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 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจาก

ผู้เรียนในลําดับต้นๆ ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  เน่ืองจากหลักสูตรมีความโดดเด่น มีความน่าสนใจ มีความ

เป็นอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาจารย์ผู้สอน รายวิชาของหลักสูตรซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของหลักสูตร

เนื่องจากมีการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินเข้าด้วยกัน  นับว่าเป็นการบูรณาการ

องค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านออกมาเป็นรายวิชาของหลักสูตรได้อย่างน่าสนใจ  นอกจากน้ี หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับจากผู้เรียนและตลาดแรงงานในด้านความทันสมัย ความเป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ด้วยเหตุน้ี  ผู้ศึกษาจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน เน่ืองจากกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นกระบวนการที่สําคัญมาก

ที่สุดกระบวนการหน่ึงในการขับเคล่ือนให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน และมีความรู้ความชํานาญทางเศรษฐศาสตร์การเงินในระดับสูง ไปปฏิบัติงาน 

ในสาขาอาชีพต่างๆ ในภาคการเงิน เพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาบัณฑิต ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 ผู้ศึกษาในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  จึงได้ทําการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรดังกล่าวโดยมีการเทียบเคียงกับทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากนักทฤษฎีและนักพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญ ได้แก่ Taba  และวิชัย วงษ์ใหญ่ 

นอกจากน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบและกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรโดยการเทียบเคียงทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการออกแบบหลักสูตรให้มี

ความโดดเด่น น่าสนใจ และสะท้อนต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานได้อย่างสูงสุด 

 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การศึกษาวิเคราะห์น้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอ่ืนๆ ในด้านการดําเนินการที่เป็นระบบระเบียบ 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ

ความมีคุณภาพของหลักสูตรต่อไป 

          จิตติมา  เดียงไธสง 
                ผู้จัดทํา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นคณะหน่ึงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีการเปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายหลักสูตร โดยแรกเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท

เพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ จนกระทั่ง

ในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งแรก เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในขณะน้ัน   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจยังคงดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังมีการเปิดสอนภาคพิเศษครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 เพ่ือเป็นการเปิด

โอกาสให้กับผู้สนใจที่ต้องทํางานและไม่สามารถเรียนในภาคปกติได้  ในปี พ.ศ. 2547 คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตที่

มีความรู้ความสามารถในการช่วยพัฒนาประเทศต่อไป  ปัจจุบันคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการเปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)  และ Master of Economics Program (English Program) 2) หลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) 3) หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (หลักสูตรภาษาไทย) 4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรภาษาไทย) และ Master of Economics Program in 

Economics and Management (English Program) และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 

ได้แก่ Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรหน่ึงของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่มีการเปิดสอนในปี พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีคุณธรรมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรธุรกิจในภาคการเงินและภาคการผลิตอ่ืนได้ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

จํานวน 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยเน้นการปรับปรุงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทาง

การเงิน และเคร่ืองมือวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกลไกการทํางาน

ของระบบเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานท่ีต้องการมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะสาขา

มากข้ึน    และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีการ



2 

ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยเพ่ิมสาขาวิชาเอก 2 สาขาวิชาเอก คือ วิเคราะห์การลงทุน และการวางแผน

การเงิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตในเส้นทางวิชาชีพนักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลก 

ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตอบสนองต่อสภาพสังคมและภาคธุรกิจการเงินไทยที่กําลังเติบโตในยุคเศรษฐกิจใหม่ 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกจาก

จะดําเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

แล้วน้ัน  กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

ก็เป็นหัวใจสําคัญในการทําให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานท้ังจากภาครัฐและเอกชน  ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจที่จะวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้สนใจ

สมัครเรียนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ว่าใช้กระบวนการใดและตรงกับ

แนวคิดหรือทฤษฎีของนักทฤษฎีท่านใดบ้าง  จึงทําให้หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน  ยังคงได้รับความสนใจจากผู้สมัครเรียนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน 

และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 

ในการศึกษาวิเคราะห์น้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  เพ่ือศึกษาว่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเลือกใช้

กระบวนการใดบ้างในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงิน และสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีของนักทฤษฎีท่านใดบ้าง จึงทําให้หลักสูตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เป้าหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน  เน้ือหาของหลักสูตรมีความน่าสนใจ มีความทันสมัย  ตรงตามความ

คาดหวังของผู้เรียนและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงินในครั้งต่อไป 

1.3.2  สามารถนํากระบวนการไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญา

โทและระดับปริญญาเอกของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

1.3.3  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการพัฒนา

หลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์น้ี  มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของนักทฤษฎี 

Hilda Taba (1962)  แนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523) และ ทฤษฎีการเรียนรู้

ของ Bloom (1956)  

 

1.5  นิยามศพัท์เฉพาะ 

  หลักสูตร  หมายถึง โครงการหรือแผนข้อกําหนดที่กําหนดหลักการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

การเรียนรู้ โครงสร้าง เน้ือหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและการเกิด

การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

 การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทั้งในด้านการวางจุดหมาย 

การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่

กําหนดในหลักสูตร หรือ การจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การกําหนดกรอบแนวคิดและหลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้องค์ประกอบของหลักสูตรที่นําไปใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ELO  ย่อมาจาก Expected Learning Outcomes หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 LO ย่อมาจาก Learning Outcomes หมายถึง ผลการเรียนรู้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคดิและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงินน้ี ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิเคราะห์จากทฤษฎี แนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง

ใน  5 ประเด็นหลัก  ดังต่อไปน้ี 

 2.1  ความหมายของหลักสูตร 

 2.2  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 2.3  ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 2.4  ลักษณะหลักสูตรที่ดี 

 2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1  ความหมายหลักสูตร 

 กาญจนา  คุณารักษ์ (2540) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า คือ โครงการหรือแผนข้อกําหนด

อันประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวัสดุต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกัตบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน 

 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน หมายถึง เส้นทางที่ใช้ว่ิง

แข่งขัน เน่ืองจากเป้าหมายของหลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสบ

ความสําเร็จในการดํารงชีวิต  ดังน้ัน  ความหมายของหลักสูตรที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบัน คือ มวล

ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เน้ือหาสาระ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   

จากคําจํากัดความข้างต้นซึ่งเป็นแนวคิดของนักการศึกษาไทยมีความสอดคล้องกับความหมายของ

หลักสูตรซึ่งนักทฤษฎีที่สําคัญนิยามไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 

 ฮิลดา ทาบา (Taba 1962) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้น เพ่ือระบุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้  

 โบแชมพ์ (Beauchamp 1981) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นศาสตร์สาขาหน่ึง

ซึ่งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและวิธีใช้  นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีขอบเขตข้อกําหนดเก่ียวกับการ

เรียนการสอนที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ 
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 เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส (Saylor, Alexander and Lewis 1981) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง

แผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคคลที่ได้รับการศึกษา 

 โอลิวา (Oliva 1992) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง แผนงานหรือโครงการที่จัดประสบการณ์ทั้งหมด

ให้แก่ผู้เรียน โดยแผนงานต่างๆ จะถูกกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีขอบเขตกว้างขวาง หลากหลาย เพ่ือเป็น

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ดังน้ัน หลักสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit) เป็นรายวิชา 

(Course) หรือเป็นรายวิชาย่อย (Sequence of Courses) ทั้งน้ี แผนงานหรือโครงการทางการศึกษาดังกล่าว 

อาจจัดขึ้นได้ทั้งในและนอกช้ันเรียน ภายใต้การบริหารและดําเนินงานของสถานศึกษา 

 จากนิยามความหมายของหลักสูตรจากทั้งนักการศึกษาและนักทฤษฎีต่างๆ จึงสามารถสรุปได้ว่า 

หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผนข้อกําหนดที่กําหนดหลักการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

โครงสร้าง เน้ือหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งอาจจัดขึ้นได้ทั้งในและนอกช้ันเรียนที่จะพัฒนา

ความสามารถและการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารและ

ดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.2  ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 

 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2525) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า คือ การพยายาม

วางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายที่กําหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การกําหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การปรับปรุงตํารา

แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่างๆ การวัดและการประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข และ

การให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการ

บริการและการบริหารหลักสูตร 

 สันต์  ธรรมบํารุง (2527) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) จะมี

ความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ต้ังแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้

สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ 2 ลักษณะ คือ 1) การทํา

หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และ 2) เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็น

พ้ืนฐานอยู่เลย 

 การพัฒนาหลักสูตรตามท่ีนักการศึกษาไทยหลายท่านได้ให้คํานิยามไว้ดังกล่าวข้างต้น  มีความหมาย

สอดคล้องกับคํานิยามการพัฒนาหลักสูตรที่นักทฤษฎีต่างๆ ได้กล่าวไว้ ดังต่อไปน้ี 
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 ฮิลดา ทาบา (Taba 1962) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

หลักสูตรเดิมให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอน การวัดผลและ

การประเมินอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายอันใหม่ที่วางไว้  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระบบ หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้ังแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ  โดยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรน้ีจะมีผลกระทบ

ทางด้านความคิดและความรู้สึกของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  นอกจากน้ี ทาบายังให้ความหมายของการปรับปรุง

หลักสูตรว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วน โดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร 

 กู๊ด (Good 1973) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 1) การปรับปรุงหลักสูตร เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหน่ึง เพ่ือให้เหมาะกับการเรียน

และระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอนรวมท้ังประมวลผล  2) การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ 

 เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส (Saylor, Alexander and Lewis 1974) กล่าวว่า การพัฒนา

หลักสูตรหมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตร

เดิมอยู่ก่อน  การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืนสําหรับนักเรียนด้วย 

 ดังน้ัน  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจากคํานิยามท่ีนักการศึกษาและนักทฤษฎีต่างๆ ได้กล่าวไว้

สามารถสรุปได้ว่า  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นทั้งในด้านการวางจุดหมาย การจัดเน้ือหา

วิชาการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลอื่นๆ เพ่ือให้บรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร หรือ การจัดทําหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน 

2.3  ทฤษฎี แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 เมื่อเราทราบถึงคําจํากัดความหรือคํานิยามความหมายของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรแล้วน้ัน 

จึงนําไปสู่การดําเนินการหาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดย โบแชมพ์ (Beauchamp 

1981) ได้เสนอทฤษฎีหลักสูตรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design 

Theories) และ 2) ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร (Engineering Theories)  รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1)  ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories)  กล่าวคือ การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 

Design) เป็นการจัดส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของหลักสูตร อันได้แก่ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ กิจกรรม

การเรียนรู้ และการประเมินผล  ดังน้ัน องค์ประกอบที่จะต้องเขียนไว้ในเอกสารหลักสูตรมี 4 ประการ คือ 

เน้ือหาสาระและวิธีการจัด จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ  แนวทางการนําหลักสูตรไปใช้สู่การเรียน 

การสอน และการประเมินผล 
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แผนภาพที่ 1  แบบจําลองทฤษฎีการออกแบบหลักสูตรของ Beauchamp 

 

 2)  ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร (Engineering Theories) หมายถึง กระบวนการทุกอย่างที่จําเป็นใน

การทําให้ระบบหลักสูตรเกิดขึ้นในโรงเรียน ได้แก่ การสร้างหรือการจัดทําหลักสูตร การใช้หลักสูตร การ

ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรและการประเมินระบบหลักสูตร  หลักสูตรที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์ถึงผู้เรียนได้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการบริหาร รูปแบบการปฏิบัติการ รูปแบบการสาธิต 

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานสําหรับการกําหนดหลัก ซึ่งจะช่วยการ

บริหารงานหลักสูตรให้มีหลักเกณฑ์ หลักการ และระบบมากย่ิงขึ้น เช่น การสร้างหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

และการประเมินหลักสูตร การจัดบุคลากรเก่ียวกับหลักสูตร  การทําให้องค์ประกอบของหลักสูตรที่จะนําไปใช้

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2  แบบจําลองทฤษฎีการออกแบบหลักสูตรและทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตรของ Beauchamp 

จุดประสงค ์

เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรยีนการสอน 

การประเมินผล 

ทฤษฎีมานุษยวิทยา ทฤษฎีสังคมศาสตร์ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

ทฤษฎี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทฤษฎี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

ทฤษฎี 
ศึกษาศาสตร ์

ทฤษฎี 
นิติศาสตร์ 

ทฤษฎี 
แพทยศาสตร์ 

ทฤษฎี 
การบริหาร 

ทฤษฎี 
การแนะแนว 

ทฤษฎี 
หลักสูตร 

ทฤษฎี 
การเรียนการสอน 

ทฤษฎี 
การประเมินผล 

ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร 
(Design Theories) 

ทฤษฎีวิศวกรรมหลักสูตร 
(Engineering Theories) 
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 ทฤษฎีหลักสูตรของ Beauchamp มีความสอดคล้องกับรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม

แนวคิดและทฤษฎีของนักทฤษฎีหลายท่าน อาทิเช่น Tyler  Taba  และ Oliva เป็นต้น 

 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler 1949) มุ่งเน้นการตอบคําถามที่เป็น

พ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 1) มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาจะต้องกําหนดให้ผู้เรียน  

2) มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ี

กําหนดไว้ 3) จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ และ 4) จะ

ประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสินใจได้ว่า บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  

โดย Tyler (1949 อ้างถึงใน ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2540 : 8) เน้นว่า คําถามทั้ง 4 ข้อต้องเรียงลําดับ

กันลงมา ดังน้ัน การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นขั้นที่สําคัญที่สุด เพราะคําตอบอีก 3 ข้อที่เหลือน้ัน ขึ้นอยู่กับ

จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler เป็นไปตามลําดับขั้น โดยอาศัย

แหล่งกําเนิดข้อมูลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 3 แหล่งด้วยกัน คือ 1) ศึกษาจากสังคม 2) ศึกษาจากผู้เรียน 

และ 3) ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นแผนภาพดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

แผนภาพที่ 3  แบบจําลองรปูแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 

จุดประสงค์ท่ัวไปชั่วคราว 

แหล่ง : ผู้เรียน แหล่ง : สังคม แหล่ง : วิชา 

กรองเชิงปรัชญาทางการศึกษา กรองเชิงปรัชญาทางการศึกษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีถูกต้อง 

คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

จัดโครงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

ควบคุมประสบการณ์การเรียนรู้ 

ประเมินผลของประสบการณ์การเรียนรู้ 
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 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ฮิลดา ทาบา (Taba 1962) มีลักษณะการเรียงลําดับ

จากล่างขึ้นบน (Grass Roots Approach) ซึ่งจะแตกต่างจาก Tyler ที่เน้นความสําคัญของการเรียงลําดับจาก

บนลงล่าง โดย Taba เช่ือว่า หลักสูตรควรให้ผู้ทําหน้าที่สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 

8 ขั้นตอนด้วยกัน (Taba 1962 อ้างถึงใน ฉ่ํา เช้ืออินทร์, Online) ดังต่อไปน้ี 

 ขั้นที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ 

และความจําเป็นต่างๆ ของสังคม 

 ขั้นที่ 2  กําหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) และกําหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน

หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว 

 ขั้นที่ 3  เลือกเน้ือหาสาระ (Selection of Content) ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถ

ของผู้เรียน และยังต้องมีความเช่ือถือได้ 

 ขั้นที่ 4  จัดรวบรวมเน้ือหาสาระ (Organization of Content) และจัดลําดับเน้ือหาโดยคํานึงถึงความ

ต่อเน่ือง ความยากง่ายของเน้ือหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 

 ขั้นที่ 5  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) ผู้สอนหรือผู้ที่

เก่ียวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 ขั้นที่ 6  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) โดยคํานึงถึงเน้ือหา

สาระและความต่อเน่ือง    

 ขั้นที่ 7  กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of What to Evaluate 

and of the Ways and Means of Doing it) คือ การตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร เพ่ือตรวจสอบผลว่า

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ และกําหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร  

 ขั้นที่ 8  การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร (Checking for Balance and Sequence) เป็น

การตรวจว่า กรอบโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันระหว่างจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการ

เรียนการสอน และการวัดประเมินผลหรือไม่ 

 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
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แผนภาพที่ 4 แบบจําลองรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 

 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา (Oliva 1992)  มีความสอดคล้องกับ Tyler และ 

Taba โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอน

อย่างเป็นขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 12 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 ขั้นที่ 1  กําหนดปรัชญา จุดหมายการศึกษา และความเช่ือเก่ียวกับการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 2   วิเคราะห์ความจําเป็นของผู้เรียนและสังคม 

 ขั้นที่ 3  และ ขั้นที่ 4  กําหนดวัตถุประสงค์ที่ได้จากขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2  

 ขั้นที่ 5  การบริหารและและนําหลักสูตรไปใช้ 

 ขั้นที่ 6 และ ขั้นที่ 7  การเพ่ิมระดับจุดหมายของการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 8  การเลือกกลวิธีการสอน 

 ขั้นที่ 9  การเลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรียน 

 ขั้นที่ 10  การดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

การสํารวจความต้องการ 

การกําหนดจุดมุ่งหมาย 

การเลือกเน้ือหา 

การจัดลําดับเน้ือหาวิชา 

การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจดัลําดับประสบการณ์การเรียนรู ้

กําหนดสิง่ท่ีจะประเมินและวิธีการประเมิน 

ความสมดุลและ 
ความสอดคล้อง 
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 ขั้นที่ 11  เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 12  การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 แบบจําลองรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 

  

 สําหรับนักการศึกษาไทย วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523 : 10) ได้เสนอแนวคิดรูปแบบและกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรซึ่งเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร และ มคอ.3 รายละเอียดวิชา  

โดยสรุปได้ดังน้ี 

 1)  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้าง และการออกแบบ

หลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยปรึกษาหารือกับ

ผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสมํ่าเสมอ 

 2)  ยกร่างเน้ือหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา โดยปรึกษา

จากผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กําหนด

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน ทําบันทึกการสอน ผลิต

สื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 

การบริหารและ 
นําหลักสูตรไปใช้ 

จุดหมายการสอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ กําหนดปรัชญา 

จุดหมายการศึกษา 
และความเชื่อเก่ียวกับ 
การเรียนรู้ 

ความต้องการเฉพาะ 
ของผู้เรียน 

ความต้องการเฉพาะ 
ของสังคม 

ความต้องการด้าน 
วิชาการ 

ความต้องการ 
ของผู้เรียน 

ความต้องการ 
ของสังคม 

การเลือก 
กลวิธีการสอน 

การเลือก 
วิธีการ
ประเมินผล
ก่อนเรียน 

ดําเนินการ 
จัดการเรียน
การสอน 

การเลือก 
วิธีการ
ประเมินผล
หลังเรียน 

การประเมิน 
การสอน 

การประเมิน 
หลักสูตร 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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 3)  นําหลักสูตรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานําร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้หลักสูตรใหม่) 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทําการแก้ไขปรับปรุง โดยปรึกษาหารือ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา 

 4)  อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ เพ่ือจะได้ใช้

หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมท้ังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่

เก่ียวข้องทราบ 

 5)  นําหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประกาศใช้หลักสูตร สนับสนุนให้ผู้บริหารและ

ผู้สอนนําหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่มี 4 ประการ คือ 

 5.1)  การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ จัดทําวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตร สื่อและ

อุปกรณ์การสอนที่จําเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 5.2)  ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่างๆ เริ่มต้ังแต่

อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 

และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 

 5.3)  การสอน  เป็นหน้าที่ของผู้สอนประจําการทั่วไป ที่จะต้องดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 5.4)  การประเมินผล เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งจะต้อง

ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

 จากการเสนอแนวคิดดังกล่าว รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย  วงษ์ใหญ่  จึง

สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



13 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

กําหนดจุดมุ่งหมายหลักการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 

ยกร่างเนื้อหาสาระ วางแผนการสอน 
สร้างสื่อการเรียน และคู่มือผู้สอน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/เสนอข้อคิดเห็น 

ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 

อบรมผู้สอนเพ่ือใช้หลักสูตร 

การบริหารและบริการหลักสูตร 

การปฏิบัติการสอน 

การประเมินผล 

สภาพปัญหา 
และความต้องการของสังคม 

กลุ่ม รายวิชา หน่วย 

ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ 

กิจกรรมการเรียน 

กลุ่ม รายบุคคล 

การประเมินผล 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6  แบบจําลองรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษ์ใหญ ่

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ เบนจามิน  บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ก็มีความสําคัญต่อ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจากมีความเช่ือว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนต้องกําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้ผู้สอนกําหนดและจัดกิจกรรมการ

เรียน รวมทั้งวัดประเมินผลได้อย่างถูกต้อง โดยจําแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) พุทธิพิสัย 

2) ทักษะพิสัย และ 3) เจตพิสัย 

1)  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ การเรียนรู้พฤติกรรมด้านสมอง เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ

สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นความสามารถทางสติปัญญา โดยพฤติกรรมพุทธิพิสัย แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 
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 1.1)  ความรู้ความจํา ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ต่างๆ จากการท่ีได้รับรู้ไว้

และระลึกถึงสิ่งน้ันได้เมื่อต้องการ 

 1.2)  ความเข้าใจ  เป็นความสามารถในการจับใจความสําคัญของส่ือ และสามารถแสดง

ออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือการกระทําอ่ืนๆ 

 1.3)  การนําความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการแก้ไข

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถนําไปใช้ได้ 

 1.4)  การวิเคราะห์  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ 

ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่สําคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เก่ียวข้องกัน ความสามารถ

ในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

 1.5)  การสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อยๆ เข้าเป็นเรื่องราว

เดียวกันได้อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้

ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานข้ึนใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในแบบที่เป็นรปูแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

 1.6)  การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเก่ียวกับคุณค่าของสิ่ง

ต่างๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องน้ันๆ หรือ

อาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7  แบบจําลองทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) ของ Bloom  

 

 

Evaluation 

Synthesis 

Analysis 

Application 

Comprehension 

Knowledge 
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 2)  จิตพิสัย (Affective Domain) คือ การเรียนรู้พฤติกรรมด้านจิตใจ เช่น ค่านิยม ความรู้สึก ความ

ซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านน้ีอาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังน้ัน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทําให้

พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ โดยพฤติกรรมย่อยๆ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  2.1)  การรับรู้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่ง

เป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของส่ิงเร้าน้ันว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก

ที่เกิดขึ้น 

  2.2)  การตอบสนอง เป็นการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจ

ต่อสิ่งเร้าน้ัน ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 

  2.3)  การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือใน

คุณค่าน้ันๆ หรือปฏิบัติตามในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง จนกลายเป็นความเช่ือ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งน้ัน 

  2.4)  การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ 

ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับ อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 

  2.5)  บุคลิกภาพ การนําค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจําตัว ให้ประพฤติ

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรมด้านน้ีจะเก่ียวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก

สิ่งแวดล้อมแล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่างๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนา

ต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน โดยแต่คนจะรู้ดีรู้ช่ัวอย่างไรน้ัน ก็

เป็นผลของพฤติกรรมด้านน้ี 

 3)  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ การเรียนรู้พฤติกรรมด้านกล้ามเน้ือประสาท ซึ่งแสดง

ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ชํานิชํานาญ และแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและ

คุณภาพของงานเป็นตัวช้ีระดับของทักษะ โดยพฤติกรรมย่อยๆ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

  3.1)  การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบ

ที่สนใจ 

  3.2)  กระทําตามแบบ หรือเคร่ืองช้ีแนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตน

สนใจและพยายามทําซ้ํา เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

ข้อแนะนํา 

  3.3)  การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่อง

ช้ีแนะ เมื่อได้กระทําซ้ําแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
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  3.4)  การกระทําอย่างต่อเน่ือง หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเอง จะกระทําตาม

รูปแบบน้ันอย่างต่อเน่ืองจนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การท่ีผู้เรียนเกิด

ทักษะได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทําอย่างสมํ่าเสมอ 

  3.5)  การกระทําได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเน่ืองจนสามารถ

ปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 

 สําหรับกระบวนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ น้ัน  ผู้ศึกษามุ่งวิเคราะห์จากแนวคิด Grass Roots Approach จํานวน 8 ขั้น 

ของนักทฤษฎี Taba (1962) ซึ่งเน้นให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย และแนวคิดของวิชัย วงศ์ใหญ่ 

(2523) ซึ่งเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

มาเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) 

ของ Bloom (1956)  จํานวน  6 ระดับ ได้แก่ 1) ความรู้ที่เกิดจากความจํา (Knowledge) 2) ความเข้าใจ 

(Comprehension) 3) การประยุกต์ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ 

(Synthesis) 6) การประเมินค่า (Evaluation) ผู้ศึกษามุ่งวิเคราะห์การนําทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบรายละเอียดหลักสูตร และความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 

2.4  ลักษณะหลักสูตรที่ดี 

 สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546 : 19-20) ได้ให้แง่คิดลักษณะของหลักสูตรที่ดีไว้ในหนังสือ “แนวคิดพ้ืนฐาน การสร้าง

และการพัฒนาหลักสูตร” ว่า หลักสูตรเป็นแนวทางสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ลักษณะของหลักสูตรที่ดี

จะนําไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษา กล่าวโดยสรุปดังน้ี 

 1)  ควรต้ังอยู่บนรากฐานของการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา 

ธรรมชาติของการเรียนรู้ และต้ังอยู่บนรากฐานของความจริง สามารถนําไปปฏิบัติได้ 

 2)  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชีวิตประจําวันของผู้เรียน โดยมุ่งให้เห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวม มีความเสียสละ มีความรู้สึกช่ืนชม มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย

และเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของชาติ 

 3)  ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาและพัฒนาการของผู้เรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับวัย 

 4)  เน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียน ให้มีความเจริญงอกงามหลายๆ ด้าน ตลอดจน

การส่งเสริมทักษะเบ้ืองต้นที่จําเป็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาและต้องจัดประสบการณ์ที่มีความหมาย

ให้กับชีวิตของผู้เรียน 

 5)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะและเจตคติ อันจะก่อให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคม 
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 6)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ความริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ในการดําเนินชีวิต 

 7)  มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 

 8)  มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือทราบข้อบกพร่องในอันที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 

  เดชพงษ์  อุ่นชาติ (2555) ได้กล่าวถึง ลักษณะของหลักสูตรที่ดี ซึ่งมีความหมายที่สอดคล้องกับแนวคิด

ของ สุนีย์ ภู่พันธ์ ดังน้ี 

 1)  ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

 2)  ตามตามลักษณะของพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ 

 3)  ตรงตามลักษณะของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของชาติ 

 4)  มีเน้ือหาสาระการสอนบริบูรณ์ เพียงพอต่อการช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น และมีพัฒนาการใน

ทุกด้าน 

 5)  สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของผู้เรียน 

 6)  ความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

 7)  มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ 

 8)  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และเรียงจากความยากง่ายไม่ให้ขาดตอนจากกัน 

 9)  ต้องเป็นประสบการณ์ที่เก่ียวกับชีวิตประจําวันของผู้เรียน 

 10) ต้องเพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบ้ืองต้นที่จําเป็นให้กับผู้เรียน 

 11) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ในการดําเนินชีวิต 

 12) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานอิสระและทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 13) บอกแนวทาง วิธีสอน และอุปกรณ์สื่อการสอนประกอบเน้ือหาสาระที่สอนไว้อย่างเหมาะสม 

 14) มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา 

 15) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสแก้ปัญหาต่างๆ 

 16) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา 

 17) มีการวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมแก่การนําไปปฏิบัติ และสะดวกแก่การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



18 

2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องและผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรน้ัน มีดังน้ี 

 กิตติธัช  คงชะวัน (2553) ได้จัดทํางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวน

เรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

และความต้องการรูปแบบ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ 4) เพ่ือประเมินรูปแบบ  สําหรับ

รูปแบบการวิจัยเป็นทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และผลจากการวิจัยพบว่า LADIE Model เป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การทําความเข้าใจร่วมกัน 

(Learning) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis) ร่วมกันจัดทําหลักสูตรและตรวจสอบ (Design) การนํา

หลักสูตรไปใช้ (Implementation) และการประเมินหลักสูตร (Evaluation) 

 วิไลลักษณ์  แก้วจินดา (2556) ได้จัดทํางานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มเด็กที่เรียนหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรของ Taba มาเป็นแนวคิดหลักและปรับประยุกต์เป็น 5 ขั้นตอน กับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้วย

หลักสูตรน้ี  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มเด็ก

ที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีพัฒนาการมากกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับการ

ฝึกอบรมด้วยหลักสูตรดังกล่าว 
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บทที่ 3   

วิธีการวิเคราะห์ 

 ในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ น้ัน  ผู้ศึกษาได้ดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลและสรุปข้อมูลในตาราง 

3.1  ข้อมูล 

 1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ในปี พ.ศ. 2559 – 2560  

 2)  มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 3)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560  

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมมาจากกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ทั้งเอกสารรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ)  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามแนวคิด Grass Roots Approach 

จํานวน 8 ขั้น ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962)  จากแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ของ วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2523) และทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) ของ Bloom (1956) 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาทําการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยมีหลักการเทียงเคียงกระบวนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว กับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักทฤษฎี Taba (1962) นักการศึกษาไทย 

วิชัย วงศ์ใหญ่ (2523) และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (1956) เพ่ือต้องการทราบถึงความน่าสนใจของ

หลักสูตร ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้สนใจสมัครเรียน ความมีคุณภาพของหลักสูตร และหลักสูตร

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยขอสรุปเป็น

รูปแบบตาราง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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กระบวนการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรโดยเทียงเคียงกับ 

ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 

 

ตารางตัวอย่าง 

การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการ (Diagnosis of Needs) 
สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ 
และความจําเป็นต่างๆ ของสังคม 

ขั้นที่ 1 การจัดการสนทนากลุ่ม 
( Focus Group)  ขอ งหลั ก สู ต ร 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 
โดยมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือเป็นการระดมสมอง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไ ด้แก่  
นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า 
ผู้ ใ ช้ บัณฑิต  คณาจาร ย์ผู้ สอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐ กิ จและสั ง คม ท่ี มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ เรียนและ
ตลาดแรงงานมากที่สุด 

ขั้ นที่  2 กํ าหนดจุด มุ่ งหมาย 
( Formulation of Objectives)  
และกําหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการแล้ว 

ขั้ นที่  2   การกําหนดปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
กําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการ
จัดทําหลักสูตรอย่างชัดเจน ใน
เล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 
หลังจากได้ข้อสรุปแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรจากการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

 



21 

บทที่ 4   

ผลการวิเคราะห์ 

 ในบทน้ีจะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรของนักทฤษฎี Taba (1962)  นักการศึกษาไทย วิชัย วงศ์ใหญ่ (2523) และทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

Bloom (1956) ที่ผู้ศึกษาได้พบจากการเทียบเคียงขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบของ

นักคิดและนักทฤษฎีดังกล่าวกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

4.1  การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยเทียบเคียงกับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ 

Taba (1962) จํานวน 8 ขั้น พบว่า หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มี

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักทฤษฎีดังกล่าวทุกขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1  

การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการ (Diagnosis of Needs) 
สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการ 
และความจําเป็นต่างๆ ของสังคม 

ขั้นที่ 1 การจัดการสนทนากลุ่ม 
( Focus Group)  ขอ งหลั ก สู ต ร 
เพ่ือระดมความคิดเห็น 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 
โดยมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพ่ือเป็นการระดมสมอง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไ ด้แก่  
นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า 
ผู้ ใ ช้ บัณฑิต  คณาจาร ย์ผู้ สอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐ กิ จและสั ง คม ท่ี มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงต่อ
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การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ความต้องการของผู้ เรียนและ
ตลาดแรงงานมากที่สุด 

ขั้ นที่  2 กํ าหนดจุด มุ่ งหมาย 
( Formulation of Objectives)  
และกําหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการแล้ว 

ขั้ นที่  2   การกําหนดปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
กําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการ
จัดทําหลักสูตรอย่างชัดเจน ใน
เล่ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 
หลังจากได้ข้อสรุปแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรจากการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ขั้ น ที่  3 เ ลื อ ก เ นื้ อ ห า ส า ร ะ 
( Selection of Content)  ใ ห้
สอดคล้องกับจุดมุ่ งหมาย  วัย 
ความสามารถของผู้เรียน และยัง
ต้องมีความเช่ือถือได้ 

ขั้นที่ 3 การกําหนดรายละเอียด
วิชาของหลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
ออกแบบรายละเอียดวิชาของ
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ในการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเงิน และมีความรู้ความชํานาญ
ทางเศรษฐศาสตร์การ เ งินใน
ระดับสูงเพ่ือไปปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพต่างๆ ในภาคการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
วิชาของหลักสูตรจะเ ป็นการ
ประยุกต์ระหว่างกลุ่มวิชาทาง
เศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาทาง
การเงินเข้าด้วยกัน เช่น วิชาเศรษฐ
มิ ติการเงิน วิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาคเ พ่ือการวิ เคราะห์ทาง
การเงิน และวิชาเศรษฐศาสตร 
มหภาคและระบบการเงิน เป็นต้น 
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การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่ 4 จัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 
( Organization of Content) 
และจัดสําดับเน้ือหาโดยคํานึงถึง
ความต่อเน่ือง ความยากง่ายของ
เน้ือหา วุฒิภาวะ ความสามารถ 
และความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นที่ 4 การวางโครงสร้างและ
จัด เ รี ย งลํ า ดับ ร าย วิ ชาของ
หลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
รวบรวมรายละเอียดวิชาที่ ไ ด้
ดําเนินการออกแบบไว้แล้ว มาวาง
โครงสร้างจัดเรียงลําดับรายวิชา
ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีการกําหนด
โครงสร้างหลักสูตร และหมวด
วิชา เพ่ือเรียงลําดับความยากง่าย
และความต่อเน่ืองในการเรียนของ
ผู้เรียน เช่น ผู้เรียนต้องเรียนวิชา
ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานก่อน
เป็นลําดับแรก  เ พ่ือเป็นการปู
พ้ืนฐาน ก่อนเริ่มเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์
ก า ร เ รี ย น รู้  ( Selection of 
Learning Experiences)  ผู้ สอน
หรือผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบกา รณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้
สอดคล้องกับเ น้ือหาวิชาและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ขั้นที ่5 การกําหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในรายวิชา 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
มอบหมาย ใ ห้อาจาร ย์ผู้ ส อน
ดําเนินการออกแบบการเร ียน
การสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในรายวิชาและหลักสูตร 
มีการจัดทํารายละเอียดของวิชา 
จัดทํา Course Outline เพ่ือแสดง
ข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของ
สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาด้วย เช่น วิชาจริยธรรม
กับเศรษฐศาสตร์การเงิน อาจารย์
ผู้สอนมีการออกแบบการเรียน
การสอนในรายวิชาโดยมีการ
แทรกความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 



24 

การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับ วิชา ชีพทางการ เ งิน ให้ แ ก่
ผู้เรียน ซึ่งมีความสําคัญอย่างมาก
สําหรับวิชาชีพทางการเงินในโลก
ยุคใหม่ และมีความสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้  “ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม”  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ขั้นที่ 6 จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Organization of Learning 
Experiences) โดยคํานึงถึงเน้ือหา
สาระและความต่อเน่ือง 

ขั้นที่ 6 การกําหนดกลยุทธ์การ
เรียนการสอนของหลักสูตร 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
มอบหมาย ใ ห้อาจาร ย์ผู้ ส อน
กําหนดกลยุทธ์หรือวิธีการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้องกับ
เ น้ือหาของหลักสูตร  มีความ
เช่ือมโยงและนําไปสู่ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังได้ เช่น วิชาวิเคราะห์
งบการเ งิน  อาจาร ย์ผู้ สอนไ ด้
กําหนดกลยุทธ์การสอนโดยการ
บร รย าย  และมี ก า ร จั ดกลุ่ ม
อภิปรายเพ่ือให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข รวมถึงการจัดกิจกรรม
อบรมโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  

ขั้นที่ 7 กําหนดสิ่งที่จะประเมิน
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
( Determination of What to 
Evaluate and of the Ways 
and Means of Doing it)  คื อ 
การตัดสินใจว่าจะต้องประเมิน
อะไร เพ่ือตรวจสอบผลว่า บรรลุ

ขั้นที่ 7 การกําหนดกลยุทธ์และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลของ
หลักสูตร 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
มอบหมาย ใ ห้อาจาร ย์ผู้ ส อน
กําหนดกลยุทธ์และหลักเกณฑ์
ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู้ เ รี ย น จ า ก
รายวิชาที่สอน เช่น วิชาการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ ผู้สอนกําหนด
กลยุทธ์การประเมินผลจากการ
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การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ตามวัตถุประสงค์ที่ กํ าหนดไ ว้
หรือไม่ และกําหนดด้วยว่าจะใช้
วิธีประเมินอย่างไร ใช้เครื่องมือ
อะไร 

มอบหมายงานต้ังแต่กระบวนการ
ทํางาน การเข้าไปมีบทบาท การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  การประเมิน
จากรายงานและงานวิจัยของผู้เรียน 
การประเมินจากการนําเสนอ
รายงานหน้าช้ัน การประเมินจาก
ข้อวิพากษ์ของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชา 
เป็นต้น และให้ผลการศึกษา ใน
รูปแบบระดับคะแนน (เกรด) เป็น
เครื่องมือในการวัดผลการศึกษา
ของผู้เรียน เช่น ผลการศึกษา A = 
4.0 หมายถึง Excellent (ดีเย่ียม) 
เป็นต้น 

ขั้นที่  8 การตรวจสอบความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 
( Checking for Balance and 
Sequence)  เ ป็นการตรวจ ว่ า 
กรอบโครงร่างหลักสูตรมีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกันระหว่าง
จุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการ
เ รี ย น ก า ร ส อน  แ ล ะ ก า ร วั ด
ประเมินผลหรือไม่ 

ขั้ นที่  8 การประ กันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการ
กํ าหนดการประ กันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตร โดย
แบ่งออกเป็น 1) การกํากับมาตรฐาน 
เพ่ือเป็นการกํากับติดตามการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน
ของหลักสูตรว่าเป็นไปตามกรอบ
โครงร่างของหลักสูตรและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ได้กําหนด
วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ 2) บัณฑิต 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของบัณฑิตว่าตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
มากน้อยเพียงใด 3) ผู้เรียน เพ่ือ
เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้ เรียนว่ามี
ความส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ร ีย น
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การพัฒนาหลกัสูตรของ Taba การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

หลักสูตรนี้ได้มากน้อยเพียงใด
และตรงกับเป้าหมายของผู้เรียน
หรือไม่ 4) อาจารย์ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ว่า 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
ต ร ง ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตรหรือไม่ 5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบหลักสูตรว่า
มีความสอดคล้องกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร อาจารย์
ผู้ สอนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
โดยการคํานึงถึงผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาได้มากน้อยเพียงใด และ
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใดเป็น
เครื ่องมือในการประเมินผู ้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบว่ามีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
หรือไม่ 
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และจากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยเทียบเคียงกับแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523) ซึ่งเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ จํานวน 5 ขั้นตอน พบว่า หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มี

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

มีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งมีความสอดคล้องกับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ ทุกขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2  

การพัฒนาหลกัสูตรของ  
วิชัย วงษ์ใหญ ่

การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่  1 คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร กํ าหนดจุดมุ่ งหมาย 
หลักการและโครงสร้าง และการ
ออกแบบหลักสูตรขึ้นมา  โดย
อาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน  

ขั้นที่ 1 การแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
ดําเนินการออกแบบหลักสูตร 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เ ช่ียวชาญใน
สาขาวิชา และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  
เพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสูตร
และกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยนําข้อสรุปการ
ระดมความคิดเห็นจากการจัด
สัมมนากลุ่ม (Focus Group) ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและตลาดแรงงานให้
มากที่สุด 

 

 

 

 

 



28 

การพัฒนาหลกัสูตรของ  
วิชัย วงษ์ใหญ ่

การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่ 2 ยกร่างเน้ือหาสาระ วาง
แผนการสอน สร้างสื่อการเรียน
และคู่มือผู้สอน โดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
แต่ละสาขาเป็นผู้กําหนด 

ขั้นที ่2 การออกแบบหลักสูตรและ
กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
อาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของคณะดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรและกําหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
นําไปสู ่การออกแบบมาตรฐาน
ผลการเ รียนรู้ รายวิชาร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนการ
จ ัดทําแผนการเร ียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน เพ่ือให้กิจกรรม
การเรียนการสอนมีความเช่ือมโยง 
และกําหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรใหม่
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กําหนดไว้ว่า ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทํา
การแก้ไขปรับปรุง โดยปรึกษาหารือ
กับผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

ขั้นที่ 3 การใช้หลักสูตรปรับปรุง
เพ่ือจัดการเรียนการสอน หลังจาก
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
ใช้หลักส ูตรปร ับปรุงในการจ ัด 
การเรียนการสอน หลังจากผ่าน
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและได้รับความเห็นชอบ
จากสถาบันเรียบร้อยแล้ว และเมื่อ
พบเจอข้อบกพร่องในระหว่างการใช้
หลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจะ
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป 
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การพัฒนาหลกัสูตรของ  
วิชัย วงษ์ใหญ ่

การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ศก. 

คําอธบิาย 

ขั้นที่ 4 อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุก
ระดับ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ เ พ่ือใช้
หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม 

ขั้นที่ 4 การจัดประชุมคณะและ
ประชุมหลักสูตร เพ่ือแจ้งอาจารย์
ผู้สอน ผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และบุ คล ากรทา งการ ศึกษา 
รับทราบถึงหลักสูตรปรับปรุง 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะนํา
เรื่องหลักสูตรปรับปรุงเข้าที่ประชุม
คณะและที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือ
แจ้ งอาจาร ย์ผู้ สอน  ผู้ บริหาร 
คณะกรรมการ กลุ่มงานการศึกษา 
และกลุ่มงานฝ่ายสนับสนุนอ่ืนๆ 
ให้มีความเ ข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานในหลักสูตรปรับปรุงได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ขั้ น ที่  5 นํ า ห ลั ก สู ต ร ไ ป ใ ช้
ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อน
ประกาศใช้หลักสูตร ซึ่งกิจกรรม
การใช้หลักสูตรใหม่มี 4 ประการ 
คือ การแปลงหลักสูตรไปสู่การ
สอน ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งของ
ต่างๆ การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

ขั้นที่ 5 การใช้หลักสูตรปรับปรุง
ก่อนประกาศรับรองมาตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการ
ใช้หลักส ูตรปร ับปรุงในการจ ัด 
การเรียนการสอน หลังจากผ่าน
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและได้รับความเห็นชอบ
จากสถาบันเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะ
ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยอาจาร ย์ผู้ สอน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะดําเนินการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อน ร า ย วิ ช า ข อ ง
หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นแผนการ
สอน กลยุทธ์การสอน สื่อการสอน 
การวัดและประเมินผลให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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สําหรับการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) ของ Bloom  จํานวน  6 ระดับ 

เทียบเคียงกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงิน พบว่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้นําแนวคิดจํานวน 4 ระดับของ Bloom ได้แก่ 1) Knowledge 

2) Comprehension 3) Application 4) Analysis  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร 

รวมถึงกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรก่อนการออกแบบและวางโครงสร้างรายวิชาเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ดังต่อไปน้ี   

ตารางที่ 3 

การออกแบบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร ศก. 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom คําอธบิาย 

LO1: เข้าใจและสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน รวมถึงการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณเ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดการเงิน 

ระดับที่ 1 ความรู้ความจํา   
             (Knowledge) 
ระดับที่ 2  ความเข้าใจ  
             (Comprehension) 
ระดับที่ 3 การนําความรู้ไปใช้ 
             (Application) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO1 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Knowledge Comprehension 
และ Application 

LO2: วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
เ พ่ือแ ก้ ปัญหาด้วยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงิน 
และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
วิ จั ย  ท า ง เ ศ รษ ฐศ า สต ร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

ระดับที ่4 การวิเคราะห ์
             (Analysis) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO2 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Analysis 

LO3: รู้จักต้ังคําถาม ค้นคว้าหา
คําตอบตามกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้และเทคโนโลยี 

ระดับที่ 1 ความรู้ความจํา   
             (Knowledge) 
ระดับที่ 2  ความเข้าใจ  
             (Comprehension) 
ระดับที่ 3 การนําความรู้ไปใช้ 
             (Application) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO3 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Knowledge Comprehension 
และ Application 
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การออกแบบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร ศก. 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom คําอธบิาย 

LO4: บู รณากา รห ลักคิ ด ก า ร
พัฒนาอย่างย่ังยืนในบริบทของ
องค์กรและสังคม 

ระดับที ่1 ความรู้ความจํา   
             (Knowledge) 
ระดับที่ 2  ความเข้าใจ  
             (Comprehension) 
ระดับที่ 3 การนําความรู้ไปใช้ 
             (Application) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO4 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Knowledge Comprehension 
และ Application 

LO5: สื่อสารและนําเสนออย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียนและ
การพูด 

ระดับที่ 2  ความเข้าใจ  
             (Comprehension) 
 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO5 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Comprehension 

LO6: มีภาวะผู้ นําทางความคิด
และความรับผิดชอบ  รวมถึง
สามารถทํางานเป็นทีมในฐานะ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

ระดับที ่4 การวิเคราะห ์
             (Analysis) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO6 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Analysis 

LO7: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของกา รประกอบวิ ช า ชีพ  มี
จิตสํานึกต่อเพ่ือนมนุษย์ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ระดับที่ 4 การวิเคราะห ์
             (Analysis) 

คณะพัฒนาการ เศรษฐ กิจ ไ ด้
ออกแบบผลการเรียนรู้ LO7 ของ
หลักสูตร บนพ้ืนฐานขั้นตอนการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง  Bloom ใ น ระ ดับ 
Analysis 

 

 จากตารางการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า ผู้ศึกษาพบทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ของ Taba และ วิชัย วงษ์ใหญ่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom เทียบเคียงกับกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วพบว่า มีการใช้

ทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวของ Bloom จํานวน 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 1) Knowledge 2) Comprehension 

3) Application 4) Analysis มาใช้ในการออกแบบและกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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บทที่ 5   

สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนําทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักทฤษฎี 

Taba (1962)  นักการศึกษาไทย วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523) และทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) ของ 

Bloom (1956) มาทําการเทียบเคียงกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใช้ทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพฒันาหลักสูตรของ Taba  

 ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีกระบวนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นลําดับขั้นตอน มีความเป็น

ระบบระเบียบ สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Grass Roots Approach) ของ

นักพัฒนาหลักสูตร Taba (1962) ในทุกขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 2) กําหนดจุดมุ่งหมาย 

3) เลือกเน้ือหาสาระ 4) จัดรวบรวมเน้ือหาสาระ 5) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 7) กําหนดสิ่งที่จะประเมิน และ 8) ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร   จึงทําให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนมีบทบาท

สําคัญในการร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต 

และตลาดแรงงานจากภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสูงสุด  

5.2  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย  วงษ์ใหญ่ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทียบเคียงกับแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ 

(2523) นักพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญคนหน่ึงของไทยที่เน้นความสําคัญในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรและการทดลองใช้หลักสูตรก่อนมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนั้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้

ว่า คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

ประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เ ช่ียวชาญในสาขาวิชา (เป็น

บุคคลภายนอก) และ 3) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  เป็นกลไกท่ีสําคัญอย่างย่ิงอีกกลไกหน่ึงในกระบวนการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแบบแผน มีหลักการ และเป็นระบบระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ เน่ืองจากทําให้หลักสูตรมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ

กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงทําให้หลักสูตร

สะท้อนต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากน้ี กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้หลักสูตรมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และมีความเป็นสากล เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้นําแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย 

วงษ์ใหญ่  มาเป็นฐานคิดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าวด้วย 

5.3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใช้ทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Bloom 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) ของนักพัฒนาหลักสูตร Bloom (1956) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

6 ระดับ ได้แก ่ 1) Knowledge 2) Comprehension 3) Application 4) Analysis 5) Synthesis และ 

6) Evaluation ก็มีบทบาทที่สําคัญต่อกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสรุปได้ว่า คณะทํางานพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้นําขั้นตอนการเรียนรู้ในระดับที่ 1 – 4 จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

Bloom มาเป็นแนวทางในการออกแบบและกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยสรุปเป็นตารางดังน้ี 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร ระดับการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
LO1 : เ ข้ า ใ จ แ ล ะป ร ะยุ ก ต์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

Knowledge  Comprehension  Application 

LO2: วิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน 

Analysis 

LO3: เรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ Knowledge  Comprehension  Application 
LO4: บูรณาการหลักคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน Knowledge  Comprehension  Application 
LO5: สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Comprehension 
LO6: มีภาวะผู้นําทางความคิด สามารถทํางานเป็น
ทีม 

Analysis 

LO7: ยึดมั่นจรรยาบรรณ Analysis 
  

 ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ทําให้หลักสูตรสามารถออกแบบและกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ได้สะท้อนตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน ทําให้

หลักสูตรมีความน่าสนใจ มีความโดดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์และแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียนที่ต้องการทํางานในสายอาชีพภาคการเงิน เช่น 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน วาณิชธนากร นักลงทุนสัมพันธ์ นักวางแผนการเงิน เศรษฐกร ฯลฯ 

ได้เป็นอย่างดี 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 

 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

โดยการเทียบเคียงกับทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  วิชัย วงษ์ใหญ่ และทฤษฎี

การเรียนรู้ของ Bloom เป็นการตรวจสอบรูปแบบของการกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรว่าเป็นไป

อย่างมีหลักการ มีความถูกต้อง และเป็นระบบระเบียบสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวหรือไม่  ผู้ที่มี

บทบาทสําคัญและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้หลักสูตรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ชัดเจนตรงต่อความ

ต้องการผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงาน ควรมีองค์ประกอบใดบ้าง และการออกแบบหลักสูตรที่สะท้อน

ต่อความต้องการของผู้ เรียนอย่างชัดเจนควรคํานึงถึงพ้ืนฐานใดบ้าง  ซึ่ งการตรวจสอบรูปแบบใน

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว  เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มี

ความเป็นสากล สอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรมีความทันสมัย 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานเท่าน้ัน  แต่ไม่สามารถตรวจสอบจํานวนของ 

ผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินได้ ดังน้ัน จึงควร

ทําการศึกษาวิเคราะห์จํานวนผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

รวมถึงการประชาสัมพันธ์รายละเอียดและจุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุงให้กับผู้สนใจเรียนได้ทราบจาก

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Website คณะ, Website สถาบัน, Social Media ฯลฯ ให้ทั่วถึงด้วย  
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ภาคผนวก 



  
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มี 7 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
LO1 : เข้าใจและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน 
         Understand and apply knowledge of economics, finance, and quantitative 
         Analysis for the best interest of financial markets. 
LO2 : วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงิน และ

เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสทิธิภาพและทันสมัย 
         Analyze and interpret data to solve real world with modern economic and financial 

theory along with efficient analytical tools. 
LO3 : รู้จักต้ังคําถาม ค้นคว้าหาคําตอบตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี 
Engage in lifelong learning, career advancement activities, and keep up-to-date with 
knowledge and emerging technologies. 

LO4 : บูรณาการหลักคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในบริบทขององค์กรและสงัคม 
         embed sustainable development concepts in organizational and societal culture. 
LO5 : สื่อสารและนําเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียนและการพูด 
        Communicate effectively in writing and speaking 
LO6 : มีภาวะผู้นําทางความคิดและความรบัผิดรับชอบ รวมถึงสามารถทํางานเป็นทีมในฐานะสมาชิกที่ดี 
        ของกลุม่ 
        Portray thought Leadership and accountability ,and be an effective team member. 
LO7 : ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มีจิตสํานึกต่อเพ่ือนมนุษย์ และมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม 
        Adhere to professional ethics and maintain societal responsibilities. 


