญญาสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับความรูความชํานาญ  

ในวิชาชีพเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม ดังน้ันเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะและประสบการณและการจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียน    

ท่ีจะไดเรียนรูจากสถานการณจริง 

 4. ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษามีความเห็นวาโดยรวมเหมาะสมในระดับมาก 

ยกเวนในขอท่ีระบบประเมินมีความยุติธรรมเช่ือถือไดนักศึกษาเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 

และในการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาแบบกลุมในหองเรียนซ่ึงนักศึกษาเห็นวาไมยุติธรรม 

และบางรายวิชามีการประเมินหลายแบบ ดังน้ันมหาวิทยาลัย ควรจัดอบรมใหผูสอนมีความรู  

เทคนิคและวิธีประเมินกําหนดเกณฑมาตรฐานเดียวกันเพื่อความยุติธรรม อีกท้ังควรมีการพิจารณา 

ตรวจสอบ และทบทวนเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลและประเมินผลจากผลของการประเมินในแตละป

การศึกษา เพื่อกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสมและชัดเจน รวมถึงการประชุม 

สัมมนาเพื่อสื่อสารใหอาจารยผูสอนเขาใจ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ของหลักสูตรวิชาศึกษา

ท่ัวไปเน่ืองจากมีความแตกตางกัน มีปญหาและขอจํากัดตางกัน ดังน้ันควรศึกษาวิจัยเฉพาะในแตละ

รายวิชาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 2. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของหลักสูตร

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปในรายวิชาแกนท่ีเปนรายวิชาตอเน่ือง 

4. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันป 4 ป 5 และป 6 เกี่ยวกับผลท่ีไดรับจากการ

เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แบบสอบถามเรื่อง  
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

------------------------------------- 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม  
 1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ใน 4 ดาน คือ  ดานการบริหาร
จัดการ  ดานหลักสูตร  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   และดานการวัดผลและ
ประเมินผล    
 2. กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับน้ีตามความคิดเห็นของทาน และขอขอบคุณอยางสูงท่ีให
ความรวมมือ  ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเปนขอมูลสําหรับ ผูบริหาร  อาจารย และ ผูเกี่ยวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน    ดังน้ี 
                          
ตอนที่ 1  :  สอบถามขอมูลขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
 
คําชี้แจง      โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน                   
                     
 1.   เพศ  

           ชาย          หญิง 
 
2. ช้ันปท่ี ทานกําลังศึกษาอยู 
 

            ช้ันปท่ี 1               ช้ันปท่ี 2 
              

3. คณะ/วิทยาลัย ท่ีกําลังศึกษา 
 

 1. แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล      
   2. แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
 3. ทันตแพทยศาสตร    
   4. เภสัชศาสตร             
 5. พยาบาลศาสตร       
   6. สัตวแพทยศาสตร     
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 7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
   8. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
  9. เทคนิคการแพทย      
   10. กายภาพบําบัด       
 11. สาธารณสุขศาสตร      
   12. วิศวกรรมศาสตร       
 13. วิทยาศาสตร               
   14. การจัดการ                
 15. ศาสนศึกษา                
 16. ศิลปศาสตร 
 

ตอนที่ 2  :  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปริญญาตรีใน 4 ดาน  คือ  1. ดานการบริหารจัดการ  2. ดานหลักสูตร           
3. ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   4. ดานการวัดผลและประเมินผล   
และในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะมีคําถามปลายเปด(Open Ended) 
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
คําชี้แจง      โปรดอานขอความในแบบสอบถามแลวทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองทางขวามือท่ี 
                 ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียวเทาน้ัน  โดยพิจารณา  
              จากคานํ้าหนัก คะแนน  ดังน้ี 
 
   คะแนน  5   หมายถึง   ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวมากท่ีสุด  
    คะแนน  4   หมายถึง   ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวมาก  
   คะแนน  3   หมายถึง   ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวปานกลาง  
   คะแนน  2   หมายถึง   ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวนอย  
   คะแนน  1   หมายถึง   ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวนอยท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

ที่ 

 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

เห็น

ดวย

นอย

ที่สุด 

1 

 

1 

ดานการบริหารจัดการ 

การจัดเวลาเรียนมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา 

     

2 การจัดผูสอนเหมาะสมกับแตละรายวิชา      

3 ในการเรียนการสอนกลุมใหญมีการจัดจํานวนผูสอน

เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

     

4 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแตละ

รายวิชา 

     

5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนในแตละ

รายวิชามีความเหมาะสม 

     

6 สื่อการสอน  โสต ทัศนูปกรณในแตละรายวิชามีความ

ทันสมัย และใชงานไดดี 

     

7 การจัดสถานท่ีเรียนเหมาะสมกับการเรียนในแตละรายวิชา      

8 จํานวนหองเรียนมีเพียงพอกับจํานวนผูเรียนกลุมใหญและ

กลุมยอย 

     

9 การจัดกลุมผูเรียนในแตละรายวิชามีความเหมาะสม      

10 ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน      

11 หองสมุดมีหนังสือ  วารสารและสิ่งพิมพเพียงพอตอ

การศึกษาคนควา 

     

12 การจัดเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการศึกษาคนควา

ในแตละรายวิชา 

     

13 เมื่อมีขอสงสัยเก่ียวกับการเรียนการสอนผูเรียนสามารถ

ติดตอกับเจาหนาท่ีไดอยางสะดวก 

     

14 การบริหารจัดการท่ัวไปของการเรียนการสอนรายวิชา 

หมวดศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสม 

     

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   

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

................................................................................................................................................................ 
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ที่ 

 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ 

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

                 ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

เห็น

ดวย

นอย

ที่สุด 

1 

 

15 

ดานหลักสูตร 

กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรชัดเจน 

     

16 เนื้อหาในแตละรายวิชาเปนไปตามจุดมุงหมายของรายวิชา

นั้น  ๆ  

     

17 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีโลกทัศนกวางไกล       

18 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

     

19 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูและเขาใจ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมดานตาง ๆ 

     

20 เนื้อหารายวิชาแสดงใหเห็นความสัมพันธของรายวิชาท่ี

ศึกษากับศาสตรสาขาอ่ืน ๆ 

     

21 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ของผูเรียนได 

     

22 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมของผูเรียน 

     

23 จํานวนหนวยกิตเหมาะสมกับเนื้อหาของแตละรายวิชา      

24 เนื้อหาในแตละรายวิชา มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน      

25 เนื้อหารายวิชาสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดและแกปญหา      

26 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน 

     

27 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนมีความ

หลากหลายใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

     

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ    

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ที่ 

 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ 

หลักสูตรปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 
5 

เห็น

ดวย

มาก 

 
4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 
3 

เห็น

ดวย

นอย 

 
2 

เห็น

ดวย

นอย

ที่สุด 
1 

 

28 

ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของรายวิชากอน

เริ่มสอน 

     

29 ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแตละ

รายวิชา 

     

30 ผูสอนใชวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน      

31 มีการแนะนําตํารา  แหลงความรูตาง ๆ สําหรับศึกษา

คนควาในแตละรายวิชา 

     

32 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนปรึกษา หรือ ซักถามขอสงสัยใน

ประเด็นท่ีไมชัดเจน ไมเขาใจ  

     

33 มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

34 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการศึกษา คนควาและเรียนรูดวยตนเอง 

     

35 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ มีประสิทธิภาพ      

36 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูจากสถานการณจริง 

     

37 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมเรื่อง ความ

รับผิดชอบใหแกผูเรียนอยางเหมาะสม 

     

38 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน 

     

39 มีการฝกปฏิบัติ หรือฝกทักษะเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสบการณใหแกผูเรียน 

     

40 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา      

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

................................................................................................................................................................ 
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ที่ 

 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไ 

หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 
5 

เห็น

ดวย

มาก 

 
4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 
3 

เห็น

ดวย

นอย 

 
2 

เห็น

ดวย

นอย

ที่สุด 
1 

 

41 

ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลในการเรียน

แตละรายวิชาชัดเจน 

     

42 มีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑการวัดผลและ

ประเมินผลกอนเริ่มการสอน 

     

43 ผูเรียนรับทราบและเขาใจเกณฑการวัดและประเมินผลการ

เรียนท่ีผูสอนชี้แจง 

     

44 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน      

45 การวัดผลและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของวิชาศึกษาท่ัวไป 

     

46 ระบบการประเมินมีความยุติธรรมเชื่อถือได      

47 ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายในแตละ

รายวิชา 

     

48 การนําเสนอความคิดหรือผลงานสามารถวัดความรูของ

ผูเรียนได 

     

49 วิธีการใหคะแนนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆเหมาะสม      

50 การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาและตรงตาม

วัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ 

     

51 วิธีการวัดผลและประเมินผลสามารถวัด ความรู  ความเขาใจ 

และทักษะของผูเรียนได 

     

52 มีการนําผลการวัดผลและประเมินผลแจงใหผูเรียนทราบเพื่อ

เปนขอมูลปอนกลับ(Feed Back)ใหแกผูเรียนเพื่อนําไปพัฒนา

ตอไป  

     

53 การประกาศเกรด / ผลการเรียนเปนไปตามวันและเวลาท่ี

กําหนด 

     

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ    

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และ 

หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบแบบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 
1.  ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงศ            อาจารยประจําภาควิชาการอุดมศึกษา  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

2. ดร. อุไร จักตรีมงคล             อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและ                

                                                             จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี   อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย  

      มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



79 
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  
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ภาคผนวก  ง  

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับและ 

คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม  
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1. คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ.99 

2. คาอํานาจจําแนก(t) ของแบบสอบถามรายขอ 
 

ขอท่ี คาอํานาจจําแนก(t)  ขอท่ี คาอํานาจจําแนก(t)  

 ดานบริหารจัดการ  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 2.750 28 2.986 

2 2.546 29 3.837 

3 3.101 30 3.767 

4 1.941 31 3.795 

5 3.334 32 3.162 

6 3.113 33 3.742 

7 2.346 34 2.762 

8 2.366 35 2.688 

9 2.646 36 3.035 

10 2.729 37 3.564 

11 3.194 38 4.615 

12 2.546 39 2.714 

13 2.198 40 3.564 

14 2.075  ดานการวัดผลและประเมินผล 

 ดานหลักสูตร 41 4.366 

15 2.018 42 4.638 

16 3.035 43 3.989 

17 2.925 44 2.986 

18 3.325 45 3.360 

19 2.139 46 2.986 

20 3.121 47 4.704 

21 2.688 48 3.052 

22 3.121 49 2.614 

23 2.494 50 2.546 

24 3.384 51 3.972 

25 2.346 52 2.925 

26 2.464 53 2.868 

27 3.564   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล    นาง จันทิพร  ยะบุญวัน  

วัน เดือน ปเกิด   14 กันยายน 2502 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  55/211 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง 

     จังหวัดนนทบุรี 11110 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน นักวิชาการศึกษา  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

      

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2527   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  
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