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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา และเปรี ยบเทียบ
ระดับความความคาดหวังก่อนและสิ่ งที่นักศึกษาได้รับ เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาหลักสู ตรการ
บริ หารการพัฒนาสังคม โดยเป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ น
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) กรุ งเทพฯ รุ่ นที่ 24 คณะพัฒนา
สังคมและสิ่ งแวดล้อม จานวน 46 คน ซึ่ งถื อเป็ นประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ เพื่ อให้การศึ กษามี ความ
น่าเชื่อถือผูศ้ ึกษาจึงใช้จานวนประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ จานวน 46 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อค านวณหาค่ าสถิ ติ ต่ างๆ ส าหรั บค าถาม
ปลายเปิ ดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นประเด็นหลัก ผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 26 - 40 ปี ทางานในภาค
ราชการเป็ นส่ วนมาก นักศึ กษาส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
โดยมีผลการศึกษาอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.51 - 3.00 และมีภูมิลาเนาอยูก่ รุ งเทพมหานครมากที่สุด การศึกษา
ความคาดหวังและสิ่ งที่นักศึกษาได้รับก่อนและเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่า นักศึกษาปริ ญญาโท
หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 มีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคาดหวังด้านอาจารย์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคณะและ
หลักสู ตร และด้านตนเองและสังคม และสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับสิ่ งที่ ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี
สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านตนเองและสังคม และด้านคณะ
หรื อหน่วยวานและหลักสู ตร ตามลาดับ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บ ัน ในการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบัน อุ ดมศึ ก ษามี เกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาในระดับสากล หรื อ Global QA การประกันคุ ณภาพการศึกษาในระดับสากล ประกอบด้วย
1) การประกั น คุ ณ ภาพภายใน (Internal Quality Assurance - IQA) เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพโดย
สถานศึกษาเองตามมาตรฐานที่กาหนดจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ งมีหน้าที่กากับดูแลและสนับสนุ นใน
การดาเนิ นการตามมาตรฐานโดย IQA จะพิ จารณาสถานศึ กษาจากบริ บท ได้แก่ ปั จจัยนาเข้า (Input)
เช่ น อาจารย์ เครื่ องมือ สิ่ งสนับสนุ นต่าง ๆ กระบวนการ (Process) จะพิจารณาจากการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษา และผลผลิต (Output) ของสถานศึกษา 2) การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality
Assurance - EQA) ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานอิสระ ซึ่ งในประเทศไทยคือ สมศ. ที่ได้ดาเนิ นการพัฒนา
มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน เพื่อท าการประเมินคุ ณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุ กระดับมาแล้ว
3 รอบ ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2558) และในรอบสี่ ยงั คงใช้หลักการให้สอดคล้องเชื่ อมโยงกับนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และความคาดหวังเกี่ ยวกับมาตรฐานการศึ กษาของสั งคมทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติเป็ นสาคัญ และ 3) การรับรอง (Accreditation) ดาเนิ นการโดยหน่ วยงานที่ทาหน้าที่รับรอง
(Accreditation Body) ตามเกณฑ์ ที่ อิงตามมาตรฐานสากลเพื่ อให้เกิ ดการยอมรั บ ซึ่ งการรั บรองจะมี
2 ประเภทคือ การรับรองระบบ (System Accreditation) ดังเช่น การประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษาใน
การประเมินรอบสามของ สมศ. ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ และการรับรองหลักสู ตร (Program
Accreditation) ซึ่ งในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนได้เริ่ มดาเนิ นการแล้ว เช่ น มาตรฐาน AUN-QA (ASEAN
University Network - Quality Assurance) ของเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยนโดยมาตรฐานที่ใช้ในการ
ประเมิ น (Quality Standards) นั้ น มี 3 ประเภทคื อ 1) มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น
มาตรฐานของแต่ ละสถานศึ กษาที่ ก าหนดตามบริ บท ความถนัด ความเชี่ ยวชาญ 2) มาตรฐานการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอก เป็ นมาตรฐานที่ กาหนดจากหน่ วยงานต้นสังกัด ความคาดหวังของสังคม
และรั ฐบาลรวมทั้งความเป็ นนานาชาติ ด้วย และ 3) มาตรฐานการรั บรองคุ ณภาพ เป็ นข้อตกลงการ
รับรองในระดับสากล ซึ่ ง สมศ.จะยังไม่ดาเนิ นการรับรองคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ น้ ี โดยหากจะมี การด าเนิ นการรั บรองคุ ณภาพ สมศ.จะต้องท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อเพื่ อ
กาหนดมาตรฐานร่ วมกับนานาประเทศก่อนสาหรับการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุ ณภาพภายนอก

-2รอบสี่ ของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ด้านการอาชี วศึ กษา และระดับอุ ดมศึ กษานั้น สมศ. ได้ดาเนิ นการ
ร่ วมกั บ หน่ วยงานต้ น สั งกั ด (IQA) เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายของรั ฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (EQA) และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยที่สาคัญ ซึ่ งจะเน้นพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน (Outcome) ของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพที่
สังคมคาดหวัง ใน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (National) จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิ การและ
ระดับนานาชาติ (International) ซึ่ งจะบอกทิ ศทางแนวโน้มด้านการศึ กษาและผูส้ าเร็ จการศึ กษาว่าเป็ น
อย่างไร ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบสี่ โดย สมศ. จะไม่มีการตัดสิ นผลการประเมินว่า “ได้-ตก”
เพื่ อให้ การรั บรอง (Accreditation) แต่ จะเป็ นการยื นยันการตรวจประเมิ นคุ ณภาพ (Certification) แทนซึ่ ง
หมายความว่า สถานศึกษานั้นได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว และควรปรับปรุ งพัฒนาใน
ส่ วนใดบ้าง โดยการปรั บปรุ งพัฒนานั้นเป็ นหน้าที่ ของหน่ วยงานต้นสั งกัด ซึ่ งรั ฐบาลสามารถนาผลการ
ประเมินไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา จัดสรรทรัพยากรสนับสนุ นการดาเนิ นงานของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไป (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2559 :ออนไลน์)
การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงจาเป็ นต้องคานึ งถึงองค์ประกอบของการเรี ยนการ
สอน อันเป็ นปั จจัยที่ มีความส าคัญในการที่ จะส่ งเสริ ม ให้ก ารเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอน ตามองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาที่ตอ้ งพิจารณา
รายละเอียดขององค์ประกอบหลายด้าน เช่น ด้านหลักสู ตร ด้านผูเ้ รี ยน ด้านผูส้ อน ด้านกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมิ นผล และด้านปั จจัยเกื้ อหนุ น (อุทุ มพร (ทองอุไทย)
จามรมาน, 2544) กล่าวคื อ ด้านหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่กาหนดโครงสร้ างของการเรี ยนและโครงสร้าง
ของชุ ดวิชา หากมีการจัดหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยน
การสอน นอกจากนี้ ควรมี การวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยนและ สังคม และเป็ นการปรั บปรุ งหลักสู ตรให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
(พวงผกา วรรธนะปกรณ์ และ โสภณ ผลประพฤติ, 2553 อ้างใน รัชตา ธรรมเจริ ญ และคณะ สื บค้นจาก
https://goo.gl/8BwJFu) ในขณะที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) กล่ าวว่า ผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระยะผูใ้ หญ่วยั รุ่ น จึงเป็ นผูท้ ี่มีอารมณ์ผนั แปรและต้องการคาแนะนาในการปรับพฤติกรรม
ให้ถูกทางในด้านการเรี ยนมีความกระตือรื อร้น สนใจบทเรี ยนที่แปลกใหม่ สนใจความคิดที่มีอุดมการณ์
สนใจเรื่ องที่สามารถนาไปประยุกต์ในชี วิตประจาวันและนาไปช่ วยสังคมได้ ผูเ้ รี ยนระดับอุ ดมศึกษา
เป็ นผูม้ าจากทุ กสารทิ ศ มี ท ัศนคติ และวิถี ชี วิตจากครอบครั วที่ แตกต่ างกัน โดยเฉพาะพื้ นฐานทาง
วิชาการที่ ได้รับมาจากโรงเรี ยนต่างๆ มี ความแตกต่างกันมาก ดังนั้นผูส้ อนจึงควรยอมรับและเข้าใจใน
สภาพของผูเ้ รี ยนที่ ไม่เหมื อนผูส้ อน ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษาเพื่อให้รู้ว่าผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะอย่างไร ชอบ
หรื อสนใจอะไร มีทศั นคติและพร้อมหรื อไม่ แล้วพยายามทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมุมานะที่จะศึกษาวิชานั้น

-3ให้สาเร็ จ ถ้าผูส้ อนสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจบทเรี ยนได้ ก็ยอ่ มทาให้การสอนประสบผลสาเร็ จไปด้วย
และที่สาคัญผูส้ อนเป็ นจะผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการถ่ายทอดความคิด วิทยากร และกระบวนการ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้น ผูส้ อนย่อมจะเป็ นผูท้ ี่ทาให้การเรี ยนการสอนเกิดผลดีได้ เช่น บุคลิกภาพของผูส้ อน
ความรู ้ของผูส้ อน วิธีการสอนที่ดีรวมถึงการที่ผสู ้ อนรู ้จกั วิธีการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ให้ผเู ้ รี ยนโดย
ใช้วิธีการแตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ส่ วนปั จจัยเกื้อกูลนั้น ผูส้ อนควรเลือกอุปกรณ์
ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับบทเรี ยนอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่
หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน สื่ อโสตทัศนู ปกรณ์ ของจริ ง ภาพ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องฉายภาพ
(Visualizer) ปากกาเมจิ ก กระดานไวท์บอร์ ด คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น การใช้อุปกรณ์ การสอนจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะนัง่ ดูอาจารย์นาเสนอทางแผ่นใสหรื อฟั งอาจารย์พูดอย่างเดียว
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรี ยนรู ้ทาให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นอยากเรี ยนหรื อสนใจเพิ่มขึ้น
และเกิดความพึงพอใจในสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น
ความคาดหวังเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญประการหนึ่ งอันเป็ นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่ อ
แรงจูงใจหรื อความต้องการที่ มีผลต่อความสาเร็ จของการเรี ยนการสอน ความคาดหวังของแต่ละบุคคล
ดังที่ (Vroom, 1964 อ้างถึงใน รัชตา ธรรมเจริ ญ และคณะ, 2557) ที่ช้ ี ให้เห็นว่า ความคาดหวัง จะเป็ นสิ่ งที่
กาหนดกาลังความพยายาม หรื อแรงจูงใจของนักศึกษา ถ้าหากว่าความพอใจ หรื อความคาดหวังเท่ากับ
ศูนย์แล้วแรงจูงใจจะเท่ากับศูนย์ดว้ ย นั้นหมายความว่าหากนักศึกษามีความคาดหวังในด้านตนเองและ
สังคม ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านคณะและหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนในระดับสู งหรื อคาดหวังไว้
มาก แต่เมื่อได้เข้ามาเรี ยนแล้วกับพบว่า ความต้องการในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้าน
คณะและหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนสู งกว่าที่คาดหวังไว้ ก็จะมีความพึงพอใจสู ง ในทางกลับกัน
หากนักศึกษามีความคาดหวังในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านคณะและหลักสู ตรในระดับ
ต่าหรื อคาดหวังไว้นอ้ ย แต่เมื่อมาเรี ยนแล้ว พบว่า ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านคณะและ
หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนขาดประสิ ทธิ ภาพกว่าที่คาดไว้ ก็จะมีความพึงพอใจต่า
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวข้างต้นจึงทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจที่จะศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวัง
ก่อนและสิ้ นสุ ดการศึ กษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
การให้บริ การวิชาการให้มีความทันสมัยเท่าทันต่อเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั และเป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูเ้ รี ย นและสั งคม เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ นัก ศึ ก ษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ขององค์การให้เกิดการ
รับรู ้โดยผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ที่ทนั สมัย ได้อย่างทัว่ ถึงมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล พร้อม
ทั้งเป็ นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้กา้ วไปสู่ ความเป็ นอาจารย์มืออาชี พและสร้างชื่ อเสี ยงและ
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยให้กบั องค์การต่อไป

-41.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังก่อนการศึกษาด้านตัวผูเ้ รี ยนและสังคม ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
และด้านหน่วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร
1.2.2 เพื่อศึกษาสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านตัวผูเ้ รี ยนและสังคม ด้านอาจารย์
ผูส้ อน และด้านหน่วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร
1.2.3 เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดั บ ความคาดหวัง ก่ อ นและสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ สิ้ นสุ ดการศึ ก ษา
ด้านตัวผูเ้ รี ยนและสังคม ด้านอาจารย์ผสู ้ อน และด้านหน่วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร
1.2.4 เพื่ อศึ กษาความแตกต่ างของความคาดหวังก่ อนการศึ กษาด้านตัวผู ้เรี ยนและสังคม ด้าน
อาจารย์ผูส้ อน ด้านหน่ วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร และด้านอื่นๆ จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
การทางานสถาบันการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิลาเนา
1.2.5 เพื่อศึกษาความแตกต่างของสิ่ งที่ นกั ศึกษาได้รับเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านตัวผูเ้ รี ยนและ
สังคม ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านหน่วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร และด้านอื่นๆ จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพการทางาน สถาบันการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิลาเนา
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เป็ นข้อมูลประกอบในการปรับปรุ งหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน การประชาสั ม พัน ธ์ การแสวงหาความร่ วมมื อทางวิช าการ และการสร้ าง
ภาพลักษณ์ของหลักสู ตรและองค์การ
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา: กรณี นกั ศึกษาหลักสู ตรการ
บริ หารการพัฒนาสังคม มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคาดหวังก่อนและ
สิ้ นสุ ดการศึ กษาของนักศึ กษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา (ภาคพิเศษ) กรุ งเทพฯ
รุ่ นที่ 24 โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ

-51.4.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ สถานภาพบุคลากรของประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการทางาน สถาบันการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิลาเนา
1.4.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คื อ ความคาดหวังและสิ่ งที่ นักศึ กษา
ได้รับก่ อนและเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ กษา ต่ อการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ 1. ด้านตัวผูเ้ รี ยนและสังคม
2. ด้านอาจารย์ผสู ้ อน 3. ด้านคณะและหลักสู ตร
ทั้งนี้ เหตุผลที่ทาการศึกษาใน 3 ด้านนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนอาจารย์
ผูส้ อนจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญ รวมถึงหลักสู ตรการจัดการสอน องค์การ ตัวผูเ้ รี ยนและ
สภาพสังคม ที่จะทาให้การจัดการเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่คาดหวังของผูเ้ รี ยน โดยในแต่ละ
ด้านจะมีหวั ข้อย่อยในการศึกษาอย่างละเอียดและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนั
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา
พัฒ นา (ภาคพิ เศษ) ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนถึ งปั จ จุ บ ัน โดยใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และได้กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลัก สู ตรการบริ หารการพัฒ นาพัฒ นา
(ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 จานวน 46 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา/ช่วงเวลาการศึกษา
ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ของงานวิจยั ครั้ งนี้ ดาเนิ น การระหว่างเดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
เพศ
อายุ
สถานภาพการทางาน
สถาบันการศึกษา
ผลการศึกษา
ภูมิลาเนา

ตัวแปรตำม (Dependent variable)

ความคาดหวังและสิ่งที่นักศึกษาได้รับก่อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านผู้เรียนและสังคม
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านคณะและหลักสูตร

-6เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ ข้อมู ลโดยแบบสอบถามแยก
ออกเป็ น 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถามงานปฐมนิ เทศ (ก่อนเรี ยน) และ 2) แบบสอบถามงานปั จฉิ ม
นิเทศ (สิ้ นสุ ดการเรี ยน) ในแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ มีขอ้ มูลเหมือนกัน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็ นลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพการทางาน ผลการศึกษา และภูมิลาเนา โดยให้ตอบแบบสอบถามที่มีลกั ษณะ
เป็ นข้อให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 : ความคาดหวังและสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ยนได้รับ ต่ อหลัก สู ตรการพัฒ นาสั งคม มี ค าถาม
จานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผูเ้ รี ยนและสั งคม มี ค าถามย่อยเช่ น มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
เพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้าในอาชี พ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้ สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุ มชนหรื อ
หน่ วยงานของตนเอง สร้ า งความภาคภู มิ ให้ ก ับ ครอบครั ว ได้รับ การยอมรับ ทางสั งคม 2) ด้าน
อาจารย์ มี ค าถามย่อย เช่ น อาจารย์มี ความรู ้ ความสามารถ อาจารย์ผูส้ อนมี ความสามารถในการ
ถ่ ายทอดความรู ้ อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับ นักศึ ก ษา และ 3) ด้านคณะและหลัก สู ตร
มีคาถามย่อย เช่น หลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง หลักสู ตรและ
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง รายวิชาเรี ยนในหลักสู ตรมีค วามหลากหลาย หลักสู ตรมีความทันสมัย ผสมผสาน
วิชาการใหม่ๆ เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างดี ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นคาถามความคิดเห็นแบบ Rating Scale
ส่ วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดสอบถาม
ความคิดเห็นต่อด้านหลักสู ตร การเรี ยนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
เกณฑ์ กำรให้ คะแนนแบบสอบถำม
ลักษณะของการตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ใช่ค่ามาตรวัดของลิเคริ์ ด (Likert Scale)
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ และมีค่าคะแนน ดังนี้
คำตอบ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1

-7กำรพัฒนำแบบสอบถำมให้ มีคุณภำพ
สาหรับข้อคาถามการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความคาดหวังก่ อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา ซึ่ งเป็ น
คาถามที่มีลกั ษณะเป็ น Rating Scale มีการพัฒนาแบบสอบถามให้มีคุณภาพ ดังนี้
1. ประมวลผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเปรี ย บเที ย บความคาดหวัง ก่ อ นและหลัง ส าเร็ จ
การศึกษา เพื่ อสรุ ป ประเด็นที่ มี ก ารศึก ษาเกี่ ยวกับ การศึก ษาเปรี ยบเที ยบความคาดหวังก่ อนและ
สิ้ นสุ ดการศึกษา แล้วสรุ ปเป็ นประเด็นหัวข้อสาหรับการทาเป็ นคาถามในแบบสอบถามการศึกษา
เปรี ยบเที ยบความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา: กรณี นักศึกษาหลัก สู ตรการบริ หารการ
พัฒนาสังคม
2. น าแบบสอบถามไปให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ ค าถาม ความ
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องประเมินความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
1.6 วิธีดำเนินกำร
1. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของข้อมูล ในแบบสอบถามที่มีอยู่เดิ มและเพิ่มเติมในตัวแปร
ในบางประเด็น ก่อนจะนาไปวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS ต่อไป
2. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผล จัดทาเป็ นรายงานตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่กาหนดไว้
1.7 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่ อสรุ ปผลส าหรับการวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลการศึกษา มีดงั นี้
ประเภทของสถิติ
สถิติเชิงพรรณนา
สถิติเชิงอนุมาน

สถิติทใี่ ช้
ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามสถิติพรรณนา
ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test

-81.8 นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
1. ควำมคำดหวัง กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง ความต้อ งการ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด เห็ น หรื อ การ
คาดคะเนของนักศึกษาหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม ที่มีต่อด้านตัวหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนและสังคม และคณะ
2. ผลกำรศึกษำ หมายถึง ผลการเรี ยน ระดับคะแนนที่เป็ นตัววัดความสามารถในการเรี ยน
3. ภูมิลำเนำ หมายถึง แหล่งสาคัญอันเป็ นที่อยูข่ องบุคคล ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องเป็ นถิ่นที่อยูต่ าม
ทะเบียนบ้านหรื อทะเบียนสามะโนครัว ภูมิลาเนาของบุคคลมีอยูส่ องประเภท คือ ถิ่นที่อยูอ่ นั บุคคล
ธรรมดาแสดงเจตนาว่าให้เป็ นภูมิลาเนา และภูมิลาเนาของบุคคลประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้ให้
เป็ นการเฉพาะ
4. สิ่ งที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ หมายถึง ความคาดหวังหลังจากสิ้ นสุ ดรการศึกษา หรื อผลของ
ความคาดหวังที่ได้จากการศึกษาในด้านตนเองหรื อผูเ้ รี ยนและสังคม ด้านอาจารย์ผูส้ อน และด้าน
หน่วยงานหรื อคณะและหลักสู ตร
5. ด้ ำนผู้เรี ยนและสั งคม หมำยถึง สิ่ งที่ผูเ้ รี ยนคาดหวังก่อนและหลังจากสิ้ นสุ ดการศึกษา
ว่าผู เ้ รี ย นหรื อตนเอง มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น มากน้อ ยเพี ย งใด มี ค วามก้าวหน้าในอาชี พ
สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้ สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงานของตนเองได้ สร้างความ
ภาคภูมใจให้กบั ครอบครัว และการได้รับการยอมรับทางสังคม เป็ นต้น
6. ด้ ำนอำจำรย์ ผู้ สอน สิ่ งที่ ผู ้ เรี ยนคาดหวัง ก่ อ นและหลั ง จากสิ้ นสุ ดการศึ ก ษา
ว่าอาจารย์ผูส้ อนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถมากน้อยเพี ย งใด อาจารย์ผู ส้ อนมี ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้ ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษามากน้อยเพียงใด
7. ด้ ำนคณะหรื อ หน่ วยงำนและหลัก สู ต ร สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ยนคาดหวังก่ อนและหลังจากสิ้ นสุ ด
การศึกษา ว่าหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด
รวมถึ งเป็ น ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน สามารถนาไปปฏิ บตั ิ งานได้จริ ง หลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนมีความหลากหลาย มีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ ๆ มากน้อยเพี ยงใด และรวมถึ ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริ การอานวยความสะดวก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเปรี ยบเที ยบความคาดหวังก่ อนและสิ้ นสุ ดการศึ กษา ของนักศึกษาปริ ญญาโท
หลัก สู ตรการบริ ห ารการพัฒ นาสังคม (ภาคพิ เศษ) มี แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ ง
สามารถนาเสนอได้ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง
2.2 แนวความคิดตามทฤษฎีตวั ตนของโรเจอร์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
2.4 อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน
2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการให้บริ การ
2.7 การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง
ท ฤ ษ ฎี ความ คาดห วัง (Expectancy theory or Subjective expected utility theory) ของ
(Vivtor H.Vroom , 1964 และ E.E. Lawler, 1973 อ้า งถึ ง ใน ทวี ศ ัก ดิ์ สู ท กวาทิ น , 2551) แนวคิ ด
ทฤษฎีความคาดหวังมีฐานคติวา่ คนเรานั้นมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและตัดสิ นใจได้
อย่างมีหลักเหตุและผล การกระทาต่าง ๆ ของคนเราจึงล้วนแต่เป็ นการกระทาที่มีเป้ าหมายซึ่ งตัวเรา
รับรู ้หรื อคาดหวัง (perception or expectation) ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเขาเอง
ได้ ถึ งแม้ว่าในความเป็ นจริ งอาจจะไม่เป็ นไปตามที่ เขารับรู ้ หรื อคาดหวังไว้ก็ได้ แต่การรับรู ้ หรื อ
ความคาดหวัง ดังกล่ าว เป็ นแรงจู ง ใจให้ เกิ ด พฤติ ก รรมหรื อการกระท าต่ าง ๆ ขึ้ น ทฤษฎี ค วาม
คาดหวังจึงเสนอแนวคิดว่า การที่คนเราจะกระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังหรื อการ
รับรู ้ของเขาว่า พฤติกรรมหรื อการกระทานั้น จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) หรื อการได้รับรางวัล
(rewards) ตามที่ เขารั บ รู ้ ห รื อคาดหวัง ไว้ห รื อไม่ และผลลัพ ธ์ ที่ เขาคาดหวังนั้น มี ค วามน่ าสนใจ
หรื อไม่ สาระสาคัญโดยสรุ ปของแนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง จึงประกอบด้วย
1. ความน่ า สนใจของผลลัพ ธ์ ห รื อรางวัล ที่ พ นัก งานคาดหวังหรื อ รั บ รู ้ ว่า จะได้รับ ถ้า
สามารถปฏิบตั ิงานนั้นได้สาเร็ จ (attractiveness)

- 10 2. ระดับ ความเชื่ อ มโยงระหว่า งสั ม ฤทธิ์ ผลจากการปฏิ บ ัติ ง านกับ รางวัล ที่ พ นัก งาน
คาดหวังว่าจะได้รับ (performance-reward linkage or instrumentality)
3. ความเชื่ อมโยงระหว่างการใช้ความพยายามของพนักงานในการทางาน (effort) กับการ
บรรลุสัมฤทธิผลในการทางาน (effort performance linkage) ซึ่ งพนักงานรับรู ้หรื อคาดหวังว่า ถ้าเขา
ได้ทุ่มเทความพยายามให้กบั การปฏิ บตั ิงานแล้ว จะมี โอกาสบรรลุ สัมฤทธิ ผลได้มากน้อยเพียงใด
แรงจูงใจที่กระตุน้ ให้พนักงานทุ่มเทความพยายามในการทางาน จึงขึ้นอยูก่ บั ว่าพนักงานมีการรับรู ้
หรื อมีความคาดหวังว่าเขาจะสามารถทางานให้บรรลุสัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
และถ้าพนักงานสามารถทางานให้บรรลุสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย (individual performance) แล้ว เขา
มีโอกาสจะได้รับรางวัลจากองค์การ (organizational rewards) หรื อไม่ และรางวัลที่องค์การจัดให้
เป็ นที่พึงพอใจหรื อตอบสนองความต้องการของพนักงาน (individual goals) หรื อไม่
เราอาจสรุ ปทฤษฎีความคาดหวังเป็ นแผนภาพให้ดูง่ายๆ ดังนี้
ความพยายาม
ทุ่มเทของ
พนักงาน
(individual
effowrt)

สัมฤทธิผลจาก
การทางาน
(individual
performance)

รางวัลของ
องค์การ
(organizational
rewards)

เป้าหมายหรื อ
ความต้องการ
ของพนักงาน
(individual
goals)

แผนภาพที่ 2.1 : ตัวแบบทฤษฎีความคาดหวัง ที่มา : Robbina 1998: 41. (อ้างถึงใน : ทวีศกั ดิ์ สู ทกวาทิน,
2551 หน้า 41)
เราอาจแจกแจงขั้นตอนต่างๆของทฤษฎีความคาดหวังได้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก การรับรู ้หรื อความคาดหวังของพนักงานว่า สิ่ งที่เขาจะได้รับเป็ นสิ่ งตอบแทน
(outcome) เมื่อเขาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงนั้นคืออะไร
สิ่ ง ตอบแทนจากการท างานให้บ รรลุ สั ม ฤทธิ ผ ลนั้น อาจเป็ นได้ท้ งั เชิ ง บวกและเชิ งลบ
สิ่ งตอบแทนที่ เป็ นเชิ งบวกได้แก่ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน สิ ทธิ สวัสดิ การ ความมัน่ คงในการจ้างงาน
โอกาสได้ใช้ความรู ้และความสามารถ การได้รับการยอมรับ ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ และการมีเครื อข่าย
ฯลฯ สิ่ งตอบแทนที่เป็ นเชิ งลบได้แก่ ความอ่อนล้า ความน่ าเบื่ อ ความหงุ ดหงิ ดสับสน ความวิตก
กังวล รวมทั้งการถูกตาหนิติเตีนนจากผูบ้ งั คับบัญชา ฯลฯ

- 11 ขั้นตอนที่ สอง การที่ พนักงานมองว่า สิ่ งที่ เขาจะได้รับจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้สาเร็ จนั้น
มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด เขามความรู ้สึกเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ หรื อไม่ยินดียนิ ร้ายต่อสิ่ งที่จะ
ได้รับ นั้น ซึ่ งมุ ม มองดัง กล่ าวนี้ เป็ นเรื่ อ งเฉพาะตัว ของพนัก งานแต่ ล ะคนที่ มี ค่ านิ ย ม ทัศ นคติ
บุลคลิกภาพและความต้องการแตกต่างยกันในแต่ละคน ถ้าพนักงานมีมุมมองในเชิ งบวกต่อสิ่ งที่เขา
จะได้รับ เมื่ อเขาปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ได้ส าเร็ จตามเป้ าหมาย เขาก็จะมี ค วามกระตื อรื อร้ นในการท างาน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งดังกล่าวนั้น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขามีมุมมองในเชิ งลบต่อสิ่ งดังกล่าว เขาก็
จะมีความเฉื่ อยชาในการทางาน เพราเขาไม่อยากได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิภารกิจนั้น
ขั้นตอนที่ สาม พฤติกรรมการทางานอย่างไรจึงจะนาไปสู่ ผลลัพธ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่เขาต้องการ
โดยปกติ ผลลัพ ธ์ ที่จะได้รับ จากการท างาน จะยังไม่มี ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน จนกว่า
พนักงานจะทราบอย่างแน่ ชัด โดยปราศจากความคลุ ม เครื อก่ อนว่า เขาจะต้องท าอะไร อย่างไร
จึงจะได้มาซึ่ งผลลัพธ์ ดงั กล่ าวนั้น ดังนั้นองค์การจึงต้องมี ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนี้ เช่ น
ถ้าองค์การกาหนดว่าพนักงานที่มีผลปฏิบตั ิงานใวนขั้นดีเด่น จะได้รับโบนัสเป็ นเงินเดือทน 5 เดือน
ถึ งแม้ว่าพนักงานจะอยากได้โบนัสดังกล่ าว แต่ถ้าไม่มีความชัดเจนว่า “ผลการปฏิ บตั ิ งานดี เด่ น ”
เป็ นอย่างไร พนักงานก็ไม่ รู้ว่าจะต้องทางานอย่างไรจึ งยจะได้รับการพิจารณาจากฝ่ าบริ หารของ
องค์การว่า มีผลการปฏิ บตั ิ งานเข้าขั้น “ดี เด่น” แล้วจะได้รับรางวัล องค์การจึงต้องกาหนดตัวชี้ วดั
และเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า มี ตวั ชี้ วดั อะไรบ้าง และเกณฑ์การบรรลุ ตวั ชี้ วดั ต่างๆเป็ นอย่างไร เพื่อให้
พนักงานสามารถนาไปพิจารณาได้ว่าเขาจะต้องทางานอย่งไรจึงจะได้รับโบนัส (ผลลัพธ์) ตามที่
องค์การกาหนดไว้
ขั้นตอนที่สี่ พนักงานมองถึงโอกาสความน่ าจะเป็ นในการทางานให้บรรลุสัมฤทธิ ผลว่ามี
ความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด ภายใต้ความรู ้และความสามารถที่เขามีอยู่
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทฤษฎีความคาดหวังให้ความสาคัญกับประเด็น
หลัก ๆอยู่ 3 ประการคื อ ประการแรก ทฤษฎี ค วามคาดหวัง ให้ ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งของรางวัล
กล่าวคื อ องค์การต้องกาหนดรางวัลสาหรั บการปฏิ บตั ิงานบรรลุ เป้ าหมายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพนักงาน องค์การควรศึกษาถึ งความต้องการของพนักงานด้วยว่า พนักงานมี ค่านิ ยม
อย่างไร เขาให้ความสาคัญหรื อให้คุณค่ากับสิ่ งใดบ้าง เพื่อนาข้อมู ลเหล่ านั้นมาใช้ในการกาหนด
รางวัลขององค์การให้ส อดคล้องกับความต้องการของพนักงาน จึ งจะสามารถสร้ างแรงจูงใจให้
พนักงานเกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการทางานของเขาได้ ประการที่สอง ทฤษฎี ความคาดหวังให้
ความสาคัญกับพฤติ กรรมที่คาดหวัง (expected behaviors) กล่าวคือ องค์การต้องระบุให้ชดั เจนว่า
องค์ก ารคาดหวังพฤติ ก รรมการท างานของพนัก งานอย่า งไร รวมทั้งต้องมี ค วามชัด เจนด้ว ยว่า
องค์ก ารจะประเมิ น พฤติ ก รรมการท างานที่ อ งค์ก ารคาดหวัง ไว้อ ย่า งไร และประการสุ ด ท้า ย

- 12 แรงจูงใจที่แท้จริ งตามแนวคิดทฤษฎีค วามคาดหวัง ไม่ใช่ สิ่งที่เป็ นจริ งอยู่ในปั จจุบนั แต่เป็ นความ
คาดหวังในประเด็นต่างๆ ของพนักงานแต่ละคนว่า เขาคาดหวังสัมฤทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของเขาไว้
อย่างไร เขาคาดหวังรางวัลที่เขาจะได้รับอย่างไร รวมทั้งเขาคาดหวังเป้ าหมายความพึงพอใจที่เขาจะ
ได้รับอย่างไร ซึ่ งความคาดหวังต่างๆดังกล่าวนี้ เป็ นแรงจูงใจในการทางานที่แท้จริ งของพนักงาน
ทาให้เขาทุ่มเทความพยายามต่างๆเพื่อให้บรรลุความสาเร็ จในการทางานตามที่เขาคาดหวัง และเมื่อ
บรรลุ ความสาเร็ จในการทางานดังกล่าวแล้ว จะมีผลทาให้เขาได้รับรางวัล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เขาคาดหวัง
ไว้เช่นเดียวกัน (ทวีศกั ดิ์ สู ทกวาทิน, 2551)
Dreher และ Dougherty (2001: 37-40 อ้างถึงใน ทวีศกั ดิ์ สู ทกวาทิน, 2551) แสดงตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีความคาดหวังไว้ 2 กรณี ได้แก่ (1) การใช้พสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีประสิ ทธิ ผล
สู งขึ้ น (enhancing performance motivation) (2) การใช้สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรื อร้น
ในการมาท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ มีปั ญหาเรื่ องการลางานหรื อการขาดงานบ่อยๆ (enchancing
attendance motivation)
กรณี แรก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความคาดหวัง เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้พนักงานมีประสิ ทธิ ผลการ
ทางานสู งขึ้นนั้น อาจดาเนินการได้ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง หรื อหลายรู ปแบบร่ วมกันก็ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การให้พนักงานมีความคาดหวังต่อผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองสู งขึ้นด้วยการทาให้
พนัก งานเกิ ด “การรั บ รู ้ ” ตามสุ ภ าษิ ต ไทยที่ ว่า “ความพยายามอยู่ที่ ไ หน ความส าเร็ จอยู่ที่ นั่น ”
การรับรู ้ดงั กล่าวจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารต้องดาเนิ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั พนักงานว่า
ถ้าพวกเขามีความมุ่งมัน่ ใช้ความพยายาม พวกเขาจะสามารถทางานให้มีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นได้ สิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารต้องดาเนิ นการเพื่อให้พนักงานมี ความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวได้แก่ การสอนงาน การแนะนาให้
พนัก งานมี ก ารก าหนดเป้ าหมายการท างาน การป้ อ นข้อมู ล ย้อนกลับ ให้พ นัก งานทราบผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพวกเขา การสนับสนุ นเครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรการบริ หาร
อื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน การสรรหาและคัดเลื อกพนักงานใหม่ที่มีขีดความสามารถสู ง
เข้ามาเป็ นพนักงานขององค์การ และการจัดให้มีโปรแกรมการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้
มีความรู ้และทักษะการทางานสู งขึ้น การดาเนินการต่างๆ ดังกล่าวในขั้นต้น จะช่วยให้พนักงานเกิด
ความมัน่ ใจในความรู ้ ความสามารถของตนเองว่า เขาจะสามารถปฏิ บตั ิ งานได้บรรลุ เป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิผล
2. การเพิ่มระดับความเชื่ อมัน่ หรื อการรับรู ้ของพนักงานที่มีต่อความเชื่ อมโยงระหว่างผล
การปฏิ บตั ิงานของพวกเขากับระบบการให้รางวัล (ผลลัพธ์ที่พนักงานได้รับ) ขององค์การ ซึ่ งอาจ
ดาเนิ นการได้ในหลายรู ปแบบ เช่ น การจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีผลการปฏิ บตั ิงานดี เด่น การจ่าย
ค่าตอบแทนตามหลักคุ ณธรรม การจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้กบั พนักงานขายตามสัดส่ วนของยอดขาย

- 13 การยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิ บตั ิงานดีเด่น และการจัดให้มีวาระหรื อโอกาสที่พนักงาน
จะได้รับการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่ วมงาน สิ่ งต่างๆเหล่านี้ จะช่ วยให้พนักงานเกิ ดการรับรู ้หรื อ
เกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อความเชื่ อมโยงระหว่างการท างานมี ป ระสิ ท ธิ ผลสู งกับ การได้รับ รางวัล จาก
องค์การ ซึ่ งมีผลทาให้พนักงานมีแรงจูงใจและมีความกระตือรื อร้นในการทางานสู งขึ้น
3. ท าให้ พ นัก งานเกิ ดการรั บ รู ้ ห รื อมี ค วามเชื่ อว่า ผลลัพ ธ์ ที่ พ นัก งานจะได้รับ จากการ
ทางานให้องค์การประสบความส าเร็ จนั้น “มี ความน่ าสนใจ” ผูบ้ ริ หารควรส ารวจหรื อสอบถาม
ความต้องการของพนักงานแล้วนาข้อมู ลความต้องการเหล่ านั้นมาใช้ป ระกอบการพิ จารณาเพื่ อ
กาหนดผลลัพธ์ หรื อรางวัลขององค์การให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
รางวัลหรื อผลลัพธ์ ที่พนักงานจะได้รับจากการทางานมีประสิ ทธิ ผลสู ง อาจอยู่ในรู ปแบบ
รางวัล ที่ เป็ นตัว เงิ น (financial rewards) หรื อ รางวัล ที่ ไ ม่ เป็ นตัว เงิ น (nonfinancial rewards) ก็ ไ ด้
ผูบ้ ริ หารสามารถทาให้รางวัลหรื อผลลัพธ์ น้ นั ดู มีความน่ าสนใจหรื อมี คุณค่าต่อพนักงานมากขึ้ น
โดยการจัดเป็ นชุ ดรางวัลซึ่ งอาจประกอบด้วย รางวัลต่างๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงินร่ วมกัน
ก็ได้ ตัวอย่างเช่ น การมอบโล่ ประกาศเกี ยรติ คุณให้เป็ นพนัก งานดี เด่ นประจาปี พร้ อมเงิ นรางวัล
50,000 บาท เป็ นต้น
กรณี ที่ ส อง การสร้ างแรงจู งใจให้พ นัก งานมี ค วามกระตื อรื อ ร้ น ในการมาท างานอย่า ง
สม่าเสมอนั้น องค์การอาจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกันก็ได้ ดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุ งความคาดหวังของพนักงานในการมาปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ด้วยการทาให้
พนักงานมีความเชื่ อมัน่ ว่า ถ้าเขามีความพยายามหรื อมีความมุ่งมัน่ เขาก็จะสามารถทางานได้อย่าง
สม่าเสมอ กิ จกรรมต่างๆ ที่องค์การควรดาเนิ นการเพื่อสร้างความคาดหวังของพนักงานในเรื่ องนี้
ได้แก่ การยืดหยุ่นเวลาท างาน (flexible work schedules) การจัดให้มี ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (child care
centers) สาหรับลูกหลานของพนักงาน การจัดให้มีการเดินทางไปกลับในการมาทางาน โดยใช้รถ
ร่ วมกัน (car pools) เป็ นต้น กิ จกรรมต่างๆ เหล่ านี้ ช่วยให้พนักงานมี ความสะดวกและสามารถมา
ทางานให้กบั องค์การได้อย่างสม่ าเสมอ เนื่ องจากองค์การช่ วยแก้ไขปั ญ หาบางอย่างซึ่ งอาจเป็ น
สาเหตุทาให้พนักงานจาเป็ นต้องลางานหรื อขาดงาน เช่ น มี ภาระความจาเป็ นต้องดู แลบุตรหลาน
หรื อมีกิจกรรมบางอย่างที่จาเป็ นต้องไปติดต่อในระหว่างชัว่ โมงการทางาน เป็ นต้น
2. สร้ างการรับรู ้ ให้กบั พนักงานว่า ถ้าพนักงานใส่ ใจการมาทางานอย่างสม่าเสมอ เขาจะ
ได้รับ รางวัลอย่างไร (behavior-rewards limkages for attendance) และในทางตรงกันข้าม ถ้าเขามี
ปัญหาขาดงานหรื อลางานบ่อยๆ จะถูกลงโทษอย่างไร (behavior-punishment linkafe for absence)
องค์การอาจแจกรางวัลให้กบั พนักงานที่มาทางานอย่างสม่าเสมอ โดยไม่มีการลางานหรื อ
ขาดงานเลย ในรู ปของเงินรางวัลโบนัสประจาปี หรื ออนุ ญาตให้ลาพักผ่อนได้เป็ นกรณี พิเศษ หรื อ

- 14 มอบโล่ รางวัล คนขยันแห่ งปี หรื อการกล่ าวสดุ ดียกย่องในวาระหรื อโอกาสต่ างๆ ต่ อหน้าเพื่ อน
ร่ วมงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกันก็ได้
3. ทาให้รางวัลหรื อผลลัพธ์ ที่ได้จากการปฏิ บตั ิงานอย่างสม่ าเสมอเป็ นที่น่าในใจในหมู่
พนักงาน ซึ่ งองค์การอาจใช้วิธีสอบถามความคิดเห็ นจากพนักงานก็ได้ว่า พวกเขาต้องการรางวัล
หรื อผลลัพธ์ฯในลักษณะใด ตัวอย่างการแจกรางวัลผูท้ ี่มาปฏิ บตั ิงานอย่างสม่าเสมอ เช่ น การมอบ
รางวัลเป็ นเงินสดให้กบั พนักงานที่ไม่มีวนั ลาหรื อหยุดเลยในรอบปี ที่ผา่ นมา เป็ นต้น
มองในภาพรวม ทฤษฎีความคาดหวัง ช่วยให้ผบู ้ ริ หารมีกรอบในการวิเคราะห์เพื่อทาความ
เข้าใจได้ว่า การเปลี่ ย นแปลงแบบแผนการปฏิ บ ัติ ด้านการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นบางเรื่ อ ง
จะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงความคาดหวังของพนักงานในเรื่ อง (1) ความเป็ นไปได้ที่จะ
สามารถท างานบรรลุ ค วามส าเร็ จตามเป้ าหมาย (2) ความเชื่ อ มโยงระหว่า งความส าเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานกับรางวัลหรื อผลลัพธ์ที่จะได้รับและ (3) ความน่าสนใจของรางวัลหรื อผลลัพธ์ที่องค์การ
จะมอบให้แก่พนักงาน ในกรณี ที่พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามเกณฑ์ที่องค์การต้องการซึ่ ง
การเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ดัง กล่ าวทั้ง 3 ประการ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การสร้ างแรงจู ง ใจให้
พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ ในการทางานให้ดีข้ ึน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการขั้นเงินดือน/
ค่าตอบแทนตามหลักอาวุโส (seniority-based salary) ไปเป็ นระบบการขึ้ นเงิ นเดื อน/ค่าตอบแทน
ตามหลัก คุ ณ ธรรม (merit salary system) ถึ ง แม้ว่า จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ข องพนัก งาน
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ที่พนักงานจะทางานมีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น ถ้าเขาทางานด้วยความมุ่งมัน่ และ
ทุ่มเทอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่การเปลี่ยนแปลงนาวทางการพิจารณาขึ้นเงินเดือนดังกล่าว จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความเชื่ อมโยงระหว่างการทางานมี ประสิ ทธิ ผลสู งกับการขึ้ นเงิ นเดื อนในอัตราพิเศษ
กล่าวคือตามระบบอาวุโส “อายุงาน” เป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจารณาขึ้นเงินเดื อนประจาปี แต่ใน
ระบบคุ ณธรรมการพิจารณาขึ้ นเงิ นเดื อนประจาปี จะพิจารราจาก “ประสิ ทธิ ผล” การทางานของ
พนักงานแทนอายุงาน นอกจากนี้ การขึ้นเงินเดือนในอัตราพิเศษให้กบั พนักงานที่มีประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานสู งก็เป็ นสิ่ งดึงดูดความสนใจของพนักงาน เนื่องจากพนักงานให้คุณค่ากับรางวัลดังกล่าว
ดัง นั้น ระบบการขึ้ น เงิ น เดื อ นประจาปี ตามหลัก คุ ณ ธรรม จึ ง มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การสร้ า ง
แรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น

2.2 แนวความคิดตามทฤษฎีตัวตนของโรเจอร์
แนวคิดที่ สาคัญ โรเจอร์ (อ้างถึ งใน ศิวิมล เส้นสาย, 2016) เชื่ อว่า มนุ ษ ย์มีธรรมชาติ ที่ ดีมี
แรงจูงใจในด้านบวก เป็ นผูท้ ี่มีเหตุผล (Rational) เป็ นผูท้ ี่สามารถได้รับการขัดเกลา (Socialized) สามารถ
ตัดสิ นใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ ถ้ามีอิสระเพียงพอ และมีบรรยากาศที่เอื้ออานวย ซึ่ งจะนาไป

- 15 สู่ ก ารพัฒ นาตนเองอย่า งเต็ ม ศัก ยภาพ (Full Potential) และพัฒ นาไปสู่ ทิ ศ ทางที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล อันจะนาไปสู่ การตระหนักรู ้ในตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization)
โครงสร้ างทางบุคลิกภาพ
โครงสร้างบุคลิกภาพของโรเจอร์ (อ้างถึงใน ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ
3 ส่ วนคือ
1. อินทรี ย์ (The organism) หมายถึง ทั้งหมดที่เป็ นตัวบุคคล รวมถึงส่ วนทางร่ างกาย หรื อ
ทางสรี ระของบุคคล (Physical Being) ที่ประกอบด้วย ความคิด ความรู ้สึกที่แสดงปฏิ กิริยาตอบต่อ
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นการแสดงพฤติ กรรมทั้งหมดของบุ ค คล โดยแสดงพฤติ ก รรมเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการ (Needs) ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และทาให้มนุ ษย์ มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่
การรู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง (Self-Actualization) นอกจากนี้ มนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรมโดยการนาเอา
ประสบการณ์ เดิ ม บางอย่า งที่ เขาให้ ความหมาย หรื อ ให้ ความส าคัญ ต่ อ กับ ประสบการณ์ เดิ ม
บางอย่าง ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ และนาเอาประสบการณ์เหล่านี้ มาเป็ นสัญลักษณ์ในจิตสานึกของเขา
(Symbolized in the Consciousness) โดยปฏิ เสธประสบการณ์ บ างอย่างดังนั้นผูท้ ี่ มี ความสามารถ
รับรู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และให้ ความหมายของประสบการณ์ ที่ถูกต้องกับ ความเป็ นจริ งมาก
ที่สุด จะเป็ นผูท้ ี่สามารถพัฒนาได้ตามปกติ (Normal Development)
2. ประสบการณ์ ท้ ังหมดของบุ คคล (Phenomenology Field) ที่เป็ นสิ่ งที่ บุคคลจะรู ้ เฉพาะ
ตนเท่านั้น และประสบการณ์ ของบุคคลนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนอยูต่ ลอดเวลา โรเจอร์ ส
อธิ บายว่ามนุ ษย์อยูใ่ นโลกของการเปลี่ยนแปลง ที่มีตนเองเป็ นศูนย์กลางเป็ นประสบการณ์ที่อาจเกิด
จากสิ่ งเร้าภายนอกและสิ่ งเร้าภายในตัวบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ นประสบการณ์ท้ งั ส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับจิตสานึก และจิตใต้สานึ กของบุคคล ที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตของเขา ทั้งเป็ นสิ่ งที่สื่อสารได้ และทั้งที่
สื่ อสารไม่ได้ ซึ่ งเป็ นพลังกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น เด็กร้องไห้เมื่อเห็นสุ นัขอาจ
เกิ ดจาก เคยถู กสุ นัขกัด หรื ออาจเคยถู กข่มขู่ให้กลัวสุ นขั จนฝั งใจหรื อประสบการณ์ ที่อยู่ในจิตใต้
สานึ กบางอย่าง บุคคลไม่สามารถสื่ อสารออกมาได้ เพราะอาจถูกเก็บไว้และซ่อนอยูภ่ ายในจิตใจจน
เจ้าตัวไม่สามารถเข้าใจได้ เป็ นลักษณะของเงื่อนปมที่ฝังอยูภ่ ายในจิตใจ โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลจะให้
ความหมาย และเลือกรับรู ้เฉพาะประสบการณ์ ที่สาคัญ โรเจอร์ ส ให้ความสาคัญต่อ ความสามารถ
ในการสื่ อสารประสบการณ์ เฉพาะตนให้กบั ผูอ้ ื่นสามารถรับรู ้ และเข้าใจได้ จะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่
จะนาไปสู่ การเข้าใจตนเองของบุคคล ในขณะที่ผทู ้ ี่มีความแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพเกิด
จากความไม่สามารถในการสื่ อสารจากประสบการณ์เฉพาะตนอย่างเหมาะสมได้
3. ตัวตน ( The Self ) เป็ นศูนย์กลางของบุ คลิ กภาพ ที่ เป็ นส่ วนของการรับรู ้ และค่านิ ยม
เกี่ยวกับตัวเรา ตัวตนพัฒนามาจากกการที่อินทรี ยม์ ีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม เป็ นประสบการณ์

- 16 เฉพาะตน ในการพัฒ นาตัวตนของบุ ค คลนั้น บุ ค คลจะพบว่า มี บ างส่ วนที่ ค ล้ายและบางส่ วนที่
แตกต่างไปจากผูอ้ ื่น ตัวตนเป็ นส่ วนที่ทาให้พฤติกรรมของบุคคลมี ความคงเส้นคงวา (Consistency)
และประสบการณ์ ใดที่ ช่วยยืนยัน ความคิดรวบยอดของตน (Self-concept) ที่บุคคลมี อยู่ บุคคลจะ
รับรู ้ และผสมผสานประสบการณ์น้ นั เข้ามาสู่ ตนเองได้อย่างไม่มี ความคับข้องใจ แต่ประสบการณ์
ที่ทาให้บุคคลรู ้สึกว่า อัตมโนทัศน์ที่มีอยูเ่ บี่ยงเบนไปจะทาให้บุคคลเกิด ความคับข้องใจที่จะยอมรับ
ประสบการณ์ น้ ัน ความคิ ดรวบยอดของตนเป็ นสิ่ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เพราะบุ คคล
จะต้องอยูใ่ นโลกแห่ง ความเปลี่ยนแปลงโดยมีตวั เอง (Self) เป็ นศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ
โรเจอร์ (อ้างถึ งใน ศศิวิม ล เส้นสาย, 2016) อธิ บ ายว่า “ตัวตน” ของบุ คคลสามารถแบ่ ง
ออกเป็ นลักษณะต่างๆ ได้แก่
มโนภาพแห่ ง ตน หรื อ ความคิ ด รวบยอดของตน หรื อ ตั ว ตนตามที่ ม องเห็ น (SelfConcept) เป็ นส่ วนที่ตนมองเห็ นภาพของตนเอง ที่บุคคลมีการรับรู ้และมองเห็นตนเองในหลายแง่
หลายมุม เช่น “ฉันเป็ นคนเก่ง” “ฉันเป็ นคนสวย” “ฉันเป็ นคนอาภัพ ด้อยวาสนา” “ฉันเป็ นคนขี้อาย”
เป็ นต้น และสิ่ งที่บุคคลมองเห็นตัวเองนี้ อาจไม่ตรงกับที่ผอู ้ ื่นมองเห็น หรื อรับรู ้ก็ได้ เช่น ผูท้ ี่เห็นแก่
ตัวและชอบเอาเปรี ยบผูอ้ ื่ น หรื อผูท้ ี่ มี ความทะเยอทะยานสู ง อาจไม่ ทราบว่า ตนเป็ นคนเช่ นนั้น
ตัวตนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ตัวตนที่เป็ นจริ ง กับตัวตนตามอุดมคติ
ตัว ตนตามที่เป็ นจริ ง (Real Self) เป็ นลัก ษณะของบุ คคลที่ เป็ นไปตาม ความเป็ นจริ งที่
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งบุ คคลอาจรู ้ ตวั หรื อไม่ตวั ก็ได้ เช่ น “เป็ นคนเรี ยนเก่ ง” “เป็ นคนสวย” “เป็ นคนร่ ารวย”
ฯลฯ และพบว่าบ่ อยครั้ งที่ บุ ค คล จะมองไม่ เห็ นในส่ วนที่ เป็ นตัวตนที่ แท้จริ ง ของตนเลย ซึ่ งจะ
นาไปสู่ ปัญ หาต่างๆ ตามมา เช่ น แตงกวา มองเห็ นว่าเธอเป็ นคนเรี ยนเก่ ง กว่าเพื่อนๆ ทั้งๆ ที่ ใน
ความเป็ นจริ งแล้ว เธอไม่ได้เป็ นเช่นนั้นเลย เธอจึงทาตัวดูถูกเพื่อนๆ ที่เรี ยนไม่เก่ง และเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าที่ควร เป็ นต้น
ตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึ ง ภาพที่ตนเองอยากจะเป็ น ซึ่ งหมายถึ ง บุ คคลยังไม่
สามารถเป็ นได้ในสภาวะปั จจุบนั เช่น “น้องแดงอยากเป็ นทั้งคนเก่งและคนสวยเหมือนพี่ปุ๋ย” เป็ นต้น
โรเจอร์ (อ้างถึงใน ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) ได้อธิ บายถึงการทางานของตัวตนในบุคคลว่า
ต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ มโนภาพแห่ งตนของบุคคลจึงต้องมีความสมเหตุสมผล
ตรงกับความเป็ นจริ งและตรงจากประสบการณ์ การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม บุคคลที่มี
มโนภาพแห่ ง ตนอย่า งไรก็ จ ะมี พ ฤติ ก รรมไปตามแนวทางของมโนภาพที่ เขามี อ ยู่ ถ้า บุ ค คลมี
ประสบการณ์ที่ทาให้มโนภาพแห่งตนเดิมที่เขามีอยูไ่ ม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื ออาจกล่าวได้วา่ ถ้า
มโนภาพแห่ งตน ขัดแย้งและไม่ ส อดคล้อง (Incongruence) กับ ตนตามความเป็ นจริ งมากเท่ าไร
บุ ค คลจะเกิ ด การป้ อ งกัน ตนเองเกิ ด ความวิ ต กกัง วล และน าไปสู่ ปั ญ หาทางอารมณ์ จิต ใจและ

- 17 บุคลิ กภาพมากขึ้นเท่านั้น และนอกจากนี้ ผทู ้ ี่มีมโนภาพแห่ งตนสอดคล้องกับตนตามความเป็ นจริ ง
นั้น ก็มกั จะพอใจและมองเห็นตนตามอุดมคติสอดคล้องกันไปด้วยเช่ นกันเพราะเขาจะมีความรู ้สึก
พึงพอใจกับตัวตนที่แท้จริ งของเขาเสมอ ไม่จาเป็ นต้องสร้างภาพตนตามที่ตอ้ งการเป็ นขึ้นมา เพราะ
เขาจะไม่อยากจะเป็ นใครอีกนอกจากเป็ นตัวเองเท่านั้น จะเป็ นผูท้ ี่ มีสุขภาพจิตดี ไม่ป้องกันตนเอง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ การรู ้ จกั ตัวเองอย่างแท้จริ ง ยอมรับตนเอง
สามารถปรับ ตัวให้สอดคล้อ งกับ ความเป็ นจริ งมี การรับรู ้ ต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กล้าเปิ ดตนเองออกรับประสบการณ์ ใหม่ๆ เลื อกตัดสิ นใจด้วยตนเองโดยไม่ข้ ึนอยู่กบั การยอมรับ
ของผูอ้ ื่นและสังคม ตลอดจนเข้า ใจในค่านิ ยมของตนเองในขณะที่สามารถยืดหยุน่ ต่อสภาพการณ์
ต่างๆ โดยไม่ยดึ ติดอยูใ่ นค่านิยมของตนอย่างยึดติดเป็ นต้น อันเป็ นคุณลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่
สมบูรณ์
โรเจอร์ (ศศิวมิ ล เส้นสาย, 2016) ได้อธิ บายถึง กระบวนการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาการค่ านิยม (Organizing Valuing Process) ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ว่าโรเจอร์ สเชื่ อว่าบุคคลเกิ ดมาพร้อมพลังหรื อแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ สภาวะของการรู ้จกั
ตนเองอย่างแท้จริ ง และเนื่ องจากบุ คคลเกิ ดมาจาก สิ่ งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน จึ งจาเป็ นที่ จะต้อง
เข้าใจสิ่ งแวดล้อมและโลกส่ วนตัวของบุคคลด้วย (Internal Frame of Reference) ซึ่ งถื อว่าเป็ นส่ วน
สาคัญ ที่ บุ ค คลจะเลื อกรับ รู ้ และให้ ค วามหมายต่อประสบการณ์ ต่างๆ เช่ น เด็ก ที่ ถูก นาไปอยู่ใน
สิ่ งแวดล้อมใหม่อาจเกิดความกลัวที่อาจเกิดมาจากการรับรู ้โดยไม่จาเป็ นต้องมาจากสภาพความเป็ น
จริ ง ของสิ่ งแวดล้ อ มเสมอไป และเมื่ อ เด็ ก มี ป ระสบการณ์ เพิ่ ม เติ ม ที่ ท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ ว่ า
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่น้ นั ไม่น่ากลัวอย่างที่ เคยรับรู ้ ทาให้เด็กมีการรับรู ้ โดยไม่จาเป็ นต้องมาจาก
สภาพความเป็ นจริ งของสิ่ งแวดล้อมเสมอไป และเมื่อเด็กมีประสบการณ์ เพิ่มเติมที่ทาให้เกิ ดความ
เชื่ อว่าสภาพแวดล้อมที่ เป็ นอยู่น้ ันไม่ น่ากลัวอย่างที่ เคยรั บ รู ้ ท าให้เด็ก มี ก ารรับรู ้ เปลี่ ยนแปลงไป
เป็ นการรับรู ้ ใหม่ หากจะกล่ าวโดยสรุ ป จะเห็ นว่าการที่ เด็กเกิ ดมาหากอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ อบอุ่น
ปลอดภัย เต็ ม ไปด้ว ย ความรั ก เอาใจใส่ จ ะท าให้ เด็ ก รั บ รู ้ แ ละให้ ค่ า นิ ย มต่ อ ประสบการณ์ น้ ั น
ไปทางบวก เด็ ก จะรั บ รู ้ ต่ อ สภาพแวดล้อ มและให้ ค วามหมายของการรั บ รู ้ ต ามความเป็ นจริ ง
ในทางตรงข้าม เด็ก ที่ ไ ด้รับ สิ่ ง แวดล้อมทางลบ เขาก็ จะให้ ค่ านิ ย มต่ อ ประสบการณ์ ในทางลบ
สิ่ งเหล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ นกระบวนการพัฒ นาการทางค่ า นิ ย มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ ที่เพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นประสบการณ์ ของบุคคลจะมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาการทาง
ค่านิยมของบุคคล
2. การยอมรั บ จากผู้ อื่ น (Positive Regard from others) จะเห็ น ได้ว่า ตัว ตน (self) ของ
บุคคลจะเริ่ มพัฒนาเมื่อบุคคลมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเขา เขาจะรับรู ้ ความจริ งของ
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แห่ งตนเอง (Self-Experience) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลที่สาคัญที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมของ
เขาจะนาไปสู่ การพัฒนาอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เพราะทาให้บุคคลรู ้สึกถึงความเป็ นเอกลักษณ์
ของตนเอง
การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลจะเริ่ มจากในช่วงแรกของชี วติ ทารกไม่สามารถแยกตนเอง
ออกจากสิ่ งแวดล้อม และนึ กว่าเป็ นตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งแวดล้อม ทาให้เด็กติ ดพ่อแม่และ
สิ่ งแวดล้อมตนเองได้ และเริ่ มเข้าใจตัวตนของตัวเอง อย่างไรก็ตามในระยะนี้ จะเป็ นช่ วงที่ เด็กมุ่ง
แสวงหาความต้องการพึงพอใจเพื่อสนองความต้องการของตนเพราะเขาพึ่งตนเองไม่ได้ตอ้ งพึ่งคน
อื่น ๆ จึงเรี ย นรู ้ ที่ จะเรี ยกร้ องความสนใจและการยอมรั บ จากผูอ้ ื่ น เมื่ อโตขึ้ นเด็ ก จะเริ่ ม เรี ยนรู ้ ว่า
พฤติ ก รรมบางอย่า งท าให้ ผู ้อื่ น ตอบสนองเขาอย่ า งรั ก ใคร่ บางอย่ า งอาจท าให้ ผู ้อื่ น ไม่ พ อใจ
ไม่ ยอมรั บ และไม่ได้รับ การตอบสนอง ปฏิ กิริยาเหล่ านี้ ท าให้เด็ กเลื อกพฤติ กรรมที่ ท าให้คนอื่ น
พอใจและหลี กเลี่ ยงพฤติกรรมที่ทาให้ผูอ้ ื่นไม่พอใจ เด็กจึงเรี ยนรู ้ที่จะรับค่านิ ยมของผูอ้ ื่นมาไว้ใน
ตนเอง ทาให้เกิดการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) จากพฤติกรรมที่ผอู ้ ื่นยอมรับหรื อไม่ยอมรับ
เขามาเป็ นเครื่ องตัดสิ น
3. การยอมรับตนเอง (Self-Regard) บุคคลจะเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับตนเองจากการที่เขารับรู ้วา่
ผูอ้ ื่นแสดงการยอมรับในตัวเขาหรื อไม่อย่างไร โดยไม่คานึ งถึง ความต้องการของตนเองแต่จะเอา
ค่านิ ยมของผูอ้ ื่ นที่ มีต่อตัวเขา เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ นพฤติกรรมของตนว่าดีเลวทาให้เขาแสดง
พฤติกรรรมเพื่อให้สนองความต้องการของผูอ้ ื่น และให้ผูอ้ ื่ นยอมรับมากกว่าการคานึ งถึงความพึง
พอใจของตนทาให้เขารับเอา (Interject) ค่านิยมผูอ้ ื่นเข้ามาไว้ในตนเอง
4. ภาวะของการมีคุณค่ า (Conditions or Worth) เป็ นลักษณะที่ บุคคลรู ้ สึกว่าตนมีคุณค่า
เพราะเขาสามารถยอมรับตนเองได้ โดยมโนภาพแห่งตนที่เขารับรู ้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง เมื่อมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น แต่ถา้ มโนภาพแห่ งตนของเขาแตกต่างไปจากความจริ งจะทาให้เขาเกิ ดความ
วิตกกังวลและปฏิ เสธไม่ ยอมรับ ตนเองตามความเป็ นจริ ง ท าให้เขามี พ ฤติ กรรมไม่ส มเหตุ ส มผล
ไม่สามารถปรับตัวได้หากบุคคลรับเอาค่านิ ยมของผูอ้ ื่น หรื อบรรทัดฐานของผูอ้ ื่นและสังคมเข้าไว้
ในตนเองมากเกิ น ไปจะท าให้ เขาไม่ ส ามารถยอมรั บ ตนเองได้ เกิ ดความรู ้ สึ ก ว่าตนเองไร้ คุ ณ ค่ า
เกิด ความคับข้องใจขึ้น
จะเห็ นได้ว่า การที่บุคคลจะมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมนั้น จะขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ ที่ เด็ ก ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็ก ได้รับ ความรั ก จากครอบครั วโดยปราศจาก
เงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard) จะท าให้ เด็ ก เกิ ด ความรู ้ สึ กอบอุ่ น ปลอดภั ย ซึ่ งเป็ น
ความรู ้ สึ ก ที่ เป็ นพื้ น ฐานของการมี บุ ค ลิ ก ภาพสมบู รณ์ ทั้งนี้ เนื่ อ งจากการยอมรั บ โดยปราศจาก
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ยังให้ความรักและยอมรับเขาอยู่เขาจะไม่เกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองไร้ คุณค่า และยังสามารถยอมรับ
ตนเอง และสามารถมองตนเองในทางบวก (Positive Self-Regard) ได้แ ละแม้ว่ า เขาจะมี ก าร
ตัดสิ นใจทาบางอย่างที่ผดิ พลาดเขาก็ยงั กล้าที่จะรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองสามารถควบคุม
พฤติก รรมของตนเองไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงและแก้ไขได้ กล้าที่ จะเผชิ ญกับ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ
สามารถใช้พ ลังที่ มี อยู่ในตนเองอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพท าให้ก ระบวนการพัฒ นาค่ านิ ยมและการ
ยอมรับ ตนเองเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันสามารถรับรู ้ และให้ ค วามหมายต่ อประสบการณ์ ต่างๆ
ตามความเป็ นจริ ง มี ค วามพอใจในตนเอง และสามารถพัฒ นาตนเองให้ อยู่อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(Fully Functioning Person)
ลัก ษณะของผูท้ ี มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส มบู รณ์ (Healthy Personality) ผูท้ ี่ มี บุ ค ลิ ก ที่ ส มบู รณ์ ใ น
ทัศนะของโรเจอร์ ส จะมีลกั ษณะต่างๆ ได้แก่ เป็ นผูท้ ี่มี ความสามารถปรับตัวได้ตาม ความเป็ นจริ ง
มี ความสอดคล้องระหว่างตัวตนกับประสบการณ์ สามารถเปิ ดตนเองออกรับประสบการณ์ ใหม่ ๆ
รั บ ความต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ง ภายในและภายนอก ได้ถู ก ต้อ งเข้าใจตนเอง สามารถเลื อ กและ
ตัดสิ นใจตอบสนอง ความต้องการของตนเองได้ รับรู ้เกี่ยวกับตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีชีวิตอยู่
กับปั จจุบนั เป็ นตัวของตัวเองสามารถนาเอาประสบการณ์ ต่างๆ มาพัฒนาตนเอง เชื่อใน ความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนรั บ ผิดชอบต่ อการกระท าของตนเอง และไม่ ตดั สิ น ใจที่ จะกระท าสิ่ งต่าง ๆ
โดยขึ้นอยูก่ บั การยอมรับหรื อการไม่ยอมรับจากผูอ้ ื่น

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทางสั งคม
แนวคิ ดทางสังคม (Social thought) (สัญญา สัญ ญาวิวฒั น์ , 2551) หมายถึ ง ความคิ ดของ
มนุษย์โดยมนุ ษย์และเพื่อมนุ ษย์ ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระทาโดยคนเดี ยวหรื อ
หลายคนก็ได้ กรณี ที่คิดคนเดียวก็ตอ้ งเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับ
เพี ย งบางส่ วน ความคิ ดนั้น จึ ง คงอยู่ไ ด้ Emory Bogardus (อ้างถึ งใน สัญ ญา สั ญ ญาวิฒ น์ , 2551)
ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็ นความคิดเกี่ยวกับการสอบถามหรื อปั ญหาทางสังคมของ
บุคคลต่าง ๆไม่วา่ จะเป็ นอดีตหรื อปั จจุบนั เป็ นการคิดร่ วมกันของเพื่อนหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์
เป็ นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเรื่ องรอบตัวมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละ
สมัยก็ตอ้ งคิ ด เพื่อหาทางแกปั ญหาหรื อทาให้ปัญหาบรรเทาลง ความคิ ดความอ่านที่ ได้ประดิ ษ ฐ์
คิ ดค้นขึ้ นมาแล้ว และใช้การได้ดี ก็จะได้รับ การเก็ บรั กษาสื บทอดจากจุ ดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ”
อาจารย์วราคม ที สุ กะ ให้ความหมายว่า “แนวคิดทางสังคมเป็ นความคิดของมนุ ษย์ เกิ ดจากการ
รวมกันเป็ นกลุ่ มเป็ นก้อนของมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับชี วิตมนุ ษย์โดยทัว่ ไป และปั ญหาที่ประสบ
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แนวคิดทางสังคม ได้เรี ยบเรี ยงจากความคิดของ Emory Bogardus (อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551)
ได้ 5 ประเภท เรี ยกว่า “แนวทางห้าสายของความคิดมนุษย์” (five lines of human thought) ดังนี้
1) ความคิดเกีย่ วกับจักรวาล
เป็ นความคิดของคนโบราณเกี่ ยวข้องกับลักษณะของสากล จัก รวาล และความสั มพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั จักรวาล มนุษย์ยุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและวิญญาณ มีความคิดความเชื่อ
ในเรื่ องเทพเจ้า ภูต ผี เทวดา ลัทธิ ศาสนาต่างๆ เช่น ลัทธิเทพเจ้าองค์เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจ้า
หลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) สิ่ งเหล่านี้ ทาให้มนุ ษย์เกิ ดความกลัว
และความหวัง อุดมการณ์และการบูชายันต์ดว้ ยชีวติ
2) ความคิดเกีย่ วกับปรัชญา
ในขั้นนี้ มีระดับความคิดเชิ งปั ญญาสู งขึ้น แต่ก็ยงั เป็ นความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั จักรวาล
เกี่ ยวข้องกับสิ่ งมี ชีวิตและไม่ มี ชีวิต แต่ไม่ เกี่ ยวกับศาสนาหรื อไม่ใช่ ความคิ ดที่ สนองความจาเป็ นทาง
ศาสนา ความเชื่อ มนุษย์พยายามลดความคลุมเครื อ หาความกระจ่างในสิ่ งแวดล้อมของจักรวาล
เกณฑ์คาอธิ บายต่างๆ อย่างมี เหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแก่นสารใน
ความซับซ้อน มนุษย์ได้พบว่าในยุคนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของมนุ ษย์ และรู ้ วา่ ในที่สุดทุกสิ่ งจะต้องแตกดับไป มนุ ษย์พยายามสร้ างความหมายสู งสุ ดของสิ่ ง
ต่างๆ อย่างไม่มีอคติตามความรู ้ความสามารถที่สูงขึ้นของตน
3) ความคิดเกีย่ วกับตนเอง
เมื่อมีความรู ้เกี่ยวกับจักรวาลและความรู ้ทางปรัชญาเพียงพอแล้ว มนุ ษย์ก็หวนกลับมาคิดถึง
ตัวเอง คิดถึ งบุคลิ กลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของการคิดการกระทาหรื อการประพฤติปฏิ บตั ิ
ของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจา ความฝันและสิ่ งต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็ นที่มาของ
วิชาจิตวิทยาสมัยใหม่
4) ความคิดเกีย่ วกับวัตถุ
ได้แ ก่ ค วามรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ หิ น ดิ น น้ า อากาศ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่รอบตัวมนุ ษ ย์ และมนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องรู ้จ กั เพื่อป้ องกันอันตราย หรื อใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่ านี้ การคิ ดเกี่ ยวกับเรื่ องเหล่ านี้
ทาให้มนุษย์ได้บ่อถ่านหิ น บ่อน้ ามัน บ่อแก๊ส นามาปรับปรุ งการคมนาคมขนส่ ง ความคิดความรู ้อนั
แยบยลของมนุษย์ ทาให้มนุษย์รู้จกั ใช้ประโยชน์จากวัตถุ ต่างๆ สามารถควบคุมธรรมชาติได้ นัน่ คือ
ที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบาย
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ในประวัติ ศ าสตร์ ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด เกี่ ย วกับ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ใ นลัก ษณะเป็ นกลุ่ ม น้ อ ย เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนที่ทาให้กบั เรื่ องต่าง ๆ ใน 4 ข้อแรก และได้หนั มาสนใจเรื่ องของเพื่อนมนุษย์
เมื่อไม่นานมานี้ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความคิ ดเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ดว้ ยกัน ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ภาระหน้าที่ความผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคม ลักษณะ
ของชีวติ สังคม แนวโน้มทางสังคม ปั ญหาสังคม หลักการ การศึกษาวิเคราะห์สังคม อันเป็ นความคิด
พื้นฐานของสังคมศาสตร์ ในสังคมสมัยใหม่
ตัวอย่างความคิดทางสั งคม อาจแยกออกเป็ นกลุ่ม ดังนี้ (อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551)
1. ปรั ชญาชี วิต สังคมไทยหรื อสังคมอื่นความคิ ดทางสังคมอาจแสดงออกในรู ปของปรัชญา
ชีวิต หมายถึง เป้ าหมายสู งสุ ดของชี วิต รวมทั้งแนวทางการไปสู่ เป้ าหมาย สังคมแต่ละสังคมจะมีปรัชญา
ชีวิตของสังคมด้วย เช่น กรณี ของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็ นแบบเรี ยบง่าย รักอิสระเสรี โอบอ้อมอารี
มีศีลธรรม
2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจาชาติ ประจาสังคม สังคมไทยคนส่ วนใหญ่
นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ เรี ยกว่า พุ ทธศาสตร์ ครอบคลุ ม ความคิ ดด้านต่างๆ ของสั งคม ทั้งครอบครั ว
เศรษฐกิจ การศึกษา หรื อการเมืองการปกครอง
3. ประวัติศาสตร์ เป็ นอีกแหล่งหนึ่ งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดทางสังคม เป็ นข้อมูลที่
ประมวลเรื่ องราวความเป็ นมาของชนชาติ น้ นั ๆ เช่ น การจัดชุ มชน การทามาหากิ น การปกครอง
บังคับบัญชา วิธีต่อสู ้ การป้ องกันการรุ กราน
4. วรรณคดี เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ให้ขอ้ มูลทางสังคม เป็ นการบันทึกเรื่ องราวทั้งที่เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อกั ษร และไม่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เช่ น นิ ท าน ตานาน จะมี แง่ มุ มแสดงให้เห็ นถึ งความ
ละเอียดลออต่างๆ
5. ภูมิปัญญาไทย หรื อความรู ้พ้ืนบ้าน ศึกษาได้จากด้านอนามัย สาธารณสุ ข เช่น ยาสมุนไพร
ความรู ้เกี่ยวกับฤดูกาล เกี่ยวกับต้นไม้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การช่างประเภทต่างๆ การรบ การกีฬา
6. สุ ภาษิต เป็ นคติ คาพังเพย ปริ ศนาคาทาย มีอยูใ่ นแหล่งต่างๆ ที่เป็ นสังคม ชุมชน
ทฤษฎีสังคม (Social Theory)
ความหมายของทฤษฎี คือ คาอธิ บายสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดสาหรับนักวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีจะต้องเป็ นคาอธิ บายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆ ของสิ่ งนั้นอย่าง
มีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้
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คนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆ ของคน หรื อระหว่างคนต่อคน คนต่อกลุ่ม
คนต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้
ทฤษฎี สังคมตามความหมายดัง กล่ าว จึงมี ขอบเขตกว้างขวาง เป็ นคาอธิ บายเกี่ ยวกับคน
แต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆรวมไปถึ งคาอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ข้อสาคัญนั้นจะต้องเป็ นไปตามหลักเหตุผล มีระบบ
ระเบียบพอที่จะเป็ นฐานในการพยากรณ์เรื่ องทานองเดี ยวกันในอนาคตได้ Jame Miley (อ้างถึ งใน
สั ญ ญา สั ญ ญาวิฒ น์ , 2551) “โดยทั่วไป ความพยายามที่ จะอธิ บ ายส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของสั ง คม
(Social life) ถือได้วา่ เป็ นทฤษฎี สังคม” และ Henry P Fairchild (อ้างถึ งใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551)
ให้ ค วามหมายว่า “ทฤษฎี สั งคม คื อ การวางนัย ทั่วๆ ไปหรื อ ข้อ สรุ ป ที่ ใช้ได้ท ั่วไป เพื่ ออธิ บ าย
ปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง”
ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ดังนี้
• ประการแรก ทฤษฎี ท างสั ง คมเป็ นค าอธิ บ ายเรื่ อ งเกี่ ย วกับ คน หรื อ ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างคน ซึ่ งเป็ นการรู ้ระดับหนึ่งที่ยงั ไม่ถึงขั้นอธิ บาย
• ประการที่ ส อง ทฤษฎี ท างสั งคม แสดงความสั ม พัน ธ์ ระหว่างส่ ว นต่างๆของคนหรื อ
ระหว่างคนต่อคนอย่างมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่กาหนดว่าต้องเป็ นเช่นนั้น
• ประการที่ สาม ทฤษฎี ทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์ อนาคตได้ แต่ความคิ ดทางสังคม
ไม่ถึงขั้นนั้น
• ประการที่ สี่ ทฤษฎี ทางสังคมอาจมี รูปของข้อความที่ เตรี ยมไว้สาหรั บ การพิ สู จน์ ดว
้ย
ข้อมู ลประจักษ์ ทฤษฎี ท างสังคมอาจมี ท้ งั ที่ เคยตรวจสอบด้วยข้อมูลประจักษ์ หรื อยังไม่ เคยผ่าน
แต่ได้มีการเตรี ยมหรื อมีลกั ษณะที่พร้อมจะให้พิสูจน์
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีสังคม คือ คาอธิบายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ งตามหลักเหตุผล
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์ สั งคมนั้น จนสามารถที่ จะ พยาการณ์
ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได้ ทฤษฎีสังคมมีความหมายกว้างเป็ นทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ งอาจหมายถึง
เรื่ องของคนแต่ละคนก็ได้ (Psychology studies human interaction of individuals) หรื ออาจหมายถึงทฤษฎี
รัฐศาสตร์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของอานาจของคนหลายคนที่เกี่ ยวข้องกัน หรื ออาจหมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
อันเป็ นเรื่ องของคนหลายคนกับวัตถุ ในการผลิ ตการจาหน่ ายจ่ ายแจกผลิ ตภัณฑ์ และบริ การในการ
อุปโภคบริ โภคได้ และอาจเป็ นทฤษฎี สังคมวิทยา เป็ นเรื่ องของรู ปแบบความสั มพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์
หรื ออาจจะเป็ นทฤษฎี ของมานุษยวิทยาเป็ นเรื่ องของคนที่มีแบบแผนการคิด การกระทาหรื อวัฒนธรรม
ที่ แตกต่ างกัน ทฤษฎี ทางสั งคมจึ งคล้ายกับแนวคิ ดทางสั งคม ที่ เกี่ ยวข้องกับคนและความสั มพันธ์
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2.4 อาจารย์ มหาวิทยาลัย
อาจารย์มหาวิทยาลัย (กิ จการ พรหมมา และลลิ ตกร พรหมมา, 2559) หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า
อาจารย์ คือ อาชีพที่สอนให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าใจวิธีคน้ คว้าหาความรู ้ เข้าใจความรู ้
เก่าจากตารา และเข้าใจความรู ้ใหม่จากงานวิจยั อาจารย์เป็ นเส้นทางไปสู่ การเป็ นนักปราชญ์ราชบัณฑิต
เพราะคลุกคลีอยูก่ บั วิชาความรู ้ในศาสตร์ ของตน เนื่องจากองค์ความรู ้ขยายตัวอยูท่ ุกขณะ อีกทั้งระบบ
การศึกษาไทยในปั จจุบนั สอนวิชาชี พเฉพาะทางภายในเวลาที่กาหนด สร้ างหลักสู ตรมาบังคับใช้กบั
นิสิตนักศึกษา นักปราชญ์ยุคนี้ จึงมักรู ้ลึกแต่ในเรื่ องที่ตนเชี่ ยวชาญหานักปราชญ์ที่รู้กว้างและรู ้จริ งใน
สรรพวิชาอย่างในอดีตได้ยากมาก
มหาวิทยาลัย คือ ชุ มชนของผูม้ ี ปัญญา เป็ นสถานที่ อยู่ของคนเก่งคนดี มีความสามารถสู ง
และรู ้ลึกในศาสตร์หนึ่งๆ ระบบการศึกษาของชาติตะวันตกได้แบ่งสระดับการศึกษาเป็ นหลายระดับ
ตามวัย ได้แก่ อนุ บาลศึกษาระยะเวลา 2 ปี ประถมศึกษาระยะเวลา 6 ปี มัธยมศึกษาระยะเวลา 6 ปี
อุดมศึกษาระยะเวลา 4-6 ปี และหลังอุดมศึกษาระยะเวลา 2-9 ปี มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้างคนให้มี
ความรู ้ ในระดับ ที่ สู ง กว่าคนทั่วไป คื อระดับ อุ ด มศึ ก ษาและหลังอุ ดมศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย สั งกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัยมีจานวนหลายคณะในแต่
ละคณะประกอบด้วยหลายภาควิชา บางแห่ งเรี ยกคณะว่าสานัก ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุน
จากรั ฐทั้งหมด เรี ยกว่า มหาวิทยาลัยของรัฐ ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับ เงิ นสนับสนุ นจากรั ฐบางส่ วน
เรี ยกว่า มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรื อมหาวิทยาลัยนอกระบบ ถ้ามหาวิทยาลัยเป็ นของเอกชน
เรี ยกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน
สาหรับ ผูท้ ี่ส นใจในอาชี พอาจารย์ ควรเริ่ มจากการส าเร็ จการศึ กษาในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื ออาชี วศึ กษา จากนั้นเลื อกศึ กษาจากความชอบและความถนัดของตนเองในระดับ
ปริ ญญาตรี โดยเลือกหลักสู ตรที่ชอบในมหาวิทยาลัยที่ เหมาะสมกับตนเอง ต้องมีผลการเรี ยนดีมาก
มีทกั ษะภาษอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ดี ในช่วงการศึกษาระดับชั้นปี ที่ 3-4 ให้เลือกแขนง
วิช าหรื อ รายวิช าที่ ต นเองชื่ น ชอบมากที่ สุ ด เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
ในระหว่างศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษานี้ นิ สิตนักศึกษาจะทางานวิจยั โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้
คาแนะนา หลังจากจบการศึก ษาแล้วจึงได้รับการบรรจุเข้าท างานในมหาวิทยาลัย ณ ภาควิ ชาที่
อาจารย์สามารถสอนรายวิชาเฉพาะทางที่ตนชานาญได้

- 24 อาจารย์ต้อ งส าเร็ จการศึ ก ษาอย่า งน้ อยในระดับ ปริ ญ ญาตรี แต่ ห น่ วยงานต้น สั ง กัด มัก
สนับสนุนให้ศึกษาต่อจนสาเร็ จระดับปริ ญญาเอกเพียงเพราะหวังให้อาจารย์ได้ผา่ นประสบการณ์ทา
วิจยั อย่างลุ่มลึก การทาวิจยั ระดับลุ่มลึกมุ่งศึกษาเหตุของเหตุในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ผูเ้ รี ยนจบการศึกษา
ในระดับปริ ญญาเอกส่ วนมากจะทาวิจยั ไปจนตลอดชี วิต และสอนคนรุ่ นต่อไปให้ทาวิจยั เป็ น ด้วย
เหตุดงั กล่าวนี้ จึงมักเลือกทางานในมหาวิทยาลัยมากกว่ารับราชการในกระทรวงอื่นๆ หรื อทางาน
กับเอกชนเพราะมหาวิทยาลัยให้อิสระในการทางานดังกล่าว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 อาจารย์รุ่นใหม่มิได้เป็ นข้าราชการแล้ว มีแต่การบรรจุอาจารย์ในตาแหน่ง
พนักงานสายงานวิชาการ ส่ วนอาจารย์ที่ยงั อยู่ในระบบราชการเพราะบรรจุเข้าทางานก่อนวันที่ 1
ตุลาคม 2542 จะเรี ยกว่า อาจารย์ขา้ ราชการ ถ้ามีตาแหน่ งทางวิชาการและอายุงานเท่ากัน อาจารย์
พนัก งานจะมี เงิ นเดื อนสู งกว่าอาจารย์ขา้ ราชการประมาณ 1.2 – 1.7 เท่ า อาจารย์พ นักงานเบิ กค่ า
รักษาพยาบาลของเจ้าตัวได้จากกองทุนประกันสังคม แต่ไม่ครอบคลุมถึงบิดา มารดา และบุตรธิ ดา
อาจารย์พนักงานต้องเก็บออมเงินไว้ใช้กนั เองหลังเกษียณ เพราะรัฐไม่จ่ายเบี้ยหวัดบานาญ อาจารย์
พนักงานจะได้รับบาเหน็จ ซึ่ งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นจะเป็ นผูจ้ ่ายให้ ณ วัน
ยุติการท างาน มหาวิทยาลัยใช้ระบบประเมิ นการทางานที่ เข้มงวดมากกว่าในอดี ต มหาวิท ยาลัย
ส่ วนมากทาสัญญาจ้างอาจารย์พนักงานคราวละ 3-5 ปี กรณี ที่สัญญาจ้างกาหนดว่า ถ้าอาจารย์ไม่
สามารถเลื่ อนตาแหน่ งให้เป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ภายในเวลา 7 ปี อาจารย์จะถู กให้ออกจากงาน
วิชาชี พอาจารย์จึงมีความสุ ขตามอัตภาพ มีรายได้และความมัน่ คงในอาชี พปานกลาง จัดเป็ นชนชั้น
กลางในสังคม

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับหลักสู ตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
2.5.1 หลักสู ตรการศึกษา
หลักสู ตรมีความหมายครอบคลุ มทั้งลักษณะกว้างและแคบแตกต่างกันออกไปตามกรอบ
แนวคิดของนักการศึกษา บางท่านอาจมองว่าหลักสู ตรเป็ นเอกสารที่นาเสนอโครงการเกี่ ยวกับการ
สอนและการจัดกิ จกรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คิดและลงมื อกระท ากิ จกรรม
ต่างๆ ภายใต้สภาพที่ เอื้ อต่อการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน (Saylor and Alexander , 1966:
Thompson and Gregg ,1997 อ้างถึ งใน ประสาท เนื องเฉลิ ม , 2560) หลัก สู ตรเป็ นการจัดรายวิชา
กิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่ กิ จกรรมหรื อประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เหล่านั้นจะเกิดขึ้นใน
หรื อนอกโรงเรี ยนก็ตาม (สุ จริ ต เพียรชอบ, 2521 : 2 อ้างถึงใน ประสาท เนื องเฉลิม, 2560) ซึ่ งเป็ น
มวลประสบการณ์ ท้ ัง หลายที่ จ ัด ให้ ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ หลัก สู ต รอาจเป็ นลัก ษณะของรายวิ ช าที่

- 25 ประกอบด้ว ยเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ ใ นการเรี ย นโดยได้รั บ วางแผนไว้ล่ วงหน้ า (สงัด
อุทรานนท์, 2532 : 16)
นอกจากนี้ ธ ารง บัว ศรี (2542 : 2) ได้ส รุ ป ว่าหลัก สู ต รเป็ นประสบการณ์ ทุ ก ๆ อย่างที่
โรงเรี ยนจัดไว้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นเอกสาร หลักฐาน กระบวนการที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอน การจัดกิ จกรรม และสื่ อวัส ดุ ต่างๆ ที่ จดั ขึ้ น เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ นาไปสู่
เป้ าหมายตามความปรารถนาของสังคม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537) หลักสู ตรยังหมายความรวมไปถึ ง
การจัด สภาพการศึ ก ษาเพื่ อ น าพาผูเ้ รี ย นไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้า นความรู ้ ความคิ ด
ความสามารถ ทัก ษะ เจตคติ และค่ านิ ยมต่ างๆ ตามที่ สั ง คมคาดหวัง (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2546)
หลักสู ตรจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของการจัดการศึกษาในส่ วนที่วา่ ด้วยการวางแผนและการ
เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึ กษาอย่างเป็ นระบบ ทาให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพ
ผู เ้ รี ย นไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นความรู ้ ทัก ษะที่ จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต และ
คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของสังคม หากขาดหลักสู ตรก็เปรี ยบเสมื อนขาดเข็มทิ ศในการนาพา
ผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดหมายปลายทาง ดังนั้นการให้การศึ กษาไม่ ว่าจะเป็ นการให้การศึ ก ษาทั้งในระบบ
โรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยนจาเป็ นจะต้องให้มีการกาหนดหลักสู ตรขึ้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรที่มีการนาทฤษฎี
ทางการศึกษา ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีสังคมวิทยา และวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่างลงตัวและร่ วมสมัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสู ตรได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอน
(McLaughlin and Nolet, 2005: 18-27 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ดังนี้
1) จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรอาจจะกาหนดขึ้นโดยนโยบายของ
รัฐหรื อครู ผูส้ อนก็ได้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยน สามารถตอบสนองความ
แตกต่างและหลากหลายของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ รวมไปถึงหลักสู ตรต้องสะท้อนสิ่ งที่เรี ยนไป
ยังสภาพบริ บทของสังคมที่ผูเ้ รี ยนอาศัย (Marsh, 2004 อ้างถึ งใน ประสาท เนื องเฉลิ ม , 2560) ซึ่ ง
โรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนตามแนวทางที่เป็ นไปตามสภาพบริ บททางสังคม
และวัฒ นธรรมของผู ้เรี ย น (Bauchamp. 1961: 36 อ้า งถึ ง ใน ประสาท เนื อ งเฉลิ ม , 2560) และ
สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ผู ้เรี ย นสามารถน าความรุ ้ แ ละประสบการณ์ ม าปรั บ ใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม (Tyler, 1949: 8 อ้างถึงใน ประสาท เนื องเฉลิม, 2560) จุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรควรพิจารณาอย่างน้อย 7 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน การเอื้ ออานวย
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาและเข้าใจในคุณค่าของตนเอง การเปิ ดกว้างของโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วติ การขยายโอกาสแห่ งการค้นคว้าหาความรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองต่อความ

- 26 ต้องการของแต่ละบุคคล การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนและการให้โอกาสผูเ้ รี ยน
เพื่อการพัฒนาตนสู่ ความเป็ นพลโลกที่สมบูรณ์
2) ขอบข่ายเนื้ อหาของหลักสู ตร ขอบข่ายเนื้ อหาของหลักสู ตรอาจกาหนดจากธรรมชาติ
ของเนื้ อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรทักษะความรู ้ต่างๆ ความชัดเจนของขอบบข่ายเนื้ อหา
ได้มาจากนิ ยามและจุดมุ่งหมาย เมื่อผูส้ อนสามารถออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
ตามจุ ดมุ่งหมายและขอบข่ายเนื้ อหาได้เป็ นอย่างดีแล้วก็จะส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนนั้น
ตอบสนองต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่
21 (21st Century skills) เป็ นทักษะที่ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้และให้ มีประสบการณ์ให้มาก การจัดการ
ศึ ก ษาจึ ง ไม่ ไ ด้เน้ น ที่ ต ัว เนื้ อ หาสาระวิช า (Content-based education) ว่ า เรี ย นเนื้ อ หาสาระอย่า ง
มากมาย นาเนื้ อหาที่เรี ยนมาสาหรับสอบแข่งขันและเมื่อจบหลักสู ตรแล้วต้องนาสู่ ตลาดแรงงานใน
ระบบการผลิ ต แบบทุ น นิ ย ม แต่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารจัด เนื้ อ หาสาระวิ ช าให้ ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ อ ย่า ง
หลากหลาย เน้นที่ผลลัพธ์ (Outcome-based education) ว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยน การใช้ชีวิตอยู่
ร่ วมกับบุคคลอื่นและสังคมรอบข้างได้อย่างปกติสุข
เนื้ อ หาของหลัก สู ต รต้อ งเชื่ อ มโยงกับ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ท้ ัง ความรู ้ ทัก ษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาอาจมีจุดเน้นในการพัฒนาผูเ้ รี ยนแตกต่างกัน
ความรู ้ ความดี และความงาม การจัดหลักสู ตรของแต่ละสถานศึกษาล้วนมีจุดเน้นแตกต่างกันบ้าง
ตามหลักการแนวคิ ดที่ ก าหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางที่ เน้นความเป็ นเอกภาพเชิ งนโยบายแต่
หลากหลายวิธีก ารปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรจะสะท้อนความเป็ นเอกภาพของการจัด
การศึกษาและนาเสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล เนื้ อหาของหลักสู ตรควรสะท้อนจาก
ความหลากหลายสู่ การปฏิบตั ิตามสภาพความเป็ นจริ งของสังคมผูเ้ รี ยน (Shield, 1967 : 60 อ้างถึงใน
ประสาท เนื องเฉลิม, 2560) ในฐานะที่เป็ นฐานการต่อยอดความรู ้ และเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
3) การจัดสรรเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เป็ นเวลาที่ผูส้ อนได้
จัด เตรี ย มไว้ใ นการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร (ภาพที่ 2.2) สถานศึ กษาบางแห่ งมี การจัดสรรเวลาให้กบั บางวิชา เช่ น
วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ ฯลฯ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง จุ ด เน้ น และการเน้ น ย้ า ว่ า
สถานศึกษาต้องการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มีความรู ้ที่มากเพียงพอต่อการนาไปใช้ในชี วิตประจาวันและ
ลึกซึ้ งมากพอที่จะนาไปใช้เพื่อสอบแข่งขันหรื อเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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จุดมุ่งหมาย
หลักสูตร

การจัดสรร
เวลา

ขอบข่ายเนื้ อหา
หลักสูตร

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบพื้นฐานของหลักสู ตร (อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หน้า 7)
องค์ประกอบของหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความสมบูรณ์ และมีการจัดสรรในแต่ละส่ วน
อย่างลงตัวและเหมาะเจาะกับ สภาพบริ บทของสถานศึก ษา เพื่ อมุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี สอดคล้อง
ต้องกันกับคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนดังปรากฎในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
และนอกจากนี้ ยงั เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนให้เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และประชาคม
โลก ธารง บัวศรี (2542 : 8-9) ได้สรุ ปองค์ประกอบของหลักสู ตร ดังนี้
1. เป้ า ประสงค์แ ละนโยบายทางการศึ ก ษา (Education goals and policies) เป็ นสิ่ ง ที่ รัฐ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่ องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดหมายของหลักสู ตร (Curriculum aims) เป็ นผลส่ วนรวมที่ตอ้ งการให้เกิดแก่ผูเ้ รี ยน
หลังจากเรี ยนจบหลักสู ตรแล้ว
3. รู ป แบบและโครงสร้ างหลัก สู ตร (Types and structures) เป็ นลัก ษณะและแผนผังที่
แสดงการแจกแจงรายละเอียดวิชาหรื อกลุ่มวิชาหรื อกลุ่มประสบการณ์
4. จุ ด ประสงค์ ข องวิ ช า (Subject objectives) เป็ นผลลัพ ธ์ ที่ ต้อ งการให้ เกิ ด แก่ ผู ้เรี ย น
หลังจากที่ได้เรี ยนวิชานั้นไปแล้ว
5. เนื้อหา (Content) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะและความสามารถ
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น รวมมทั้งประสบการณ์ที่ตอ้ งการให้ได้รับ
6. จุ ด ประสงค์ ข องการเรี ย นการสอน (Instructional objectives) เป็ นการระบุ ถึ ง สิ่ ง ที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ มีทกั ษะและความสามารถหลังจากเรี ยนรู ้เนื้อหาที่กาหนด
7. ยุท ธศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน (Instructional strategies) เป็ นวิธี ก ารจัด การเรี ย นการ
สอนที่เหมาะสมอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
8. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

- 28 9. วัสดุ หลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน (Curriculum materials and instructional media)
ได้แก่ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ แผ่นฟิ ล์ม แถบวีดิทศั น์ ปละวัส ดุอุปกรณ์ ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรที่มีการจัดองค์ประกอบที่ดีควรมี เนื้ อหาสาระเป็ นไปในทางเดียวกัน ช่วยส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้มีมวลประสบการณ์ ต่างๆที่จาเป็ นต่อการเสริ มสร้างคุณค่าของชี วิต องค์ประกอบของ
หลักสู ตรต้องสมดุลและเหมาะเจาะลงตัวตามสภาพบริ บทและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
2.5.2 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นกระบวนการหรื อ ขั้นตอนของการตัดสิ นใจหาทางเลือกการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมเข้าด้วยกันจนเป็ นระบบที่สามารถปฏิ บตั ิได้ นักพัฒนาหลักสู ตรต้องคานึ งถึง
ภูมิหลังขององค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนตัดสิ นใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ ง
และเมื่อตัดสิ นใจเลือกแล้วก็ตอ้ งคานึ งถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อสิ่ งอื่นๆ การพัฒนา
หลัก สู ตรมี ข ้อควรค านึ งหลายประการที่ นัก พัฒ นาหลั ก สู ตรต้องหาคาตอบ (ภาพที่ 2-3) เพื่ อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจจัดทาหลักสู ตร (Tyler, 1949 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายการศึกษาของโรงเรี ยน คืออะไร
2. การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาของโรงเรี ยนนั้นต้องใช้ประสบการณ์การศึกษาอะไร
3. ประสบการณ์การศึกษาดังกล่าวจะจัดอย่างไร
4. คุณภาพของหลักสู ตรได้มาอย่างไร
จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร

คุณภาพ
หลักสู ตร

การพัฒนา
หลักสูตร

เนื้ อหาสาระ
วิชา

การจัด
ประสบการณ์

ภาพที่ 2.3 แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของ Tyler (อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หน้า 9)

- 29 การพัฒนาหลักสู ตรจึงเป็ นกระบวนการวางแผนและพัฒนาประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
ที่จะก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นในตัวผูเ้ รี ยน การเลื อกจุดมุ่งหมาย เนื้ อหาวิชา กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
สื่ อการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมิ นผล และการเปลี่ ยนแปลงนี้ จะก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ และ
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่ อ ตั ว (Taba, 1962 : 345-425 อ้ า งถึ ง ใน พิ จิ ต รา ที สุ กะ, 2556) ได้ เสนอ
กระบวนการ พัฒนาหลักสู ตรที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวินิจฉัยความต้องการของผูเ้ รี ยน ต้องเริ่ มจากการค้นหาความต้องการของผูเ้ รี ยน
โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรี ยนการสอน จุดบกพร่ องและภูมิหลังของผูเ้ รี ยน การวินิจฉัยจะช่วย
ให้ผสู ้ อนทราบถึงสภาพปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะได้นาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูเ้ รี ยนมาประมวลและทาการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหา ซึ่ งการวินิจฉัยความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนอาจทาได้โดยการสั งเกตทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน การสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กับผูเ้ รี ยน หรื อแม้แต่การพุดคุยซักถามประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย หลังจากวิเคราะห์ หาความต้องการของผูเ้ รี ยนแล้ว นักพัฒนา
หลัก สู ตรต้องก าหนดจุ ดมุ่ งหมายที่ ต้องการกับ ความคาดหวังของผูเ้ รี ยนและความเป็ นจริ ง ของ
สภาพบริ บทการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งการกาหนดจุดมุ่งหมายจะช่ วยให้นักพัฒนาหลักสู ตรได้
แสวงหาแนวทางในการจัดเนื้ อหาสาระ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของสังคม
3. การเลื อกเนื้ อหา เนื้ อหาที่กาหนดในแต่ละหัวข้อจะต้อมาจากจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
โดยส่ วนใหญ่การคัดเลื อกเนื้ อหาสาระมักมาจากองค์ความรู ้ ต่างๆ และงานวิจยั ทางการศึ กษาร่ วม
สมัย เนื้ อหามักได้รับ จากจัดการเรื่ องที่ ง่ายไปหาเรื่ องที่ ยาก เนื้ อหาสาระที่ ผูเ้ รี ย นควรรู ้ และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขึ้ นพื้ นฐานพุทธศักราช 2551 ก็ได้
กาหนดเนื้อหาสาระไว้โดยอิงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนสามารถนาเนื้ อหาสาระไปแปลงสู่ กิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลายวิธีที่สอดรับกับศักยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. การเรี ย งล าดับ เนื้ อหา การเลื อ กเนื้ อหาในแต่ ล ะหั ว ข้ อ จะต้อ งตัด สิ นใจว่ า ควร
จัดลาดับเนิ้อหาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ความพร้อม และผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน โดยส่ วน
ใหญ่มกั เรี ยงลาดับเนื้ อหาก่อน-หลังตามลาดับความยากง่าย และความลึ กซึ้ งของเนื้ อหาที่แปรผัน
ตามความพร้อมของวัยผูเ้ รี ยน บางเนื้อหาสาระอาจสลับได้ เช่น วิทยาศาสตร์ แต่บางเนื้ อหาต้องเรี ยง
ตามลาดับก่อน-หลัง เช่น คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
5. การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ นักพัฒนาหลักสู ตรจะต้องเลือกหรื อกาหนดวิธีการที่
จะท าให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เนื้ อหาที่ กาหนดไว้ การเลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ทีเหมาะกับผูเ้ รี ยน
จาเป็ นที่ จะต้อ งมี ร่องรอยอัน เกิ ด จากสภาพปั ญ หาการเรี ย นการสอนหรื อจากการศึ ก ษาค้น คว้า

- 30 เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนและทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งการพัฒนา
และทดลองใช้นวัตกรรมการเรี ยนการสอนนี้ จะต้องอาศัย ศาสตร์ หรื อกระบวนการทางการวิจยั
สังคมศาสตร์
6. การเรี ยงลาดับประสบการณ์ เรี ยนรู ้ นักพัฒนาหลักสู ตรจะต้องหาวิธีการที่จดั และเรี ยง
ลาดับให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความผสมกลมกลื นกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะทางการสอนและ
ประสบการณ์ ท างวิชาชี พครู จะช่ วยให้ผูส้ อนรู ้ จกั เรี ยงลาดับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ซึ่ งปกติ จะ
พบว่าการเรี ยงล าดับ ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ม กั เริ่ ม จากขั้น เตรี ยม ขั้นนา ขั้น สอน และขั้นสรุ ป
ส่ วนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่อิงประสบการณ์และทฤษฎีทางการสอนก็จะมีการประยุกต์
ขั้นการสอนลึกลงไปให้มีความละเอียดมากขึ้น
7. การกาหนดรู ป แบบของการประเมิ นผลและแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ตามจุ ดมุ่ งหมาย
ซึ่ งนักพัฒนาหลักสู ตรจะต้องคานึ งถึงการที่จะบรรลุ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรนั้นควรทาอย่างไร
รู ป แบบการประเมิ น ผลที่ ดี คื อ การที่ ผูส้ อนใช้เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การประเมินผลการเรี ยนรู ้จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยบ่งชี้ วดั หลักสู ตรได้รับการ
ดาเนินการตอบสนองเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงไร ควรปรับปรุ งวิธีการจัดหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนอย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น บางครั้งอาจใช้ประเมินหลักสู ตรเพื่อพิจารณาว่า
จะดาเนินการต่อหรื องดใช้หลักสู ตรนั้น
การพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องมีการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระเบียบแบบแผนต่อเนื่ องกันไป
ต้อ งค านึ ง ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้น ของการเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาหลัก สู ต รว่า จะเริ่ ม ต้น ที่ ใ ดก่ อ น และ
ดาเนิ นการอย่างไรจึ งจะเป็ นการพัฒนาหลักสู ตรอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ การดาเนิ นงานตามวิธีการ
ต่างๆที่เหมาะสมรวมทั้งหลักการและแนวปฏิ บตั ิที่ดี ควรมีการฝึ กอบรมครู ประจาการให้เข้าใจใน
หลักสู ตร รวมทั้งทักษะที่จาเป็ นในด้านต่างๆ และการจัดหลักสู ตรจะสาเร็ จเสี ยมิได้ หากขาดความ
ร่ วมมือและการประสานงานอย่างดีจากผูเ้ กี่ยวข้องในทางด้านหลักสู ตรทุกๆ ฝ่ าย
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องตั้งแต่การจัดท าหลักสู ตรฉบับร่ าง ทดลองใช้
จัดทาหลักสู ตรฉบับจริ ง ปรับปรุ งกระบวนการใช้ และปรับปรุ งตัวหลักสู ตร ซึ่ งอาจจะต้องหมุนเวียน
กระทาซ้ าต่อเนื่ องจนกว่าจะเปลี่ยนหลักสู ตรทั้งหมดให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การพัฒนาหลักสู ตรแบ่งออกเป็ นขั้นตอนใหญ่ ๆ 4 ขั้นตอน (ประสาท เนื่องเฉลิม, 2560) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยมการ ข้อมูลที่สาคัญ คือ ความจาเป็ นและความต้องการของสังคมที่มี
ต่ อ การจัด การศึ ก ษาประเภทและระดับ นั้น ๆ ปรั ช ญาการศึ ก ษาท าให้ ส ามารถเตรี ย มการสร้ าง
หลักสู ตรได้เหมาะสม แนวคิดทางจิตวิทยาจะช่วยนาทางให้จดั หลักสู ตรได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
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จากขั้นที่แล้วผนวกกับความรู ้ ควาวมคิดของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาวิชา นักทฤษฎี การสอน ซึ่ งจะ
ช่ วยในการกาหนดหลักการ จุดหมาย และโครงสร้ างของเนื้ อหาวิชา รวมทั้งลักษณะของการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนการสอน สิ่ งที่ควรคานึ งถึงคือ องค์ประกอบของการใช้หลักสู ตร ความเข้าใจ
และการยอมรับของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความพร้ อมของหน่ วยงานสนับสนุ น ซึ่ งการวางแผนใน
เรื่ องเหล่านี้จะช่วยให้ทราบสภาพความพร้อมและสามารถแก้ปัญหาได้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดาเนินการใช้หลักสู ตร ระหว่างกาลังใช้หลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกาหนดเวลา การประเมินผลระหว่างการใช้หลักสู ตรจะช่วยให้ทราบปั ญหา
และอุปสรรคของกระบวนการใช้หลักสู ตร ซึ่ งเป็ นแนวทางนาไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ใช้ให้สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลของการใช้หลักสู ตร การประเมิ ลผลรวบยอดจะจัดทาขึ้นเมื่อ
หลัก สู ตรใช้ ไ ปครบถ้ว นตามก าหนดเวลา ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ว่ า หลัก สู ต รก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนตรงตามเป้ าประสงค์ของหลักสู ตรหรื อไม่ ควรแก้ไขจุดหมาย
ของหลักสู ตรอย่างไร หรื อควรหาทางปรับปรุ งกระบวนการใช้หลักสู ตรหรื อไม่
หลักสู ตรเมื่อได้รับการพัฒนาและนามาทดลองใช้ จาเป็ นที่จะต้องได้รับการประเมินเพื่อ
ปรับหรื อตัดสิ นผลการใช้หลักสู ตร ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั พัฒนาหลักสู ตรศึกษาหาความรู ้ความจริ ง
ในแง่ มุ ม ต่ างๆ เกี่ ย วกับ ผลการใช้ห ลัก สู ต ร การประเมิ น ผลหลัก สู ต รใดๆ โดยทั่ว ไปแล้ว จะมี
จุ ด มุ่ ง หมายคล้า ยคลึ ง กัน กัน อยู่ 3 ประการส าคัญ คื อ เพื่ อ หาคุ ณ ค่ า ของหลัก สู ต รนั้น โดยดู ว่า
หลักสู ตรที่จดั ขึ้นสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่หลักสู ตรนั้นต้องการหรื อไม่ เพื่อตัดสิ นใจ
ว่าการวางเค้าโครงรู ป แบบระบบของหลักสู ตร ตลอดจนการบริ หารงาน การสอนตามหลักสู ตร
เป็ นไปในทางที่ถูกต้องหรื อไม่ และเพื่อวัดว่าคุณภาพของผูเ้ รี ยนนั้นเป็ นอย่างไร หลักสู ตรที่ดีย่อม
ได้รับการสะท้อนผ่านการเรี ยนการสอนว่าพิมพ์เขี ยวที่ ได้เตรี ยมไว้น้ นั เมื่ อนามาปฏิ บตั ิในระดับ
ห้องเรี ยนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนได้ตามที่กาหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายมาก
น้อยเพียงไร และเกิดการพัฒนาอย่างไร การติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นกั การศึกษานิยมใช้การ
วิจยั เป็ นเครื่ องมือในการทดลองและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5.3 การเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนในยุคปฏิ รูป การเรี ยนรู ้ มี แนวการจัดการศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้นกั การศึกษาได้ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการ
สอน มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้เกิดพลังที่สร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาในกระแสสังคมโลกาภิวฒั น์ การเผชิ ญหน้ากับโลกอนาคตนับวัน
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ระยะเวลาที่รวดเร็ วและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
สังคมทุกภาคส่ วนได้หันกลับมามองความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
บนพื้ น ฐานของการเปลี่ ยนผ่านทางการศึ ก ษา เพื่ อ จะให้ ได้ม าซึ่ งสั งคมที่ อุดมไปด้วยสั น ติ ภาพ
เสรี ภาพ และความเป็ นธรรม กระแสโลกาภิวฒั น์และการแสวงหารากเหง้าของความมีตวั ตนใน
แต่ละสังคม ส่ งผลให้การเรี ยนการสอนต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นปั จเจกชน
และชุ มชนโดยรวม หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนจึงต้องแสดงบทบาทเชิ งสร้างสรรค์ให้ผูเ้ รี ยน
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของสานึ กความเป็ นพลเมืองของประเทศและ
สานึ กความเป็ นพลโลกอย่างมีคุณภาพ การศึกษาต้องพัฒนาพลเมืองไปสู่ การเป็ นมนุ ษย์และพลโลก
ที่ ส มบู รณ์ โดยเปิ ดโอกาสให้ทุ กภาคส่ วนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ ยึดหลักการที่ ว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ท้ งั ความรู ้ คุณธรม กระบวนการเรี ยนรู ้และการบูรณาการ
(กรมวิชาการ, 2543 : 1 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม 2560)
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับจัดการศึกษาต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนถึง พร้อมด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต สามารถสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ไม่วา่ จะทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรี ยนการสอน
ลักษณะใดก็ตามที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีน้ นั จัดได้วา่ เป็ นลักษณะของการเรี ยนการสอนที่ดี
ทั้งสิ้ น (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546 : 11-13 อ้างถึงใน ประสาท เนื่องเฉลิม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นการสอนที่มีการเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการ
สอนได้รับการพิจารณาแล้วว่าครบถ้วนสมบู รณ์ ได้แก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การจัดเนื้ อหา
สาระ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล
2. เป็ นการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนาผูเ้ รี ยนต้องประกอบด้วยด้าน
ความรู ้ ความคิด ทักษะ และเจตนคติ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสร้างความรู ้ที่ชดั แจ้ง คิดชอบ และปฏิบตั ิดี
3. เป็ นการสอนที่ ผู ้ส อนจะต้ อ งจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งระหว่ า ง
จุดประสงค์ เนื้อหา และผูเ้ รี ยน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนต่างๆที่เหมาะสม
4. เป็ นการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อกระท ากิ จกรรมด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนได้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
5. เป็ นการสอนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของหลักสู ตร ซึ่ งหลักสู ตรการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาบุคคลนาไปสู่ การเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข
6. เป็ นการสอนที่คานึ งถึงประโยชน์ของผูเ้ รี ยนในการนาความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน
และตลอดชี พ การเรี ย นการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นได้คิ ด รู ้ จ ัก วิธี แ สวงหาความรู ้ ฝึ กคิ ด
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นาความรู ้และประสบการณ์ท้ งั ความรู ้ ความคิด ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันทั้งปั จจุบนั และอนาคต
7. เป็ นการสอนที่เร้ าความสนใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี การเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อการสอน
น่าสนใจ ใช้คาถามที่กระตุน้ ให้คิด ใช้เทคนิ ค วิธีการสอน และรู ปแบบการสอนที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม ย่อมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงทือกระทาด้วยความสนใจ
8. เป็ นการสอนที่มีบรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ท้ งั ด้าน
วัตถุ และจิตใจจะช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการสอนได้ดีข้ ึน
 บรรยากาศด้ า นวัต ถุ หมายถึ ง การมี ส ภาพห้ อ งเรี ยน อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน และ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี เอื้ออานวยให้เกิดความสบายตาสบายใจในการเรี ยน
 บรรยากาศด้านจิตใจ หมายถึง การที่ผสู ้ อนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนด้วยดี ให้ความเป็ น
กันเอง ให้ความรัก ความเมตตาความรู ้สึกอบอุ่นแก่ผเู ้ รี ยนอย่างมีชีวติ ชีวา ไม่น่าเบื่อหน่าย
9. เป็ นการสอนที่ผูส้ อนรู ้ จกั ใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสม เช่ น การให้รางวัล
และการลงโทษที่พอเหมาะพอควร การยกย่องชมเชย การให้คุณค่าของการชม การจูงใจ เร้าใจให้
ผูเ้ รี ยนเกิดแรงกระตุน้ ภายใน การให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบผลการเรี ยนของตนเอง ผูเ้ รี ยนเกิดความภูมิใจใน
ความสาเร็ จของตน การคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
10. เป็ นการสอนที่ส่งเสริ มการปกครองตามระบบประชาธิ ปไตย เช่น ให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระใน
การแสดงความคิ ดเห็ น ฝึ กกระบวนการท างานกลุ่ ม การเป็ นผูน้ าผูต้ าม ความมี ระเบี ย บวินัย ต่ อ
ตนเองและต่อส่ วนรวม
11. เป็ นการสอนที่มีกระบวนการการเตรี ยมการสอน การจัดการเรี ยนการสอนตามลาดับ
ขั้นการสอน สอนเนื้อหาและกระบวนวิชาจากเรื่ องง่ายไปหาเรื่ องยาก เป็ นต้น
12. เป็ นการสอนที่ มี ก ารวัด ผลประเมิ น ผลทั้ง ก่ อ นเรี ย น ระหว่า งเรี ย น และหลัง เรี ย น
ซึ่งผูส้ อนต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การสื บค้น
ข้อมูล การทาแบบฝึ กหัด ฯลฯ ผูส้ อนจะนาผลการประเมินมาเป็ นข้อมูลย้อนกลับพิจารณาการสอน
ของตนว่ามีขอ้ บกพร่ องที่องค์ประกอบการสอนใดซึ่ งจะช่วยให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด
13. เป็ นการสอนที่ผสู ้ อนต้องทาการสอนด้วยจิตวิญญาณความเป็ นครู ผูส้ อนสอนด้วยความ
กระตือรื อร้น สอนด้วยความเต็มใจและตั้งใจ มีความมัน่ ใจในการสอน บุคลิ กภาพท่าทีการแสดงออก
ของผูส้ อนจะสะท้อนให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความรู ้ สึกของผูส้ อนได้ดี ถ้าผูส้ อนมีความรู ้ สึกที่ดีต่อทั้งผูเ้ รี ยน
และต่อวิชาชีพแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะเกิดความรู ้สึกศรัทธาในการเรี ยนและมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่ มีความสลับซับซ้อนทั้งนี้ ข้ ึนกับลักษณะของ
บุ ค คล (Personal characteristics) ทัก ษะการสอน (Teaching skill) และความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญใน
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ต่อการสอนให้เป็ นไปตามหลักการสอนดังกล่าว (Cole and Chan, 1994: 2 อ้างถึงใน วีรา ประชากูล
และประสาท เนื่ อ งเฉลิ ม , 2554) การเรี ยนการสอนที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ (Byrnes, 2009: 47 อ้างถึงใน
วีรา ประชากูล และประสาท เนื่ องเฉลิ ม, 2554) และร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้วยความสุ ข
ดังนั้น ผูส้ อนควรคานึ งถึ งหลัก พื้ นฐานในการสอน ลัก ษณะการสอนที่ ดีและปั จจัยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนรู ้จกั ใช้หลักการสอนให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
2.5.4 ความสั มพันธ์ ระหว่างหลักสู ตรและการเรียนการสอน
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุ ณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่ วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติ มในสาระที่เกี่ ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559 )
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ หาก
เป็ นตัวบ่ งชี้ ที่ เน้ น กระบวนการจะต้องมี ก ารประเมิ น ผลลัพ ธ์ ภายใต้ก ารด าเนิ น การตามตัวบ่ งชี้
กระบวนการ ดั ง กล่ า วด้ ว ย (process performance) อนึ่ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศเรื่ อง กลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลื อกพัฒนาระบบประกัน
คุ ณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรี ภาพทางวิชาการและความมี อิสระในการดาเนิ นการของ
สถานศกึ ษา เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นไปตาม
มาตรฐานการอุ ดมศึ กษา เกณฑ์ มาตรฐานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อรองรั บการ
ประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษา เลือกใช้
ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 โดยอาจเป็ นระบบที่ คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพภายใน
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ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบันโดยสถาบันมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
หลักสู ตร
คณะ/หน่วยงาน
สถาบัน

ระบบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และเกณฑ์
AUN-QA หรื อเกณฑ์อื่นๆ ที่เทียบเท่าในระดับสากล
เกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และเกณฑ์
EdPEx หรื อเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
เกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และเกณฑ์
EdPEx หรื อแนวทางการประเมินตามที่สถาบันพัฒนาขึ้น

หลักสู ตรเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของการจัดการศึ กษา หากไม่มีการนาหลักสู ตรมาแปลง
ลงสู่ ก ารปฏิ บ ัติ หลัก สู ต รนั้น ก็ จ ะไม่ ป รากฏออกมาเป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจน (ภาพที่ 2.4) ดัง นั้ น
การเรี ยนการสอนจึงกลายเป็ นส่ วนที่มีความสัมพันธ์กบั การอธิ บายว่าเมื่อนาหลักสู ตรไปใช้แล้วจะ
เกิดผลอะไรในทางการศึกษา ขณะเดียวกันการเรี ยนการสอนก็จะไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้หากขาดซึ่ ง
หลักสู ตรที่จะเป็ นเครื่ องนาทางว่าการจัดการศึกษาควรเป็ นไปในทิศทางใด และควรจัดอย่างไรถึง
จะทาให้บรรลุซ่ ึงเป้าหมายที่การศึกษาของชาติกาหนดไว้
หลักสู ตร
 ความมุ่งหมาย
 เนื้ อหา
 ประสบการณ์การเรี ยน
 การประเมินผล
การประเมินผล

การประเมินผล
การเรียนการสอน
 การจัดเนื้ อหาวิชา
 การจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอน
 รู ปแบบการสอน
 กลวิธีการสอน
 สื่ อการเรี ยนการสอน

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
(อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หน้า 19)
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แยกกันได้โดยเด็ดขาด หลักสู ตรจะต้องประกอบไปด้วยความมุ่งหมาย เนื้ อหา ประสบการณ์ การ
เรี ยน และการประเมินผล ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตร
กาหนด ผูส้ อนจึงมีหน้าที่สาคัญในการแปลงหลักสู ตรลงสู่ การปฏิ บตั ิ เมื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแล้วสิ่ งที่ จะบ่งบอกว่าทั้งส่ วนนี้ มีความสมบู รณ์ และสอดคล้องกันหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด
การประเมินผลทั้งหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนจึงเป็ นสิ่ งที่ เป็ นประกันได้ว่าหลักสู ตรมี
คุณภาพและการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปรั บ เปลี่ ย นการสอนให้ ส อดคล้อ งกัน ระหว่า งหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ มุ่งปรั บตัวทางด้านการศึ กษาเพื่อรองรับการแข่งขันในโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว (Fox, 2011: 7) นักการศึกษาจะต้องทาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวโดย
การปรับเปลี่ยนหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้มีลนักษณะเป็ นเนื้ อหาวิชาที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องรู ้
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและทัก ษะที่จาเป็ น (Trilling and Fadel, 2009) การเรี ยนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยการเรี ยนรู ้แบบต่อเนื่ อง (Habit of continuous learning)
โดยเน้นวิช าแกนและเนื้ อหาในศตวรรษที่ 21 (Core subjects and 21st century themes) ทักษะการ
เรี ยนรู ้และทักษะนวัตกรรม (Learning and innovation skills) ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
(Information, media, and technology skills) และทักษะชีวิตและการทางาน (Life and career skills)
ดังนั้น การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนในศควรรษที่ 21 จึงต้องใช้การวิจยั เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาและยกระดับคุ ณภาพการศึ กษา โดยมุ่งให้ความส าคัญทั้งหลักสู ตรที่ จาเป็ นต่อการ
ดารงชี วิตและการเรี ย นการสอนที่ ตอบสนองต่อคุ ณค่าของการเรี ยนรู ้ ที่มีความหมายอย่างแท้จริ ง
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2560)

2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการให้ บริการ
การบริ การ (Service) คาว่าการบริ การได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
วินัย ราพรรณ์ (2546) การบริ การ หมายถึ ง กระบวนการของการปฏิบตั ิตนเพื่ อให้เกิ ดผลกับผูอ้ ื่ น
ดังนั้น ผูท้ ี่จะให้การบริ การคนอื่น จึงควรจะมี คุณสมบัติสามารถอานวยความสะดวกและปฏิ บตั ิต่อ
ผูอ้ ื่นในด้านการบริ การอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุ ข อาศยา โชติพานิช (2549) การบริ การ
คือ การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การบริ การที่ดี ผูร้ ับบริ การก็
จะได้รับ ความประทับ ใจและชื่ น ชมองค์ ก ร ซึ่ งเป็ นสิ่ งดี สิ่ งหนึ่ งอัน เป็ นผลดี ก ับ องค์ก รของเรา
เบื้องหลังความสาเร็ จเกื อบทุกงาน มักพบว่างานบริ การเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นงานด้านต่างๆ เช่ น
งานประชาสัมพันธ์งานบริ ก ารวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าบริ การดีผูร้ ับบริ การเกิ ดความประทับใจ ซึ่ ง
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การบริ การ หมายถึง การปฏิบตั ิงานที่กระทาหรื อติดต่อและเกี่ ยวข้องกับ ผูใ้ ช้บริ การการให้บุคคล
ต่างๆ ได้ใช้ป ระโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม ในการทาให้คนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริ การ หมายถึ ง กิจกรรม ประโยชน์หรื อความพอใจซึ่ งได้
เสนอ เพื่อขาย หรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นรวมกับรายการสิ นค้า โดยทัว่ ไปแล้ว บริ การไม่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับ
สิ นค้าเท่านั้น แต่บ ริ ก ารจะมี การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ การแลกเปลี่ ยนความต้องการใช้การฝึ กอบรม
ผูบ้ ริ โภคให้รู้จกั วิธีใช้ เป็ นต้น จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2549) กล่าวว่า การบริ การไม่ใช่ สิ่งที่ มีตวั ตน
แต่เป็ นกระบวนการหรื อ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ
(ผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า/ผูร้ ับบริ การ) กับผูใ้ ห้บริ การ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริ การ/ระบบการจัดการ
บริ การ) หรื อในทางกลับกัน ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการ
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้บรรลุ ผลสาเร็ จ ความแตกต่างระหว่างสิ นค้าและการบริ การ ต่างก็ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้ อ โดยที่ธุรกิจบริ การจะมุ่งเน้นการกระทาที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า อันนาไปสู่ ความพึงพอใจที่ ได้รับบริ การนั้น ในขณะนี้ ธุรกิจทัว่ ไป มุ่งขาย
สิ นค้าที่ลูกค้าชอบและทาให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็ น เจ้าของสิ นค้านั้น กล่าวอย่างสรุ ปได้วา่ การ
บริ ก าร หมายถึ ง การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้รั บ บริ ก ารของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า จะเกิ ด
ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ทุกฝ่ ายต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็ นการช่วย เสริ มการทางาน
ขององค์กรด้วย คุณภาพการให้บริ การ คุ ณภาพการให้บริ การเป็ นแนวคิดที่เกิดจากความต้องการที่
จะหาทางเพื่ อให้ อ งค์ก ารของตน สามารถแข่ ง ขัน ได้ ซึ่ งให้ ความส าคัญ ต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก ารมากขึ้ น
ความหมายโดยทัว่ ไป ไม่ได้กาหนดแน่ ชัด แต่เป็ นที่ ยอมรับ ว่าคุ ณภาพเป็ นเรื่ องต่างจากความพึ ง
พอใจของผูร้ ั บบริ การ คุณภาพการให้บริ การมิได้ หมายถึ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลภายใน
องค์การ แม้วา่ จะต้องมีการวัดผล อย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการองค์การบริ การก็ตาม
คุ ณ ภาพการให้บ ริ การได้มีนักวิช าการหลายท่ านได้ให้คานิ ยามศัพท์ไว้ได้แก่ นายิก า เดิ ดขุนทด
(2549) ได้ให้ความหมายของคุ ณภาพบริ การว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างความคาดหวังต่อ
บริ การของลูกค้ากับการรับรู ้บริ การที่ได้รับ ซึ่ งอาจเป็ นการได้รับบริ การตามที่ คาดหวังหรื อสู งกว่า
หรื อต่ากว่าที่คาดหวังก็ได้ คุณภาพของการบริ การ (Service Quality) เป็ นระดับของการให้บริ การซึ่ ง
ไม่มีตวั ตนที่นาเสนอให้กบั ลูกค้าที่คาดหวัง ซึ่งจะเป็ นผูต้ ดั สิ นคุณภาพการให้บริ การ
Kotler (2003, สื บ ค้น จาก https://bit.ly/2OFzYkC, 2561) นัก การตลาดได้น าแนวคิ ดด้าน
การตลาดในการสร้างคุ ณภาพการบริ การให้เท่ากับหรื อมากกว่าที่ ลูกค้าคาดหวัง เมื่อลู กค้าได้รับ
บริ การจะเปรี ยบเทียบคุ ณภาพการบริ การที่ได้รับ กับคุ ณภาพการบริ การที่ คาดหวังไว้ ถ้าผลที่ ได้
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ในทางตรงกัน ข้ามถ้าการบริ ก ารที่ ได้รับ จริ งเท่ ากับ หรื อมากกว่าที่ คาดหวัง ลู ก ค้าจะพอใจและ
กลับมาใช้บริ การอีก กล่าวอย่างสรุ ปได้วา่ คุณภาพการให้บริ การ (service quality) ความสามารถใน
การตอบสนอง ความต้องการของผูร้ ับบริ การให้บริ การ คุณภาพของบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะ
สร้างความแตกต่างของ ผูร้ ับบริ การให้เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้การเสนอคุณภาพการให้บริ การที่ตรง
กับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งกระทา ผูร้ ับบริ การจะพอใจถ้าได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ
เมื่อผูร้ ับบริ การมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ ผูร้ ับบริ การต้องการ และในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
คุณภาพบริ การมีความสาคัญต่อธุ รกิจ เนื่ องจากคุณภาพบริ การที่ดีหมายถึ งธุ รกิ จจะมีความ
ได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน แต่ ใ นทางกลับ กัน ถ้า คุ ณ ภาพบริ ก ารไม่ ดี กิ จ การก็ จะตกอยู่ใ นฐานะ
เสี ยเปรี ยบ การแข่งขันในทันทีคุณภาพบริ การจะนามาซึ่ งความพึงพอใจของลูกค้า และถ้าลู กค้าไม่
พึงพอใจ ก็พร้ อมที่ จะหนี ไปใช้บริ การของผูป้ ระกอบการรายอื่นทันที (วีระวัตน์ กิจเลิ ศไพโรจน์,
2547: 268) พาราสุ รามาน, ไซเธมส์ แ ละเบอร์ รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998: 12-40
อ้างถึ งใน ศุภรางค์ โชชัยชาญ, 2549: 9) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริ ก ารไว้ว่าคุ ณภาพบริ การ
หมายถึง การประเมินการให้บริ การโดยรวม ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปรี ยบเทียบของลูกค้า
ระหว่างความ คาดหวังเกี่ ยวกับคุ ณภาพบริ การที่ จะได้รับ และบริ การที่ ได้รับจริ ง คุ ณภาพบริ การ
หมายถึ ง ความสอดคล้องระหว่างความต้องการ และความคาดหวังของลู กค้าต่อ บริ การที่ได้รับ
ซึ่ งคุ ณ ภาพบริ ก ารนั้น จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่ เหมาะสมปราศจากข้อผิดพลาด ก่ อให้เกิ ด
ผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของลู กค้าจนเกิ ดความพึงพอใจ คุณภาพบริ การเป็ นความ
คาดหวังของลูกค้าขั้นพื้นฐานที่ธุรกิจจะต้องตอบสนองให้ได้ซ่ ึ งเกณฑ์ที่ ลูกค้าใช้ในการวัดคุณภาพ
การบริ การ ลูกค้าจะวัดจากความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) ความน่ าเชื่ อถื อไว้ใจได้
(Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความเชื่ อมัน่ (Assurance) และความ
เอาใจใส่ ต่ อ ลู ก ค้า (Empathy) ลู ก ค้ามัก คาดหวัง ว่า อย่า งน้ อ ยจะต้อ งได้รั บ เท่ า กับ ที่ ค าดไว้ หาก
คุณภาพของบริ การต่ากว่าเกณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ลูกค้าจะมองหาบริ การจากคู่แข่งของ ธุ รกิ จใน
การแก้ไขปั ญหาครั้งต่อไป
สามารถสรุ ปได้วา่ คุ ณภาพบริ การ หมายถึง การให้บริ การที่ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง ปั จจัย
กาหนดคุณภาพการบริ การโดยการประเมิ นคุณภาพของการบริ การ (ปั ทมากร ระเบ็ง , 2550) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งได้แก่
1. ความไว้วางใจได้ (Reliability) คือ ความถูกต้องของกระบวนการให้บริ การ ความสามารถ
ของ การให้บริ การได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้บริ การได้ตามที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วน
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เต็มใจที่จะให้บริ การ สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของลูกค้าได้ทนั ทีมีการสื่ อสาร
ที่ดีใน การชี้แจงรายละเอียดก่อนให้บริ การทุกครั้ง
3. ความสามารถของผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร (Competence) คื อ การที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารมี ท ัก ษะ ความรู ้
ความสามารถในการบริ การ สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็ นชัดเจน และตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้
4. การเข้าถึงบริ การ (Access) คือ ลูกค้าจะต้องเข้าถึงบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวก
จากการมาใช้บ ริ การ มี ข้ นั ตอนในการให้บ ริ ก ารที่ ไม่ ซับ ซ้อน การให้บริ ก ารกระจายทัว่ ถึ ง เช่ น
การคมนาคมสะดวก การบริ การเป็ นระเบียบ รวดเร็ ว ไม่เสี ยเวลาในการรอนาน เวลาที่ใช้บริ การเป็ น
เวลาที่สะดวก สาหรับลูกค้าด้วยความเสมอภาพ
5. อัธยาศัย ไมตรี (Courtesy) คื อบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องกับ การให้บริ ก ารจะต้องมี ความสุ ภาพ
มีความ เอาใจใส่ รวมทั้งมีกริ ยามารยาท การแต่งกายสุ ภาพ ใช้คาพูดที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี
6. การติ ดต่ อสื่ อสาร (Communication) การสื่ อสารมี ความส าคัญ มากต่อคุ ณ ภาพบริ ก าร
เพราะนอกจากเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการให้บริ การแล้ว ยังจัดว่าเป็ นบริ การอีกลักษณะหนึ่ง
ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงควรมีการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผมู ้ าใช้บริ การและหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิ ค
ในการสื่ อสาร แก่ลูกค้า
7. ความน่าเชื่ อถือ (Credibility) คือ ความน่ าเชื่ อถื อที่เกิดขึ้นจากความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ
ความสนใจอย่างจริ งใจ ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนส าคัญ มากสุ ดอย่างหนึ่ งที่ จะส่ งผลให้ผูม้ าใช้บริ การทาง
สุ ขภาพ มากขึ้น มีการพูดปากต่อปาก จนอาจเกิดปั จจัยเสริ มร่ วมด้วย
8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริ การที่ส่งมอบแก่ผใู ้ ห้บริ การไม่เกิ ดความเสี่ ยง และ
อันตราย ของร่ างกาย หรื อข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่ องของการรักษาความลับของลูกค้า การรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกมัน่ ใจว่ามีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน รวมทั้งชื่อเสี ยงของตน
9. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibles) คือ บริ การที่นาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทา
ให้ ลู กค้ารับรู ้ถึงการใช้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น มีสถานที่ใหญ่โต มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัย
และ เพียงพอ มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริ การ
10. เข้าใจลู ก ค้า (Understanding/Knowing the Customer) คื อ การที่ ผู ้ให้ บ ริ ก ารพยายามท า
ความรู ้จกั กับลูกค้าเพื่อให้ทราบความถึงความต้องการของลูกค้า เช่ น ผูใ้ ห้บริ การสามารถจาชื่ อลูกค้า
ได้ หรื อมีระบบการรักษาข้อมูลในอดีตของลูกค้า
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2.7 การศึกษาวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิรพรรณ ทองมาก (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” พบว่า
นักศึกษามีความหวังในด้านหลักสู ตรอยู่ในระดับพอสมควร และมีความคาดหวังในด้านอาจารย์
ผูส้ อน ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
นอกห้องเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
รัชตา ธรรมเจริ ญ และคณะ (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังต่อการจัดการเรี ยน
การสอนการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ แ ละการจัด การของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่ ” พบว่า
นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก
นางสาวสัจจา โสภา (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจนักเรี ยน
ต่ อการบริ ก าร ที่ ศู น ย์เตรี ยมความพร้ อ มภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ ” พบว่า นัก เรี ย นมี ค วาม
คาดหวังด้านบุคลากร (อาจารย์) มากที่สุด
วิไล ตั้งปนิ ธานดี และคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ น
ตามความคาดหวังกับความคิดเห็ นตามสภาพที่เป็ นจริ งต่อการเรี ยนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า มี ความคาดหวังก่อนการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับสู ง และภายหลังการ
เรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง
รมิดา คงเขตวณิ ช (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่ มี ต่อการเรี ยนการสอนวิชาการบัญชี ก ารเงิ นของมหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม พบว่า
นักศึกษามีความคาดหวังต่อการเรี ยนการสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุมในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้านการดาเนิ นการ
สอนของอาจารย์ (เทคนิ ค การสอน/การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ) อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมา
นักศึกษามีความคาดหวังด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรี ยนการสอน และสิ่ งที่คาดหวังน้อยที่สุด
คือ ด้านคุณภาพการเรี ยนการสอน เนื้อหาวิชา ด้านสื่ อและวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอนในสัดส่ วน
ที่ เท่ ากัน นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจต่ อการเรี ยนการสอนรายวิชาการบัญ ชี ก ารเงิ น มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้าน
การดาเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนิคการ สอน/การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่ อและวสัดุอุปกรณ์ การ เรี ยนการสอน ด้านคุ ณภาพการ
เรี ยนการสอน และเนื้ อหาวิชา สิ่ งที่ นกั ศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเรี ยนการสอน

- 41 จิตรี ภู่ตระกูล (2550) พบว่า สภาพปั จจุบ นั ในด้านหลักสู ตร ด้านผูส้ อน ด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนในด้าน
ปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอนและด้านห้องปฏิบตั ิการ และวัสดุอุปกรณ์ มีค่าระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับความคาดหวังของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีค่าระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
วิล าสิ นี ป้ อ งศรี และสุ ล าวีว รรณ ชอบสงวน (2547) พบว่า นัก ศึ ก ษามี ท ัศ นะต่ อ ความ
คาดหวัง โดยคุณลักษณะของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและนักศึกษามีทศั นะเกี่ยวกับความคาดหวังต่อ
การจัด การเรี ย นการสอนของอาจารย์แ ตกต่ า งจากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 โดยนักศึกษามี ทศั นะคติเกี่ ยวกับความคาดหวังต่อการจัดการเรี ยนการสอนสู งกว่าการ
ปฏิบตั ิจริ ง
Evelyn Domville-Roach (2007) ได้ศึ ก ษาวิจ ัยเรื่ อง A Comparative Study of International
and American Study Abroad Students' Expectations and Experiences with Host Countries
ผลของการศึกษาพบว่า โดยรวมนักศึกษานานาชาติมีความคาดหวังการในการได้รับการบริ การจาก
หน่วยงานในลาดับมาก
Hassel & Ridout (2018) ได้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง An Investigation of First-Year Students' and
Lecturers' Expectations of University Education ผลการศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ งพบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วาม
คาดหวังในด้านตนเองมากที่สุด และคาดหวังว่าอาจารย์จะให้ความสนใจนักศึกษาในระดับมาก
สรุ ป ได้ว่า ความคาดหวังก่ อนและเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษา มี ตวั แปรที่ ส าคัญ
หลัก ๆ คื อ อาจารย์ผู ้ส อน หลัก สู ตรการจั ด การเรี ยนการสอน สิ่ งอ านวยความสะดวกใน
สถาบันการศึกษา รวมถึงสถานภาพของผูเ้ รี ยน การให้บริ การของเจ้าหน้า ที่ องค์ประกอบเหล่ านี้
เป็ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนให้ค วามคาดหวัง ก่ อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึ กษาของนักศึ กษาเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้
โดยเฉพาะในด้านหลักสู ตรการศึกษา มี เกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึกษาซึ่ งสถาบันต่างๆ ได้นา
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากลมาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่ น เกณฑ์
AUN-QA ประเมิ นเกี่ ยวกับหลักสู ตรการศึ กษา หรื อ เกณฑ์ EdPEx ประเมิ น คุ ณภาพรวมในระดับ
สถาบัน ก็จะยิ่งทาให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น พร้อมกับ
ยกระดับการศึกษาของประเทศให้ใปสู่ ระดับสากลและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวัง
ก่ อนและสิ้ นสุ ดการศึ กษา ของนักศึ กษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา (ภาคพิ เศษ)
กรุ งเทพฯ รุ่ นที่ 24 โดยได้กาหนดวิธีการดาเนิ นการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ประชากร
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา (ภาค
พิเศษ) กรุ งเทพฯ รุ่ นที่ 24 คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน 46 คน ซึ่ ง
ถือเป็ นประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 1 ส่ งแบบสอบถามให้นักศึกษาใหม่ปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา
(ภาคพิเศษ) กรุ งเทพฯ รุ่ นที่ 24 ตอบแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเรี ยนในการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ประจาปี ทุกคน แล้วเก็บรวบรวม
ขั้นตอนที่ 2 ส่ งแบบสอบถามให้นัก ศึ ก ษานักศึ กษาปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารการ
พัฒนา (ภาคพิเศษ) กรุ งเทพฯ รุ่ นที่ 24 ตอบแบบสอบถามความคาดหวังหลังจากสิ้ นสุ ดการศึกษาใน
การปัจจิมนิเทศนักศึกษาประจาปี ทุกคน
3.2 เครื่ องมือในกำรวิจัย
การศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา: กรณี นกั ศึกษาหลักสู ตรการ
บริ หารการพัฒนาสังคม มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
3.2.1 ลักษณะของเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคาดหวัง และสิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ด้วยกัน 3 ด้าน และมี ขอ้ คาถาม
จานวน 14 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสู ตร ด้านการเรี ยน
การการสอน ด้านเนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์)
เกณฑ์ ในการก าหนดค่ าน้ าหนักในแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ใช้ค่ ามาตรวัดของลิ เคริ์ ด (Likert
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ และมีค่าคะแนน ดังนี้
คำตอบ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
นาคะแนนแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท์
(Best 1978, 169 – 175 อ้างถึงใน อรวรรณ สุ ขยานี, 2558) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 2.33
หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.34 – 3.67
หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.68 – 5.00
หมายถึง ระดับมาก
3.2.2 การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมื อในการวิจยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั ได้ท าการสร้ างเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งมี
6 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อ การวิจ ยั และกาหนดกรอบแนว
ความคิดในการวิจยั โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.2.2.2 ศึกษาข้อมู ลจากผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง หนังสื อ เอกสารต่างๆ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างคาถาม (Items) ของแบบสอบถาม
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และประโยชน์ของการวิจยั
3.2.2.4 ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง
3.2.2.5 นาแบบสอบถามฉบับร่ างที่ สร้ างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา และนามาปรับปรุ งแก้ไข
3.2.2.6 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปปรึ กษาที่ปรึ กษาก่อนนาไปใช้จริ ง
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการจัดส่ งแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ งดาเนิ นการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้ น
จ านวน 46 ฉบับ ผลของการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของงานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ปรากฏผลของจ านวน
แบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับกลับคืน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 3.1 แสดงจานวนของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
แบบสอบถำม
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน

จำนวน (ฉบับ)
46
46

ร้ อยละ
100
100

จากตารางที่ 1 พบว่า จากประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 46 ราย แบบสอบถามที่
ส่ งไปเพื่อเก็บข้อมู ลมี จานวน 46 ฉบับ ผลปรากฏว่า สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้จานวน
ทั้งสิ้ น 46 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 จากจานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
นาแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อไป
3.4 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Science for windows) ซึ่ งมี ก ารประมวลข้ อ มู ล เป็ นขั้น ตอนคื อ
หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนแปลง
เป็ นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้
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ตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2 การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inference Statistic) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านกลุ่ ม
ประชากรโดยใช้ค่าสถิ ติ t-test เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของตัวแปร และใช้การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว F-test (One – way Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแต่กต่างเป็ นราย
กลุ่ม โดยมีสมมติฐานในการศึกษาวิจยั ดังนี้
สมมติ ฐ ำนที่ 1 นัก ศึ ก ษาที่ มี ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ ต่ างกัน จะมี ค วามคาดหวัง ก่ อ นเข้ารั บ
การศึกษาแตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 นักศึ กษาที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ ต่างกันจะมีสิ่งที่ได้รับเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษา
แตกต่างกัน
3.4.3 แบบสอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม การศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บความคาดหวังก่ อ นและสิ้ น สุ ด การศึ ก ษา: กรณี นัก ศึ ก ษาหลัก สู ตรการบริ ห ารการ
พัฒนานังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด (Open Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นประเด็นหลัก

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคาดหวัง ก่ อ นและเมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษา ของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความความคาดหวังก่ อนและ
สิ้ นสุ ดการศึกษา และเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา ของนักศึกษาหลักสู ตรการบริ หาร
การพัฒ นาสั ง คม (ภาคพิ เ ศษ) กรุ ง เทพฯ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยมี ป ระชากรใน
การศึกษาเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 จานวน 46 คน
ซึ่ งสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา และการวิเคราะห์เชิง
อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสอนแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสู ตร การเรี ยนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์)
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรจาแนกตาม เพศ ช่ วงอายุ สถานภาพการทางาน สถาบันการศึกษา ผล
การศึกษา และภูมิลาเนา มีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

13
33

28.3
71.7

20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี

1
12
11

2.2
26.1
23.9

เพศ

ช่ วงอายุ
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36-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
สภานภาพการทางาน
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐ
เอกชน
ผลการศึกษา
น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป
ภูมลิ าเนา
กรุ งเทพมหานคร
ต่างจังหวัด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

12
10

26.1
21.7

24
11
11

52.2
23.9
23.9

38
8

82.6
17.4

11
21
14

23.9
45.7
30.4

27
19
46

58.7
41.3
100

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดงั นี้
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.7 และเป็ นเพศชาย
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3
ช่ วงอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี เป็ นจานวน
มากที่สุดเท่ากับ 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือ ช่ วงอายุระหว่าง 31-35 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.9 ช่วงอายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.7 และช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี จานวน
น้อยที่สุด เป็ นจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ซึ่งในการวิเคราะห์เชิ งอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐานจะนาช่ วง
อายุ 20-25 ปี มาจัดกลุ่มรวมกับช่วงอายุ 26-30 ปี เป็ นกลุ่มช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี
สถานภาพการทางาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีสถานภาพการทางานในภาคราชการ จานวน 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือมีสถานภาพการทางานในภาคเอกชน เท่ากันกับสถานภาพ การทางานอื่นๆ
เช่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรอิสระ และพรรคการเมือง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9
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มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล) มากที่สุด จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.6
และจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.4
ผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีผลการศึกษาอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.51-3.00 มากที่สุด จานวน 21
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.7 รองลงมามีผลการศึกษาระดับ 3.00 ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4 และมี
ผลการศึกษาน้อยกว่า 2.51 จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9
ภูมิลาเนา ผูต้ อบแบบสอบถามเกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งอยู่กรุ งเทพมหานคร จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.7 และมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัด จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3
4.2 ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา
ในส่ วนนี้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา จานวน 3 ด้าน
คือ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร
ทั้งนี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ ระดับความคาดหวังและสิ่ งที่นักศึกษาได้รับก่ อนและสาเร็ จการศึกษา
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ โดยใช้ค่ามาตรวัดของลิ เคริ์ ด
(Likert Scale) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ และมีค่าคะแนน ดังนี้
คาตอบ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
นาคะแนนแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ ย แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท์ (Best
1978, 169 – 175 อ้างถึงใน อรวรรณ สุ ขยานี, 2558) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 2.33
หมายถึง มีความคาดหวังระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.34 – 3.67
หมายถึง มีความคาดหวังระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.68 – 5.00
หมายถึง มีความคาดหวังระดับมาก
โดยผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังและสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับ ก่อนและสาเร็ จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

- 49 4.2.1 ด้ านผู้เรียนและสั งคม
จากข้อมู ลที่ ได้จากชุ ดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานระดับความคาดหวัง และสิ่ งที่ นักศึ กษาได้รับก่ อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านตนเองและสัง คม
ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ ความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม
(N=46)
ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
ด้ านผู้เรียนและสังคม
1. มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น

3.93

0.83

มาก

2. มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้

3.73

0.91

มาก

3. สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงาน
ของตนเอง
4. สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัว

3.91

0.78

มาก

4.34

0.71

มาก

5. ได้รับการยอมรับทางสังคม

4.02

0.77

มาก

3.99

0.68

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.2 แสดงถึงระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านผูเ้ รี ยนและสังคม จาแนกเป็ น
รายข้อและภาพรวม จานวน 5 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้าน
ผูเ้ รี ยนและสังคมอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่ อง
สร้ างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครั วสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 รองลงมา เรื่ อง ได้รับการยอมรั บทาง
สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 สามารถนาความรู ้ไปพัฒนา
ชุ มชนหรื อหน่วยงานของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 และมีความก้าวหน้าในอาชี พ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้
มีคะแนนเฉลี่ย 3.73

- 50 ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้าน
ผูเ้ รี ยนและสังคม
(N=46)
ระดับความคิดเห็น
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
ด้ านผู้เรียนและสังคม
1. มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น

4.63

0.57

มาก

2. มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้

4.41

0.77

มาก

3. สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงาน
ของตนเอง
4. สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัว

4.63

0.64

มาก

4.80

0.54

มาก

5. ได้รับการยอมรับทางสังคม

4.60

0.68

มาก

ภาพรวม

4.62

0.57

มาก

จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงระดับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านผูเ้ รี ยนและสังคม จาแนก
เป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 5 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้าน
ตนเองและสังคมระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้าน
ตนเองและสังคม เรื่ อง สร้ างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัวสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 รองลงมา เรื่ อง
มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถนาความรู ้ ไปพัฒนาชุ มชนหรื อหน่ วยงานของตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ ย 4.63 ได้รับการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ ย 4.60 และมี ความก้าวหน้าในอาชี พ/สามารถเป็ น
ผูบ้ ริ หารได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41

- 51 ตารางที่ 4.4 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม

ความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ก่ อน

ระดับความคาดหวัง
หลัง
ค่ าเฉลีย่
(เมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา)

ด้ านผู้เรียนและสังคม
1. มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้
3. สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงานของตนเอง
4. สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัว
5. ได้รับการยอมรับทางสังคม
ภาพรวม

3.93
3.73
3.91
4.34
4.02
3.99

4.63
4.41
4.63
4.80
4.60
4.62

4.28
4.07
4.27
4.57
4.31
4.30

จากตารางที่ 4.4 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านผูเ้ รี ยน
และสังคม จาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 5 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ ค่าเฉลี่ ยความ
คาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านผูเ้ รี ยนและสังคมระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.30
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความคาหวัง ก่ อ นและเมื่ อ สิ้ น สุ ด
การศึกษา ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม เรื่ อง สร้ างความภาคภู มิใจให้กบั ครอบครั วสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ ย 4.57
รองลงมา ได้รับการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้ น มีคะแนนเฉลี่ ย
4.28 สามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุ มชนหรื อหน่วยงานของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07
4.2.2 ด้ านอาจารย์
จากข้อมู ลที่ ได้จากชุ ดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานระดับความคาดหวังและสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์ ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ด้านอาจารย์

- 52 (N=46)
ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
ด้ านอาจารย์
1. อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ

4.54

0.56

มาก

2. อาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

4.50

0.62

มาก

3. อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา

4.46

0.62

มาก

4.50

0.59

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.5 แสดงถึงระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านอาจารย์ จาแนกเป็ นรายข้อ
และภาพรวม จานวน 3 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคาดหวัง ก่ อนเข้ารั บ การศึ กษาด้าน
อาจารย์ อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่ อง
อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษาสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 รองลงมา เรื่ อง อาจารย์มีความรู ้
ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 และเรื่ องอาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้าน
อาจารย์
(N=46)
ระดับความคาดหวัง
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
ด้ านอาจารย์
1. อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ

4.85

0.42

มาก

- 53 (N=46)
ระดับความคาดหวัง
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
2. อาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

4.89

0.38

มาก

3. อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา

4.89

0.38

มาก

4.88

0.38

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 4.6 แสดงถึงระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์ จาแนกเป็ นรายข้อและ
ภาพรวม จานวน 3 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ด การศึ ก ษาด้านอาจารย์
อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษา
ด้านอาจารย์ เรื่ อง อาจารย์ผูส้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ และอาจารย์ให้ความสนใจและให้
เวลากับนักศึกษาสู งที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 และ เรื่ อง อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านอาจารย์

ความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ก่ อน

ระดับความคาดหวัง
หลัง
ค่ าเฉลีย่
(เมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา)

ด้ านอาจารย์
1. อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ
2. อาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
3. อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา
ภาพรวม

4.54
4.50
4.46
4.50

4.85
4.89
4.89
4.88

4.69
4.70
4.67
4.86

จากตารางที่ 4.7 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านอาจารย์
จาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 3 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ ค่าเฉลี่ยความคาหวังก่อน
และเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านด้านอาจารย์ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.86

- 54 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคาดหวัง ก่ อ นและเมื่ อ สิ้ น สุ ด
การศึกษา ด้านอาจารย์ เรื่ องอาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้สูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.70
รองลงมา อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย 4.67
4.2.3 ด้ านคณะและหลักสู ตร
จากข้อมู ลที่ ได้จากชุ ดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานระดับความคาดหวังและสิ่ งที่ นักศึ กษาได้รับก่ อนและสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร
ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ด้านคณะและหลักสู ตร
(N=46)
ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรง
กับความต้องการของตนเอง
2. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงาน
3. สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง

4.04

0.76

มาก

3.74

0.77

มาก

4.10

0.77

มาก

4. รายวิชาเรี ยนในหลักสูตรมีความหลากหลาย

3.97

0.75

มาก

5. หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ

4.04

0.73

มาก

6. เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างดี

4.19

0.78

มาก

4.01

0.64

มาก

ด้ านคณะและหลักสู ตร

ภาพรวม

- 55 จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร จาแนก
เป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 6 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ด้านคณะและหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่ อง
เจ้า หน้า ที่ ค ณะให้บ ริ ก ารอานวยความสะดวกเป็ นอย่า งดี มากที่ สุ ด มี คะแนนเฉลี่ ย 4.19 รองลงมา เรื่ อง
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 เรื่ อง หลักสู ตรและสาขาวิชา
ที่ เ ปิ ดสอนสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนตรงกับ ความต้อ งการของตนเอง และ เรื่ อ ง หลัก สู ต รมี ค วามทัน สมัย
ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ เท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 รายวิชาเรี ยนในหลักสู ตรมีความหลากหลาย มีคะแนน
เฉลี่ย 3.97 และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.74
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับ สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้าน
คณะและหลักสู ตร
(N=46)
ระดับความคิดเห็น
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ด
สอนตรงกับความต้องการของตนเอง
2. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดแรงงาน
3. สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
4. รายวิชาเรี ยนในหลักสูตรมีความหลากหลาย

4.54

0.69

มาก

4.43

0.77

มาก

4.65

0.77

มาก

4.63

0.75

มาก

5. หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ

4.63

0.73

มาก

6. เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ น
อย่างดี
ภาพรวม

4.80

0.78

มาก

4.61

0.61

มาก

ด้ านคณะและหลักสู ตร

- 56 จากตารางที่ 4.9 แสดงถึงระดับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร จาแนก
เป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 6 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสาเร็ จการศึกษาด้าน
คณะและหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ สิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
เรื่ อง เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างดี สูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 รองลงมา เรื่ อง
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 และ เรื่ อง รายวิชาเรี ยนใน
หลักสู ตรมีความหลากหลาย และหลักสู ตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ เท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ย
4.63 หลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
4.54 และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.43
ตารางที่ 4.10 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ด้านคณะและหลักสู ตร

ความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ก่ อน

ระดับความคาดหวัง
หลัง
ค่ าเฉลีย่
(เมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา)

ด้ านคณะและหลักสู ตร
1. หลักสู ตรและสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรง
กับความต้องการของตนเอง
2. หลัก สู ต รและสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนเป็ นที่ ต ้อ งการของ
ตลาดแรงงาน
3. สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
4. รายวิชาเรี ยนในหลักสูตรมีความหลากหลาย
5. หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ
6. เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างดี
ภาพรวม

4.04

4.54

4.29

3.74

4.43

4.08

4.10
3.97
4.04
4.19
4.01

4.65
4.63
4.63
4.80
4.61

4.37
4.30
4.33
4.49
4.31

จากตารางที่ 4.10 ตารางเปรี บ บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความคาดหวังก่ อนและเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ กษา ด้า น
คณะและหลักสู ตร จาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวม จานวน 6 ข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่
ได้รับเมื่อสาเร็ จการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.31
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ สิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
เรื่ อ ง เจ้า หน้า ที่ ค ณะให้ บ ริ ก ารอ านวยความสะดวกเป็ นอย่า งดี สู งที่ สุ ด มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.49 รองลงมา
เรื่ อง สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ใ นการปฏิ บตั ิงานจริ ง มีคะแนนเฉลี่ ย 4.37 หลักสู ตรมีความ
ทันสมัย ผสมผสานวิช าการใหม่ ๆ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.33 รายวิชาเรี ย นในหลัก สู ตรมี ความหลากหลาย มี

- 57 คะแนนเฉลี่ย 4.30 หลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.08
4.2.4 ระดับความคาดหวังและสิ่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษาในภาพรวม
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
ในภาพรวม
(N=46)
ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
1. ด้านตนเองและสังคม

3.99

0.68

มาก

2. ด้านอาจารย์

4.50

0.59

มาก

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.01

0.64

มาก

รวม

4.16

0.64

มาก

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.11 สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อน
เข้ารับการศึกษาในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมี คะแนนเฉลี่ ย 4.16 และมี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.64
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาทั้ง 3 ด้านในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านอาจารย์มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ ด้านคณะ
และหลักสู ตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 และด้านผูเ้ รี ยนและสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.99

- 58 ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในภาพรวม
(N=46)
ระดับความคิดเห็น
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน

แปลผล

มาตรฐาน
1. ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม

4.62

0.57

มาก

2. ด้านอาจารย์

4.88

0.38

มาก

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.61

0.61

มาก

รวม

4.70

0.52

มาก

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.12 สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.70 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับ สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสาเร็ จการศึกษาทั้ง 3 ด้านในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับสิ่ ง
ที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือ ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม
มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 และด้านคณะและหลักสู ตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.61
ตารางที่ 4.13 ตารางเปรี บบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในภาพรวม

ความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ก่ อน

ระดับความคาดหวัง
หลัง
ค่ าเฉลีย่
(เมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา)

1. ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม
2. ด้านอาจารย์
3. ด้านคณะและหลักสูตร
ภาพรวม

3.99
4.50
4.01
4.16

4.62
4.88
4.61
4.70

4.30
4.69
4.31
4.43

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.13 สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อน
และเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.43 หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับ

- 59 ความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อ
สาเร็ จการศึกษาทั้ง 3 ด้านในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนและ
เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ ก ษาด้า นอาจารย์ มากที่ สุ ด มี คะแนนเฉลี่ ย 4.69 รองลงมาคื อ ด้านคณะและหลัก สู ต ร
มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 และผูเ้ รี ยนและสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.30
4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม (ด้ านหลั กสู ตร การเรี ยนการสอน เนื้ อหารายวิ ชา และการ
ประชาสั มพันธ์ )
สาหรับส่ วนที่ 3 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดสอบถามความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบ
แบสอบถาม จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสู ตร ด้านการเรี ยนการการสอน ด้านเนื้ อหารายวิชา และ
การประชาสั มพันธ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ โดยใช้วิธี วิ เคราะห์ เนื้ อหาแล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นค่ าความถี่
ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.3.1 ด้านหลักสู ตร
1) ควรเปิ ดสอนหลักสู ตรให้เหมือนกันทุกระดับ เช่ น ปริ ญญาโทมีหลักสู ตรการเมืองและ
ยุทธศาสตร์การบริ หาร ในระดับปริ ญญาเอกกับไม่มี
2) ควรปรับหลักสู ตร หรื อสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกับการขอตาแหน่ งให้สูงขึ้ นของ
หน่วยงานราชการ เช่น เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วไม่สามารถนาไปปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้
3) ควรเปิ ดสอนหลักสู ตรให้ครอบคลุ ม เช่ น หลักสู ตรการเมืองและยุทธศาสตร์ การบริ หาร
มีสอนในภาคปกติ และภาคพิเศษ ไม่มี
4.3.2 ด้านการเรี ยนการสอน
1) การเรี ย นการสอนควรมุ ้ง เน้น การคิ ด นอกกรอบ การคิ ด สร้ า งสรรค์ และการใช้
นวัต กรรมทางสั ง คมใหม่ ๆ เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นมากในการแข่ ง ขัน กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูเ้ รี ยนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อ
ตนเอง และสังคม
2) คณาจารย์มีความหลากหลาย มีประสบการณ์ และมีความรู ้ความสามารถมาก
3) ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง ไม่ใช่ฝึกฝนแต่เฉพาะทฤษฎี
4.3.3 ด้านเนื้อหารายวิชา
1) เนื้ อหารายวิชาควรมีการบูรณาการระหว่างการบริ หารการพัฒนาสังคมและการจัดการ
การวิเคราะห์นโยบายและแผน กฎหมายทางสั งคมต่างๆ ภัยคุกคามว่าด้วยการพัฒนา
การเมือง การบริ หารโครงการและการประเมินผล การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตาม
หลักธรรมภิบาล เนื่องจากมีความสาคัญต่อสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั

- 60 2) อยากให้คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม รักษาคุ ณภาพมาตรฐานที่ดีเยี่ยมนี้ ไว้และ
พยายามพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอด เพื่อไว้สอนแก่บณั ฑิตรุ่ นต่อ ๆ ไป
4.3.4 ด้านการประชาสัมพันธ์
1) ควรประชาสัมพันธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมกับสื่ อทุกๆ ประเภท
2) ควรไปประชาสัม พันธ์ ที่ องค์ก ารและหน่ วยงานต่า ง ๆ อยากเรี ยนแต่ ไม่ มี เวลาที่ จะ
สื บค้นข้อมูลการสมัครมากนัก เพราะต้องทางาน
4.4 การทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความคาดหวังและสิ่ งที่ นักศึ กษาหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา
สังคมได้รับก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษา ซึ่ งแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์
และด้านคณะและหลักสู ตร ซึ่ งได้กาหนดให้ตวั แปรตาม โดยทาการเปรี ยบเทียบกับปั จจัยส่ วนบุคคลของ
นักศึกษาซึ่ งเป็ นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพการทางาน สถาบันการศึกษา ผลการศึกษา และ
ภูมิลาเนา โดยการใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมมติฐาน เมื่อพบความแตกต่าง
จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ซึ่ งมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาทีม่ ีปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ ่ างกันจะมีความคาดหวังก่อนเข้ ารับการศึกษาแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันจะมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาของนักศึกษาที่ มี เพศ
แตกต่างกัน
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

ชาย
ค่ าเฉลีย่
S.D.
3.91
0.60

หญิง
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.02
0.71

-0.519

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.606

t -statistic

2. ด้านอาจารย์

4.06

0.75

4.00

0.61

0.301

0.765

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.54

0.46

4.48

0.64

0.274

0.785

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เมื่อมีเพศแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาในด้าน

- 61 ตนเองและสั ง คม ด้า นอาจารย์ และด้า นคณะและหลัก สู ต รไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 1.2 นักศึกษาที่มีที่มีช่วงอายุต่างกันจะมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับ
การศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

2. ด้านอาจารย์

3. ด้านคณะและหลักสูตร

ช่ วงอายุ

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี

13
11
12
10
13
11
12
10
13
11
12
10

4.41
3.81
3.68
4.00
4.56
4.63
4.05
4.80
4.38
4.00
3.56
4.11

0.66
0.71
0.67
0.43
0.59
0.50
0.63
0.32
0.51
0.53
0.55
0.73

3.14

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.035*

4.35

0.009**

4.05

0.013*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึกษาของนักศึกษา
เมื่ อ นัก ศึ ก ษามี ช่ ว งอายุแ ตกต่ า งกัน พบว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี ช่ ว งอายุ แ ตกต่ า งกัน มี ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บ
การศึกษาของนักศึ กษา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ด้วยวิธี LSD
ตารางที่ 4.16 การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า แฉลี่ ย ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาของนัก ศึ ก ษา
ด้านตนเองและสังคม เป็ นรายคู่จาแนกตามช่วงอายุดว้ ยวิธี LSD

- 62 ช่ วงอายุ
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี

< 31 ปี
-0.59*
-0.73*
-0.41

31-35 ปี

36-40 ปี

> 41 ปี

-0.13
0.18

-.
0.31

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
ด้านตนเองและสังคม จาแนกตามช่วงอายุ พบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี มีความคาดหวังก่อนเข้ารั บ
การศึกษาด้านตนเองและสังคม แตกต่างจากนักศึกษาที่มีอายุ 31-35 ปี และ 36-40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักศึกษามีช่วงอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา ด้านตนเองและสังคม
มากกว่านักศึกษาที่มีช่วงอายุ 31-35 ปี และ 36-40 ปี สาหรับช่วงอายุอื่นไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การทดสอบความแตกต่างของค่าแฉลี่ ยความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึกษาของนักศึกษาด้าน
อาจารย์ เป็ นรายคู่จาแนกตามช่วงอายุดว้ ยวิธี LSD
ช่ วงอายุ
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี

< 31 ปี
0.07
-0.51*
0.24

31-35 ปี

36-40 ปี

> 41 ปี

-0.58*
0.16

-.
0.74*

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เป็ นรายคู่ จาแนกตามช่ วงอายุ พบว่า นักศึกษาที่มีช่ วงอายุ 36-40 ปี มี ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษา
ด้านอาจารย์ แตกต่างจากนักศึกษาที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี 31-35 ปี และมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนักศึกษาที่มีช่วงอายุอื่น ไม่มีความแตกต่างกันโดยนักศึกษาที่มีช่วงอายุ 36-40 ปี มี
ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาด้านอาจารย์ น้อยกว่านักศึ กษาที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 31 ปี 31-35 ปี และ
มากกว่า 41 ปี ขึ้น
ตารางที่ 4.18 การทดสอบความแตกต่างของค่าแฉลี่ ยความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษาด้าน
คณะและหลักสู ตร เป็ นรายคู่จาแนกตามช่วงอายุดว้ ยวิธี LSD

- 63 ช่ วงอายุ
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี

< 31 ปี
-0.38
-0.83*
-0.26

31-35 ปี

36-40 ปี

> 41 ปี

-0.44
0.12

0.56*

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เป็ นรายคู่จาแนกตามช่ วงอายุดา้ นคณะและหลักสู ตร พบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุ 36-40 ปี มีความคาดหวัง
ก่อนเข้ารับการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร แตกต่างจากนักศึกษาที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี และมากกว่า 41 ปี
ขึ้ นไป อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วนนัก ศึ ก ษาที่ มี ช่ วงอายุอื่น ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน โดย
นักศึกษาที่มีช่วงอายุ 36-40 ปี มีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร น้อยกว่านักศึกษาที่
มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี 31-35 ปี และมากกว่า 41 ปี ขึ้น
สมมติฐานที่ 1.3 นัก ศึ ก ษาที่ มี ส ถานภาพการท างานที่ แตกต่ า งกัน จะมี ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บ
การศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาของนัก ศึ ก ษาที่ มี
สถานภาพการทางานแตกต่างกัน
ความคาดหวัง
ก่ อนเข้ ารับการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

2. ด้านอาจารย์

3. ด้านคณะและหลักสูตร

สถานภาพ
การทางาน
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

24
11
11
24
11
11
24
11
11

3.93
3.96
4.14
4.59
4.30
4.48
4.05
3.89
4.15

0.75
0.61
0.62
0.48
0.62
0.76
0.69
0.51
0.68

0.37

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.694

0.94

0.400

0.43

0.653

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เมื่อมีสถานภาพการทางานแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพการทางานแตกต่างกันมีความ

- 64 คาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.4 นักศึกษาที่จบสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาของนัก ศึ ก ษาที่ จ บ
สถาบันการศึกษาแตกต่างกัน
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา

รัฐ

-1.55

0.52

-0.65

0.517

0.65

-0.21

0.833

เอกชน
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.32
0.45

ค่ าเฉลีย่
3.92

S.D.
0.70

2. ด้านอาจารย์

4.47

0.61

4.62

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.00

0.64

4.06

1. ด้านตนเองและสังคม

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.128

t -statistic

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เมื่ อจบสถาบันการศึ กษาแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึ กษาที่ จบสถาบันการศึ กษาแตกต่างกันมี ความ
คาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.5 นัก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกันจะมี ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษา
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึ กษาของนัก ศึ ก ษาที่ มี ผล
การศึกษาที่แตกต่างกัน
ความคาดหวัง
ก่ อนเข้ ารับการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

ผลการศึกษา

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป

11
21
14

4.09
4.03
3.84

0.50
0.75
0.71

0.49

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.616
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ความคาดหวัง
ก่ อนเข้ ารับการศึกษา
2. ด้านอาจารย์

3. ด้านคณะและหลักสูตร

ผลการศึกษา

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป
น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป

11
21
14
11
21
14

4.54
4.39
4.61
4.03
3.97
4.07

0.52
0.71
0.43
0.69
0.63
0.66

0.63

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.540

0.09

0.913

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เมื่อมีผลการศึกษาแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีผลการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังก่อนเข้า
รั บการศึ กษาในด้า นตนเองและสั ง คม ด้า นอาจารย์ และด้า นคณะและหลัก สู ต รไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.6 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคาดหวัง ก่ อ นเข้า รั บ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาที่ มี
ภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

กรุงเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.05
0.70

ต่ างจังหวัด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
3.89
0.65

0.81

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.425

t -statistic

2. ด้านอาจารย์

4.49

0.59

4.50

0.60

-0.08

0.934

3. ด้านคณะและหลักสูตร

3.92

0.66

4.14

0.60

-1.16

0.251

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
เมื่อมี ภูมิลาเนาแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึ กษาที่ มีภูมิลาเนาแตกต่างกันมี ความคาดหวังก่ อนเข้ารั บ
การศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

- 66 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาทีม่ ีปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ ่ างกันจะมีสิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุ ดการศึกษาแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การเปรี ยบเที ยบความแตกต่า งของสิ่ งที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนัก ศึกษาที่ มี เ พศที่
แตกต่างกัน
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

ชาย
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.58
0.55

หญิง
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.63
0.58

0.26

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.795

t -statistic

2. ด้านอาจารย์

4.92

0.27

4.85

0.41

0.51

0.611

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.65

0.48

4.60

0.66

-0.24

0.810

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของ
นักศึกษาเมื่อมีเพศแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
ในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2.2 นักศึกษาที่มีช่วงอายุต่างกันมีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาที่มี ช่วง
อายุที่แตกต่างกัน
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

2.ด้านอาจารย์

ช่ วงอายุ

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี
< 31 ปี
31-35 ปี

13
11
12
10
13
11

4.73
4.67
4.50
4.54
4.84
5.00

0.56
0.37
0.56
0.78
0.55
0.00

0.44

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.723

0.68

0.569
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สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

3.ด้านคณะและหลักสูตร

ช่ วงอายุ

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

36-40 ปี
> 41 ปี
< 31 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
> 41 ปี

12
10
13
11
12
10

4.77
4.90
4.75
4.75
4.38
4.55

0.38
0.31
0.53
0.43
0.69
0.75

F-statistic

(N=46)
Sig.
(2 tailed)

1.01

0.395

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของ
นักศึกษาเมื่อมีช่วงอายุแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ด
การศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.3 นักศึกษาที่มีสถานภาพการทางานที่แตกต่างกัน มีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาที่มีสถานภาพ
การทางานที่แตกต่างกัน
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

2. ด้านอาจารย์

3. ด้านคณะและหลักสูตร

สถานภาพ
การทางาน
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ
ข้าราชการ
เอกชน
อื่นๆ

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

24
11
11
24
11
11
24
11
11

4.70
4.36
4.69
4.95
4.84
4.72
4.67
4.40
4.69

0.35
0.82
0.62
0.20
0.31
0.64
0.48
0.84
0.61

1.46

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.243

1.45

0.244

0.82

0.445

- 68 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของ
นักศึกษาเมื่อมีสถานภาพการทางานแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพการทางานแตกต่าง
กันมีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.4 นักศึกษาที่จบสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน มี สิ่งที่ ได้รับเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษา
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาที่ จ บ
สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน
สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

รัฐ

0.23

0.00

-1.01

0.319

0.74

0.26

0.789

เอกชน
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.57
0.69

ค่ าเฉลีย่
4.62

S.D.
0.55

2. ด้านอาจารย์

4.85

0.41

5.00

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.62

0.59

4.56

1. ด้านตนเองและสังคม

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.820

t -statistic

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของ
นักศึกษาเมื่อจบสถาบันการศึกษาแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่จบสถาบันการศึกษาแตกต่างกันมีสิ่งที่
ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.5 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาที่แตกต่างกัน มีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการศึกษา
ที่แตกต่างกัน
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สิ่งทีไ่ ด้ รับเมื่อสิ้นสุด
การศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

2. ด้านอาจารย์

3. ด้านคณะและหลักสูตร

ผลการศึกษา

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

F-statistic

น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป
น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป
น้อยกว่า 2.51
2.51-3.00
3.00 ขึ้นไป

11
21
14
11
21
14
11
21
14

4.74
4.68
4.41
4.90
4.93
4.76
4.80
4.62
4.45

0.38
0.47
0.77
0.30
0.22
1.57
0.42
0.59
0.74

1.34

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.273

0.93

0.401

1.02

0.369

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อทดสอบสิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาของ
นักศึกษาเมื่อมีผลการศึกษาแตกต่างกัน สามารถสรุ ปว่า นักศึกษาที่มีผลการศึกษาแตกต่างกันมีสิ่งที่ได้รับ
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2.6 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีสิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาที่
แตกต่างกัน
ความคาดหวังก่ อนเข้ ารับการศึกษา
1. ด้านตนเองและสังคม

กรุงเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.63
0.62

ต่ างจังหวัด
ค่ าเฉลีย่
S.D.
4.58
0.49

0.27

(N=46)
Sig.
(2 tailed)
0.784

t -statistic

2. ด้านอาจารย์

4.91

0.38

4.82

0.37

0.77

0.441

3. ด้านคณะและหลักสูตร

4.60

0.67

4.63

0.51

-0.14

0.886

จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษา
เมื่ อ มี ภู มิ ล าเนาแตกต่ า งกัน สามารถสรุ ป ว่า นัก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ล าเนาแตกต่ า งกัน มี สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ สิ้ นสุ ด
การศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่ อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ของนักศึ กษา
ปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังก่อน
และเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา และเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและสิ้ นสุ ดการศึกษาของนักศึกษาหลักสู ตร
การบริ ห ารการพัฒ นาสั ง คม (ภาคพิ เ ศษ) กรุ ง เทพฯ ซึ่ งเป็ นการวิจ ัยเชิ งส ารวจ โดยผู ้วิ จ ัย ได้ จ ัด ท า
แบบสอบถามครอบคลุมตัวแปร ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการทางาน สถาบันการศึกษา
ผลการศึกษา และภูมิลาเนา ปั จจัยด้านความคาดหวัง ก่อนและสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ต่อ
หลักสู ตรการพัฒนาสังคม มี คาถามลักษณะเป็ นคาถามความคิ ดเห็ นแบบ Rating Scale จานวน 3 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านผูเ้ รี ยนและสังคม 2) ด้านอาจารย์ และ 3) ด้านคณะและหลักสู ตร อี กทั้งสอบถาม
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดสอบถามความคิดเห็นต่อด้านหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน เนื้ อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง สาหรับประชากรในการศึกษาเป็ น
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 จานวน 46 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าความถี่ แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมิ ฐ านด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ส าหรั บ แบบสอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด ใช้วธิ ี วเิ คราะห์เนื้อหา แล้วเรี ยบ
เรี ยงออกมาเป็ นค่าความถี่
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม
(ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 26-40 ปี ทางานในภาคราชการเป็ น
ส่ วนมาก นักศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีผลการศึกษา
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.51-3.00 และมีภูมิลาเนาอยูก่ รุ งเทพมหานครมากที่สุด
5.1.2 ความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาความคาดหวัง ก่ อ นและเมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษา จ านวน 3 ด้า น
ประกอบด้วย ด้า นผูเ้ รี ย นและสัง คม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลัก สู ตร ผูว้ ิจยั พบว่า นัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 มีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับ
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ด้านคณะและหลักสู ตร และด้านตนเองและสังคม
สาหรับสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ด
การศึกษาทั้ง 3 ด้านในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี สิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
ด้า นอาจารย์ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นตนเองและสังคม และด้านคณะและหลัก สู ตร ทั้ง นี้ ส ามารถ
พิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1) ด้ านตนเองและสั งคม
ความคาดหวัง ก่ อนเข้า รั บ การศึ ก ษาด้านตนเองและสังคม ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความ
คาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาจาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวมในระดับมาก โดยมีความคาดหวัง เรื่ อง สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัวสู งที่สุด รองลงมา เรื่ องได้รับการยอมรับทางสังคม มีความรู ้ความสามารถ
เพิ่ ม ขึ้ น สามารถนาความรู ้ ไ ปพัฒนาชุ ม ชนหรื อหน่ วยงานของตนเอง และมี ค วามก้า วหน้า ในอาชี พ/
สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้
สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านตนเองและสังคม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีสิ่งที่ได้รับเมื่อ
สิ้ นสุ ดการศึกษาด้านตนเองและสังคมจาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวมในระดับมาก โดยมีสิ่งที่ได้รับเมื่อ
สิ้ นสุ ดการศึกษา เรื่ องสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัวสู งที่สุด รองลงมา เรื่ องมีความรู ้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น และสามารถนาความรู ้ไปพัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงานของตนเอง ได้รับการยอมรับทางสังคม และ
มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้
2) ด้ านอาจารย์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านอาจารย์ จาแนกเป็ นรายข้อ
และภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่ องอาจารย์ให้ความสนใจและให้
เวลากับนักศึกษาสู ง รองลงมา เรื่ องอาจารย์มีความรู ้ความสามารถ และเรื่ องอาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู ้
สาหรับสิ่ งที่ ได้รับเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์ เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี สิ่งที่ได้รับเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านอาจารย์ เรื่ องอาจารย์ผูส้ อนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ และอาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษาสู งที่สุด และ
เรื่ องอาจารย์มีความรู ้ความสามารถ ตามลาดับ
3) ด้ านคณะและหลักสู ตร
ความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา
เรื่ อง เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างดี มากที่สุด รองลงมา เรื่ องสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
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ความต้องการของตนเอง และ เรื่ องหลักสู ตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ ๆ รายวิชาเรี ยนใน
หลักสู ตรมีความหลากหลาย และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
สิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตร ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับสิ่ งที่ได้รับเมื่อ
สิ้ นสุ ดการศึกษาด้านคณะและหลักสู ตรจาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี สิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา เรื่ อง เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวย
ความสะดวกเป็ นอย่างดี สูงที่สุด รองลงมา เรื่ อง สาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง และ เรื่ อง รายวิชาเรี ยนในหลักสู ตรมีความหลากหลาย และหลักสู ตรมีความทันสมัย ผสมผสาน
วิชาการใหม่ ๆ หลักสู ตรและสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนสาขาวิชาที่เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง
และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ด้ านหลักสู ตร การเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประชาสั มพันธ์ )
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ขอ้ คาถามปลายเปิ ดสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของผูต้ อบแบสอบถาม จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสู ตร ด้านการเรี ยนการการสอน ด้านเนื้ อหา
รายวิชา และการประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหาแล้วเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นค่าความถี่ ซึ่ งมีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ด้ านหลักสู ตร
ควรเปิ ดสอนหลัก สู ต รให้ เ หมื อ นกัน ทุ ก ระดับ เช่ น ปริ ญญาโทมี ห ลัก สู ต รการเมื อ งและ
ยุทธศาสตร์ การบริ หาร ในระดับปริ ญญาเอกกับไม่มี รวมถึ งควรคานึ งถึ งผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีงานทาอยู่
แล้วสามารถนาไปปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นได้หรื อไม่ เช่น สาเร็ จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถปรับคุณวุฒิได้
ด้ านการเรียนการสอน
คณาจารย์มีความหลากหลาย มีประสบการณ์ และมีความรู ้ความสามารถมาก โดยการเรี ยนการ
สอนควรมุง่ เน้นการคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ เนื่องจากเป็ น
สิ่ งจาเป็ นมากในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ใน
การทางานเพื่อตนเอง และสังคม ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ งให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
ด้ านเนื้อหารายวิชา
เนื้ อ หารายวิ ช าควรมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งการบริ หารการพัฒ นาสั ง คมและการจัด การ
การวิเคราะห์นโยบายและแผน กฎหมายทางสังคมต่างๆ ภัยคุกคามว่าด้วยการพัฒนาการเมือง การบริ หาร
โครงการและการประเมิ น ผล การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล เนื่ อ งจากมี
ความส าคัญต่ อสั ง คมไทยในสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน และต้องรั ก ษาคุ ณภาพมาตรฐานที่ ดีเยี่ย มนี้ ไ ว้แ ละ
พยายามพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอด เพื่อไว้สอนแก่บณั ฑิตรุ่ นต่อ ๆ ไป
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1) ควรประชาสัมพันธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมกับสื่ อทุกๆ ประเภท
2) ควรไปประชาสัมพันธ์ ที่องค์การและหน่ วยงานต่าง ๆ อยากเรี ยนแต่ไม่มีเวลาที่ จะสื บค้น
ข้อมูลการสมัครมากนัก เพราะต้องทางาน
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา: กรณี นกั ศึกษาหลักสู ตร
การบริ หารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์
และด้านคณะและหลักสู ตร ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมนักศึกษามีความคาดหวังและสิ่ งที่ได้รับเมื่อสิ้ นสุ ด
การศึกษาอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน โดยสามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังนี้
5.2.1 ด้ านตนเองและสั งคม
จากการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษาด้านตนเองและสังคม
จาแนกเป็ นรายข้อและภาพรวมในระดับมาก โดยมี ความคาดหวัง เรื่ อง สร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ก ับ
ครอบครัวสู งที่สุด รองลงมา เรื่ องได้รับการยอมรับทางสังคม มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนา
ความรู ้ไปพัฒนาชุ มชนหรื อหน่วยงานของตนเอง และมีความก้าวหน้าในอาชี พ/สามารถเป็ นผูบ้ ริ หารได้
ซึ่ งเป็ นไปตามแนวความคิ ดเกี่ ยวกับเพื่อนมนุ ษย์หรื อสังคมมนุ ษย์ ของ Bogardus (บ้านจอมยุทธ, 2561:
ออนไลน์) โดยเป็ นความคิ ดเกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกัน ระหว่างมนุ ษย์กบั
สั ง คม ภาระหน้า ที่ ค วามผู ก พัน ที่ มี ต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ต่ อ สั ง คม ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ งครอบครั ว เศรษฐกิ จ
การศึกษา หรื อการเมื องการปกครอง และสอดคล้องแนวคิดของโรเจอร์ (ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) เรื่ อง
การยอมรับตนเอง บุคคลจะเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับตนเองจากการที่เขารับรู ้วา่ ผูอ้ ื่นแสดงการยอมรับในตัวเขา
หรื อ ไม่ อ ย่า งไร โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความต้อ งการของตนเอง แต่ จ ะเอาค่ า นิ ย มของผู อ้ ื่ น ที่ มี ต่ อ ตัว เขา
เป็ นเกณฑ์ใ นการประเมิ นพฤติ ก รรมของตนว่า ดี เลว ท าให้เขาแสดงพฤติ ก รรรมเพื่ อให้ส นองความ
ต้อ งการของผู อ้ ื่ น และให้ ผู อ้ ื่ น ยอมรั บ มากกว่า การค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจของตน ท าให้ เ ขารั บ เอา
(Interject) ค่านิ ยมผูอ้ ื่นเข้ามาไว้ในตนเอง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าผลการศึกษาของความคาดหวังก่อนการศึกษา
ด้า นตนเองและสัง คม นัก ศึ ก ษาจะค านึ งถึ งครอบครั ว สังคม และตนเอง ตามล าดับ สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาสิ่ ง ที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ด การศึ ก ษา นัก ศึ ก ษามี สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ ก ษาเรื่ องสร้ างความ
ภาคภู มิใจให้กบั ครอบครั วสู งที่สุด รองลงมา เรื่ องมี ความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถนาความรู ้ไป
พัฒนาชุมชนหรื อหน่วยงานของตนเอง ได้รับการยอมรับทางสังคม และมีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถ
เป็ นผูบ้ ริ หารได้ เช่นเดียวกัน
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จากการศึกษาความคาดหวังก่ อนเข้ารั บการศึกษาของนักศึกษาหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา
สังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 24 ตามปั จจัยความคาดหวังที่มีต่อหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม จานวน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสู ตร พบว่า โดยรวมนักศึกษามีความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน โดยนักศึกษามีความคาดหวังด้านอาจารย์มากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วจะเห็ นได้ว่า นักศึกษามีความคาดหวังก่ อนการศึ กษาด้านอาจารย์ คือ อาจารย์ให้ความ
สนใจและให้เวลากับนักศึกษาสู ง อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ และอาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สัจจา โสภา (2556) ที่ศึกษาความคาดหวังและ
ความพึ ง พอใจนัก เรี ย นต่ อการบริ ก ารที่ ศู นย์เ ตรี ย มความพร้ อมภาษาอัง กฤษและคณิ ต ศาสตร์ พบว่า
นักเรี ยนมีความคาดหวังด้านบุคลากร (อาจารย์) มากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รมิดา คงเขต
วณิ ช (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีต่อการ
เรี ยนการสอนวิชาการบัญชี การเงินของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อการเรี ยน
การสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยนักศึกษามีความ
คาดหวัง ต่ อการจัดการเรี ย นการสอนด้า นการดาเนิ นการสอนของอาจารย์ (เทคนิ คการสอน/การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้) อยูใ่ นระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนา
สังคม เป็ นหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา ประกอบกับเป็ นนักศึกษาภาคพิเศษ จึงเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์
ทางาน และอาจมีเวลาไม่มากนักเนื่ องจากต้องแบ่งเวลางานมาเรี ยนหนังสื อ จึงมีความคาดหวังว่าอาจารย์
จะมีความรู ้ความสามารถและมีเวลาให้คาปรึ กษาที่เพียงพอ ที่จะแนะนาเรื่ องการเรี ยนและการทางานได้
5.2.3 ด้ านคณะและหลักสู ตร
จากการศึ กษาพบว่า นักศึ กษามีความคาดหวังก่อนเข้ารั บการศึ กษาด้านคณะและหลักสู ตร ใน
ระดับมาก โดยมีความคาดหวังก่อนเข้ารับการศึกษา เรื่ อง เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวก
เป็ นอย่างดี มากที่สุด รองลงมาเรื่ องสาขาวิชาที่เปิ ดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง สาหรับ
เรื่ องที่นกั ศึกษามีความคาดหวังไม่มากนักจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรและสาขาวิชา
ที่ เปิ ดสอนสาขาวิชาที่ เปิ ดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง หลักสู ตรมีความทันสมัย ผสมผสาน
วิชาการใหม่ๆ รายวิชาเรี ยน ในหลักสู ตรมีความหลากหลาย และหลักสู ตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาสิ่ ง ที่ นัก ศึก ษาได้รับ เมื่ อสิ้ นสุ ดการศึ กษาใน
ภาพรวม ทั้ง 3 ด้า น พบว่า นัก ศึ ก ษามี ร ะดับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษา ด้า นอาจารย์ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ ด้า นตนเองและสัง คม และด้านคณะและหลัก สู ตร ดัง นั้นจะเห็ นได้ว่า นัก ศึ ก ษาจะให้
ความสาคัญในเนื้ อหาด้านคณะและหลักสู ตรน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับด้านอาจารย์ และด้านตนเองและ
สังคม เนื่ องจากเรื่ องหลักสู ตรถูกกาหนดโดยอาจารย์ผสู ้ อนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่นกั ศึกษา
ไม่สามารถควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ การกาหนดเนื้ อหาในหลักสู ตรจาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผู ้
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2560) ที่ ได้ระบุ ว่าหลักสู ตรอาจจะกาหนดขึ้ นโดยนโยบายของรั ฐหรื อครู ผูส้ อนก็ได้ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยน สามารถตอบสนองความแตกต่างและหลากหลายของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการ
เรี ย นรู ้ รวมไปถึ ง หลัก สู ต รต้อ งสะท้อ นสิ่ ง ที่ เ รี ย นไปยัง สภาพบริ บ ทของสั ง คมที่ ผู เ้ รี ย นอาศัย และ
Bauchamp, 1961: 36 (อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ที่ระบุวา่ โรงเรี ยนทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การศึกษา
ให้แก่ผเู ้ รี ยนตามแนวทางที่เป็ นไปตามสภาพบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ผูเ้ ขียนมีขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังก่ อนและเมื่ อ
สิ้ นสุ ดการศึกษา: กรณี นกั ศึกษาหลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม รวมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบสอบถาม เพื่อการปรับปรุ ง หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน และการ
พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนสอน ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ควรพัฒ นาหลัก สู ต รและสาขาวิ ช าให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั ตนเอง และ
สังคมได้ หลักสู ตรภาคพิเศษควรมีความสอดคล้องกับหลักสู ตรภาคปกติ เช่น ภาคปกติ มีการจัดการเรี ยน
การสอน จานวน 2 หลักสู ตร คือ 1) หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม และ 2) หลักสู ตรการเมืองและ
ยุทธศาสตร์ การบริ หาร ดังนั้นภาคพิเศษ ก็ควรจะมี จานวน 2 หลักสู ตรเช่นกัน ทั้งนี้นกั ศึกษาของคณะส่ วน
ใหญ่เป็ นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จ และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการเรี ยนการ
สอนระหว่างหลักสู ตร และสามารถเลือกเรี ยนในวิชาที่น่าสนใจของหลักสู ตรที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งเป็ น
การบูรณาการองค์ความรู ้ร่วมกัน เนื่ องจากปั จจุบนั วิชาความรู ้เป็ นสหวิทยาการ ซึ่ งต้องมีการบูรณาการใช้
ข้อมูลร่ วมกัน เช่นเดียวกันกับหลักสู ตรการจัดการเรี ยนระดับปริ ญญาเอกที่มีจานวนเพียง 1 หลักสู ตร คือ
หลัก สู ตรการบริ หารการพัฒ นาสั ง คม ควรมี เพิ่ ม อี ก จานวน 1 หลัก สู ตร คื อ หลัก สู ตรการเมื อ งและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะทาให้มีบุคลากรที่สาเร็ จการศึกษาออกไปมีความรู ้รอบด้านสามารถนาไปใช้
พัฒนาประเทศสอดคล้องวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ “สถาบันชั้นนาแห่ งชาติที่สร้างผูน้ าและองค์ความรู ้ใน
ระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
2) ควรเน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง โดยให้
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานในภาคสนาม เช่ น การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลการวิจยั รวมถึ งการใช้โปรแกรม
SPSS หรื อ โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาอย่างจริ งจัง เป็ นต้น
3) การกาหนดเนื้อหาในหลักสู ตร หรื อสาขาวิชาที่เปิ ดสอนควรคานึงถึงอายุของนักศึกษา
ด้วย ซึ่ งอายุอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน เช่น นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 36-40 ปี อาจจะ
มีตาแหน่งงานระดับหัวหน้าหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นในองค์กร อายุ 41 ปี ขึ้นไป อาจจะมีตาแหน่งงานเป็ น
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แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถอธิ บายได้ว่าเป็ นเพราะเหตุใด เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ไม่ครอบคลุ มเนื้ อหา
ดังกล่าวเนื่องจากไม่มีตวั แปรอายุงาน หรื อตาแหน่งงาน
4) ควรส่ งเสริ มและรักษาจุดแข็งด้านคุณลักษณะของบุคลากรคณะโดยตัวอย่างข้อมูลที่
ได้จากงานวิจยั คือ อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษาสู ง อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ และ
อาจารย์ผูส้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวยความสะดวกเป็ น
อย่างดี ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของคณะที่จะทาให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาต่อในคณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวด้อม และมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็ นหัวข้ออันดับต้น ๆ ของการศึกษา
5) การประชาสัมพันธ์หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ควรประชาสัมพันธ์จุดแข็งของ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม อย่างเฉพาะเจาะจงในด้านความสามารถและความรู ้ ความชานาญของ
คณาจารย์ที่มีผลงานวิจยั และโครงการที่ โดดเด่ นในด้านยุทธศาสตร์ การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย
การประเมิ น การวิจยั การมีส่วนร่ วมกับหน่ วยงานที่สาคัญ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ ซึ่ งจะ
สามารถดึงดูดผูท้ ี่มีศกั ยภาพเข้ามาศึกษาต่อในหลักสู ตรของคณะได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาที่ ว่า
นักศึกษามีความคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมแล้วจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัว และได้รับการยอมรับทางสังคม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
การจัดการเรี ย นการสอนควรประชาสัม พันธ์ ผ่า นสื่ อที่ ท นั สมัย ได้แก่ สื่ อ Social Media เช่ น Website,
Facebook, Instagram, Twitter เป็ นต้น และประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง ได้แก่
5.1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) เช่น ตารา วารสาร แผ่นพับ ป้ ายโฆษณา เอกสารแจก
รายงานประจาปี ของที่ระลึก เป็ นต้น
5.2) สื่ อบุคคล (Personal Media) เช่ น การอภิปราย การบรรยาย การประชุ ม การให้
สัมภาษณ์ การสัมมนา การฝึ กอบรม เป็ นต้น
5.3) สื่ อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น โครงการวิ จ ัย การประชุ ม วิ ช าการ/สั ม มนาออกบู ธ
กิจกรรมคณะ/หลักสู ตร การประกวดแข่งขัน งานคืนสู่ เหย้า การเปิ ดให้เข้าร่ วมกิ จกรรมในวันสาคัญโดย
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสู ตร คณาจารย์/บัณฑิตที่โดดเด่น จุดแข็งของหลักสู ตร โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื่ องมื อในการศึ ก ษาใหม่ ใ ห้มี ค วามคมชัด สามารถเก็ บ ข้อมู ล เชิ ง
ปริ ม าณได้อย่า งสมบู รณ์ ม ากยิ่งขึ้ น ข้อค าถามยัง ขาดความชัดเจน ทั้ง นี้ อาจจะเพิ่ ม ข้อค าถามโดยการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วยก็จะทาให้เครื่ องมือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจะทาให้ได้ประโยชน์
จาการศึกษามากยิง่ ขึ้น
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การวางแผนกาหนดนโยบายและปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
5.5 ข้ อเสนอแนะนาไปสู่ การปรับปรุ งกระบวนการทางาน (R2R)
ตารางที่ 5.1 ข้อเสนอแนะนาไปสู่ การปรับปรุ งกระบวนการทางาน (R2R)
ผลการศึกษา
ข้ อเสอนแนะ
วิธีการดาเนินการ

วิธีการประเมิน
ประสิ ทธิผล
1. นักศึกษาส่ วนใหญ่มี 1. คณะพัฒนาสังคมฯ ควรมีหลักสู ตรให้มี 1. คณะกาหนดแผน/ ประเมินผลของ
ความคาดหวังก่อนและ ความสอดคล้องกับหลักสู ตรภาคปกติเช่น กิจกรรมการ
แผน/กิจกรรม
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา:
ภาคปกติ มีการจัดการเรี ยนการสอน
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ของคณะ (บรรลุ/
กรณี นกั ศึกษาหลักสู ตร จานวน 2 หลักสู ตร คือ
กับการจัดทา
ไม่บรรลุ) เป็ นไป
การบริ หารการพัฒนา
1) หลักสู ตรการบริ หารการพัฒนาสังคม
หลักสู ตรและการ
ตามแผน/
สังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 2) หลักสู ตรการเมืองและยุทธศาสตร์การ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรื อไม่
24 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ บริ หาร ดังนั้น ภาคพิเศษ ก็ควรจะมี จานวน 2. กลุ่มงานการศึกษา
ด้านตนเองและสังคม
2 หลักสู ตรเช่นกัน
และคณะกรรมการ
ด้านอาจารย์ และด้าน
2. คณะควรเน้นการจัดการเรี ยนการสอน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
คณะและหลักสู ตร ผล
โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ประจาคณะดาเนินการ
การศึกษาพบว่า โดยรวม 3. การกาหนดเนื้อหาในหลักสู ตร หรื อ
ตามกิจกรรมที่ได้
นักศึกษามีความคาดหวัง สาขาวิชาที่เปิ ดสอนควรคานึงถึงอายุของ
กาหนดไว้
ก่อนและสิ่ งที่ได้รับเมื่อ นักศึกษาด้วย ซึ่งอายุอาจจะมีความสัมพันธ์ 3. ติดตามและ
สิ้ นสุ ดการศึกษาอยูใ่ น
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงาน
ประเมินผลตามแผน/
ระดับมากโดยมีระดับ
4. ควรส่ งเสริ มและรักษาจุดแข็งด้าน
กิจกรรมที่ได้กาหนด
ความคาดหวังด้าน
คุณลักษณะของบุคลากร ของคณะโดย
ไว้
อาจารย์มากที่สุด
ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั คือ อาจารย์
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษาสู ง
เช่น
อาจารย์มีความรู ้ความสามารถ และอาจารย์
- ควรเปิ ดสอนหลักสู ตร ผูส้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอด
การเมืองและยุทธศาสตร์ ความรู ้ เจ้าหน้าที่คณะให้บริ การอานวย
การบริ หารในระดับ
ความสะดวกเป็ นอย่างดี ซึ่งเป็ นจุดแข็งของ
ปริ ญญาเอก
คณะที่จะทาให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาต่อใน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวด้อม และมี
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ข้ อเสอนแนะ

- ควรเปิ ดสอนหลักสู ตร
การเมืองและยุทธศาสตร์
การบริ หาร ในระดับ
ปริ ญญาโท ภาคพิเศษษ
- ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สามารถปฏิบตั ิงานได้
จริ ง ไม่ใช่ฝึกฝนแต่
เฉพาะทฤษฎี
- ควรประชาสัมพันธ์
คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมกับสื่ อทุกๆ
ประเภท
- ควรประชาสัมพันธ์
คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมกับสื่ อทุกๆ
ประเภท

ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็ นหัวข้อ
อันดับต้น ๆ ของการศึกษา
5. การประชาสัมพันธ์หลักสู ตรการจัดการ
เรี ยนการสอน ควประชาสัมพันธ์จุดแข็ง
ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างเฉพาะเจาะจงในด้านความสามารถ
และความรู ้ความชานาญของคณาจารย์

วิธีการดาเนินการ

วิธีการประเมิน
ประสิ ทธิผล

กาหนดวิธีการดาเนินการเพื่อให้ นาไปสู่ การปฏิบัติ
1. คณะก าหนดแผนงาน/กิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ วิสั ย ทัศ น์ ค ณะฯ และความต้อ งการของ
นักศึกษาบรรจุในแผน/กิจกรรม
2. กลุ่ มงานการศึ กษา และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิ งรุ ก ประจาคณะฯ ดาเนิ นการตาม
กิจกรรมที่ได้กาหนดไว้
3. ติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้
วิธีการประเมินประสิ ทธิผลการดาเนินการตามแผนงาน
ประเมินผลของแผน/กิจกรรมของคณะ (บรรลุ/ไม่บรรลุ) เป็ นไปตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
หน่ วยงานทีจ่ ะนาไปใช้ ประโยชน์
ผลจากการศึกษา คณะพัฒนาสังคมฯ สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดแนวทางการจัดทา
กิจกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของสถาบัน

- 79 แผนงานดาเนินการ
ตารางที่ 5.2 แผนงานดาเนินการเพื่อนาไปปรับปรุ งกระบวนการ (R2R)
กิจกรรม
1. นาผลการศึกษามา
จัดทาแผน/โครงการ
กิจกรรม

2. อนุมัติแผน/โครงการ
กิจกรรม โดยกาหนด
แผน/กิจกรรมโครงการ
เสนอต่อที่ประชุมที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมตั ิการ
ดาเนินการดาเนินการ
3. ดาเนินการตามแผน/
โครงการกิจกรรม
- ด้านการจัดทาหลักสู ตร
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- ด้านการพัฒนาอาจารย์
4. ติดตามประเมินผล
- ด้านการจัดทาหลักสู ตร
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- ด้านการพัฒนาอาจารย์

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2559 - 2560

งบประมาณ
-

ปี 2559 - 2560

-

ปี 2559 - 2560

-

ปี 2559 - 2560

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานการศึกษา/ที่ประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก/ที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
กลุ่มงานการศึกษา/ที่ประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก/ที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
หลักสู ตร/ที่ประชุมอาจารย์
ประจาคณะ
กลุ่มงานการศึกษา/
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก/คณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
กลุ่มงานการศึกษา/
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก/คณะกรรมการประจา
หลักสู ตร
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ภาคผนวก
แบบสอบถามปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
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แบบสอบถาม
งานปฐมนิเทศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายสาคัญของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับตามความคาดหวังต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน อาจารย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับ

 ชาย
 หญิง
 20-25 ปี
 26-30 ปี
 31-35 ปี
 36-40 ปี
 ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 24

 41 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและสิ่งที่นักศึกษาได้รับ
ความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลักสูตรการพัฒนาสังคม

ระดับความคาดหวัง ก่อน การศึกษา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้านผู้เรียนและสังคม
1 มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2 มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็นผู้บริหารได้
3 สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง
4 สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
5 ได้รับการยอมรับทางสังคม
ด้านอาจารย์
6 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
7 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
8 อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา
ด้านคณะและหลักสูตร
9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง
10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
11 สาขาวิชาที่เปิดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
12 รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย
13 หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ
14 เจ้าหน้าที่คณะให้บริการอานวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์)
............................................................................................................................. ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................... ....................
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แบบสอบถาม
งานปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายสาคัญของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับตามความคาดหวังต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน อาจารย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป
ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับ

 ชาย
 หญิง
 20-25 ปี
 26-30 ปี
 31-35 ปี
 36-40 ปี
 ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 24

 41 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและสิ่งที่นักศึกษาได้รับ
ความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลักสูตรการพัฒนาสังคม

ระดับความคาดหวัง สิ้นสุด การศึกษา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้านผู้เรียนและสังคม
1 มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2 มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็นผู้บริหารได้
3 สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง
4 สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
5 ได้รับการยอมรับทางสังคม
ด้านอาจารย์
6 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
7 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
8 อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา
ด้านคณะและหลักสูตร
9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง
10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
11 สาขาวิชาที่เปิดสอนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
12 รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย
13 หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ
14 เจ้าหน้าที่คณะให้บริการอานวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์)
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