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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา และเปรียบเทียบ
ระดบัความความคาดหวงัก่อนและส่ิงท่ีนักศึกษาไดรั้บ เม่ือส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษาหลกัสูตรการ
บริหารการพฒันาสังคม โดยเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ รุ่นท่ี 24  คณะพฒันา
สังคมและส่ิงแวดล้อม จ านวน 46 คน ซ่ึงถือเป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้การศึกษามีความ
น่าเช่ือถือผูศึ้กษาจึงใชจ้  านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ จ านวน 46 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ส าหรับค าถาม
ปลายเปิดใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แลว้เรียบเรียงออกมาเป็นประเด็นหลกั  ผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 26 - 40 ปี ท างานในภาค
ราชการเป็นส่วนมาก นักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากสถาบนัการศึกษาของรัฐ 
โดยมีผลการศึกษาอยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.51 - 3.00 และมีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพมหานครมากท่ีสุด การศึกษา
ความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาไดรั้บก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ผูว้ิจยัพบวา่ นักศึกษาปริญญาโท 
หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24  มีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคาดหวงัดา้นอาจารยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคณะและ
หลกัสูตร และดา้นตนเองและสังคม  และส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาทั้ง 3 ดา้น ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมี
ส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นอาจารย ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นตนเองและสังคม  และดา้นคณะ
หรือหน่วยวานและหลกัสูตร ตามล าดบั 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดบัสากล หรือ Global QA การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสากล ประกอบดว้ย 
1) การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance - IQA) เป็นการประเมินคุณภาพโดย
สถานศึกษาเองตามมาตรฐานท่ีก าหนดจากหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและสนบัสนุนใน
การด าเนินการตามมาตรฐานโดย IQA จะพิจารณาสถานศึกษาจากบริบท ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
เช่น อาจารย ์เคร่ืองมือ ส่ิงสนบัสนุนต่าง ๆ กระบวนการ (Process) จะพิจารณาจากการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และผลผลิต (Output) ของสถานศึกษา 2) การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality 
Assurance - EQA) ด าเนินการโดยหน่วยงานอิสระ ซ่ึงในประเทศไทยคือ สมศ. ท่ีไดด้ าเนินการพฒันา
มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน เพื่อท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกระดบัมาแล้ว  
3 รอบ ตั้งแต่ พ.ศ.2544-2558) และในรอบส่ียงัคงใช้หลกัการให้สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และความคาดหวงัเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของสังคมทั้ งระดับชาติและ
นานาชาติเป็นส าคญั และ 3) การรับรอง (Accreditation) ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับรอง 
(Accreditation Body) ตามเกณฑ์ท่ีอิงตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดการยอมรับ ซ่ึงการรับรองจะมี  
2 ประเภทคือ การรับรองระบบ (System Accreditation) ดงัเช่น การประเมินคุณภาพระดบัอุดมศึกษาใน
การประเมินรอบสามของ สมศ. ทั้งในระดบัสถาบนัและระดบัคณะ และการรับรองหลกัสูตร (Program 
Accreditation) ซ่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เร่ิมด าเนินการแล้ว เช่น มาตรฐาน AUN-QA (ASEAN 
University Network - Quality Assurance) ของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนโดยมาตรฐานท่ีใช้ในการ
ประเมิน (Quality Standards) นั้ น มี  3 ประเภทคือ 1) มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เป็น
มาตรฐานของแต่ละสถานศึกษาท่ีก าหนดตามบริบท ความถนัด ความเช่ียวชาญ 2) มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดจากหน่วยงานตน้สังกดั ความคาดหวงัของสังคม 
และรัฐบาลรวมทั้งความเป็นนานาชาติด้วย และ 3) มาตรฐานการรับรองคุณภาพ เป็นขอ้ตกลงการ
รับรองในระดบัสากล ซ่ึง สมศ.จะยงัไม่ด าเนินการรับรองคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ส่ีน้ี โดยหากจะมีการด าเนินการรับรองคุณภาพ สมศ.จะต้องท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานร่วมกบันานาประเทศก่อนส าหรับการพฒันามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
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รอบส่ี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษานั้น สมศ. ได้ด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานต้นสั งกัด (IQA) เพื่ อให้ มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (EQA) และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีส าคญั ซ่ึงจะเนน้พิจารณาผลลพัธ์การด าเนินงาน (Outcome) ของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพท่ี
สังคมคาดหวงั ใน 2 ระดบั คือ ระดบัชาติ (National) จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการและ
ระดับนานาชาติ (International) ซ่ึงจะบอกทิศทางแนวโน้มด้านการศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาว่าเป็น
อยา่งไร ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบส่ีโดย สมศ. จะไม่มีการตดัสินผลการประเมินวา่ “ได-้ตก” 
เพื่อให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นการยืนยนัการตรวจประเมินคุณภาพ (Certification) แทนซ่ึง
หมายความวา่ สถานศึกษานั้นไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แลว้ และควรปรับปรุงพฒันาใน
ส่วนใดบ้าง โดยการปรับปรุงพฒันานั้นเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงรัฐบาลสามารถน าผลการ
ประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), 2559 :ออนไลน์) 

การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการเรียนการ
สอน อนัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาท่ีตอ้งพิจารณา
รายละเอียดขององคป์ระกอบหลายดา้น เช่น ดา้นหลกัสูตร ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านปัจจยัเก้ือหนุน (อุทุมพร (ทองอุไทย)  
จามรมาน, 2544) กล่าวคือ ดา้นหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีก าหนดโครงสร้างของการเรียนและโครงสร้าง
ของชุดวิชา หากมีการจดัหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอน นอกจากน้ี ควรมี การวางแผนเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและ สังคม และเป็นการปรับปรุงหลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
(พวงผกา วรรธนะปกรณ์ และ โสภณ ผลประพฤติ, 2553 อา้งใน รัชตา ธรรมเจริญ และคณะ สืบคน้จาก  
https://goo.gl/8BwJFu) ในขณะท่ี วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) กล่าวว่า ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา
เป็นผูท่ี้อยูใ่นระยะผูใ้หญ่วยัรุ่น จึงเป็นผูท่ี้มีอารมณ์ผนัแปรและตอ้งการค าแนะน าในการปรับพฤติกรรม
ให้ถูกทางในดา้นการเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจบทเรียนท่ีแปลกใหม่ สนใจความคิดท่ีมีอุดมการณ์ 
สนใจเร่ืองท่ีสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวนัและน าไปช่วยสังคมได ้ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา
เป็นผูม้าจากทุกสารทิศ มีทัศนคติ และวิถีชีวิตจากครอบครัวท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นฐานทาง
วิชาการท่ีไดรั้บมาจากโรงเรียนต่างๆ มีความแตกต่างกนัมาก ดงันั้นผูส้อนจึงควรยอมรับและเขา้ใจใน
สภาพของผูเ้รียนท่ีไม่เหมือนผูส้อน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อให้รู้ว่าผูเ้รียนมีลกัษณะอย่างไร ชอบ
หรือสนใจอะไร มีทศันคติและพร้อมหรือไม่ แลว้พยายามท าใหผู้เ้รียนเกิดความมุมานะท่ีจะศึกษาวชิานั้น
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ให้ส าเร็จ ถา้ผูส้อนสามารถท าให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนได ้ก็ยอ่มท าให้การสอนประสบผลส าเร็จไปดว้ย 
และท่ีส าคญัผูส้อนเป็นจะผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการถ่ายทอดความคิด วิทยากร และกระบวนการ
ให้แก่ผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนยอ่มจะเป็นผูท่ี้ท  าให้การเรียนการสอนเกิดผลดีได ้เช่น บุคลิกภาพของผูส้อน 
ความรู้ของผูส้อน วิธีการสอนท่ีดีรวมถึงการท่ีผูส้อนรู้จกัวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ให้ผูเ้รียนโดย
ใชว้ิธีการแตกต่างกนัออกไปอยา่งเหมาะสมและน่าสนใจ ส่วนปัจจยัเก้ือกูลนั้น ผูส้อนควรเลือกอุปกรณ์
ประกอบการสอนให้สอดคลอ้งกบับทเรียนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
หนังสือ เอกสารประกอบการสอน ส่ือโสตทศันูปกรณ์ ของจริง ภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองฉายภาพ 
(Visualizer) ปากกาเมจิก กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ การใช้อุปกรณ์การสอนจะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนเพิ่มข้ึนมากกว่าท่ีจะนัง่ดูอาจารยน์ าเสนอทางแผ่นใสหรือฟังอาจารยพ์ูดอย่างเดียว 
นอกจากน้ียงัเป็นการเปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นอยากเรียนหรือสนใจเพิ่มข้ึน 
และเกิดความพึงพอใจในส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 

ความคาดหวงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงอนัเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อ
แรงจูงใจหรือความตอ้งการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการเรียนการสอน ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล
ดงัท่ี (Vroom, 1964 อา้งถึงใน รัชตา ธรรมเจริญ และคณะ, 2557) ท่ีช้ีให้เห็นวา่ ความคาดหวงั จะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดก าลงัความพยายาม หรือแรงจูงใจของนกัศึกษา ถา้หากว่าความพอใจ หรือความคาดหวงัเท่ากบั
ศูนยแ์ลว้แรงจูงใจจะเท่ากบัศูนยด์ว้ย นั้นหมายความวา่หากนกัศึกษามีความคาดหวงัในดา้นตนเองและ
สังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นคณะและหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนในระดบัสูงหรือคาดหวงัไว้
มาก แต่เม่ือไดเ้ขา้มาเรียนแลว้กบัพบวา่ ความตอ้งการในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
คณะและหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนสูงกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ก็จะมีความพึงพอใจสูง ในทางกลบักนั
หากนกัศึกษามีความคาดหวงัในดา้นตนเองและสงัคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นคณะและหลกัสูตรในระดบั
ต ่าหรือคาดหวงัไวน้อ้ย แต่เม่ือมาเรียนแลว้ พบวา่ ดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นคณะและ
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพกวา่ท่ีคาดไว ้ก็จะมีความพึงพอใจต ่า 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งตน้จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงั
ก่อนและส้ินสุดการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  
การให้บริการวิชาการใหมี้ความทนัสมยัเท่าทนัต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบนั และเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูเ้รียนและสังคม เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ การสร้างภาพลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ขององคก์ารใหเ้กิดการ
รับรู้โดยผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีทนัสมยั ไดอ้ยา่งทัว่ถึงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  พร้อม
ทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารยใ์ห้กา้วไปสู่ความเป็นอาจารยมื์ออาชีพและสร้างช่ือเสียงและ
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหก้บัองคก์ารต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์ 
  

1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัก่อนการศึกษาดา้นตวัผูเ้รียนและสังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
และดา้นหน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร  

1.2.2 เพื่อศึกษาส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นตวัผูเ้รียนและสังคม ดา้นอาจารย์
ผูส้อน และดา้นหน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร 

1.2.3 เพื่ อ เป รียบ เที ยบระดับความคาดหวังก่อนและส่ิ งท่ีได้รับ เม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ดา้นตวัผูเ้รียนและสังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นหน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร 

1.2.4 เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนการศึกษาด้านตัวผู ้เรียนและสังคม ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน ด้านหน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร และดา้นอ่ืนๆ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
การท างานสถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิล าเนา 

1.2.5 เพื่อศึกษาความแตกต่างของส่ิงท่ีนกัศึกษาได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาด้านตวัผูเ้รียนและ
สังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นหน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร และดา้นอ่ืนๆ จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพการท างาน สถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิล าเนา 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

เป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน การพฒันาระบบการ
จดัการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของหลกัสูตรและองคก์าร  

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา: กรณีนกัศึกษาหลกัสูตรการ
บริหารการพฒันาสังคม มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคาดหวงัก่อนและ
ส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันา (ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ  
รุ่นท่ี 24 โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
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1.4.1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ สถานภาพบุคลากรของประชากร 
ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการท างาน สถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา และภูมิล าเนา  

1.4.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษา
ได้รับก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ต่อการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 1. ด้านตวัผูเ้รียนและสังคม  
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 3. ดา้นคณะและหลกัสูตร  

ทั้งน้ีเหตุผลท่ีท าการศึกษาใน 3 ดา้นน้ี เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนอาจารย์
ผูส้อนจดัเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญั รวมถึงหลกัสูตรการจดัการสอน องค์การ ตวัผูเ้รียนและ
สภาพสังคม ท่ีจะท าให้การจดัการเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีคาดหวงัของผูเ้รียน โดยในแต่ละ
ดา้นจะมีหวัขอ้ยอ่ยในการศึกษาอยา่งละเอียดและเขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันา

พฒันา (ภาคพิเศษ) ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และได้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาพฒันา  
(ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24 จ  านวน 46 คน 

  
1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา/ช่วงเวลาการศึกษา  

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 
ตัวแปรอสิระ (Independent variable)            ตัวแปรตำม (Dependent variable) 
 

 

 
 
 
 
 
 

เพศ 
อายุ 
สถานภาพการท างาน 
สถาบันการศึกษา 
ผลการศึกษา 
ภูมิล าเนา 
 

ความคาดหวังและสิ่งที่นักศึกษาได้รับก่อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ด้านผู้เรียนและสังคม 
 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
 ด้านคณะและหลักสูตร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามแยก
ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถามงานปฐมนิเทศ (ก่อนเรียน) และ 2) แบบสอบถามงานปัจฉิม
นิเทศ (ส้ินสุดการเรียน) ในแบบสอบถามทั้ง 2 แบบ มีขอ้มูลเหมือนกนั ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 : ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพการท างาน ผลการศึกษา และภูมิล าเนา โดยให้ตอบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
เป็นขอ้ใหเ้ลือกตอบ  

ส่วนที ่2 : ความคาดหวงัและส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับต่อหลักสูตรการพฒันาสังคม มีค าถาม
จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผูเ้รียนและสังคม มีค าถามย่อยเช่น มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มข้ึน มีความกา้วหน้าในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได้ สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือ
หน่วยงานของตนเอง สร้างความภาคภูมิให้กับครอบครัว ได้รับการยอมรับทางสังคม 2) ด้าน
อาจารย ์มีค  าถามย่อย เช่น อาจารย์มีความรู้ความสามารถ อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ อาจารยใ์ห้ความสนใจและให้เวลากบันักศึกษา และ 3) ด้านคณะและหลกัสูตร  
มีค  าถามยอ่ย เช่น หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง หลกัสูตรและ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบติังานจริง รายวิชาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย หลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสาน
วิชาการใหม่ๆ เจา้หน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นค าถามความคิดเห็นแบบ Rating Scale  

ส่วนที ่3 : ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดสอบถาม
ความคิดเห็นต่อดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน เน้ือหารายวชิา และการประชาสัมพนัธ์อยา่งไรบา้ง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบสอบถำม 
ลกัษณะของการตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ใช่ค่ามาตรวดัของลิเคร์ิด (Likert Scale) 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั และมีค่าคะแนน ดงัน้ี 
ค ำตอบ   คะแนน 
มากท่ีสุด    5 
มาก     4 
ปานกลาง    3 
นอ้ย     2 
นอ้ยท่ีสุด    1 
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กำรพฒันำแบบสอบถำมให้มีคุณภำพ 
 
ส าหรับขอ้ค าถามการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา ซ่ึงเป็น

ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็น Rating Scale มีการพฒันาแบบสอบถามใหมี้คุณภาพ ดงัน้ี 
1. ประมวลผลการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและหลังส าเร็จ

การศึกษา เพื่อสรุปประเด็นท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและ
ส้ินสุดการศึกษา แลว้สรุปเป็นประเด็นหวัขอ้ส าหรับการท าเป็นค าถามในแบบสอบถามการศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา: กรณีนักศึกษาหลกัสูตรการบริหารการ
พฒันาสังคม 

2. น าแบบสอบถามไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม ความ
ครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
 
1.6 วธีิด ำเนินกำร 

 
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีมีอยู่เดิมและเพิ่มเติมในตวัแปร

ในบางประเด็น ก่อนจะน าไปวเิคราะห์และประมวลขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS ต่อไป 
2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประมวลผล จดัท าเป็นรายงานตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 

1.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล เพื่ อสรุปผลส าหรับการวิเคราะห์และ

อภิปรายผลการศึกษา มีดงัน้ี 
 
ประเภทของสถิติ สถิติทีใ่ช้ 
สถิติเชิงพรรณนา 
 
สถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามสถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test 
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1.8 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 
1. ควำมคำดหวังกำรศึกษำ หมายถึง ความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือการ

คาดคะเนของนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม ท่ีมีต่อดา้นตวัหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน 
ผูเ้รียนและสังคม และคณะ 

2. ผลกำรศึกษำ หมายถึง ผลการเรียน ระดบัคะแนนท่ีเป็นตวัวดัความสามารถในการเรียน 
3. ภูมิล ำเนำ หมายถึง แหล่งส าคญัอนัเป็นท่ีอยูข่องบุคคล ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นถ่ินท่ีอยูต่าม

ทะเบียนบา้นหรือทะเบียนส ามะโนครัว ภูมิล าเนาของบุคคลมีอยูส่องประเภท คือ ถ่ินท่ีอยูอ่นับุคคล
ธรรมดาแสดงเจตนาวา่ให้เป็นภูมิล าเนา และภูมิล าเนาของบุคคลประเภทท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้
เป็นการเฉพาะ 

4. ส่ิงที่ได้รับจำกกำรศึกษำ หมายถึง ความคาดหวงัหลงัจากส้ินสุดรการศึกษา หรือผลของ
ความคาดหวงัท่ีไดจ้ากการศึกษาในดา้นตนเองหรือผูเ้รียนและสังคม ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้น
หน่วยงานหรือคณะและหลกัสูตร 

5. ด้ำนผู้เรียนและสังคม หมำยถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัก่อนและหลงัจากส้ินสุดการศึกษา  
ว่าผูเ้รียนหรือตนเอง มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด มีความก้าวหน้าในอาชีพ
สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเองได ้สร้างความ
ภาคภูมใจใหก้บัครอบครัว และการไดรั้บการยอมรับทางสังคม เป็นตน้ 

6. ด้ ำนอำจำรย์ ผู้สอน  ส่ิ ง ท่ี ผู ้ เรียนคาดหวัง ก่อนและหลังจาก ส้ิน สุดการศึกษา  
ว่าอาจารย์ผูส้อนมีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด อาจารย์ผูส้อนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ใหค้วามสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

7. ด้ำนคณะหรือหน่วยงำนและหลักสูตร ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัก่อนและหลังจากส้ินสุด
การศึกษา ว่าหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากน้อยเพียงใด 
รวมถึงเป็น ท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน สามารถน าไปปฏิบติังานได้จริง หลกัสูตรการเรียนการ
สอนมีความหลากหลาย มีความทนัสมยั ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ มากน้อยเพียงใด และรวมถึง
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานใหบ้ริการอ านวยความสะดวก 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1


บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
สามารถน าเสนอได ้ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีความคาดหวงั 
 2.2 แนวความคิดตามทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม 

2.4 อาจารยม์หาวทิยาลยั 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน 
2.6 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
2.7 การศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎคีวามคาดหวงั 
 ทฤษ ฎีความคาดหวัง  (Expectancy theory or Subjective expected utility theory) ของ 
(Vivtor H.Vroom , 1964 และ E.E. Lawler, 1973 อ้างถึงใน ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน , 2551) แนวคิด
ทฤษฎีความคาดหวงัมีฐานคติวา่ คนเรานั้นมีความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลและตดัสินใจได้
อยา่งมีหลกัเหตุและผล การกระท าต่าง ๆ ของคนเราจึงลว้นแต่เป็นการกระท าท่ีมีเป้าหมายซ่ึงตวัเรา
รับรู้หรือคาดหวงั (perception or expectation) วา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตวัเขาเอง
ได ้ถึงแมว้่าในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีเขารับรู้หรือคาดหวงัไวก้็ได ้แต่การรับรู้หรือ
ความคาดหวงัดังกล่าว เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ข้ึน ทฤษฎีความ
คาดหวงัจึงเสนอแนวคิดวา่ การท่ีคนเราจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัหรือการ
รับรู้ของเขาวา่ พฤติกรรมหรือการกระท านั้น จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ (outcome) หรือการไดรั้บรางวลั 
(rewards) ตามท่ีเขารับรู้หรือคาดหวงัไวห้รือไม่ และผลลัพธ์ท่ีเขาคาดหวงันั้ นมีความน่าสนใจ
หรือไม่ สาระส าคญัโดยสรุปของแนวคิดทฤษฎีความคาดหวงั จึงประกอบดว้ย 

1. ความน่าสนใจของผลลัพธ์หรือรางวลัท่ีพนักงานคาดหวงัหรือรับรู้ว่าจะได้รับถ้า
สามารถปฏิบติังานนั้นไดส้ าเร็จ (attractiveness) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
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2. ระดับความเช่ือมโยงระหว่างสัมฤทธ์ิผลจากการปฏิบัติงานกับรางวลัท่ีพนักงาน
คาดหวงัวา่จะไดรั้บ (performance-reward linkage or instrumentality) 

3. ความเช่ือมโยงระหวา่งการใชค้วามพยายามของพนกังานในการท างาน (effort) กบัการ
บรรลุสัมฤทธิผลในการท างาน (effort performance linkage) ซ่ึงพนกังานรับรู้หรือคาดหวงัวา่ ถา้เขา
ได้ทุ่มเทความพยายามให้กบัการปฏิบติังานแล้ว จะมีโอกาสบรรลุสัมฤทธิผลไดม้ากน้อยเพียงใด 
แรงจูงใจท่ีกระตุน้ให้พนกังานทุ่มเทความพยายามในการท างาน จึงข้ึนอยูก่บัวา่พนกังานมีการรับรู้
หรือมีความคาดหวงัว่าเขาจะสามารถท างานให้บรรลุสัมฤทธิผลตามเป้าหมายไดม้ากน้อยเพียงใด 
และถา้พนกังานสามารถท างานใหบ้รรลุสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย (individual performance) แลว้ เขา
มีโอกาสจะไดรั้บรางวลัจากองค์การ (organizational rewards) หรือไม่ และรางวลัท่ีองค์การจดัให้
เป็นท่ีพึงพอใจหรือตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน (individual goals) หรือไม่ 

เราอาจสรุปทฤษฎีความคาดหวงัเป็นแผนภาพใหดู้ง่ายๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2.1 : ตวัแบบทฤษฎีความคาดหวงั ท่ีมา : Robbina 1998: 41. (อา้งถึงใน : ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน, 
2551 หนา้  41) 
 

 เราอาจแจกแจงขั้นตอนต่างๆของทฤษฎีความคาดหวงัไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนแรก การรับรู้หรือความคาดหวงัของพนกังานวา่ ส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บเป็นส่ิงตอบแทน 

(outcome) เม่ือเขาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงนั้นคืออะไร 
ส่ิงตอบแทนจากการท างานให้บรรลุสัมฤทธิผลนั้น อาจเป็นได้ทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ  

ส่ิงตอบแทนท่ีเป็นเชิงบวกได้แก่ ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน สิทธิสวสัดิการ ความมัน่คงในการจา้งงาน 
โอกาสไดใ้ชค้วามรู้และความสามารถ การไดรั้บการยอมรับ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการมีเครือข่าย 
ฯลฯ ส่ิงตอบแทนท่ีเป็นเชิงลบได้แก่ ความอ่อนลา้ ความน่าเบ่ือ ความหงุดหงิดสับสน ความวิตก
กงัวล รวมทั้งการถูกต าหนิติเตีนนจากผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ 

ความพยายาม
ทุ่มเทของ
พนกังาน 

(individual 
effowrt) 

สัมฤทธิผลจาก
การท างาน 
(individual 

performance) 

รางวลัของ
องคก์าร 

(organizational 
rewards) 

เป้าหมายหรือ
ความตอ้งการ
ของพนกังาน 
(individual 

goals) 
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ขั้นตอนท่ีสอง การท่ีพนักงานมองว่า ส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีได้ส าเร็จนั้น 
 มีความน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด เขามความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ หรือไม่ยินดียนิร้ายต่อส่ิงท่ีจะ
ได้รับนั้ น ซ่ึงมุมมองดังกล่าวน้ี เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคนท่ีมีค่านิยม ทัศนคติ 
บุลคลิกภาพและความตอ้งการแตกต่างยกนัในแต่ละคน ถา้พนกังานมีมุมมองในเชิงบวกต่อส่ิงท่ีเขา
จะได้รับเม่ือเขาปฏิบติัหน้าท่ีได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงดงักล่าวนั้น แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เขามีมุมมองในเชิงลบต่อส่ิงดงักล่าว เขาก็
จะมีความเฉ่ือยชาในการท างาน เพราเขาไม่อยากไดผ้ลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบติัภารกิจนั้น 

ขั้นตอนท่ีสาม พฤติกรรมการท างานอยา่งไรจึงจะน าไปสู่ผลลพัธ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
โดยปกติผลลพัธ์ท่ีจะได้รับจากการท างาน จะยงัไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน จนกว่า
พนักงานจะทราบอย่างแน่ชัด โดยปราศจากความคลุมเครือก่อนว่า เขาจะตอ้งท าอะไร อย่างไร  
จึงจะได้มาซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวนั้น ดงันั้นองค์การจึงตอ้งมีความชัดเจนในประเด็นดงักล่าวน้ี เช่น  
ถา้องคก์ารก าหนดวา่พนกังานท่ีมีผลปฏิบติังานใวนขั้นดีเด่น จะไดรั้บโบนสัเป็นเงินเดือทน 5 เดือน 
ถึงแมว้่าพนักงานจะอยากได้โบนัสดงักล่าว แต่ถ้าไม่มีความชัดเจนว่า “ผลการปฏิบติังานดีเด่น”  
เป็นอย่างไร พนักงานก็ไม่รู้ว่าจะตอ้งท างานอย่างไรจึงยจะได้รับการพิจารณาจากฝ่าบริหารของ
องค์การวา่ มีผลการปฏิบติังานเขา้ขั้น “ดีเด่น” แลว้จะไดรั้บรางวลั องค์การจึงตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั
และเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า มีตวัช้ีวดัอะไรบา้ง และเกณฑ์การบรรลุตวัช้ีวดัต่างๆเป็นอย่างไร เพื่อให้
พนักงานสามารถน าไปพิจารณาไดว้่าเขาจะตอ้งท างานอย่งไรจึงจะไดรั้บโบนสั (ผลลพัธ์) ตามท่ี
องคก์ารก าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ีส่ี พนกังานมองถึงโอกาสความน่าจะเป็นในการท างานให้บรรลุสัมฤทธิผลวา่มี
ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด ภายใตค้วามรู้และความสามารถท่ีเขามีอยู ่

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ทฤษฎีความคาดหวงัให้ความส าคญักบัประเด็น
หลักๆอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก ทฤษฎีความคาดหวงัให้ความส าคัญกับเร่ืองของรางวลั 
กล่าวคือ องค์การตอ้งก าหนดรางวลัส าหรับการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพนกังาน องค์การควรศึกษาถึงความตอ้งการของพนักงานดว้ยว่า พนกังานมีค่านิยม
อย่างไร เขาให้ความส าคญัหรือให้คุณค่ากบัส่ิงใดบา้ง เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้ในการก าหนด
รางวลัขององค์การให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของพนักงาน จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานของเขาได้ ประการท่ีสอง ทฤษฎีความคาดหวงัให้
ความส าคญักบัพฤติกรรมท่ีคาดหวงั (expected behaviors) กล่าวคือ องค์การตอ้งระบุให้ชดัเจนว่า 
องค์การคาดหวงัพฤติกรรมการท างานของพนักงานอย่างไร รวมทั้ งต้องมีความชัดเจนด้วยว่า 
องค์การจะประเมินพฤติกรรมการท างานท่ีองค์การคาดหวงัไว้อย่างไร และประการสุดท้าย 
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แรงจูงใจท่ีแทจ้ริงตามแนวคิดทฤษฎีความคาดหวงั ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นจริงอยู่ในปัจจุบนั แต่เป็นความ
คาดหวงัในประเด็นต่างๆ ของพนกังานแต่ละคนวา่ เขาคาดหวงัสัมฤทธิผลการปฏิบติังานของเขาไว้
อยา่งไร เขาคาดหวงัรางวลัท่ีเขาจะไดรั้บอยา่งไร รวมทั้งเขาคาดหวงัเป้าหมายความพึงพอใจท่ีเขาจะ
ไดรั้บอย่างไร ซ่ึงความคาดหวงัต่างๆดงักล่าวน้ี เป็นแรงจูงใจในการท างานท่ีแทจ้ริงของพนกังาน 
ท าให้เขาทุ่มเทความพยายามต่างๆเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในการท างานตามท่ีเขาคาดหวงั และเม่ือ
บรรลุความส าเร็จในการท างานดงักล่าวแลว้ จะมีผลท าให้เขาไดรั้บรางวลั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเขาคาดหวงั
ไวเ้ช่นเดียวกนั (ทวศีกัด์ิ สูทกวาทิน, 2551) 

Dreher และ Dougherty (2001: 37-40 อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน, 2551) แสดงตวัอยา่งการ
ประยุกตใ์ชท้ฤษฏีความคาดหวงัไว ้2 กรณี ไดแ้ก่ (1) การใชพ้สร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีประสิทธิผล
สูงข้ึน (enhancing performance motivation) (2) การใช้สร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีความกระตือรือร้น
ในการมาท างานอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่มีปัญหาเร่ืองการลางานหรือการขาดงานบ่อยๆ (enchancing 
attendance motivation) 

กรณีแรก การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความคาดหวงั เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีประสิทธิผลการ
ท างานสูงข้ึนนั้น อาจด าเนินการไดใ้นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลายรูปแบบร่วมกนัก็ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การให้พนักงานมีความคาดหวงัต่อผลการปฏิบติังานของตนเองสูงข้ึนดว้ยการท าให้
พนักงานเกิด “การรับรู้” ตามสุภาษิตไทยท่ีว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น”  
การรับรู้ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานว่า 
ถา้พวกเขามีความมุ่งมัน่ใชค้วามพยายาม พวกเขาจะสามารถท างานใหมี้ประสิทธิผลสูงข้ึนได ้ส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการเพื่อให้พนกังานมีความเช่ือมัน่ดงักล่าวไดแ้ก่ การสอนงาน การแนะน าให้
พนักงานมีการก าหนดเป้าหมายการท างาน การป้อนข้อมูลยอ้นกลับให้พนักงานทราบผลการ
ปฏิบติังานของพวกเขา การสนับสนุนเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรการบริหาร
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน การสรรหาและคดัเลือกพนกังานใหม่ท่ีมีขีดความสามารถสูง
เขา้มาเป็นพนกังานขององคก์าร และการจดัใหมี้โปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน เพื่อให้
มีความรู้และทกัษะการท างานสูงข้ึน การด าเนินการต่างๆ ดงักล่าวในขั้นตน้ จะช่วยใหพ้นกังานเกิด
ความมัน่ใจในความรู้ความสามารถของตนเองว่า เขาจะสามารถปฏิบติังานได้บรรลุเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

2. การเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่หรือการรับรู้ของพนกังานท่ีมีต่อความเช่ือมโยงระหวา่งผล
การปฏิบติังานของพวกเขากบัระบบการให้รางวลั (ผลลพัธ์ท่ีพนกังานไดรั้บ) ขององคก์าร ซ่ึงอาจ
ด าเนินการไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การจ่ายโบนสัให้พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น การจ่าย
ค่าตอบแทนตามหลกัคุณธรรม การจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้กบัพนกังานขายตามสัดส่วนของยอดขาย 
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การยกยอ่งชมเชยพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น และการจดัให้มีวาระหรือโอกาสท่ีพนกังาน
จะไดรั้บการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี จะช่วยให้พนกังานเกิดการรับรู้หรือ
เกิดความเช่ือมัน่ต่อความเช่ือมโยงระหว่างการท างานมีประสิทธิผลสูงกับการได้รับรางวลัจาก
องคก์าร ซ่ึงมีผลท าใหพ้นกังานมีแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการท างานสูงข้ึน 

3. ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้หรือมีความเช่ือว่า ผลลัพธ์ท่ีพนักงานจะได้รับจากการ
ท างานให้องค์การประสบความส าเร็จนั้น “มีความน่าสนใจ” ผูบ้ริหารควรส ารวจหรือสอบถาม
ความตอ้งการของพนักงานแล้วน าขอ้มูลความตอ้งการเหล่านั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดผลลพัธ์ หรือรางวลัขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

รางวลัหรือผลลพัธ์ ท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานมีประสิทธิผลสูง อาจอยู่ในรูปแบบ
รางวลัท่ีเป็นตัวเงิน (financial rewards) หรือรางวลัท่ีไม่เป็นตัวเงิน (nonfinancial rewards) ก็ได ้
ผูบ้ริหารสามารถท าให้รางวลัหรือผลลพัธ์นั้น ดูมีความน่าสนใจหรือมีคุณค่าต่อพนักงานมากข้ึน 
โดยการจดัเป็นชุดรางวลัซ่ึงอาจประกอบดว้ย รางวลัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินร่วมกนั
ก็ได้ ตวัอย่างเช่น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นพนักงานดีเด่นประจ าปีพร้อมเงินรางวลั 
50,000 บาท  เป็นตน้ 

กรณีท่ีสอง การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการมาท างานอย่าง
สม ่าเสมอนั้น องคก์ารอาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนัก็ได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงความคาดหวงัของพนกังานในการมาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ยการท าให้
พนกังานมีความเช่ือมัน่ว่า ถา้เขามีความพยายามหรือมีความมุ่งมัน่ เขาก็จะสามารถท างานไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การควรด าเนินการเพื่อสร้างความคาดหวงัของพนกังานในเร่ืองน้ี 
ได้แก่ การยืดหยุ่นเวลาท างาน (flexible work schedules) การจดัให้มีศูนยดู์แลเด็กเล็ก (child care 
centers) ส าหรับลูกหลานของพนกังาน การจดัให้มีการเดินทางไปกลบัในการมาท างาน โดยใชร้ถ
ร่วมกนั (car pools) เป็นตน้ กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้พนักงานมีความสะดวกและสามารถมา
ท างานให้กบัองค์การได้อย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากองค์การช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุท าให้พนกังานจ าเป็นตอ้งลางานหรือขาดงาน เช่น มีภาระความจ าเป็นตอ้งดูแลบุตรหลาน 
หรือมีกิจกรรมบางอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งไปติดต่อในระหวา่งชัว่โมงการท างาน เป็นตน้ 

2. สร้างการรับรู้ให้กบัพนกังานว่า ถา้พนกังานใส่ใจการมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ เขาจะ
ได้รับรางวลัอย่างไร (behavior-rewards limkages for attendance) และในทางตรงกันข้าม ถ้าเขามี
ปัญหาขาดงานหรือลางานบ่อยๆ จะถูกลงโทษอยา่งไร (behavior-punishment linkafe for absence)  

องคก์ารอาจแจกรางวลัให้กบัพนกังานท่ีมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่มีการลางานหรือ
ขาดงานเลย ในรูปของเงินรางวลัโบนสัประจ าปี หรืออนุญาตให้ลาพกัผอ่นไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หรือ
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มอบโล่รางวลัคนขยนัแห่งปี หรือการกล่าวสดุดียกย่องในวาระหรือโอกาสต่างๆ ต่อหน้าเพื่อน
ร่วมงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนัก็ได ้

3. ท าให้รางวลัหรือผลลพัธ์ ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอเป็นท่ีน่าในใจในหมู่
พนักงาน ซ่ึงองค์การอาจใช้วิธีสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานก็ได้ว่า พวกเขาตอ้งการรางวลั
หรือผลลพัธ์ฯในลกัษณะใด ตวัอยา่งการแจกรางวลัผูท่ี้มาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การมอบ
รางวลัเป็นเงินสดใหก้บัพนกังานท่ีไม่มีวนัลาหรือหยดุเลยในรอบปีท่ีผา่นมา เป็นตน้ 

มองในภาพรวม ทฤษฎีความคาดหวงั ช่วยให้ผูบ้ริหารมีกรอบในการวิเคราะห์เพื่อท าความ
เข้าใจได้ว่า การเปล่ียนแปลงแบบแผนการปฏิบัติด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในบางเร่ือง  
จะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงความคาดหวงัของพนักงานในเร่ือง (1) ความเป็นไปได้ท่ีจะ
สามารถท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย (2) ความเช่ือมโยงระหว่างความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานกบัรางวลัหรือผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บและ (3) ความน่าสนใจของรางวลัหรือผลลพัธ์ท่ีองคก์าร
จะมอบใหแ้ก่พนกังาน ในกรณีท่ีพนกังานมีผลการปฏิบติังานบรรลุตามเกณฑ์ท่ีองคก์ารตอ้งการซ่ึง
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ดังกล่าวทั้ ง 3 ประการ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานใหดี้ข้ึน ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงระบบการขั้นเงินดือน/
ค่าตอบแทนตามหลกัอาวุโส (seniority-based salary) ไปเป็นระบบการข้ึนเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ตามหลักคุณธรรม (merit salary system) ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของพนักงาน
เก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้พนกังานจะท างานมีประสิทธิผลสูงข้ึน ถา้เขาท างานดว้ยความมุ่งมัน่และ
ทุ่มเทอยา่งตั้งอกตั้งใจ แต่การเปล่ียนแปลงนาวทางการพิจารณาข้ึนเงินเดือนดงักล่าว จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความเช่ือมโยงระหว่างการท างานมีประสิทธิผลสูงกบัการข้ึนเงินเดือนในอตัราพิเศษ 
กล่าวคือตามระบบอาวุโส “อายุงาน” เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี แต่ใน
ระบบคุณธรรมการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี จะพิจารราจาก “ประสิทธิผล” การท างานของ
พนกังานแทนอายงุาน นอกจากน้ี การข้ึนเงินเดือนในอตัราพิเศษใหก้บัพนกังานท่ีมีประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานสูงก็เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของพนกังาน เน่ืองจากพนกังานให้คุณค่ากบัรางวลัดงักล่าว 
ดังนั้ นระบบการข้ึนเงินเดือนประจ าปีตามหลักคุณธรรม จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผลสูงข้ึน  
 

2.2 แนวความคดิตามทฤษฎตีัวตนของโรเจอร์ 
แนวคิดท่ีส าคญัโรเจอร์ (อา้งถึงใน ศิวิมล เส้นสาย, 2016) เช่ือว่า มนุษยมี์ธรรมชาติท่ีดีมี

แรงจูงใจในดา้นบวก เป็นผูท่ี้มีเหตุผล (Rational) เป็นผูท่ี้สามารถไดรั้บการขดัเกลา (Socialized) สามารถ
ตดัสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองได ้ถา้มีอิสระเพียงพอ และมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย ซ่ึงจะน าไป 

https://plus.google.com/116581210689647300806
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สู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ (Full Potential) และพัฒนาไปสู่ทิศทางท่ีเหมาะสมกับ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล อนัจะน าไปสู่การตระหนกัรู้ในตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization) 

โครงสร้างทางบุคลกิภาพ 
โครงสร้างบุคลิกภาพของโรเจอร์ (อา้งถึงใน ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  

3 ส่วนคือ 
1. อินทรีย์ (The organism) หมายถึง ทั้งหมดท่ีเป็นตวับุคคล รวมถึงส่วนทางร่างกาย หรือ

ทางสรีระของบุคคล (Physical Being) ท่ีประกอบดว้ย ความคิด ความรู้สึกท่ีแสดงปฏิกิริยาตอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล โดยแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการ (Needs) ท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล และท าใหม้นุษย ์มีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่
การรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization) นอกจากน้ี มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมโดยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมบางอย่างท่ีเขาให้ ความหมาย หรือให้ ความส าคัญต่อกับประสบการณ์เดิม
บางอยา่ง ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และน าเอาประสบการณ์เหล่าน้ีมาเป็นสัญลกัษณ์ในจิตส านึกของเขา 
(Symbolized in the Consciousness) โดยปฏิเสธประสบการณ์บางอย่างดงันั้นผูท่ี้มี ความสามารถ
รับรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และให้ ความหมายของประสบการณ์ท่ีถูกตอ้งกบั ความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด จะเป็นผูท่ี้สามารถพฒันาไดต้ามปกติ (Normal Development) 

2. ประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล (Phenomenology Field) ท่ีเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะรู้เฉพาะ
ตนเท่านั้น และประสบการณ์ของบุคคลน้ี จะมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มพูนอยูต่ลอดเวลา โรเจอร์ส 
อธิบายวา่มนุษยอ์ยูใ่นโลกของการเปล่ียนแปลง ท่ีมีตนเองเป็นศูนยก์ลางเป็นประสบการณ์ท่ีอาจเกิด
จากส่ิงเร้าภายนอกและส่ิงเร้าภายในตวับุคคล สามารถแบ่งออกเป็นประสบการณ์ทั้งส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจิตส านึก และจิตใตส้ านึกของบุคคล ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของเขา ทั้งเป็นส่ิงท่ีส่ือสารได ้และทั้งท่ี
ส่ือสารไม่ได ้ซ่ึงเป็นพลงักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น เด็กร้องไห้เม่ือเห็นสุนัขอาจ
เกิดจาก เคยถูกสุนัขกดั หรืออาจเคยถูกข่มขู่ให้กลวัสุนขัจนฝังใจหรือประสบการณ์ท่ีอยู่ในจิตใต้
ส านึกบางอยา่ง บุคคลไม่สามารถส่ือสารออกมาได ้เพราะอาจถูกเก็บไวแ้ละซ่อนอยูภ่ายในจิตใจจน
เจา้ตวัไม่สามารถเขา้ใจได ้เป็นลกัษณะของเง่ือนปมท่ีฝังอยูภ่ายในจิตใจ โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะให ้
ความหมาย และเลือกรับรู้เฉพาะประสบการณ์ท่ีส าคญั โรเจอร์ส ให้ความส าคญัต่อ ความสามารถ
ในการส่ือสารประสบการณ์เฉพาะตนให้กบัผูอ่ื้นสามารถรับรู้ และเขา้ใจได ้จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
จะน าไปสู่การเขา้ใจตนเองของบุคคล ในขณะท่ีผูท่ี้มีความแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพเกิด
จากความไม่สามารถในการส่ือสารจากประสบการณ์เฉพาะตนอยา่งเหมาะสมได ้

3. ตัวตน ( The Self ) เป็นศูนยก์ลางของบุคลิกภาพ ท่ีเป็นส่วนของการรับรู้ และค่านิยม
เก่ียวกบัตวัเรา ตวัตนพฒันามาจากกการท่ีอินทรียมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม เป็นประสบการณ์
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เฉพาะตน ในการพฒันาตวัตนของบุคคลนั้น บุคคลจะพบว่า มีบางส่วนท่ีคล้ายและบางส่วนท่ี
แตกต่างไปจากผูอ่ื้น ตวัตนเป็นส่วนท่ีท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลมี ความคงเส้นคงวา (Consistency) 
และประสบการณ์ใดท่ีช่วยยืนยนั ความคิดรวบยอดของตน (Self-concept) ท่ีบุคคลมีอยู่ บุคคลจะ
รับรู้ และผสมผสานประสบการณ์นั้นเขา้มาสู่ตนเองไดอ้ยา่งไม่มี ความคบัขอ้งใจ แต่ประสบการณ์
ท่ีท าใหบุ้คคลรู้สึกวา่ อตัมโนทศัน์ท่ีมีอยูเ่บ่ียงเบนไปจะท าให้บุคคลเกิด ความคบัขอ้งใจท่ีจะยอมรับ
ประสบการณ์นั้น ความคิดรวบยอดของตนเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพราะบุคคล
จะตอ้งอยูใ่นโลกแห่ง ความเปล่ียนแปลงโดยมีตวัเอง (Self) เป็นศูนยก์ลางในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

โรเจอร์ (อา้งถึงใน ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) อธิบายว่า “ตัวตน” ของบุคคลสามารถแบ่ง
ออกเป็นลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 

มโนภาพแห่งตน หรือ ความคิดรวบยอดของตน  หรือ ตัวตนตามที่มองเห็น (Self-
Concept) เป็นส่วนท่ีตนมองเห็นภาพของตนเอง ท่ีบุคคลมีการรับรู้และมองเห็นตนเองในหลายแง่
หลายมุม เช่น “ฉนัเป็นคนเก่ง” “ฉนัเป็นคนสวย” “ฉนัเป็นคนอาภพั ดอ้ยวาสนา” “ฉนัเป็นคนข้ีอาย”
เป็นตน้ และส่ิงท่ีบุคคลมองเห็นตวัเองน้ีอาจไม่ตรงกบัท่ีผูอ่ื้นมองเห็น หรือรับรู้ก็ได ้เช่น ผูท่ี้เห็นแก่
ตวัและชอบเอาเปรียบผูอ่ื้น หรือผูท่ี้มี ความทะเยอทะยานสูง อาจไม่ทราบว่า ตนเป็นคนเช่นนั้น 
ตวัตนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตวัตนท่ีเป็นจริง กบัตวัตนตามอุดมคติ 

ตัวตนตามที่เป็นจริง (Real Self) เป็นลักษณะของบุคคลท่ีเป็นไปตาม ความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงบุคคลอาจรู้ตวัหรือไม่ตวัก็ได้ เช่น “เป็นคนเรียนเก่ง” “เป็นคนสวย” “เป็นคนร ่ ารวย” 
ฯลฯ และพบว่าบ่อยคร้ังท่ีบุคคล จะมองไม่เห็นในส่วนท่ีเป็นตวัตนท่ีแท้จริงของตนเลย ซ่ึงจะ
น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น แตงกวา มองเห็นว่าเธอเป็นคนเรียนเก่ง กว่าเพื่อนๆ ทั้งๆ ท่ีใน 
ความเป็นจริงแลว้ เธอไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเลย เธอจึงท าตวัดูถูกเพื่อนๆ ท่ีเรียนไม่เก่ง และเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหเ้ธอไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าท่ีควร เป็นตน้ 

ตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ภาพท่ีตนเองอยากจะเป็น ซ่ึงหมายถึง บุคคลยงัไม่
สามารถเป็นไดใ้นสภาวะปัจจุบนัเช่น “นอ้งแดงอยากเป็นทั้งคนเก่งและคนสวยเหมือนพี่ปุ๋ย” เป็นตน้ 

โรเจอร์ (อา้งถึงใน ศศิวิมล เส้นสาย, 2016) ไดอ้ธิบายถึงการท างานของตวัตนในบุคคลว่า 
ตอ้งสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม กล่าวคือ มโนภาพแห่งตนของบุคคลจึงตอ้งมีความสมเหตุสมผล 
ตรงกบัความเป็นจริงและตรงจากประสบการณ์ การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคลท่ีมี
มโนภาพแห่งตนอย่างไรก็จะมีพฤติกรรมไปตามแนวทางของมโนภาพท่ีเขามีอยู่ ถ้าบุคคลมี
ประสบการณ์ท่ีท าให้มโนภาพแห่งตนเดิมท่ีเขามีอยูไ่ม่ตรงกบัความเป็นจริง หรืออาจกล่าวไดว้า่ ถา้
มโนภาพแห่งตน ขดัแยง้และไม่สอดคล้อง (Incongruence) กับตนตามความเป็นจริงมากเท่าไร 
บุคคลจะเกิดการป้องกันตนเองเกิด ความวิตกกังวล และน าไปสู่ปัญหาทางอารมณ์จิตใจและ
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บุคลิกภาพมากข้ึนเท่านั้น และนอกจากน้ีผูท่ี้มีมโนภาพแห่งตนสอดคลอ้งกบัตนตามความเป็นจริง
นั้น ก็มกัจะพอใจและมองเห็นตนตามอุดมคติสอดคลอ้งกนัไปดว้ยเช่นกนัเพราะเขาจะมีความรู้สึก
พึงพอใจกบัตวัตนท่ีแทจ้ริงของเขาเสมอ ไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างภาพตนตามท่ีตอ้งการเป็นข้ึนมา เพราะ
เขาจะไม่อยากจะเป็นใครอีกนอกจากเป็นตวัเองเท่านั้น จะเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีไม่ป้องกนัตนเอง
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปสู่การรู้จกัตวัเองอย่างแทจ้ริง ยอมรับตนเอง 
สามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั ความเป็นจริงมีการรับรู้ต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลา้เปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ๆ เลือกตดัสินใจดว้ยตนเองโดยไม่ข้ึนอยู่กบัการยอมรับ
ของผูอ่ื้นและสังคม ตลอดจนเขา้ใจในค่านิยมของตนเองในขณะท่ีสามารถยืดหยุน่ต่อสภาพการณ์
ต่างๆ โดยไม่ยดึติดอยูใ่นค่านิยมของตนอยา่งยดึติดเป็นตน้ อนัเป็นคุณลกัษณะของผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ี
สมบูรณ์ 

โรเจอร์ (ศศิวมิล เส้นสาย, 2016) ไดอ้ธิบายถึง กระบวนการพฒันาการทางบุคลิกภาพ ดงัน้ี 
 1. กระบวนการพัฒนาการค่านิยม (Organizing Valuing Process) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว

วา่โรเจอร์สเช่ือวา่บุคคลเกิดมาพร้อมพลงัหรือแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่สภาวะของการรู้จกั
ตนเองอย่างแทจ้ริง และเน่ืองจากบุคคลเกิดมาจาก ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและโลกส่วนตวัของบุคคลดว้ย (Internal Frame of Reference) ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน
ส าคญัท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ และให้ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ เช่น เด็กท่ีถูกน าไปอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มใหม่อาจเกิดความกลวัท่ีอาจเกิดมาจากการรับรู้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากสภาพความเป็น
จริงของส่ิงแวดล้อมเสมอไป และเม่ือเด็กมีประสบการณ์ เพิ่มเติมท่ีท าให้เกิด ความเช่ือว่า
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่นั้นไม่น่ากลวัอยา่งท่ีเคยรับรู้ท าให้เด็กมีการรับรู้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมาจาก
สภาพความเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้มเสมอไป และเม่ือเด็กมีประสบการณ์เพิ่มเติมท่ีท าให้เกิดความ
เช่ือว่าสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่นั้นไม่น่ากลัวอย่างท่ีเคยรับรู้ท าให้เด็กมีการรับรู้เปล่ียนแปลงไป  
เป็นการรับรู้ใหม่ หากจะกล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าการท่ีเด็กเกิดมาหากอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีอบอุ่น 
ปลอดภัยเต็มไปด้วย ความรักเอาใจใส่จะท าให้เด็กรับรู้และให้ค่านิยมต่อประสบการณ์นั้ น  
ไปทางบวก เด็กจะรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมและให้ความหมายของการรับรู้ตามความเป็นจริง 
ในทางตรงข้าม เด็กท่ีได้รับส่ิงแวดล้อมทางลบ เขาก็จะให้ค่านิยมต่อประสบการณ์ในทางลบ  
ส่ิงเหล่าน้ี  ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการทางค่านิยมท่ีมีการเป ล่ียนแปลงเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นประสบการณ์ของบุคคลจะมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาการทาง
ค่านิยมของบุคคล 

2. การยอมรับจากผู้อ่ืน (Positive Regard from others) จะเห็นได้ว่า ตัวตน (self) ของ
บุคคลจะเร่ิมพฒันาเม่ือบุคคลมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขา เขาจะรับรู้ความจริงของ
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สภาพแวดลอ้ม และน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มาให้ความหมายต่อการรับรู้เรียกว่า ประสบการณ์
แห่งตนเอง (Self-Experience) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบับุคคลท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของ
เขาจะน าไปสู่การพฒันาอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) เพราะท าให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง 

การพฒันาบุคลิกภาพของบุคคลจะเร่ิมจากในช่วงแรกของชีวติทารกไม่สามารถแยกตนเอง
ออกจากส่ิงแวดลอ้ม และนึกว่าเป็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดล้อม ท าให้เด็กติดพ่อแม่และ
ส่ิงแวดลอ้มตนเองได้ และเร่ิมเขา้ใจตวัตนของตวัเอง อย่างไรก็ตามในระยะน้ีจะเป็นช่วงท่ีเด็กมุ่ง
แสวงหาความตอ้งการพึงพอใจเพื่อสนองความตอ้งการของตนเพราะเขาพึ่งตนเองไม่ไดต้อ้งพึ่งคน
อ่ืนๆ จึงเรียนรู้ท่ีจะเรียกร้องความสนใจและการยอมรับจากผูอ่ื้น เม่ือโตข้ึนเด็กจะเร่ิมเรียนรู้ว่า
พฤติกรรมบางอย่างท าให้ผู ้อ่ืนตอบสนองเขาอย่างรักใคร่ บางอย่างอาจท าให้ผู ้อ่ืนไม่พอใจ  
ไม่ยอมรับและไม่ได้รับการตอบสนอง ปฏิกิริยาเหล่าน้ีท าให้เด็กเลือกพฤติกรรมท่ีท าให้คนอ่ืน
พอใจและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีท าให้ผูอ่ื้นไม่พอใจ เด็กจึงเรียนรู้ท่ีจะรับค่านิยมของผูอ่ื้นมาไวใ้น
ตนเอง ท าให้เกิดการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) จากพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
เขามาเป็นเคร่ืองตดัสิน 

3. การยอมรับตนเอง (Self-Regard) บุคคลจะเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเองจากการท่ีเขารับรู้วา่
ผูอ่ื้นแสดงการยอมรับในตวัเขาหรือไม่อย่างไร โดยไม่ค  านึงถึง ความตอ้งการของตนเองแต่จะเอา 
ค่านิยมของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตวัเขา เป็นเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมของตนว่าดีเลวท าให้เขาแสดง
พฤติกรรรมเพื่อให้สนองความตอ้งการของผูอ่ื้น และให้ผูอ่ื้นยอมรับมากกวา่การค านึงถึงความพึง
พอใจของตนท าใหเ้ขารับเอา (Interject) ค่านิยมผูอ่ื้นเขา้มาไวใ้นตนเอง 

 4. ภาวะของการมีคุณค่า (Conditions or Worth) เป็นลกัษณะท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 
เพราะเขาสามารถยอมรับตนเองได ้โดยมโนภาพแห่งตนท่ีเขารับรู้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เม่ือมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แต่ถา้มโนภาพแห่งตนของเขาแตกต่างไปจากความจริงจะท าให้เขาเกิดความ
วิตกกงัวลและปฏิเสธไม่ยอมรับตนเองตามความเป็นจริงท าให้เขามีพฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล  
ไม่สามารถปรับตวัไดห้ากบุคคลรับเอาค่านิยมของผูอ่ื้น หรือบรรทดัฐานของผูอ่ื้นและสังคมเขา้ไว้
ในตนเองมากเกินไปจะท าให้เขาไม่สามารถยอมรับตนเองได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า  
เกิด ความคบัขอ้งใจข้ึน 

จะเห็นไดว้่า การท่ีบุคคลจะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสมนั้น จะข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กได้รับความรักจากครอบครัวโดยปราศจาก
เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) จะท าให้ เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยซ่ึงเป็น 
ความรู้สึกท่ีเป็นพื้นฐานของการมีบุคลิกภาพสมบูรณ์ ทั้ งน้ีเน่ืองจากการยอมรับโดยปราศจาก
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เง่ือนไขจะท าให้บุคคลเรียนรู้ถึงแมว้่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาจะไม่เป็นท่ียอมรับ แต่พ่อแม่ก็
ยงัให้ความรักและยอมรับเขาอยู่เขาจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า และยงัสามารถยอมรับ
ตนเอง และสามารถมองตนเองในทางบวก (Positive Self-Regard) ได้และแม้ว่าเขาจะมีการ
ตดัสินใจท าบางอยา่งท่ีผดิพลาดเขาก็ยงักลา้ท่ีจะรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเองสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองไปสู่การเปล่ียนแปลงและแก้ไขได้ กล้าท่ีจะเผชิญกบัประสบการณ์ใหม่ๆ 
สามารถใช้พลังท่ีมีอยู่ในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพท าให้กระบวนการพัฒนาค่านิยมและการ
ยอมรับตนเองเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสามารถรับรู้ และให้ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ  
ตามความเป็นจริงมีความพอใจในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Fully Functioning Person) 

ลักษณะของผูที้มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ (Healthy Personality) ผูท่ี้มีบุคลิกท่ีสมบูรณ์ใน
ทศันะของโรเจอร์ส จะมีลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เป็นผูท่ี้มี ความสามารถปรับตวัไดต้าม ความเป็นจริง 
มี ความสอดคลอ้งระหวา่งตวัตนกบัประสบการณ์ สามารถเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
รับ ความต้องการท่ีเกิดข้ึนทั้ งภายในและภายนอก ได้ถูกต้องเข้าใจตนเอง สามารถเลือกและ
ตดัสินใจตอบสนอง ความตอ้งการของตนเองได ้รับรู้เก่ียวกบัตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ มีชีวิตอยู่
กบัปัจจุบนัเป็นตวัของตวัเองสามารถน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มาพฒันาตนเอง เช่ือใน ความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และไม่ตดัสินใจท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ  
โดยข้ึนอยูก่บัการยอมรับหรือการไม่ยอมรับจากผูอ่ื้น 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎทีางสังคม  
  แนวคิดทางสังคม (Social thought) (สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2551) หมายถึง ความคิดของ
มนุษยโ์ดยมนุษยแ์ละเพื่อมนุษย ์ความคิดท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์คิดคน้ข้ึนมา จะกระท าโดยคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได ้กรณีท่ีคิดคนเดียวก็ตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นดว้ย แมไ้ม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับ
เพียงบางส่วน ความคิดนั้นจึงคงอยู่ได้ Emory Bogardus (อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551)  
ไดใ้ห้ความหมายแนวคิดทางสังคมวา่ “เป็นความคิดเก่ียวกบัการสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของ
บุคคลต่าง ๆไม่วา่จะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั เป็นการคิดร่วมกนัของเพื่อนหรือผูท่ี้อยูใ่นความสัมพนัธ์ 
เป็นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเร่ืองรอบตวัมนุษย ์ซ่ึงมนุษยข์องสังคมแต่ละยคุแต่ละ
สมยัก็ตอ้งคิด เพื่อหาทางแกปัญหาหรือท าให้ปัญหาบรรเทาลง ความคิดความอ่านท่ีได้ประดิษฐ์
คิดคน้ข้ึนมาแล้ว และใช้การได้ดี ก็จะได้รับการเก็บรักษาสืบทอดจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง” 
อาจารยว์ราคม ทีสุกะ ให้ความหมายว่า “แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษย์ เกิดจากการ
รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตมนุษยโ์ดยทัว่ไป และปัญหาท่ีประสบ 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
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ความคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกันในหมู่มนุษย ์ไม่สูญหาย มีการสืบความคิดกนัต่อไป” ประเภทของ
แนวคิดทางสังคม ไดเ้รียบเรียงจากความคิดของ Emory Bogardus (อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551) 
ได ้5 ประเภท เรียกวา่ “แนวทางหา้สายของความคิดมนุษย”์ (five lines of human thought) ดงัน้ี  

1) ความคิดเกีย่วกบัจักรวาล 
เป็นความคิดของคนโบราณเก่ียวขอ้งกบัลักษณะของสากล จกัรวาล และความสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษยก์บัจกัรวาล มนุษยย์ุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและวญิญาณ มีความคิดความเช่ือ
ในเร่ืองเทพเจา้ ภูต ผ ีเทวดา ลทัธิศาสนาต่างๆ เช่น ลทัธิเทพเจา้องคเ์ดียว (monotheism) ลทัธิเทพเจา้
หลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) ส่ิงเหล่าน้ีท าให้มนุษยเ์กิดความกลวั
และความหวงั อุดมการณ์และการบูชายนัตด์ว้ยชีวติ 

2) ความคิดเกีย่วกบัปรัชญา 
ในขั้นน้ีมีระดบัความคิดเชิงปัญญาสูงข้ึน แต่ก็ยงัเป็นความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัจกัรวาล

เก่ียวข้องกบัส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือไม่ใช่ความคิดท่ีสนองความจ าเป็นทาง
ศาสนา ความเช่ือ มนุษยพ์ยายามลดความคลุมเครือ หาความกระจ่างในส่ิงแวดลอ้มของจกัรวาล 

เกณฑ์ค าอธิบายต่างๆ อย่างมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปล่ียนแปลงและหาแก่นสารใน
ความซบัซ้อน มนุษยไ์ดพ้บวา่ในยคุน้ีควรมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เช่ือมัน่ในความสามารถ
ของมนุษย ์และรู้วา่ในท่ีสุดทุกส่ิงจะตอ้งแตกดบัไป มนุษยพ์ยายามสร้างความหมายสูงสุดของส่ิง
ต่างๆ อยา่งไม่มีอคติตามความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึนของตน 

3) ความคิดเกีย่วกบัตนเอง 
เม่ือมีความรู้เก่ียวกบัจกัรวาลและความรู้ทางปรัชญาเพียงพอแลว้ มนุษยก์็หวนกลบัมาคิดถึง

ตวัเอง คิดถึงบุคลิกลกัษณะ โครงสร้างและหน้าท่ีของการคิดการกระท าหรือการประพฤติปฏิบติั
ของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจ า ความฝันและส่ิงต่างๆเก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
วชิาจิตวทิยาสมยัใหม่ 

4) ความคิดเกีย่วกบัวตัถุ 
ได้แก่ความรู้สึกเก่ียวกับ หิน ดิน น ้ า อากาศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ และมนุษย์

จ  าเป็นตอ้งรู้จกั เพื่อป้องกนัอนัตราย หรือใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี การคิดเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี  
ท าให้มนุษยไ์ดบ้่อถ่านหิน บ่อน ้ ามนั บ่อแก๊ส น ามาปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง ความคิดความรู้อนั
แยบยลของมนุษย ์ท าให้มนุษยรู้์จกัใชป้ระโยชน์จากวตัถุต่างๆ สามารถควบคุมธรรมชาติได ้นัน่คือ
ท่ีมาของความคิดทางวทิยาศาสตร์ ท่ีท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย 
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5) ความคิดเกีย่วกบัเพ่ือนมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ 
ในประวติัศาสตร์มนุษย์มีความคิดเก่ียวกับเพื่อนมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มน้อย เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสัดส่วนท่ีท าใหก้บัเร่ืองต่าง ๆ ใน 4 ขอ้แรก และไดห้นัมาสนใจเร่ืองของเพื่อนมนุษย์
เม่ือไม่นานมาน้ี โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยด์ว้ยกนั ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม ภาระหนา้ท่ีความผกูพนัท่ีมีต่อเพื่อนมนุษยต่์อสังคม ลกัษณะ
ของชีวติสังคม แนวโนม้ทางสังคม ปัญหาสังคม หลกัการ การศึกษาวเิคราะห์สังคม อนัเป็นความคิด
พื้นฐานของสังคมศาสตร์ในสังคมสมยัใหม่ 
 

ตัวอย่างความคิดทางสังคม อาจแยกออกเป็นกลุ่ม ดังนี ้(อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวฒิน์, 2551) 
1. ปรัชญาชีวิต สังคมไทยหรือสังคมอ่ืนความคิดทางสังคมอาจแสดงออกในรูปของปรัชญา

ชีวิต หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทางการไปสู่เป้าหมาย สังคมแต่ละสังคมจะมีปรัชญา
ชีวิตของสังคมดว้ย เช่น กรณีของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็นแบบเรียบง่าย รักอิสระเสรี โอบออ้มอารี 
มีศีลธรรม 

2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจ าชาติ ประจ าสังคม สังคมไทยคนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ เรียกว่า พุทธศาสตร์ ครอบคลุมความคิดด้านต่างๆ ของสังคม ทั้งครอบครัว 
เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง 

3. ประวัติศาสตร์ เป็นอีกแหล่งหน่ึงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดทางสังคม เป็นขอ้มูลท่ี
ประมวลเร่ืองราวความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ เช่น การจดัชุมชน การท ามาหากิน การปกครอง
บงัคบับญัชา วธีิต่อสู้ การป้องกนัการรุกราน 

4. วรรณคดี เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีให้ขอ้มูลทางสังคม เป็นการบนัทึกเร่ืองราวทั้งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลักษณ์อกัษร เช่น นิทาน ต านาน จะมีแง่มุมแสดงให้เห็นถึงความ
ละเอียดลออต่างๆ 

5. ภูมิปัญญาไทย หรือความรู้พื้นบา้น ศึกษาไดจ้ากดา้นอนามยั สาธารณสุข เช่น ยาสมุนไพร 
ความรู้เก่ียวกบัฤดูกาล เก่ียวกบัตน้ไม ้เก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้การช่างประเภทต่างๆ การรบ การกีฬา 

6. สุภาษิต เป็นคติ ค าพงัเพย ปริศนาค าทาย มีอยูใ่นแหล่งต่างๆ ท่ีเป็นสังคม ชุมชน 
 

ทฤษฎสัีงคม (Social Theory)  
ความหมายของทฤษฎี คือ ค าอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ 

ทฤษฎีจะตอ้งเป็นค าอธิบายตามหลกัเหตุผลแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ ของส่ิงนั้นอยา่ง
มีระบบจนสามารถพยากรณ์ส่ิงนั้นในอนาคตได ้
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ดงันั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ ค าอธิบายเร่ืองของคนและความสัมพนัธ์ระหว่าง
คนตามหลกัเหตุผล และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ ของคน หรือระหวา่งคนต่อคน คนต่อกลุ่ม 
คนต่อสภาพแวดลอ้ม อยา่งมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได ้

ทฤษฎีสังคมตามความหมายดงักล่าว จึงมีขอบเขตกวา้งขวาง เป็นค าอธิบายเก่ียวกบัคน 
แต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนต่างๆรวมไปถึงค าอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคน
กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ขอ้ส าคญันั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเหตุผล มีระบบ
ระเบียบพอท่ีจะเป็นฐานในการพยากรณ์เร่ืองท านองเดียวกนัในอนาคตได ้Jame Miley (อา้งถึงใน 
สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551) “โดยทั่วไป ความพยายามท่ีจะอธิบายส่วนหน่ึงส่วนใดของสังคม 
(Social life) ถือไดว้า่เป็นทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild (อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิฒน์, 2551) 
ให้ความหมายว่า “ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่วๆ ไปหรือข้อสรุปท่ีใช้ได้ทั่วไป เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์สังคมอยา่งใดอยา่งหน่ึง” 

ทฤษฎีทางสังคมกบัแนวคิดทางสังคม มีความคลา้ยคลึงกนั แต่ไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 
• ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็นค าอธิบายเร่ืองเก่ียวกับคน หรือความสัมพันธ์

ระหวา่งคน ซ่ึงเป็นการรู้ระดบัหน่ึงท่ียงัไม่ถึงขั้นอธิบาย 
• ประการท่ีสอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคนหรือ

ระหวา่งคนต่อคนอยา่งมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่ก าหนดวา่ตอ้งเป็นเช่นนั้น 
• ประการท่ีสาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได ้แต่ความคิดทางสังคม

ไม่ถึงขั้นนั้น 
• ประการท่ีส่ี ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของขอ้ความท่ีเตรียมไวส้ าหรับการพิสูจน์ดว้ย

ขอ้มูลประจกัษ์ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งท่ีเคยตรวจสอบด้วยขอ้มูลประจกัษ์ หรือยงัไม่เคยผ่าน  
แต่ไดมี้การเตรียมหรือมีลกัษณะท่ีพร้อมจะใหพ้ิสูจน ์

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ ค าอธิบายปรากฏการณ์สังคมอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามหลกัเหตุผล 
โดยแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น จนสามารถท่ีจะ พยาการณ์
ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได ้ทฤษฎีสังคมมีความหมายกวา้งเป็นทฤษฎีของจิตวิทยา ซ่ึงอาจหมายถึง
เร่ืองของคนแต่ละคนก็ได ้(Psychology studies human interaction of individuals) หรืออาจหมายถึงทฤษฎี
รัฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองของอ านาจของคนหลายคนท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรืออาจหมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
อนัเป็นเร่ืองของคนหลายคนกับวตัถุในการผลิตการจ าหน่ายจ่ายแจกผลิตภัณฑ์และบริการในการ
อุปโภคบริโภคได้ และอาจเป็นทฤษฎีสังคมวิทยา เป็นเร่ืองของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
หรืออาจจะเป็นทฤษฎีของมานุษยวิทยาเป็นเร่ืองของคนท่ีมีแบบแผนการคิด การกระท าหรือวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคล้ายกับแนวคิดทางสังคม ท่ีเก่ียวข้องกับคนและความสัมพนัธ์
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ระหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็มีความแตกต่างกนัท่ีทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีเป็นไป
ตามหลกัเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต  

 

2.4 อาจารย์มหาวทิยาลยั 
 อาจารยม์หาวิทยาลัย (กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, 2559) หรือเรียกอย่างย่อว่า 
อาจารย ์คือ อาชีพท่ีสอนให้นิสิตนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเขา้ใจวิธีคน้ควา้หาความรู้ เขา้ใจความรู้
เก่าจากต ารา และเขา้ใจความรู้ใหม่จากงานวิจยั อาจารยเ์ป็นเส้นทางไปสู่การเป็นนกัปราชญร์าชบณัฑิต 
เพราะคลุกคลีอยูก่บัวชิาความรู้ในศาสตร์ของตน เน่ืองจากองคค์วามรู้ขยายตวัอยูทุ่กขณะ อีกทั้งระบบ
การศึกษาไทยในปัจจุบนัสอนวิชาชีพเฉพาะทางภายในเวลาท่ีก าหนด สร้างหลกัสูตรมาบงัคบัใช้กบั
นิสิตนกัศึกษา นกัปราชญ์ยุคน้ีจึงมกัรู้ลึกแต่ในเร่ืองท่ีตนเช่ียวชาญหานกัปราชญ์ท่ีรู้กวา้งและรู้จริงใน
สรรพวชิาอยา่งในอดีตไดย้ากมาก 
 มหาวิทยาลยั คือ ชุมชนของผูมี้ปัญญา เป็นสถานท่ีอยู่ของคนเก่งคนดีมีความสามารถสูง
และรู้ลึกในศาสตร์หน่ึงๆ ระบบการศึกษาของชาติตะวนัตกไดแ้บง่สระดบัการศึกษาเป็นหลายระดบั
ตามวยั ไดแ้ก่ อนุบาลศึกษาระยะเวลา 2 ปี ประถมศึกษาระยะเวลา 6 ปี มธัยมศึกษาระยะเวลา 6 ปี 
อุดมศึกษาระยะเวลา 4-6 ปี และหลงัอุดมศึกษาระยะเวลา 2-9 ปี มหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีสร้างคนให้มี
ความรู้ในระดับท่ีสูงกว่าคนทั่วไป คือระดับอุดมศึกษาและหลังอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยัมีจ านวนหลายคณะในแต่
ละคณะประกอบดว้ยหลายภาควชิา บางแห่งเรียกคณะวา่ส านกั ถา้มหาวิทยาลยัไดรั้บเงินสนบัสนุน
จากรัฐทั้งหมด เรียกว่า มหาวิทยาลยัของรัฐ ถ้ามหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบางส่วน 
เรียกว่า มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือมหาวิทยาลยันอกระบบ ถา้มหาวิทยาลยัเป็นของเอกชน 
เรียกวา่มหาวทิยาลยัเอกชน 
 ส าหรับผูท่ี้สนใจในอาชีพอาจารย ์ควรเร่ิมจากการส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา จากนั้นเลือกศึกษาจากความชอบและความถนัดของตนเองในระดับ
ปริญญาตรี โดยเลือกหลกัสูตรท่ีชอบในมหาวทิยาลยัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ตอ้งมีผลการเรียนดีมาก 
มีทกัษะภาษองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ดี ในช่วงการศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 3-4 ให้เลือกแขนง
วิชาหรือรายวิชาท่ีตนเองช่ืนชอบมากท่ีสุดเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ในระหว่างศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาน้ี นิสิตนักศึกษาจะท างานวิจยัโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยให้
ค  าแนะน า หลงัจากจบการศึกษาแล้วจึงได้รับการบรรจุเขา้ท างานในมหาวิทยาลัย ณ ภาควิชาท่ี
อาจารยส์ามารถสอนรายวชิาเฉพาะทางท่ีตนช านาญได ้
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 อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี แต่หน่วยงานต้นสังกัดมัก
สนบัสนุนให้ศึกษาต่อจนส าเร็จระดบัปริญญาเอกเพียงเพราะหวงัใหอ้าจารยไ์ดผ้า่นประสบการณ์ท า
วจิยัอยา่งลุ่มลึก การท าวจิยัระดบัลุ่มลึกมุ่งศึกษาเหตุของเหตุในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผูเ้รียนจบการศึกษา
ในระดบัปริญญาเอกส่วนมากจะท าวิจยัไปจนตลอดชีวิต และสอนคนรุ่นต่อไปให้ท าวิจยัเป็น ดว้ย
เหตุดงักล่าวน้ีจึงมกัเลือกท างานในมหาวิทยาลยัมากกว่ารับราชการในกระทรวงอ่ืนๆ หรือท างาน
กบัเอกชนเพราะมหาวทิยาลยัใหอิ้สระในการท างานดงักล่าว 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 อาจารยรุ่์นใหม่มิไดเ้ป็นขา้ราชการแลว้ มีแต่การบรรจุอาจารยใ์นต าแหน่ง
พนกังานสายงานวิชาการ ส่วนอาจารยท่ี์ยงัอยู่ในระบบราชการเพราะบรรจุเขา้ท างานก่อนวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2542 จะเรียกว่า อาจารยข์า้ราชการ ถ้ามีต าแหน่งทางวิชาการและอายุงานเท่ากนั อาจารย์
พนักงานจะมีเงินเดือนสูงกว่าอาจารยข์า้ราชการประมาณ 1.2 – 1.7 เท่า อาจารยพ์นักงานเบิกค่า
รักษาพยาบาลของเจา้ตวัไดจ้ากกองทุนประกนัสังคม แต่ไม่ครอบคลุมถึงบิดา มารดา และบุตรธิดา 
อาจารยพ์นกังานตอ้งเก็บออมเงินไวใ้ชก้นัเองหลงัเกษียณ เพราะรัฐไม่จ่ายเบ้ียหวดับ านาญ อาจารย์
พนกังานจะไดรั้บบ าเหน็จ ซ่ึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมหาวิทยาลยัจดัตั้งข้ึนจะเป็นผูจ่้ายให้ ณ วนั
ยุติการท างาน มหาวิทยาลัยใช้ระบบประเมินการท างานท่ีเขม้งวดมากกว่าในอดีต มหาวิทยาลัย
ส่วนมากท าสัญญาจา้งอาจารยพ์นักงานคราวละ 3-5 ปี กรณีท่ีสัญญาจา้งก าหนดว่า ถา้อาจารยไ์ม่
สามารถเล่ือนต าแหน่งให้เป็นผูช่้วยศาสตราจารยภ์ายในเวลา 7 ปี อาจารยจ์ะถูกให้ออกจากงาน
วิชาชีพอาจารยจึ์งมีความสุขตามอตัภาพ มีรายไดแ้ละความมัน่คงในอาชีพปานกลาง จดัเป็นชนชั้น
กลางในสังคม 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
2.5.1 หลกัสูตรการศึกษา 

 หลกัสูตรมีความหมายครอบคลุมทั้งลกัษณะกวา้งและแคบแตกต่างกนัออกไปตามกรอบ
แนวคิดของนกัการศึกษา บางท่านอาจมองว่าหลกัสูตรเป็นเอกสารท่ีน าเสนอโครงการเก่ียวกบัการ
สอนและการจดักิจกรรมให้กบัผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดและลงมือกระท ากิจกรรม
ต่างๆ ภายใตส้ภาพท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน (Saylor and Alexander , 1966: 
Thompson and Gregg ,1997 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) หลักสูตรเป็นการจดัรายวิชา 
กิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านั้นจะเกิดข้ึนใน
หรือนอกโรงเรียนก็ตาม (สุจริต เพียรชอบ, 2521 : 2 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ซ่ึงเป็น
มวลประสบการณ์ทั้ งหลายท่ีจัดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ หลักสูตรอาจเป็นลักษณะของรายวิชาท่ี
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ประกอบด้วยเน้ือหาสาระและประสบการณ์ในการเรียนโดยได้รับวางแผนไวล่้วงหน้า (สงัด 
อุทรานนท,์ 2532 : 16)  
 นอกจากน้ี ธ ารง บัวศรี (2542 : 2) ได้สรุปว่าหลักสูตรเป็นประสบการณ์ทุกๆ อย่างท่ี
โรงเรียนจดัไวใ้ห้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสาร หลกัฐาน กระบวนการท่ีใช้ในการเรียนการ
สอน การจดักิจกรรม และส่ือวสัดุต่างๆ ท่ีจดัข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่
เป้าหมายตามความปรารถนาของสังคม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537) หลกัสูตรยงัหมายความรวมไปถึง
การจดัสภาพการศึกษาเพื่อน าพาผูเ้รียนไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ ตามท่ีสังคมคาดหวงั (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
 หลกัสูตรจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการจดัการศึกษาในส่วนท่ีวา่ดว้ยการวางแผนและการ
เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ท าให้เกิดการขบัเคล่ือนคุณภาพ
ผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของสังคม หากขาดหลกัสูตรก็เปรียบเสมือนขาดเข็มทิศในการน าพา
ผูเ้รียนไปสู่จุดหมายปลายทาง ดงันั้นการให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนจ าเป็นจะตอ้งใหมี้การก าหนดหลกัสูตรข้ึน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีมีการน าทฤษฎี
ทางการศึกษา ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีสังคมวทิยา และวทิยาการทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนอยา่งลงตวัและร่วมสมยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลกัสูตรไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน  
(McLaughlin and Nolet, 2005: 18-27 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอาจจะก าหนดข้ึนโดยนโยบายของ
รัฐหรือครูผูส้อนก็ได ้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน สามารถตอบสนองความ
แตกต่างและหลากหลายของผูเ้รียน รูปแบบการเรียนรู้ รวมไปถึงหลกัสูตรตอ้งสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนไป
ยงัสภาพบริบทของสังคมท่ีผูเ้รียนอาศยั (Marsh, 2004 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ซ่ึง
โรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนตามแนวทางท่ีเป็นไปตามสภาพบริบททางสังคม
และวฒันธรรมของผู ้เรียน (Bauchamp. 1961: 36 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู ้เรียนสามารถน าความรุ้และประสบการณ์มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม (Tyler, 1949: 8 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรควรพิจารณาอย่างน้อย 7 ประเด็น ได้แก่ การพฒันาเด็กและเยาวชน การเอ้ืออ านวย
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเขา้ใจในคุณค่าของตนเอง การเปิดกวา้งของโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ การขยายโอกาสแห่งการคน้ควา้หาความรู้ การจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความ
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ตอ้งการของแต่ละบุคคล การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนและการให้โอกาสผูเ้รียน
เพื่อการพฒันาตนสู่ความเป็นพลโลกท่ีสมบูรณ์  

2) ขอบข่ายเน้ือหาของหลกัสูตร ขอบข่ายเน้ือหาของหลกัสูตรอาจก าหนดจากธรรมชาติ
ของเน้ือหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทกัษะความรู้ต่างๆ ความชดัเจนของขอบบข่ายเน้ือหา
ไดม้าจากนิยามและจุดมุ่งหมาย  เม่ือผูส้อนสามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
ตามจุดมุ่งหมายและขอบข่ายเน้ือหาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนนั้น
ตอบสนองต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 (21st Century skills) เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้และให้มีประสบการณ์ให้มาก การจดัการ
ศึกษาจึงไม่ได้เน้นท่ีตัวเน้ือหาสาระวิชา (Content-based education) ว่าเรียนเน้ือหาสาระอย่าง
มากมาย น าเน้ือหาท่ีเรียนมาส าหรับสอบแข่งขนัและเม่ือจบหลกัสูตรแลว้ตอ้งน าสู่ตลาดแรงงานใน
ระบบการผลิตแบบทุนนิยม แต่มุ่งเน้นไปท่ีการจัดเน้ือหาสาระวิชาให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เนน้ท่ีผลลพัธ์ (Outcome-based education) วา่ผูเ้รียนมีทกัษะในการเรียน การใชชี้วิตอยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืนและสังคมรอบขา้งไดอ้ยา่งปกติสุข 

เน้ือหาของหลักสูตรต้องเช่ือมโยงกับจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวท้ั้ งความรู้ ทักษะ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยา่งไรก็ตามสถานศึกษาอาจมีจุดเนน้ในการพฒันาผูเ้รียนแตกต่างกนั 
ความรู้ ความดี และความงาม การจดัหลกัสูตรของแต่ละสถานศึกษาลว้นมีจุดเน้นแตกต่างกนับา้ง
ตามหลักการแนวคิดท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางท่ีเน้นความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายแต่
หลากหลายวิธีการปฏิบติั ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะสะทอ้นความเป็นเอกภาพของการจดั
การศึกษาและน าเสนอแนวทางการพฒันาทรัพยากรบุคคล เน้ือหาของหลกัสูตรควรสะทอ้นจาก
ความหลากหลายสู่การปฏิบติัตามสภาพความเป็นจริงของสังคมผูเ้รียน (Shield, 1967 : 60 อา้งถึงใน 
ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ในฐานะท่ีเป็นฐานการต่อยอดความรู้และเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียน
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

3) การจดัสรรเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เป็นเวลาท่ีผูส้อนได้
จัดเตรียมไว้ในการเรียนการสอน เพื่ อให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (ภาพท่ี 2.2) สถานศึกษาบางแห่งมีการจดัสรรเวลาให้กบับางวิชา เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นและการเน้นย  ้ าว่า
สถานศึกษาตอ้งการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ท่ีมากเพียงพอต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและ
ลึกซ้ึงมากพอท่ีจะน าไปใชเ้พื่อสอบแข่งขนัหรือเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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ภาพท่ี 2.2 องคป์ระกอบพื้นฐานของหลกัสูตร (อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หนา้ 7) 
 

องคป์ระกอบของหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์และมีการจดัสรรในแต่ละส่วน
อย่างลงตวัและเหมาะเจาะกับสภาพบริบทของสถานศึกษา เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสอดคล้อง
ตอ้งกนักบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนดงัปรากฎในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
และนอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้เขา้สู่ประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก ธ ารง บวัศรี (2542 : 8-9) ไดส้รุปองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. เป้าประสงค์และนโยบายทางการศึกษา (Education goals and policies) เป็นส่ิงท่ีรัฐ
ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

2. จุดหมายของหลกัสูตร (Curriculum aims) เป็นผลส่วนรวมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน
หลงัจากเรียนจบหลกัสูตรแลว้ 

3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and structures) เป็นลักษณะและแผนผงัท่ี
แสดงการแจกแจงรายละเอียดวชิาหรือกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ 

4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject objectives) เป็นผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู ้เรียน
หลงัจากท่ีไดเ้รียนวชิานั้นไปแลว้ 

5. เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะและความสามารถ
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน รวมมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 

6. จุดประสงค์ของการเรียนการสอน (Instructional objectives) เป็นการระบุถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ มีทกัษะและความสามารถหลงัจากเรียนรู้เน้ือหาท่ีก าหนด 

7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional strategies) เป็นวิธีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมอยา่งมีหลกัเกณฑ ์เพื่อใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

8. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย
หลกัสูตร 

ขอบข่ายเน้ือหา
หลกัสูตร 

การจดัสรร
เวลา 
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9. วสัดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum materials and instructional media) 
ได้แก่ เอกสารส่ิงพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทศัน์ ปละวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทศัน
ศึกษา  เทคโนโลยทีางการศึกษา ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรท่ีมีการจดัองคป์ระกอบท่ีดีควรมีเน้ือหาสาระเป็นไปในทางเดียวกนั ช่วยส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดมี้มวลประสบการณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต องค์ประกอบของ
หลกัสูตรตอ้งสมดุลและเหมาะเจาะลงตวัตามสภาพบริบทและวฒันธรรมของผูเ้รียน 

2.5.2 การพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตดัสินใจหาทางเลือกการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนัจนเป็นระบบท่ีสามารถปฏิบติัได ้นกัพฒันาหลกัสูตรต้องค านึงถึง
ภูมิหลงัขององคป์ระกอบต่างๆ อยา่งละเอียดและรอบคอบก่อนตดัสินใจทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
และเม่ือตดัสินใจเลือกแลว้ก็ตอ้งค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆ การพฒันา
หลักสูตรมีข้อควรค านึงหลายประการท่ีนักพฒันาหลักสูตรต้องหาค าตอบ (ภาพท่ี 2-3) เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจจดัท าหลกัสูตร (Tyler, 1949 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายการศึกษาของโรงเรียน คืออะไร 
2. การท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาของโรงเรียนนั้นตอ้งใชป้ระสบการณ์การศึกษาอะไร 
3. ประสบการณ์การศึกษาดงักล่าวจะจดัอยา่งไร 
4. คุณภาพของหลกัสูตรไดม้าอยา่งไร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.3 แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler (อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หนา้ 9) 

จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร 

การจดั
ประสบการณ์ 

 

การพฒันา
หลกัสูตร 

 

เน้ือหาสาระ
วิชา 

 

คุณภาพ
หลกัสูตร 
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การพฒันาหลกัสูตรจึงเป็นกระบวนการวางแผนและพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  
ท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตวัผูเ้รียน การเลือกจุดมุ่งหมาย เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลประเมินผล และการเปล่ียนแปลงน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัว  (Taba, 1962 : 345-425 อ้างถึ งใน พิ จิตรา ที สุกะ, 2556) ได้ เสนอ
กระบวนการ พฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวินิจฉัยความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งเร่ิมจากการคน้หาความตอ้งการของผูเ้รียน
โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน จุดบกพร่องและภูมิหลงัของผูเ้รียน การวินิจฉัยจะช่วย
ให้ผูส้อนทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบั
ผูเ้รียนมาประมวลและท าการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา ซ่ึงการวินิจฉัยความตอ้งการของ
ผูเ้รียนอาจท าไดโ้ดยการสังเกตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้รียน หรือแมแ้ต่การพุดคุยซกัถามประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลงัจากวิเคราะห์หาความตอ้งการของผูเ้รียนแลว้ นกัพฒันา
หลักสูตรต้องก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีต้องการกับความคาดหวงัของผูเ้รียนและความเป็นจริงของ 
สภาพบริบทการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงการก าหนดจุดมุ่งหมายจะช่วยให้นักพฒันาหลกัสูตรได้
แสวงหาแนวทางในการจดัเน้ือหาสาระ และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ใกลเ้คียงกบัความ
ตอ้งการของสังคม 

3. การเลือกเน้ือหา เน้ือหาท่ีก าหนดในแต่ละหัวขอ้จะตอ้มาจากจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยส่วนใหญ่การคดัเลือกเน้ือหาสาระมกัมาจากองค์ความรู้ต่างๆ และงานวิจยัทางการศึกษาร่วม
สมยั เน้ือหามกัได้รับจากจดัการเร่ืองท่ีง่ายไปหาเร่ืองท่ียาก เน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนควรรู้และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ก็ได้
ก าหนดเน้ือหาสาระไวโ้ดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถน าเน้ือหาสาระไปแปลงสู่กิจกรรม
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิท่ีสอดรับกบัศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4. การเรียงล าดับเน้ือหา การเลือกเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ จะต้องตัดสินใจว่าควร
จดัล าดบัเน้ิอหาอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัวฒิุภาวะ ความพร้อม และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน โดยส่วน
ใหญ่มกัเรียงล าดบัเน้ือหาก่อน-หลงัตามล าดบัความยากง่าย และความลึกซ้ึงของเน้ือหาท่ีแปรผนั
ตามความพร้อมของวยัผูเ้รียน บางเน้ือหาสาระอาจสลบัได ้เช่น วทิยาศาสตร์แต่บางเน้ือหาตอ้งเรียง
ตามล าดบัก่อน-หลงั เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ นกัพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งเลือกหรือก าหนดวิธีการท่ี
จะท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เน้ือหาท่ีก าหนดไว ้การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ทีเหมาะกบัผูเ้รียน
จ าเป็นท่ีจะต้องมีร่องรอยอนัเกิดจากสภาพปัญหาการเรียนการสอนหรือจากการศึกษาค้นควา้
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เพิ่มเติม เพื่อท่ีจะไดมี้การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนและทดลองใชก้บัผูเ้รียน ซ่ึงการพฒันา
และทดลองใช้นวตักรรมการเรียนการสอนน้ีจะต้องอาศยัศาสตร์หรือกระบวนการทางการวิจยั
สังคมศาสตร์ 

6. การเรียงล าดบัประสบการณ์เรียนรู้ นกัพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งหาวิธีการท่ีจดัและเรียง 
ล าดบัให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความผสมกลมกลืนกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะทางการสอนและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครูจะช่วยให้ผูส้อนรู้จกัเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงปกติจะ
พบว่าการเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้มกัเร่ิมจากขั้นเตรียม ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป  
ส่วนกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีอิงประสบการณ์และทฤษฎีทางการสอนก็จะมีการประยกุต์
ขั้นการสอนลึกลงไปใหมี้ความละเอียดมากข้ึน 

7. การก าหนดรูปแบบของการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบติัตามจุดมุ่งหมาย  
ซ่ึงนักพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึงการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้นควรท าอย่างไร 
รูปแบบการประเมินผลท่ีดี คือ การท่ีผูส้อนใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน การประเมินผลการเรียนรู้จะเป็นส่ิงท่ีช่วยบ่งช้ีวดัหลกัสูตรไดรั้บการ
ด าเนินการตอบสนองเป็นไปตามจุดมุ่งหมายมากนอ้ยเพียงไร ควรปรับปรุงวิธีการจดัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนอยา่งไรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน บางคร้ังอาจใชป้ระเมินหลกัสูตรเพื่อพิจารณาวา่
จะด าเนินการต่อหรืองดใชห้ลกัสูตรนั้น 

การพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนต่อเน่ืองกนัไป 
ต้องค านึงถึงจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงและพัฒนาหลักสูตรว่าจะเร่ิมต้นท่ีใดก่อน และ
ด าเนินการอย่างไรจึงจะเป็นการพฒันาหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานตามวิธีการ
ต่างๆท่ีเหมาะสมรวมทั้งหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี ควรมีการฝึกอบรมครูประจ าการให้เขา้ใจใน
หลกัสูตร รวมทั้งทกัษะท่ีจ าเป็นในดา้นต่างๆ และการจดัหลกัสูตรจะส าเร็จเสียมิได ้หากขาดความ
ร่วมมือและการประสานงานอยา่งดีจากผูเ้ก่ียวขอ้งในทางดา้นหลกัสูตรทุกๆ ฝ่าย 

การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตั้งแต่การจดัท าหลักสูตรฉบับร่าง ทดลองใช ้
จดัท าหลกัสูตรฉบบัจริง ปรับปรุงกระบวนการใช้ และปรับปรุงตวัหลกัสูตร ซ่ึงอาจจะตอ้งหมุนเวียน
กระท าซ ้ าต่อเน่ืองจนกวา่จะเปล่ียนหลกัสูตรทั้งหมดให้มีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 
การพฒันาหลกัสูตรแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ 4 ขั้นตอน (ประสาท เน่ืองเฉลิม, 2560) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ขอ้มูลท่ีส าคญั คือ ความจ าเป็นและความตอ้งการของสังคมท่ีมี
ต่อการจดัการศึกษาประเภทและระดับนั้ นๆ ปรัชญาการศึกษาท าให้สามารถเตรียมการสร้าง
หลกัสูตรไดเ้หมาะสม แนวคิดทางจิตวิทยาจะช่วยน าทางให้จดัหลกัสูตรไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของผูเ้รียน 
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจดัท าและวางแผนการใช้หลกัสูตร จากการประมวลความรู้โดยใช้ขอ้มูล
จากขั้นท่ีแลว้ผนวกกบัความรู้ ควาวมคิดของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิชา นกัทฤษฎีการสอน ซ่ึงจะ
ช่วยในการก าหนดหลกัการ จุดหมาย และโครงสร้างของเน้ือหาวิชา รวมทั้งลกัษณะของการจดั
ประสบการณ์การเรียนการสอน ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือ องคป์ระกอบของการใชห้ลกัสูตร ความเขา้ใจ
และการยอมรับของผูบ้ริหารสถานศึกษา ความพร้อมของหน่วยงานสนบัสนุน ซ่ึงการวางแผนใน
เร่ืองเหล่าน้ีจะช่วยใหท้ราบสภาพความพร้อมและสามารถแกปั้ญหาไดล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบ 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการใชห้ลกัสูตร ระหวา่งก าลงัใชห้ลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรยงัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา การประเมินผลระหวา่งการใช้หลกัสูตรจะช่วยให้ทราบปัญหา
และอุปสรรคของกระบวนการใชห้ลกัสูตร ซ่ึงเป็นแนวทางน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ใชใ้หส้ามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลของการใชห้ลกัสูตร การประเมิลผลรวบยอดจะจดัท าข้ึนเม่ือ
หลักสูตรใช้ไปครบถ้วนตามก าหนดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้ได้ข้อมูลว่าหลักสูตรก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนตรงตามเป้าประสงค์ของหลกัสูตรหรือไม่ ควรแก้ไขจุดหมาย
ของหลกัสูตรอยา่งไร หรือควรหาทางปรับปรุงกระบวนการใชห้ลกัสูตรหรือไม่ 

หลกัสูตรเม่ือไดรั้บการพฒันาและน ามาทดลองใช้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการประเมินเพื่อ
ปรับหรือตดัสินผลการใชห้ลกัสูตร ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรศึกษาหาความรู้ความจริง
ในแง่มุมต่างๆ เก่ียวกับผลการใช้หลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรใดๆ โดยทั่วไปแล้วจะมี
จุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันกันอยู่ 3 ประการส าคัญ คือ เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้ น โดยดูว่า
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนสามารถตอบสนองตามวตัถุประสงคท่ี์หลกัสูตรนั้นตอ้งการหรือไม่ เพื่อตดัสินใจ
ว่าการวางเคา้โครงรูปแบบระบบของหลกัสูตร ตลอดจนการบริหารงาน การสอนตามหลกัสูตร
เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่ และเพื่อวดัวา่คุณภาพของผูเ้รียนนั้นเป็นอยา่งไร หลกัสูตรท่ีดีย่อม
ไดรั้บการสะทอ้นผ่านการเรียนการสอนว่าพิมพ์เขียวท่ีไดเ้ตรียมไวน้ั้น เม่ือน ามาปฏิบติัในระดบั
ห้องเรียนแลว้สามารถเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของผูเ้รียนไดต้ามท่ีก าหนดไวต้ามจุดมุ่งหมายมาก
นอ้ยเพียงไร และเกิดการพฒันาอยา่งไร การติดตามการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีนกัการศึกษานิยมใชก้าร
วจิยัเป็นเคร่ืองมือในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.5.3 การเรียนการสอน 
 การจดัการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้มีแนวการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้นกัการศึกษาไดป้รับการเรียนเปล่ียนการ
สอน มุ่งพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนแต่ละคนให้เกิดพลงัท่ีสร้างสรรคบ์นพื้นฐาน
ของการเปล่ียนผา่นทางการศึกษาในกระแสสังคมโลกาภิวฒัน์ การเผชิญหนา้กบัโลกอนาคตนบัวนั
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ยิ่งมีความสลับซับซ้อน และนักการศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมให้กับผูเ้รียนหลายๆ ด้านภายใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 สังคมทุกภาคส่วนไดห้ันกลบัมามองความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
บนพื้นฐานของการเปล่ียนผ่านทางการศึกษา เพื่อจะให้ได้มาซ่ึงสังคมท่ีอุดมไปด้วยสันติภาพ 
เสรีภาพ และความเป็นธรรม กระแสโลกาภิวฒัน์และการแสวงหารากเหง้าของความมีตวัตนใน 
แต่ละสังคม ส่งผลให้การเรียนการสอนตอ้งปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นปัจเจกชน
และชุมชนโดยรวม หลกัสูตรและการเรียนการสอนจึงตอ้งแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ให้ผูเ้รียน
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของส านึกความเป็นพลเมืองของประเทศและ
ส านึกความเป็นพลโลกอยา่งมีคุณภาพ การศึกษาตอ้งพฒันาพลเมืองไปสู่การเป็นมนุษยแ์ละพลโลก
ท่ีสมบูรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ยึดหลกัการท่ีว่า
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดท้ั้งความรู้ คุณธรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการ 
(กรมวชิาการ, 2543 : 1 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม 2560) 
 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัจดัการศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนถึงพร้อมดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถสร้างองคค์วามรู้และพฒันาเพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่วา่จะทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนการสอน
ลกัษณะใดก็ตามท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้นั้น จดัไดว้า่เป็นลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีดี
ทั้งส้ิน (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546 : 11-13 อา้งถึงใน ประสาท เน่ืองเฉลิม) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เป็นการสอนท่ีมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี องค์ประกอบของการจดัการเรียนการ
สอนไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าครบถว้นสมบูรณ์ ไดแ้ก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การจดัเน้ือหา
สาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการสอน และการวดัผลประเมินผล 

2. เป็นการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาตนเอง การพฒันาผูเ้รียนตอ้งประกอบดว้ยดา้น
ความรู้ ความคิด ทกัษะ และเจตนคติ ท าใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างความรู้ท่ีชดัแจง้ คิดชอบ และปฏิบติัดี 

3. เป็นการสอนท่ีผู ้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค ์เน้ือหา และผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนต่างๆท่ีเหมาะสม 

4. เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผูเ้รียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

5. เป็นการสอนท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษามุ่งเน้น
พฒันาบุคคลน าไปสู่การเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

6. เป็นการสอนท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
และตลอดชีพ การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้คิด รู้จักวิธีแสวงหาคว ามรู้ ฝึกคิด



- 33 - 
 
แกปั้ญหา ยอ่มดีกวา่วธีิสอนโดยบอกความรู้หรือกระท าใหดู้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการให้ผูเ้รียนได้
น าความรู้และประสบการณ์ทั้งความรู้ ความคิด ไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

7. เป็นการสอนท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี การเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือการสอน
น่าสนใจ ใชค้  าถามท่ีกระตุน้ให้คิด ใช้เทคนิค วิธีการสอน และรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายอยา่ง
เหมาะสม ยอ่มเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งทือกระท าดว้ยความสนใจ 

8. เป็นการสอนท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งดา้น
วตัถุ และจิตใจจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการสอนไดดี้ข้ึน 

 บรรยากาศด้านวัตถุ  หมายถึง การมีสภาพห้องเรียน อุปกร ณ์การเรียน และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เอ้ืออ านวยใหเ้กิดความสบายตาสบายใจในการเรียน 

 บรรยากาศดา้นจิตใจ หมายถึง การท่ีผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยดี ใหค้วามเป็น
กนัเอง ใหค้วามรัก ความเมตตาความรู้สึกอบอุ่นแก่ผูเ้รียนอยา่งมีชีวติชีวา ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

9. เป็นการสอนท่ีผูส้อนรู้จกัใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้รางวลั
และการลงโทษท่ีพอเหมาะพอควร การยกย่องชมเชย การให้คุณค่าของการชม การจูงใจ เร้าใจให้
ผูเ้รียนเกิดแรงกระตุน้ภายใน การให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลการเรียนของตนเอง ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจใน
ความส าเร็จของตน การค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

10. เป็นการสอนท่ีส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย เช่น ให้ผูเ้รียนมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น ฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม การเป็นผูน้ าผูต้าม ความมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม 

11. เป็นการสอนท่ีมีกระบวนการการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอนตามล าดบั
ขั้นการสอน สอนเน้ือหาและกระบวนวชิาจากเร่ืองง่ายไปหาเร่ืองยาก เป็นตน้ 

12. เป็นการสอนท่ีมีการวดัผลประเมินผลทั้ งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน  
ซ่ึงผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการต่างๆอยา่งหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การสืบคน้
ขอ้มูล การท าแบบฝึกหดั ฯลฯ ผูส้อนจะน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัพิจารณาการสอน
ของตนวา่มีขอ้บกพร่องท่ีองคป์ระกอบการสอนใดซ่ึงจะช่วยใหแ้กไ้ขไดอ้ยา่งตรงจุด 

13. เป็นการสอนท่ีผูส้อนตอ้งท าการสอนดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครู ผูส้อนสอนดว้ยความ
กระตือรือร้น สอนดว้ยความเต็มใจและตั้งใจ มีความมัน่ใจในการสอน บุคลิกภาพท่าทีการแสดงออก
ของผูส้อนจะสะทอ้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจความรู้สึกของผูส้อนไดดี้ ถา้ผูส้อนมีความรู้สึกท่ีดีต่อทั้งผูเ้รียน
และต่อวชิาชีพแลว้ ผูเ้รียนก็จะเกิดความรู้สึกศรัทธาในการเรียนและมีความสุขกบัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความสลบัซับซ้อนทั้งน้ีข้ึนกบัลกัษณะของ
บุคคล (Personal characteristics) ทักษะการสอน  (Teaching skill) และความรู้ความเช่ียวชาญใน



- 34 - 
 
สาขาวิชา (Specialised bases of knowledge) ผูส้อนจึงควรเขา้ใจบทบาทตามวชิาชีพและปรับเจตคติ
ต่อการสอนให้เป็นไปตามหลกัการสอนดงักล่าว (Cole and Chan, 1994: 2 อา้งถึงใน วรีา ประชากูล 
และประสาท เน่ืองเฉลิม, 2554) การเรียนการสอนท่ี ดีจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียน รู้ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค ์(Byrnes, 2009: 47 อา้งถึงใน
วีรา ประชากูล และประสาท เน่ืองเฉลิม, 2554) และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข
ดงันั้น ผูส้อนควรค านึงถึงหลกัพื้นฐานในการสอน ลักษณะการสอนท่ีดีและปัจจยัส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดจนรู้จกัใช้หลกัการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 

2.5.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหน่วยยอ่ยของการอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีผลิต
บณัฑิตให้มีคุณภาพ จึงไดก้ าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเก่ียวขอ้งในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -  2565) แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -  2559 ) 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ได้ก าหนดให้มีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั คือ ระดบัหลักสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยมี
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามพนัธกิจ 4 ดา้นของสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ี หาก
เป็นตัวบ่งช้ีท่ี เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งช้ี
กระบวนการ ดังกล่าวด้วย (process performance)  อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศเร่ือง กลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบนัอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศกึษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบับริบทของสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ทั้งน้ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบนัอุดมศึกษา เลือกใช ้
ตอ้งสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา และกฎกระทรวง วา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยอาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
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ระดบัอุดมศึกษาพฒันาข้ึน หรือเป็นระบบท่ียอมรับในระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคุณภาพได ้ตั้งแต่
ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนัโดยสถาบนัมีนโยบายในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบั ระบบเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 
หลกัสูตร เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ ์

AUN-QA หรือเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเทียบเท่าในระดบัสากล 
คณะ/หน่วยงาน เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ ์

EdPEx หรือเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
สถาบนั เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ ์ 

EdPEx หรือแนวทางการประเมินตามท่ีสถาบนัพฒันาข้ึน 
 

หลกัสูตรเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวของการจดัการศึกษา หากไม่มีการน าหลกัสูตรมาแปลง
ลงสู่การปฏิบัติ หลักสูตรนั้ นก็จะไม่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน (ภาพท่ี 2.4) ดังนั้ น  
การเรียนการสอนจึงกลายเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอธิบายวา่เม่ือน าหลกัสูตรไปใชแ้ลว้จะ
เกิดผลอะไรในทางการศึกษา ขณะเดียวกนัการเรียนการสอนก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากขาดซ่ึง
หลกัสูตรท่ีจะเป็นเคร่ืองน าทางวา่การจดัการศึกษาควรเป็นไปในทิศทางใด และควรจดัอย่างไรถึง
จะท าใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายท่ีการศึกษาของชาติก าหนดไว ้
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
(อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,2560 หนา้ 19) 

การประเมินผล การประเมินผล 

หลกัสูตร 
 ความมุ่งหมาย 
 เน้ือหา 
 ประสบการณ์การเรียน 
 การประเมินผล 

การเรียนการสอน 
 การจดัเน้ือหาวิชา 
 การจดัประสบการณ์การเรียนการสอน 
 รูปแบบการสอน 
 กลวิธีการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอน 
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 ความสัมพนัธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้ งหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนมิอาจ
แยกกนัได้โดยเด็ดขาด หลกัสูตรจะตอ้งประกอบไปดว้ยความมุ่งหมาย เน้ือหา ประสบการณ์การ
เรียน และการประเมินผล ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด ผูส้อนจึงมีหน้าท่ีส าคญัในการแปลงหลกัสูตรลงสู่การปฏิบติั เม่ือจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแลว้ส่ิงท่ีจะบ่งบอกว่าทั้งส่วนน้ีมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกนัหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
การประเมินผลทั้งหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประกนัไดว้่าหลกัสูตรมี
คุณภาพและการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การปรับเปล่ียนการสอนให้สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 น้ี มุ่งปรับตวัทางด้านการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขนัในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว (Fox, 2011: 7) นกัการศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงและปรับตวัโดย
การปรับเปล่ียนหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้มีลนกัษณะเป็นเน้ือหาวิชาท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้ 
ตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดและทกัษะท่ีจ าเป็น (Trilling and Fadel, 2009) การเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 ควรพฒันาผูเ้รียนให้มีนิสัยการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง (Habit of continuous learning) 
โดยเน้นวิชาแกนและเน้ือหาในศตวรรษท่ี 21 (Core subjects and 21st century themes) ทกัษะการ
เรียนรู้และทกัษะนวตักรรม (Learning and innovation skills) ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
(Information,  media, and technology skills) และทกัษะชีวิตและการท างาน (Life and career skills) 
ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนในศควรรษท่ี 21 จึงตอ้งใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งให้ความส าคญัทั้งหลกัสูตรท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อคุณค่าของการเรียนรู้ท่ีมีความหมายอย่างแทจ้ริง 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2560) 
 

2.6 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการให้บริการ 
การบริการ (Service) ค าว่าการบริการไดมี้นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไวด้งัน้ี

วินัย ราพรรณ์ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบติัตนเพื่อให้เกิดผลกบัผูอ่ื้น 
ดงันั้น ผูท่ี้จะให้การบริการคนอ่ืน จึงควรจะมีคุณสมบติัสามารถอ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นในดา้นการบริการอยา่งมีความรับผิดชอบและมีความสุข อาศยา โชติพานิช (2549) การบริการ 
คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็
จะได้รับความประทับใจและช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดี ส่ิงหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา 
เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนงานดา้นต่างๆ เช่น 
งานประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดีผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึง
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การบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลกัษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย สมิต สัชฌุกร (2550)  
การบริการ หมายถึง การปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อและเก่ียวขอ้งกบั ผูใ้ช้บริการการให้บุคคล
ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม ในการท าให้คนต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

ฉตัรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซ่ึงได้
เสนอ เพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัรายการสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้ บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใช้การฝึกอบรม
ผูบ้ริโภคให้รู้จกัวิธีใช้ เป็นตน้ จิตตินนัท์ เดชะคุปต์ (2549) กล่าวว่า การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน 
แต่เป็นกระบวนการหรือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ 
(ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บบริการ) กบัผูใ้หบ้ริการ (เจา้ของกิจการ/พนกังานงานบริการ/ระบบการจดัการ
บริการ) หรือในทางกลบักนั ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินคา้และการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การกระท าท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ี ไดรั้บบริการนั้น ในขณะน้ีธุรกิจทัว่ไป มุ่งขาย
สินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็น เจา้ของสินคา้นั้น กล่าวอยา่งสรุปไดว้า่ การ
บริการ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการของบุคลากร เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิด
ความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีทุกฝ่ายต่างก็ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อเป็นการช่วย เสริมการท างาน
ขององค์กรดว้ย คุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ี
จะหาทางเพื่อให้องค์การของตน สามารถแข่งขนัได้ ซ่ึงให้ความส าคัญต่อผูรั้บบริการมากข้ึน 
ความหมายโดยทัว่ไป ไม่ไดก้  าหนดแน่ชัด แต่เป็นท่ียอมรับว่าคุณภาพเป็นเร่ืองต่างจากความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพการให้บริการมิได ้หมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใน
องคก์าร แมว้า่จะตอ้งมีการวดัผล อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจดัการองคก์ารบริการก็ตาม 
คุณภาพการให้บริการได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค  านิยามศพัท์ไวไ้ด้แก่ นายิกา เดิดขุนทด 
(2549) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพบริการว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ ระหว่างความคาดหวงัต่อ
บริการของลูกคา้กบัการรับรู้บริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเป็นการไดรั้บบริการตามท่ี คาดหวงัหรือสูงกวา่
หรือต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัก็ได ้คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการใหบ้ริการซ่ึง
ไม่มีตวัตนท่ีน าเสนอใหก้บัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการใหบ้ริการ 

Kotler (2003, สืบค้นจาก https://bit.ly/2OFzYkC, 2561) นักการตลาดได้น าแนวคิดด้าน
การตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการให้เท่ากบัหรือมากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บ
บริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีได้รับ กบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ถ้าผลท่ีได้

https://bit.ly/2OFzYkC
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พบวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก 
ในทางตรงกันขา้มถ้าการบริการท่ีได้รับจริงเท่ากับหรือมากกว่าท่ี คาดหวงั ลูกค้าจะพอใจและ
กลบัมาใชบ้ริการอีก กล่าวอยา่งสรุปไดว้า่คุณภาพการให้บริการ (service quality) ความสามารถใน
การตอบสนอง ความตอ้งการของผูรั้บบริการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
สร้างความแตกต่างของ ผูรั้บบริการให้เหนือกวา่คู่แข่งขนัไดก้ารเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรง
กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 
เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ี ผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 

คุณภาพบริการมีความส าคญัต่อธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพบริการท่ีดีหมายถึงธุรกิจจะมีความ 
ได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ในทางกลับกันถ้าคุณภาพบริการไม่ดีกิจการก็จะตกอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบ การแข่งขนัในทนัทีคุณภาพบริการจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ และถา้ลูกคา้ไม่
พึงพอใจ ก็พร้อมท่ี จะหนีไปใชบ้ริการของผูป้ระกอบการรายอ่ืนทนัที (วีระวตัน์ กิจเลิศไพโรจน์, 
2547: 268) พาราสุรามาน , ไซเธมส์และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998: 12-40  
อา้งถึงใน ศุภรางค์ โชชยัชาญ, 2549: 9) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพบริการไวว้่าคุณภาพบริการ 
หมายถึง การประเมินการให้บริการโดยรวม ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบของลูกคา้
ระหว่างความ คาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพบริการท่ีจะได้รับและบริการท่ีได้รับจริง คุณภาพบริการ 
หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างความตอ้งการ และความคาดหวงัของลูกคา้ต่อ บริการท่ีได้รับ  
ซ่ึงคุณภาพบริการนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมปราศจากข้อผิดพลาด ก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ท่ีดีและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จนเกิดความพึงพอใจ คุณภาพบริการเป็นความ
คาดหวงัของลูกคา้ขั้นพื้นฐานท่ีธุรกิจจะตอ้งตอบสนองให้ไดซ่ึ้งเกณฑ์ท่ี ลูกคา้ใชใ้นการวดัคุณภาพ
การบริการ ลูกคา้จะวดัจากความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้
(Reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) และความ
เอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) ลูกค้ามักคาดหวงัว่าอย่างน้อยจะต้องได้รับเท่ากับท่ีคาดไว ้หาก
คุณภาพของบริการต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ลูกค้าจะมองหาบริการจากคู่แข่งของ ธุรกิจใน
การแกไ้ขปัญหาคร้ังต่อไป  

สามารถสรุปไดว้า่คุณภาพบริการ หมายถึง การให้บริการท่ีตรงตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ปัจจยั 
ก าหนดคุณภาพการบริการโดยการประเมินคุณภาพของการบริการ (ปัทมากร ระเบ็ง, 2550) พบว่า 
ผูบ้ริโภคใชปั้จจยั 10 ประการในการประเมินคุณภาพของการบริการ ซ่ึงไดแ้ก่  

1. ความไวว้างใจได ้(Reliability) คือ ความถูกตอ้งของกระบวนการให้บริการ ความสามารถ
ของ การใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถใหบ้ริการไดต้ามท่ีสัญญาไวอ้ยา่งครบถว้น  



- 39 - 
 

2. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) คือ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความพร้อม และ 
เตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของลูกคา้ไดท้นัทีมีการส่ือสาร
ท่ีดีใน การช้ีแจงรายละเอียดก่อนใหบ้ริการทุกคร้ัง  

3. ความสามารถของผู ้ให้บริการ (Competence) คือ การท่ีผู ้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงให้ลูกคา้เห็นชดัเจน และตอบสนองความตอ้งการของ  
ผูใ้ชบ้ริการได ้ 

4. การเขา้ถึงบริการ (Access) คือ ลูกคา้จะตอ้งเขา้ถึงบริการไดง่้ายและไดรั้บความสะดวก
จากการมาใช้บริการ มีขั้นตอนในการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อน การให้บริการกระจายทั่วถึง เช่น  
การคมนาคมสะดวก การบริการเป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการรอนาน เวลาท่ีใชบ้ริการเป็น
เวลาท่ีสะดวก ส าหรับลูกคา้ดว้ยความเสมอภาพ  

5. อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) คือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการจะต้องมีความสุภาพ  
มีความ เอาใจใส่ รวมทั้งมีกริยามารยาท การแต่งกายสุภาพ ใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม และมีบุคลิกภาพดี  

6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) การส่ือสารมีความส าคญัมากต่อคุณภาพบริการ 
เพราะนอกจากเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการใหบ้ริการแลว้ ยงัจดัวา่เป็นบริการอีกลกัษณะหน่ึง 
ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการจึงควรมีการใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูม้าใชบ้ริการและหลีกเล่ียงศพัทเ์ทคนิค
ในการส่ือสาร แก่ลูกคา้  

7. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความน่าเช่ือถือท่ีเกิดข้ึนจากความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ 
ความสนใจอย่างจริงใจ ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญัมากสุดอย่างหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูม้าใช้บริการทาง
สุขภาพ มากข้ึน มีการพูดปากต่อปาก จนอาจเกิดปัจจยัเสริมร่วมดว้ย  

8. ความปลอดภยั (Security) คือ การบริการท่ีส่งมอบแก่ผูใ้ห้บริการไม่เกิดความเส่ียง และ 
อนัตราย ของร่างกาย หรือขอ้สงสัยต่างๆ ในเร่ืองของการรักษาความลบัของลูกคา้ การรักษาความ 
ปลอดภยั เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกมัน่ใจวา่มีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น รวมทั้งช่ือเสียงของตน 

9. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ บริการท่ีน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท า 
ให้ ลูกคา้รับรู้ถึงการใช้บริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน มีสถานท่ีใหญ่โต มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั
และ เพียงพอ มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการ  

10. เข้าใจลูกค้า (Understanding/Knowing the Customer) คือ การท่ีผู ้ให้บริการพยายามท า 
ความรู้จกักบัลูกคา้เพื่อให้ทราบความถึงความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ผูใ้ห้บริการสามารถจ าช่ือลูกคา้
ได ้หรือมีระบบการรักษาขอ้มูลในอดีตของลูกคา้  
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2.7 การศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 จิรพรรณ ทองมาก (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความคาดหวงัและความคิดเห็นของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์” พบวา่ 
นกัศึกษามีความหวงัในด้านหลกัสูตรอยู่ในระดบัพอสมควร และมีความคาดหวงัในดา้นอาจารย์
ผูส้อน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
 รัชตา ธรรมเจริญ และคณะ (2557) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคาดหวงัต่อการจดัการเรียน
การสอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจดัการของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่” พบว่า 
นกัศึกษามีความคาดหวงัต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก  
 นางสาวสัจจา โสภา (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ความคาดหวงัและความพึงพอใจนักเรียน
ต่อการบริการ ท่ีศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์” พบว่า นักเรียนมีความ
คาดหวงัดา้นบุคลากร (อาจารย)์ มากท่ีสุด 
 วิไล ตั้งปนิธานดี และคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ตามความคาดหวงักบัความคิดเห็นตามสภาพท่ีเป็นจริงต่อการเรียนการสอนดว้ยภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาพยาบาล พบว่า มีความคาดหวงัก่อนการเรียนการสอนอยู่ในระดบัสูง และภายหลงัการ
เรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 รมิดา คงเขตวณิช (2557) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาการบญัชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า 
นกัศึกษามีความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบญัชีการเงิน มหาวทิยาลยัศรีปทุมในภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความคาดหวงัต่อการจดัการเรียนการสอนด้านการด าเนินการ
สอนของอาจารย ์(เทคนิคการสอน/การจดักิจกรรมการเรียนรู้) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
นกัศึกษามีความคาดหวงัดา้นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเรียนการสอน และส่ิงท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นคุณภาพการเรียนการสอน เน้ือหาวิชา ดา้นส่ือและวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในสัดส่วน  
ท่ีเท่ากัน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบญัชีการเงิน มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนดา้น
การด าเนินการสอนของอาจารย ์(เทคนิคการ สอน/การจดักิจกรรมการเรียนรู้) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจด้านส่ือและวสัดุอุปกรณ์การ เรียนการสอน ด้านคุณภาพการ
เรียนการสอน และเน้ือหาวิชา ส่ิงท่ีนักศึกษาพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ดา้นประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การเรียนการสอน  
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 จิตรี ภู่ตระกูล (2550) พบว่า สภาพปัจจุบนัในด้านหลกัสูตร ดา้นผูส้อน ด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้น
ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ในดา้นปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอนและดา้นห้องปฏิบติัการ และวสัดุอุปกรณ์ มีค่าระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีค่าระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  

วิลาสินี ป้องศรี และสุลาวีวรรณ ชอบสงวน (2547) พบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อความ
คาดหวงั โดยคุณลกัษณะของอาจารยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุดและนกัศึกษามีทศันะเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แตกต่างจากการปฏิบัติจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยนักศึกษามีทศันะคติเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการจดัการเรียนการสอนสูงกว่าการ
ปฏิบติัจริง 

Evelyn Domville-Roach (2007) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง A Comparative Study of International 
and American Study Abroad Students' Expectations and Experiences with Host Countries  
ผลของการศึกษาพบวา่ โดยรวมนกัศึกษานานาชาติมีความคาดหวงัการในการไดรั้บการบริการจาก
หน่วยงานในล าดบัมาก 

Hassel & Ridout (2018) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง An Investigation of First-Year Students' and 
Lecturers' Expectations of University Education ผลการศึกษาส่วนหน่ึงพบว่า นักศึกษามีความ
คาดหวงัในดา้นตนเองมากท่ีสุด และคาดหวงัวา่อาจารยจ์ะใหค้วามสนใจนกัศึกษาในระดบัมาก 

สรุปได้ว่า ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษา มีตวัแปรท่ีส าคญั
หลักๆ คือ อาจารย์ผู ้สอน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถาบนัการศึกษา รวมถึงสถานภาพของผูเ้รียน การให้บริการของเจา้หน้าท่ี องค์ประกอบเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนให้ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี 
โดยเฉพาะในด้านหลกัสูตรการศึกษา มีเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงสถาบนัต่างๆ ได้น า
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสากลมาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น เกณฑ ์
AUN-QA ประเมินเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา หรือ เกณฑ์ EdPEx ประเมินคุณภาพรวมในระดับ
สถาบนั ก็จะยิ่งท าให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน พร้อมกบั
ยกระดบัการศึกษาของประเทศให้ใปสู่ระดบัสากลและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลมากข้ึน 



บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงั

ก่อนและส้ินสุดการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพฒันา (ภาคพิเศษ) 
กรุงเทพฯ รุ่นท่ี 24  โดยไดก้ าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1  ประชากร 
3.2  เคร่ืองมือในการวจิยั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 ประชำกร 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการบริหารการพฒันา (ภาค

พิเศษ) กรุงเทพฯ รุ่นท่ี 24 คณะพฒันาสังคมฯ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ านวน 46 คน ซ่ึง
ถือเป็นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบสอบถามให้นักศึกษาใหม่ปริญญาโทหลกัสูตรการบริหารการพฒันา 
(ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ รุ่นท่ี 24 ตอบแบบสอบถามความคาดหวงัก่อนเรียนในการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ประจ าปีทุกคน แลว้เก็บรวบรวม 

ขั้นตอนที่ 2 ส่งแบบสอบถามให้นักศึกษานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการบริหารการ
พฒันา (ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ รุ่นท่ี 24 ตอบแบบสอบถามความคาดหวงัหลงัจากส้ินสุดการศึกษาใน
การปัจจิมนิเทศนกัศึกษาประจ าปีทุกคน 

 
3.2  เคร่ืองมือในกำรวจัิย 

 
การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา: กรณีนกัศึกษาหลกัสูตรการ

บริหารการพฒันาสังคม มีรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัน้ี 
3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  จ  านวน 6  ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีด้วยกัน 3 ด้าน และมีขอ้ค าถาม
จ านวน 14 ขอ้    

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดสอบถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ดา้นหลกัสูตร ดา้นการเรียน
การการสอน ดา้นเน้ือหารายวชิา และการประชาสัมพนัธ์) 

 
เกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ใช้ค่ามาตรวดัของลิเคร์ิด (Likert 

Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั และมีค่าคะแนน ดงัน้ี 
ค ำตอบ   คะแนน 
มากท่ีสุด    5 
มาก     4 
ปานกลาง    3 
นอ้ย     2 
นอ้ยท่ีสุด    1 

 
 น าคะแนนแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท ์
(Best 1978, 169 – 175 อา้งถึงใน อรวรรณ สุขยานี, 2558) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 2.33  หมายถึง ระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.34 – 3.67 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.68 – 5.00  หมายถึง ระดบัมาก  
 

3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมี  

6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.2.2.1 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และก าหนดกรอบแนว 

ความคิดในการวจิยัโดยไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
3.2.2.2 ศึกษาขอ้มูลจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือ เอกสารต่างๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการสร้างค าถาม (Items) ของแบบสอบถาม 
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3.2.2.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค ์
และประโยชน์ของการวจิยั 

3.2.2.4 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
3.2.2.5 น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
3.2.2.6 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปปรึกษาท่ีปรึกษาก่อนน าไปใชจ้ริง 
 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 
จ านวน 46 ฉบับ ผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยในคร้ังน้ี   ปรากฏผลของจ านวน
แบบสอบถามท่ีส่งไปและไดรั้บกลบัคืน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตำรำงที ่3.1  แสดงจ านวนของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน  
 

แบบสอบถำม จ ำนวน (ฉบับ) ร้อยละ 
แบบสอบถามท่ีส่งไป 46 100 

แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน 46 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ จากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวน 46 ราย แบบสอบถามท่ี
ส่งไปเพื่อเก็บขอ้มูลมีจ านวน 46 ฉบบั ผลปรากฏว่า สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดจ้  านวน
ทั้งส้ิน 46 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 

น าแบบสอบถามท่ีได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป  

 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science for windows) ซ่ึงมีการประมวลข้อมูลเป็นขั้ นตอนคือ 
หลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปล่ียนแปลง
เป็นรหสัตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกรหสัลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
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3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานกลุ่ม
ประชากรโดยใช้ค่าสถิติ t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปร และใช้การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One – way Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแต่กต่างเป็นราย
กลุ่ม โดยมีสมมติฐานในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

สมมติฐำนที่  1 นักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันจะมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับ
การศึกษาแตกต่างกนั 

สมมติฐำนที่ 2 นักศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา
แตกต่างกนั 

3.4.3 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา: กรณีนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการ
พฒันานังคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แลว้เรียบเรียงออกมาเป็นประเด็นหลกั 

 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความความคาดหวงัก่อนและ
ส้ินสุดการศึกษา และเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษา ของนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหาร
การพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรใน
การศึกษาเป็นนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24  จ  านวน 46 คน 
ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน  
ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา และการวิเคราะห์เชิง

อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสอนแนะเพิ่มเติม (ดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน เน้ือหารายวชิา และการประชาสัมพนัธ์) 
 

4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรจ าแนกตาม เพศ ช่วงอายุ สถานภาพการท างาน สถาบนัการศึกษา ผล
การศึกษา และภูมิล าเนา มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
13 
33 

 
28.3 
71.7 

ช่วงอายุ 
20-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
 

 
 1 
12 
11 

 

 
2.2 
26.1 
23.9 
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ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

36-40 ปี 
41 ปี ข้ึนไป 

12 
10 

26.1 
21.7 

สภานภาพการท างาน 
ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

  
  24 
  11 
  11 

 
52.2 
23.9 
23.9 

สถาบันการศึกษา 
รัฐ 
เอกชน 

 
 38 
8 

 
82.6 
17.4 

ผลการศึกษา 
นอ้ยกวา่ 2.51 
2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

 
11   
21 
14 

 
23.9 
45.7 
30.4 

ภูมลิ าเนา 
กรุงเทพมหานคร 
ต่างจงัหวดั 

 
27  
19 

 
58.7 
41.3 

รวม 46 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 และเป็นเพศชาย
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 

ช่วงอายุ ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหวา่ง 26-30 ปี และช่วงอายุระหวา่ง 36-40 ปี เป็นจ านวน
มากท่ีสุดเท่ากบั 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ง 31-35 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.9  ช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และช่วงอายุระหวา่ง 20-25 ปี จ  านวน
นอ้ยท่ีสุด เป็นจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ซ่ึงในการวเิคราะห์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานจะน าช่วง
อาย ุ20-25 ปี มาจดักลุ่มรวมกบัช่วงอาย ุ26-30 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายนุอ้ยกวา่ 31 ปี 

สถานภาพการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพการท างานในภาคราชการ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือมีสถานภาพการท างานในภาคเอกชน เท่ากนักบัสถานภาพ การท างานอ่ืนๆ 
เช่น รัฐวสิาหกิจ มูลนิธิ องคก์รอิสระ และพรรคการเมือง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9  
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สถานบันการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของรัฐ (รวม
มหาวิทยาลยัราชภฎั และมหาวิทยาลยัเทคโนโยลีราชมงคล) มากท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 
และจบการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเอกชน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  

ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีผลการศึกษาอยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.51-3.00 มากท่ีสุด จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมามีผลการศึกษาระดบั 3.00 ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมี
ผลการศึกษานอ้ยกวา่ 2.51 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 

ภูมิล าเนา ผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าก่ึงหน่ึงอยู่กรุงเทพมหานคร จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 และมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดั จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  

 

4.2 ส่วนที ่2 ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
 
 ในส่วนน้ี ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา จ านวน 3 ดา้น 
คือ  ดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตร 

ทั้งน้ี ได้แบ่งการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับก่อนและส าเร็จการศึกษา
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามล าดบั โดยใช้ค่ามาตรวดัของลิเคร์ิด 
(Likert Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั และมีค่าคะแนน ดงัน้ี 

ค าตอบ   คะแนน 
มากท่ีสุด    5 
มาก     4 
ปานกลาง    3 
นอ้ย     2 
นอ้ยท่ีสุด    1 

 น าคะแนนแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท์ (Best 
1978, 169 – 175 อา้งถึงใน อรวรรณ สุขยานี, 2558) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 2.33  หมายถึง มีความคาดหวงัระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.34 – 3.67 หมายถึง มีความคาดหวงัระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.68 – 5.00  หมายถึง มีความคาดหวงัระดบัมาก  
 
โดยผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บ ก่อนและส าเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.2.1 ด้านผู้เรียนและสังคม 

จากขอ้มูลท่ีได้จากชุดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัสามารถสรุปคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับก่อนและส้ินสุดการศึกษา ด้านตนเองและสังคม         
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ดา้นผูเ้รียนและสังคม 

 (N=46) 

 

ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านผู้เรียนและสังคม 

1. มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 

3.93 

 

0.83 

 

มาก 

2. มีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้ 3.73 0.91 มาก 

3. สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงาน
ของตนเอง 

3.91 0.78 มาก 

4. สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครอบครัว 4.34 0.71 มาก 

5. ไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 4.02 0.77 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.68 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงถึงระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นผูเ้รียนและสังคม จ าแนกเป็น
รายขอ้และภาพรวม จ านวน 5 ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้น
ผูเ้รียนและสังคมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.99 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา เร่ือง 
สร้างความภาคภูมิใจให้กบัครอบครัวสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 รองลงมา เร่ือง ไดรั้บการยอมรับทาง
สังคม มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 สามารถน าความรู้ไปพฒันา
ชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.91 และมีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้
มีคะแนนเฉล่ีย 3.73 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้น
ผูเ้รียนและสังคม 

 (N=46) 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านผู้เรียนและสังคม 

1. มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 

4.63 

 

0.57 

 

มาก 

2. มีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้ 4.41 0.77 มาก 

3. สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงาน
ของตนเอง 

4.63 0.64 มาก 

4. สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครอบครัว 4.80 0.54 มาก 

5. ไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 4.60 0.68 มาก 

ภาพรวม 4.62 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงถึงระดบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นผูเ้รียนและสังคม จ าแนก

เป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 5 ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้น
ตนเองและสังคมระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาด้าน
ตนเองและสังคม เร่ือง สร้างความภาคภูมิใจให้กบัครอบครัวสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 รองลงมา เร่ือง  
มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน และสามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง มีคะแนน
เฉล่ีย 4.63 ได้รับการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 และมีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็น
ผูบ้ริหารได ้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 
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ตารางที ่4.4 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นผูเ้รียนและสังคม 
 

ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ระดบัความคาดหวงั 

ก่อน หลงั  
(เม่ือส้ินสุดการศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ 

ด้านผู้เรียนและสังคม 
1. มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 
3.93 

 
4.63 

 
4.28 

2. มีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้ 3.73 4.41 4.07 
3. สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง 3.91 4.63 4.27 
4. สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครอบครัว 4.34 4.80 4.57 
5. ไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 4.02 4.60 4.31 

ภาพรวม 3.99 4.62 4.30 

 
จากตารางท่ี 4.4 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นผูเ้รียน

และสังคม จ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 5 ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัค่าเฉล่ียความ
คาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นผูเ้รียนและสังคมระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.30  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคาหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุด
การศึกษา ดา้นผูเ้รียนและสังคม เร่ือง สร้างความภาคภูมิใจให้กบัครอบครัวสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 
รองลงมา ไดรั้บการยอมรับทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.28 สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.27 และมีความกา้วหนา้
ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้มีคะแนนเฉล่ีย 4.07 

 
4.2.2 ด้านอาจารย์ 

จากขอ้มูลท่ีได้จากชุดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัสามารถสรุปคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บก่อนและส้ินสุดการศึกษาดา้นอาจารย ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ดา้นอาจารย ์
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 (N=46) 

 

ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านอาจารย์ 

1. อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ 

 

4.54 

 

0.56 

 

มาก 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.50 0.62 มาก 

3. อาจารยใ์หค้วามสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษา 4.46 0.62 มาก 

ภาพรวม 4.50 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงถึงระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นอาจารย ์จ าแนกเป็นรายขอ้

และภาพรวม จ านวน 3 ข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาด้าน
อาจารย ์อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา เร่ือง 
อาจารยใ์ห้ความสนใจและให้เวลากบันกัศึกษาสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.46 รองลงมา เร่ือง อาจารยมี์ความรู้
ความสามารถ มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 และเร่ืองอาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.50  

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้น
อาจารย ์

 (N=46) 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านอาจารย์ 

1. อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ 

 

4.85 

 

0.42 

 

มาก 
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 (N=46) 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.89 0.38 มาก 

3. อาจารยใ์หค้วามสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษา 4.89 0.38 มาก 

ภาพรวม 4.88 0.38 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงถึงระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นอาจารย ์จ าแนกเป็นรายขอ้และ
ภาพรวม จ านวน 3 ข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาด้านอาจารย์  
อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.88 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา              
ดา้นอาจารย ์เร่ือง อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และอาจารยใ์ห้ความสนใจและให้
เวลากบันกัศึกษาสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.89 และ เร่ือง อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 
ตามล าดบั  

ตารางที ่4.7 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นอาจารย ์
 

ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ระดบัความคาดหวงั 

ก่อน หลงั  
(เม่ือส้ินสุดการศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ 

ด้านอาจารย์ 
1. อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ 

 
4.54 

 
4.85 

 
4.69 

2. อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.50 4.89 4.70 
3. อาจารยใ์หค้วามสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษา 4.46 4.89 4.67 

ภาพรวม 4.50 4.88 4.86 

 
จากตารางท่ี 4.7 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นอาจารย ์

จ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 3 ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัค่าเฉล่ียความคาหวงัก่อน
และเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นดา้นอาจารยร์ะดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.86  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุด
การศึกษา ดา้นอาจารย ์เร่ืองอาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.70 
รองลงมา อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ มีคะแนนเฉล่ีย 4.69 อาจารยใ์หค้วามสนใจและให้เวลากบันกัศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
 

4.2.3 ด้านคณะและหลกัสูตร 

จากขอ้มูลท่ีได้จากชุดแบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัสามารถสรุปคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับก่อนและส้ินสุดการศึกษาด้านคณะและหลกัสูตร      
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ดา้นคณะและหลกัสูตร 

 (N=46) 

 

ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านคณะและหลกัสูตร 

1. หลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนสาขาวชิาท่ีเปิดสอนตรง
กบัความตอ้งการของตนเอง 

 

4.04 

 

0.76 

 

มาก 

2. หลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

3.74 0.77 มาก 

3. สาขาวชิาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 4.10 0.77 มาก 

4. รายวชิาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย 3.97 0.75 มาก 

5. หลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสานวชิาการใหม่ๆ 4.04 0.73 มาก 

6. เจา้หนา้ท่ีคณะใหบ้ริการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 4.19 0.78 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 แสดงถึงระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร จ าแนก
เป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 6 ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ดา้นคณะและหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.01 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา เร่ือง 
เจ้าหน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.19 รองลงมา เร่ือง 
สาขาวชิาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 เร่ือง หลกัสูตรและสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง และ เร่ือง หลักสูตรมีความทันสมัย 
ผสมผสานวชิาการใหม่ๆ เท่ากนั มีคะแนนเฉล่ีย 4.04 รายวชิาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย มีคะแนน
เฉล่ีย 3.97 และหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.74 

 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้น
คณะและหลกัสูตร 

 (N=46) 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านคณะและหลกัสูตร 

1. หลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนสาขาวชิาท่ีเปิด
สอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

 

4.54 

 

0.69 

 

มาก 

2. หลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

4.43 0.77 มาก 

3. สาขาวชิาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 

4.65 0.77 มาก 

4. รายวชิาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย 4.63 0.75 มาก 

5. หลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสานวชิาการใหม่ๆ 4.63 0.73 มาก 

6. เจา้หนา้ท่ีคณะใหบ้ริการอ านวยความสะดวกเป็น
อยา่งดี 

4.80 0.78 มาก 

ภาพรวม 4.61 0.61 มาก 
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จากตารางท่ี 4.9 แสดงถึงระดบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร จ าแนก
เป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 6 ขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส าเร็จการศึกษาดา้น
คณะและหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.61 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
เร่ือง เจา้หน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 รองลงมา เร่ือง 
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง มีคะแนนเฉล่ีย 4.65 และ เร่ือง รายวิชาเรียนใน
หลกัสูตรมีความหลากหลาย และหลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ เท่ากนั มีคะแนนเฉล่ีย 
4.63 หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.54 และหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 

 
ตารางที ่4.10 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ดา้นคณะและหลกัสูตร 

 

ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ระดบัความคาดหวงั 

ก่อน หลงั  
(เม่ือส้ินสุดการศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ 

ด้านคณะและหลกัสูตร 
1. หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรง

กบัความตอ้งการของตนเอง 

 
4.04 

 
4.54 

 
4.29 

2. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ี เปิดสอนเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.74 4.43 4.08 

3. สาขาวชิาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 4.10 4.65 4.37 
4. รายวชิาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย 
5. หลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสานวชิาการใหม่ๆ 
6. เจา้หนา้ท่ีคณะใหบ้ริการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 

3.97 
4.04 
4.19 

4.63 
4.63 
4.80 

4.30 
4.33 
4.49 

ภาพรวม 4.01 4.61 4.31 

 
จากตารางท่ี 4.10 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ด้าน 

คณะและหลกัสูตร จ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวม จ านวน 6 ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ี
ไดรั้บเม่ือส าเร็จการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
เร่ือง เจ้าหน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.49 รองลงมา  
เร่ือง สาขาวิชาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริง  มีคะแนนเฉล่ีย 4.37 หลกัสูตรมีความ
ทนัสมยั ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 รายวิชาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย มี
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คะแนนเฉล่ีย 4.30 หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.29 และหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.08 

 
4.2.4 ระดับความคาดหวงัและส่ิงทีนั่กศึกษาได้รับก่อนและส้ินสุดการศึกษาในภาพรวม 

 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา
ในภาพรวม 

 (N=46) 

 

ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา 

ระดบัความคาดหวงั 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ดา้นตนเองและสงัคม 3.99 0.68 มาก 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.50 0.59 มาก 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.01 0.64 มาก 

รวม 4.16 0.64 มาก 

 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อน
เขา้รับการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.16 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 
ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาทั้ง 3 ดา้นในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นอาจารยม์ากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 รองลงมาคือ ดา้นคณะ
และหลกัสูตร มีคะแนนเฉล่ีย 4.01 และดา้นผูเ้รียนและสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.99  
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาในภาพรวม 

 (N=46) 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ดา้นผูเ้รียนและสงัคม 4.62 0.57 มาก 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.88 0.38 มาก 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.61 0.61 มาก 

รวม 4.70 0.52 มาก 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.12 สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บ
เม่ือส้ินสุดการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.70 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดา้นในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิง
ท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นอาจารยม์ากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.88 รองลงมาคือ ดา้นผูเ้รียนและสังคม       
มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 และดา้นคณะและหลกัสูตร มีคะแนนเฉล่ีย 4.61  

 

ตารางที ่4.13 ตารางเปรีบบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษาในภาพรวม 
 

ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
ระดบัความคาดหวงั 

ก่อน หลงั  
(เม่ือส้ินสุดการศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ 

1. ดา้นผูเ้รียนและสงัคม 3.99 4.62 4.30 
2. ดา้นอาจารย ์ 4.50 4.88 4.69 
3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.01 4.61 4.31 

ภาพรวม 4.16 4.70 4.43 

 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 สรุปไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อน

และเม่ือส้ินสุดการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.43 หรับการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบั
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ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ดา้นในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนและ
เม่ือส้ินสุดการศึกษาด้านอาจารย์ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.69 รองลงมาคือ ด้านคณะและหลักสูตร  
มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 และผูเ้รียนและสังคม  มีคะแนนเฉล่ีย 4.30  
 

4.3  ส่วนที่  3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เน้ือหารายวิชา และการ
ประชาสัมพนัธ์) 

ส าหรับส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบ
แบสอบถาม จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตร ดา้นการเรียนการการสอน ดา้นเน้ือหารายวิชา และ
การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้วิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหาแล้วเรียบเรียงออกมาเป็นค่าความถ่ี            
ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

4.3.1 ดา้นหลกัสูตร 
1) ควรเปิดสอนหลกัสูตรให้เหมือนกนัทุกระดบั เช่น ปริญญาโทมีหลกัสูตรการเมืองและ

ยทุธศาสตร์การบริหาร ในระดบัปริญญาเอกกบัไม่มี 
2) ควรปรับหลกัสูตร หรือสาขาวิชา ให้มีความสอดคลอ้งกบัการขอต าแหน่งให้สูงข้ึนของ

หน่วยงานราชการ เช่น เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ไม่สามารถน าไปปรับคุณวฒิุใหสู้งข้ึนได ้ 
3) ควรเปิดสอนหลกัสูตรให้ครอบคลุม เช่น หลกัสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร 

 มีสอนในภาคปกติ และภาคพิเศษ ไม่มี 
4.3.2 ดา้นการเรียนการสอน 

1) การเรียนการสอนควรมุ้งเน้นการคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ และการใช้
นว ัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ เน่ืองจากเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการแข่งขันกับการ
เปล่ียนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานเพื่อ
ตนเอง และสังคม 

2) คณาจารยมี์ความหลากหลาย มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถมาก 
3) ควรเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง ไม่ใช่ฝึกฝนแต่เฉพาะทฤษฎี 

 

 4.3.3 ดา้นเน้ือหารายวชิา  
1) เน้ือหารายวิชาควรมีการบูรณาการระหวา่งการบริหารการพฒันาสังคมและการจดัการ 

การวิเคราะห์นโยบายและแผน กฎหมายทางสังคมต่างๆ  ภยัคุกคามวา่ดว้ยการพฒันา
การเมือง การบริหารโครงการและการประเมินผล การรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ตาม
หลกัธรรมภิบาล เน่ืองจากมีความส าคญัต่อสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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2) อยากให้คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รักษาคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเยี่ยมน้ีไวแ้ละ
พยายามพฒันาเน้ือหาการสอนใหท้นัสมยัอยูต่ลอด เพื่อไวส้อนแก่บณัฑิตรุ่นต่อ ๆ ไป 

  

4.3.4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
1) ควรประชาสัมพนัธ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มกบัส่ือทุกๆ ประเภท 
2) ควรไปประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ อยากเรียนแต่ไม่มีเวลาท่ีจะ

สืบคน้ขอ้มูลการสมคัรมากนกั เพราะตอ้งท างาน 

 4.4 การทดสอบสมมติฐาน    
 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาความคาดหวงัและส่ิงท่ีนักศึกษาหลกัสูตรการบริหารการพฒันา

สังคมไดรั้บก่อนและส้ินสุดการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์
และดา้นคณะและหลกัสูตร ซ่ึงไดก้ าหนดให้ตวัแปรตาม โดยท าการเปรียบเทียบกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอาย ุสถานภาพการท างาน สถาบนัการศึกษา ผลการศึกษา และ
ภูมิล าเนา โดยการใชค้่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมมติฐาน เม่ือพบความแตกต่าง
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ซ่ึงมีสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที ่1 นักศึกษาทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลทีต่่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่1.1 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั 

     (N=46) 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา ชาย หญิง t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1. ดา้นตนเองและสงัคม 3.91 0.60 4.02 0.71 -0.519 0.606 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.06 0.75 4.00 0.61 0.301 0.765 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.54 0.46 4.48 0.64 0.274 0.785 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา
เม่ือมีเพศแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาในดา้น
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ตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสูตรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05  

 

สมมติฐาน 1.2 นกัศึกษาท่ีมีท่ีมีช่วงอายตุ่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา ของนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกนั 

       (N=46) 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับ

การศึกษา 
ช่วงอายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
1. ดา้นตนเองและสงัคม < 31 ปี 

31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

13 
11 
12 
10 

4.41 
3.81 
3.68 
4.00 

0.66 
0.71 
0.67 
0.43 

3.14 0.035* 

2. ดา้นอาจารย ์ < 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

13 
11 
12 
10 

4.56 
4.63 
4.05 
4.80 

0.59 
0.50 
0.63 
0.32 

4.35 0.009** 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร < 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

13 
11 
12 
10 

4.38 
4.00 
3.56 
4.11 

0.51 
0.53 
0.55 
0.73 

4.05 0.013* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา 
เม่ือนักศึกษามีช่วงอายุแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับ
การศึกษาของนักศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย ์และด้านคณะและหลกัสูตร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิ LSD  

 

ตารางที่ 4.16 การทดสอบความแตกต่างของค่าแฉล่ียความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา         
ดา้นตนเองและสังคม เป็นรายคู่จ  าแนกตามช่วงอายดุว้ยวธีิ LSD 
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ช่วงอายุ < 31 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี > 41 ปี 

< 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

- 
-0.59* 
-0.73* 
-0.41 

 
- 

-0.13 
0.18 

 
 
-. 

0.31 

 
 
 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา
ดา้นตนเองและสังคม จ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 31 ปี มีความคาดหวงัก่อนเขา้รับ
การศึกษาดา้นตนเองและสังคม แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีอายุ 31-35 ปี และ 36-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยนกัศึกษามีช่วงอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา ดา้นตนเองและสังคม 
มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ31-35 ปี และ 36-40 ปี ส าหรับช่วงอายอ่ืุนไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.17 การทดสอบความแตกต่างของค่าแฉล่ียความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษาด้าน
อาจารย ์ เป็นรายคู่จ  าแนกตามช่วงอายดุว้ยวธีิ LSD 
 

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

< 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

- 
0.07 

-0.51* 
0.24 

 
- 

-0.58* 
0.16 

 
 
-. 

0.74* 

 
 
 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 
จากตารางท่ี 4.17  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา

เป็นรายคู่จ  าแนกตามช่วงอายุ พบว่า นักศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 36-40 ปี มีความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา                 
ดา้นอาจารย ์แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 31 ปี 31-35 ปี และมากกวา่ 41 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายอ่ืุน ไม่มีความแตกต่างกนัโดยนกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ36-40 ปี มี
ความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาด้านอาจารย์ น้อยกว่านักศึกษาท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 31 ปี 31-35 ปี และ
มากกวา่ 41 ปีข้ึน 

 
ตารางที่ 4.18  การทดสอบความแตกต่างของค่าแฉล่ียความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษาดา้น
คณะและหลกัสูตร  เป็นรายคู่จ  าแนกตามช่วงอายดุว้ยวธีิ LSD 
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ช่วงอายุ < 31 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี > 41 ปี 

< 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

- 
-0.38 

-0.83* 
-0.26 

 
- 

-0.44 
0.12 

 
 
- 

0.56* 

 
 
 
- 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา
เป็นรายคู่จ  าแนกตามช่วงอายุดา้นคณะและหลกัสูตร พบว่า นกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 36-40 ปี มีความคาดหวงั
ก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 31 ปี และมากกวา่ 41 ปี
ข้ึนไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนนักศึกษาท่ีมีช่วงอายุอ่ืน ไม่มีความแตกต่างกัน โดย
นกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ36-40 ปี  มีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี
มีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 31 ปี 31-35 ปี และมากกวา่ 41 ปีข้ึน 

 
สมมติฐานที่ 1.3 นักศึกษาท่ีมีสถานภาพการท างานท่ีแตกต่างกันจะมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับ

การศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษาท่ีมี
สถานภาพการท างานแตกต่างกนั 

      (N=46) 
ความคาดหวงั 

ก่อนเข้ารับการศึกษา 
สถานภาพ 
การท างาน 

จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 
(2 tailed) 

1. ดา้นตนเองและสงัคม ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

3.93 
3.96 
4.14 

0.75 
0.61 
0.62 

0.37 0.694 

2. ดา้นอาจารย ์ ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

4.59 
4.30 
4.48 

0.48 
0.62 
0.76 

0.94 0.400 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

4.05 
3.89 
4.15 

0.69 
0.51 
0.68 

0.43 0.653 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา

เม่ือมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนัมีความ
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คาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที ่1.4 นกัศึกษาท่ีจบสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา

แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษาท่ีจบ
สถาบนัการศึกษาแตกต่างกนั 

(N=46) 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา รัฐ เอกชน t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1.  ดา้นตนเองและสงัคม 3.92 0.70 4.32 0.45 -1.55 0.128 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.47 0.61 4.62 0.52 -0.65 0.517 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.00 0.64 4.06 0.65 -0.21 0.833 

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา

เม่ือจบสถาบนัการศึกษาแตกต่างกนั สามารถสรุปว่า นักศึกษาท่ีจบสถาบนัการศึกษาแตกต่างกนัมีความ
คาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 1.5 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา

แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

      (N=46) 
ความคาดหวงั 

ก่อนเข้ารับการศึกษา 
ผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
1. ดา้นตนเองและสงัคม นอ้ยกวา่ 2.51 

2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.09 
4.03 
3.84 

0.50 
0.75 
0.71 

0.49 0.616 
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      (N=46) 
ความคาดหวงั 

ก่อนเข้ารับการศึกษา 
ผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
2. ดา้นอาจารย ์ นอ้ยกวา่ 2.51 

2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.54 
4.39 
4.61 

0.52 
0.71 
0.43 

0.63 0.540 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร นอ้ยกวา่ 2.51 
2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.03 
3.97 
4.07 

0.69 
0.63 
0.66 

0.09 0.913 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา

เม่ือมีผลการศึกษาแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาแตกต่างกนัมีความคาดหวงัก่อนเขา้
รับการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสูตรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที ่1.6 นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั 

(N=46) 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดั t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1.  ดา้นตนเองและสงัคม 4.05 0.70 3.89 0.65 0.81 0.425 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.49 0.59 4.50 0.60 -0.08 0.934 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 3.92 0.66 4.14 0.60 -1.16 0.251 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษา

เม่ือมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั สามารถสรุปว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัมีความคาดหวงัก่อนเข้ารับ
การศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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สมมติฐานที ่2 นักศึกษาทีม่ีปัจจัยส่วนบุคคลทีต่่างกนัจะมีส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่2.1 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกนั 

     (N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา ชาย หญิง t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1. ดา้นตนเองและสงัคม 4.58 0.55 4.63 0.58 0.26 0.795 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.92 0.27 4.85 0.41 0.51 0.611 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.65 0.48 4.60 0.66 -0.24 0.810 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของ

นกัศึกษาเม่ือมีเพศแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา
ในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

 
สมมติฐาน 2.2 นกัศึกษาท่ีมีช่วงอายตุ่างกนัมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีช่วง
อายท่ีุแตกต่างกนั 

       (N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 
ช่วงอายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
1. ดา้นตนเองและสงัคม < 31 ปี 

31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

13 
11 
12 
10 

4.73 
4.67 
4.50 
4.54 

0.56 
0.37 
0.56 
0.78 

0.44 0.723 

2. ดา้นอาจารย ์ < 31 ปี 
31-35 ปี 

13 
11 

4.84 
5.00 

0.55 
0.00 

0.68 0.569 
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       (N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 
ช่วงอายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

12 
10 

4.77 
4.90 

0.38 
0.31 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร < 31 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
> 41 ปี 

13 
11 
12 
10 

4.75 
4.75 
4.38 
4.55 

0.53 
0.43 
0.69 
0.75 

1.01 0.395 

 

จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของ
นกัศึกษาเม่ือมีช่วงอายุแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุด
การศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 2.3 นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั มีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา

แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพ
การท างานท่ีแตกต่างกนั 

      (N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 
สถานภาพ 
การท างาน 

จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 
(2 tailed) 

1. ด้านตนเองและสังคม ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

4.70 
4.36 
4.69 

0.35 
0.82 
0.62 

1.46 0.243 

2. ดา้นอาจารย ์ ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

4.95 
4.84 
4.72 

0.20 
0.31 
0.64 

1.45 0.244 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร ขา้ราชการ 
เอกชน 
อ่ืนๆ 

24 
11 
11 

4.67 
4.40 
4.69 

0.48 
0.84 
0.61 

0.82 0.445 
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จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของ
นกัศึกษาเม่ือมีสถานภาพการท างานแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพการท างานแตกต่าง
กนัมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตร ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 2.4 นักศึกษาท่ีจบสถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา

แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนักศึกษาท่ีจบ
สถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

(N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา รัฐ เอกชน t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1.  ดา้นตนเองและสงัคม 4.62 0.55 4.57 0.69 0.23 0.820 

2.  ดา้นอาจารย ์ 4.85 0.41 5.00 0.00 -1.01 0.319 

3.  ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.62 0.59 4.56 0.74 0.26 0.789 

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของ

นกัศึกษาเม่ือจบสถาบนัการศึกษาแตกต่างกนั สามารถสรุปวา่ นกัศึกษาท่ีจบสถาบนัการศึกษาแตกต่างกนัมีส่ิงท่ี
ได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาในด้านตนเองและสังคม ด้านอาจารย ์และด้านคณะและหลกัสูตร ไม่แตกต่างกัน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

สมมติฐานที ่2.5 นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาของ
นกัศึกษาเม่ือมีผลการศึกษาแตกต่างกนั สามารถสรุปว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการศึกษาแตกต่างกนัมีส่ิงท่ีไดรั้บ
เม่ือส้ินสุดการศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

สมมติฐานที ่2.6 นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั มีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาท่ี
แตกต่างกนั 

 (N=46) 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดั t -statistic Sig. 

(2 tailed) ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 
1.  ดา้นตนเองและสงัคม 4.63 0.62 4.58 0.49 0.27 0.784 

2. ดา้นอาจารย ์ 4.91 0.38 4.82 0.37 0.77 0.441 

3. ดา้นคณะและหลกัสูตร 4.60 0.67 4.63 0.51 -0.14 0.886 

 
จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษา

เม่ือมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน สามารถสรุปว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุด
การศึกษาในดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

       (N=46) 
ส่ิงทีไ่ด้รับเม่ือส้ินสุด

การศึกษา 
ผลการศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F-statistic Sig. 

(2 tailed) 
1. ดา้นตนเองและสงัคม นอ้ยกวา่ 2.51 

2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.74 
4.68 
4.41 

0.38 
0.47 
0.77 

1.34 0.273 

2.  ดา้นอาจารย ์ นอ้ยกวา่ 2.51 
2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.90 
4.93 
4.76 

0.30 
0.22 
1.57 

0.93 0.401 

3.  ดา้นคณะและหลกัสูตร นอ้ยกวา่ 2.51 
2.51-3.00 
3.00 ข้ึนไป 

11 
21 
14 

4.80 
4.62 
4.45 

0.42 
0.59 
0.74 

1.02 0.369 



บทที ่5 
 

สรุปวเิคราะห์ อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา ของนกัศึกษา
ปริญญาโทหลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัก่อน
และเม่ือส้ินสุดการศึกษา และเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและส้ินสุดการศึกษาของนกัศึกษาหลกัสูตร
การบริหารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู ้วิจ ัยได้จัดท า
แบบสอบถามครอบคลุมตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการท างาน สถาบนัการศึกษา 
ผลการศึกษา และภูมิล าเนา ปัจจยัดา้นความคาดหวงัก่อนและส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา ต่อ
หลกัสูตรการพฒันาสังคม มีค าถามลกัษณะเป็นค าถามความคิดเห็นแบบ Rating Scale จ  านวน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านผูเ้รียนและสังคม 2) ด้านอาจารย ์และ 3) ด้านคณะและหลกัสูตร อีกทั้งสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นต่อดา้นหลกัสูตร  
การเรียนการสอน เน้ือหารายวิชา และการประชาสัมพนัธ์อยา่งไรบา้ง ส าหรับประชากรในการศึกษาเป็น
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24 จ านวน 46 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวธีิการหาค่าความถ่ี แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมิฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ส าหรับแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา แลว้เรียบ
เรียงออกมาเป็นค่าความถ่ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม 
(ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 26-40 ปี ท างานในภาคราชการเป็น
ส่วนมาก นกัศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาของรัฐ โดยมีผลการศึกษา
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.51-3.00 และมีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพมหานครมากท่ีสุด  

5.1.2 ความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา จ านวน 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านผูเ้รียนและสังคม ด้านอาจารย์ และด้านคณะและหลักสูตร ผูว้ิจยัพบว่า นักศึกษา 
ปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24  มีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับ
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การศึกษาทั้ ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคาดหวงัด้านอาจารย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ  
ดา้นคณะและหลกัสูตร และดา้นตนเองและสังคม  

ส าหรับส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุด
การศึกษาทั้ง 3 ดา้นในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา
ด้านอาจารย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านตนเองและสังคม และด้านคณะและหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถ
พิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1) ด้านตนเองและสังคม 
ความคาดหวงัก่อนเข้ารับการศึกษาด้านตนเองและสังคม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ

คาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาจ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวมในระดบัมาก โดยมีความคาดหวงั เร่ือง สร้าง
ความภาคภูมิใจใหก้บัครอบครัวสูงท่ีสุด รองลงมา เร่ืองไดรั้บการยอมรับทางสังคม มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มข้ึน สามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง และมีความก้าวหน้าในอาชีพ/
สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้ 

ส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นตนเองและสังคม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษาดา้นตนเองและสังคมจ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวมในระดบัมาก โดยมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษา เร่ืองสร้างความภาคภูมิใจให้กบัครอบครัวสูงท่ีสุด รองลงมา เร่ืองมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มข้ึน และสามารถน าความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง ไดรั้บการยอมรับทางสังคม และ
มีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้ 

2) ด้านอาจารย์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นอาจารย ์จ าแนกเป็นรายขอ้

และภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา เร่ืองอาจารยใ์หค้วามสนใจและให้
เวลากบันกัศึกษาสูง รองลงมา เร่ืองอาจารยมี์ความรู้ความสามารถ และเร่ืองอาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้  

ส าหรับส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาด้านอาจารย ์ เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามมีส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาด้านอาจารย ์เร่ืองอาจารยผ์ูส้อนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และอาจารยใ์ห้ความสนใจและให้เวลากบันกัศึกษาสูงท่ีสุด และ 
เร่ืองอาจารยมี์ความรู้ความสามารถ ตามล าดบั  

3) ด้านคณะและหลกัสูตร 
ความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวม 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีคณะใหบ้ริการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด รองลงมา เร่ืองสาขาวชิาท่ีเปิดสอน
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สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง เร่ืองหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบั
ความตอ้งการของตนเอง และ เร่ืองหลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสานวิชาการใหม่ ๆ รายวิชาเรียนใน
หลกัสูตรมีความหลากหลาย และหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  

ส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตร ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษาดา้นคณะและหลกัสูตรจ าแนกเป็นรายขอ้และภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดการศึกษา เร่ือง เจา้หนา้ท่ีคณะให้บริการอ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดีสูงท่ีสุด รองลงมา เร่ือง สาขาวิชาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน
จริง และ เร่ือง รายวิชาเรียนในหลกัสูตรมีความหลากหลาย และหลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสาน
วิชาการใหม่ ๆ หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 
และหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ด้านหลกัสูตร การเรียนการสอน เน้ือหารายวชิา และการประชาสัมพนัธ์) 
จากการศึกษาผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

ของผูต้อบแบสอบถาม จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตร ดา้นการเรียนการการสอน ดา้นเน้ือหา
รายวิชา และการประชาสัมพนัธ์ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหาแลว้เรียบเรียงออกมาเป็นค่าความถ่ี  ซ่ึงมีผลการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 

ด้านหลกัสูตร 
ควรเปิดสอนหลักสูตรให้เหมือนกันทุกระดับ เช่น ปริญญาโทมีหลักสูตรการเมืองและ

ยุทธศาสตร์การบริหาร ในระดบัปริญญาเอกกบัไม่มี รวมถึงควรค านึงถึงผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าอยู่
แลว้สามารถน าไปปรับคุณวฒิุใหสู้งข้ึนไดห้รือไม่ เช่น ส าเร็จการศึกษาไปแลว้ไม่สามารถปรับคุณวฒิุได ้

ด้านการเรียนการสอน 
คณาจารยมี์ความหลากหลาย มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถมาก โดยการเรียนการ

สอนควรมุง่เนน้การคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค ์และการใชน้วตักรรมทางสังคมใหม่ๆ เน่ืองจากเป็น
ส่ิงจ าเป็นมากในการแข่งขนักบัการเปล่ียนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การท างานเพื่อตนเอง และสังคม ควรเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานไดจ้ริงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

ด้านเน้ือหารายวชิา  
เ น้ือหารายวิชาควรมีการบูรณาการระหว่างการบริหารการพัฒนาสังคมและการจัดการ  

การวิเคราะห์นโยบายและแผน กฎหมายทางสังคมต่างๆ ภยัคุกคามวา่ดว้ยการพฒันาการเมือง การบริหาร
โครงการและการประเมินผล การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามหลักธรรมาภิบาล เน่ืองจากมี
ความส าคญัต่อสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานท่ีดีเยี่ยมน้ีไว้และ
พยายามพฒันาเน้ือหาการสอนใหท้นัสมยัอยูต่ลอด เพื่อไวส้อนแก่บณัฑิตรุ่นต่อ ๆ ไป 
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ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
1) ควรประชาสัมพนัธ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มกบัส่ือทุกๆ ประเภท 
2) ควรไปประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ อยากเรียนแต่ไม่มีเวลาท่ีจะสืบคน้

ขอ้มูลการสมคัรมากนกั เพราะตอ้งท างาน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือส้ินสุดการศึกษา: กรณีนกัศึกษาหลกัสูตร
การบริหารการพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์
และดา้นคณะและหลกัสูตร ผลการศึกษาพบวา่ โดยรวมนกัศึกษามีความคาดหวงัและส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุด
การศึกษาอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น โดยสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

5.2.1 ด้านตนเองและสังคม 
จากการศึกษา พบว่า นกัศึกษามีระดบัความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาดา้นตนเองและสังคม 

จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวมในระดับมาก โดยมีความคาดหวงั เร่ือง สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ครอบครัวสูงท่ีสุด รองลงมา เร่ืองไดรั้บการยอมรับทางสังคม มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน สามารถน า
ความรู้ไปพฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง และมีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถเป็นผูบ้ริหารได ้
ซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิดเก่ียวกบัเพื่อนมนุษยห์รือสังคมมนุษย ์ของ Bogardus (บา้นจอมยุทธ, 2561: 
ออนไลน์) โดยเป็นความคิดเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนมนุษยด์้วยกนั ระหว่างมนุษยก์บั
สังคม ภาระหน้าท่ีความผูกพนัท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองครอบครัว เศรษฐกิจ 
การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง และสอดคล้องแนวคิดของโรเจอร์ (ศศิวิมล เส้นสาย, 2016)  เร่ือง  
การยอมรับตนเอง บุคคลจะเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเองจากการท่ีเขารับรู้วา่ผูอ่ื้นแสดงการยอมรับในตวัเขา
หรือไม่อย่างไร โดยไม่ค  านึงถึง ความต้องการของตนเอง แต่จะเอาค่านิยมของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตัวเขา  
เป็นเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมของตนว่า ดีเลว ท าให้เขาแสดงพฤติกรรรมเพื่อให้สนองความ
ต้องการของผูอ่ื้น และให้ผูอ่ื้นยอมรับมากกว่าการค านึงถึงความพึงพอใจของตน ท าให้เขารับเอา 
(Interject) ค่านิยมผูอ่ื้นเขา้มาไวใ้นตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผลการศึกษาของความคาดหวงัก่อนการศึกษา
ด้านตนเองและสังคม นักศึกษาจะค านึงถึงครอบครัว สังคม และตนเอง ตามล าดับสอดคล้องกับผล
การศึกษาส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษา นักศึกษามีส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาเร่ืองสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบัครอบครัวสูงท่ีสุด รองลงมา เร่ืองมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนสามารถน าความรู้ไป
พฒันาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง ไดรั้บการยอมรับทางสังคม และมีความกา้วหนา้ในอาชีพ/สามารถ
เป็นผูบ้ริหารได ้เช่นเดียวกนั 

 

https://plus.google.com/116581210689647300806
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5.2.2 ด้านอาจารย์ 
จากการศึกษาความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาของนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารการพฒันา

สังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 24 ตามปัจจยัความคาดหวงัท่ีมีต่อหลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม จ านวน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตนเองและสังคม ดา้นอาจารย ์และดา้นคณะและหลกัสูตร พบวา่ โดยรวมนกัศึกษามีความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น โดยนกัศึกษามีความคาดหวงัดา้นอาจารยม์ากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่า นกัศึกษามีความคาดหวงัก่อนการศึกษาด้านอาจารย ์คือ อาจารยใ์ห้ความ
สนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษาสูง อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ และอาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สัจจา โสภา (2556) ท่ีศึกษาความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจนักเรียนต่อการบริการท่ีศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ พบว่า 
นกัเรียนมีความคาดหวงัดา้นบุคลากร (อาจารย)์ มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รมิดา คงเขต
วณิช (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนวิชาการบญัชีการเงินของมหาวิทยาลยัศรีปทุม พบวา่ นกัศึกษามีความคาดหวงัต่อการเรียน
การสอนรายวิชาการบญัชีการเงิน มหาวิทยาลยัศรีปทุมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศึกษามีความ
คาดหวงัต่อการจดัการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะหลกัสูตรการบริหารการพฒันา
สังคม เป็นหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ประกอบกบัเป็นนกัศึกษาภาคพิเศษ จึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
ท างาน และอาจมีเวลาไม่มากนกัเน่ืองจากตอ้งแบ่งเวลางานมาเรียนหนงัสือ จึงมีความคาดหวงัวา่อาจารย์
จะมีความรู้ความสามารถและมีเวลาใหค้  าปรึกษาท่ีเพียงพอ ท่ีจะแนะน าเร่ืองการเรียนและการท างานได ้  

 5.2.3 ด้านคณะและหลกัสูตร 
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษาด้านคณะและหลกัสูตร ใน

ระดบัมาก โดยมีความคาดหวงัก่อนเขา้รับการศึกษา เร่ือง เจา้หน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวก
เป็นอย่างดีมากท่ีสุด รองลงมาเร่ืองสาขาวิชาท่ีเปิดสอนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบติังานจริง  ส าหรับ
เร่ืองท่ีนกัศึกษามีความคาดหวงัไม่มากนกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรและสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง หลกัสูตรมีความทนัสมยั ผสมผสาน
วิชาการใหม่ๆ รายวิชาเรียน ในหลกัสูตรมีความหลากหลาย และหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาส่ิงท่ีนักศึกษาได้รับเม่ือส้ินสุดการศึกษาใน
ภาพรวม ทั้ ง 3 ด้าน พบว่า นักศึกษามีระดับส่ิงท่ีได้รับเม่ือส้ินสุด การศึกษา ด้านอาจารย์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านตนเองและสังคม  และด้านคณะและหลักสูตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นักศึกษาจะให้
ความส าคญัในเน้ือหาดา้นคณะและหลกัสูตรนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอาจารย ์และดา้นตนเองและ
สังคม เน่ืองจากเร่ืองหลกัสูตรถูกก าหนดโดยอาจารยผ์ูส้อนและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท่ีนกัศึกษา
ไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้การก าหนดเน้ือหาในหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญหรือผู ้
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ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาหรือเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Marsh, 2004 (อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 
2560) ท่ีได้ระบุว่าหลกัสูตรอาจจะก าหนดข้ึนโดยนโยบายของรัฐหรือครูผูส้อนก็ได ้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน สามารถตอบสนองความแตกต่างและหลากหลายของผูเ้รียน รูปแบบการ
เรียนรู้ รวมไปถึงหลักสูตรต้องสะท้อนส่ิงท่ีเรียนไปยงัสภาพบริบทของสังคมท่ีผูเ้รียนอาศัย และ 
Bauchamp, 1961: 36 (อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2560)  ท่ีระบุวา่โรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการศึกษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนตามแนวทางท่ีเป็นไปตามสภาพบริบททางสังคมและวฒันธรรมของผูเ้รียน  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ผูเ้ขียนมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษา: กรณีนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม รวมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบสอบถาม เพื่อการปรับปรุง หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  และการ
พฒันาระบบการจดัการเรียนสอน ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ควรพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัตนเอง และ
สังคมได ้หลกัสูตรภาคพิเศษควรมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรภาคปกติ เช่น ภาคปกติ มีการจดัการเรียน
การสอน จ านวน 2 หลกัสูตร คือ 1) หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม และ  2) หลกัสูตรการเมืองและ
ยทุธศาสตร์การบริหาร ดงันั้นภาคพิเศษ ก็ควรจะมี จ  านวน 2 หลกัสูตรเช่นกนั ทั้งน้ีนกัศึกษาของคณะส่วน
ใหญ่เป็นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการเรียนการ
สอนระหวา่งหลกัสูตร และสามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีน่าสนใจของหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัได ้อีกทั้งเป็น
การบูรณาการองคค์วามรู้ร่วมกนั เน่ืองจากปัจจุบนัวิชาความรู้เป็นสหวทิยาการ ซ่ึงตอ้งมีการบูรณาการใช้
ขอ้มูลร่วมกนั เช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรการจดัการเรียนระดบัปริญญาเอกท่ีมีจ านวนเพียง 1 หลกัสูตร คือ 
หลักสูตรการบริหารการพฒันาสังคม ควรมีเพิ่มอีก จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงจะท าให้มีบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปมีความรู้รอบดา้นสามารถน าไปใช้
พฒันาประเทศสอดคลอ้งวิสัยทศัน์ของสถาบนั คือ “สถาบนัชั้นน าแห่งชาติท่ีสร้างผูน้ าและองคค์วามรู้ใน
ระดบัสากล เพื่อการเปล่ียนแปลง” 
  2) ควรเนน้การจดัการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง โดยให้
นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานในภาคสนาม เช่น การลงพื้นท่ีเพื่อจดัเก็บขอ้มูลการวิจยั รวมถึงการใช้โปรแกรม 
SPSS หรือ โปรแกรม Lisrel ในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าอยา่งจริงจงั เป็นตน้ 
 3) การก าหนดเน้ือหาในหลกัสูตร หรือสาขาวชิาท่ีเปิดสอนควรค านึงถึงอายขุองนกัศึกษา
ดว้ย ซ่ึงอายอุาจจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน เช่น นกัศึกษาท่ีมีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี อาจจะ
มีต าแหน่งงานระดบัหวัหนา้หรือผูบ้ริหารระดบัตน้ในองคก์ร อายุ 41 ปี ข้ึนไป อาจจะมีต าแหน่งงานเป็น
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ผูบ้ริหารระดบักลางหรือระดบัสูงในองคก์ร ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความคาดหวงั
แตกต่างกนั แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้่าเป็นเพราะเหตุใด เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมเน้ือหา
ดงักล่าวเน่ืองจากไม่มีตวัแปรอายงุาน หรือต าแหน่งงาน    
 4) ควรส่งเสริมและรักษาจุดแข็งดา้นคุณลกัษณะของบุคลากรคณะโดยตวัอยา่งขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากงานวิจยั คือ อาจารยใ์ห้ความสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษาสูง อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ และ
อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เจา้หน้าท่ีคณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็น
อยา่งดี ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของคณะท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาต่อในคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดอ้ม และมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงเป็นหวัขอ้อนัดบัตน้ ๆ ของการศึกษา 

5) การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ควรประชาสัมพนัธ์จุดแข็งของ
คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเฉพาะเจาะจงในดา้นความสามารถและความรู้ความช านาญของ
คณาจารยท่ี์มีผลงานวิจยัและโครงการท่ีโดดเด่นในด้านยุทธศาสตร์การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย 
การประเมิน การวิจยั การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีส าคญั ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ ซ่ึงจะ
สามารถดึงดูดผูท่ี้มีศกัยภาพเขา้มาศึกษาต่อในหลกัสูตรของคณะได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีว่า 
นกัศึกษามีความคาดหวงัวา่เม่ือจบการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มแลว้จะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กบัครอบครัว และไดรั้บการยอมรับทางสังคม ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
การจดัการเรียนการสอนควรประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือท่ีทนัสมยั ได้แก่ ส่ือ Social Media เช่น Website, 
Facebook, Instagram, Twitter เป็นตน้ และประชาสัมพนัธ์ใหห้ลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่  

5.1) ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) เช่น ต ารา วารสาร แผน่พบั ป้ายโฆษณา เอกสารแจก 
รายงานประจ าปี ของท่ีระลึก เป็นตน้ 

5.2) ส่ือบุคคล (Personal Media) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม การให้
สัมภาษณ์ การสัมมนา การฝึกอบรม เป็นตน้  

5.3) ส่ือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการวิจัย การประชุมวิชาการ/สัมมนาออกบูธ 
กิจกรรมคณะ/หลกัสูตร การประกวดแข่งขนั งานคืนสู่เหยา้ การเปิดให้เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัโดย
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร คณาจารย/์บณัฑิตท่ีโดดเด่น จุดแข็งของหลกัสูตร โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นตน้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 ควรมีการปรับปรุงเคร่ืองมือในการศึกษาใหม่ให้มีความคมชัด สามารถเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ข้อค าถามยงัขาดความชัดเจน ทั้งน้ี อาจจะเพิ่มข้อค าถามโดยการ
สัมภาษณ์นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยก็จะท าให้เคร่ืองมือสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและจะท าให้ไดป้ระโยชน์
จาการศึกษามากยิง่ข้ึน 
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 5.4.2 ควรศึกษาขอ้มูลของนกัศึกษารุ่นต่าง ๆ ของคณะอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลมาใชใ้น
การวางแผนก าหนดนโยบายและปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

5.5 ข้อเสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน (R2R) 

 ตารางท่ี 5.1 ขอ้เสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน (R2R) 
ผลการศึกษา ข้อเสอนแนะ วธีิการด าเนินการ วธีิการประเมิน

ประสิทธิผล 
1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความคาดหวงัก่อนและ
เม่ือส้ินสุดการศึกษา: 
กรณีนกัศึกษาหลกัสูตร
การบริหารการพฒันา
สังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 
24 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นตนเองและสังคม 
ดา้นอาจารย ์และดา้น
คณะและหลกัสูตร ผล
การศึกษาพบวา่ โดยรวม
นกัศึกษามีความคาดหวงั
ก่อนและส่ิงท่ีไดรั้บเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีระดบั
ความคาดหวงัดา้น
อาจารยม์ากท่ีสุด 
2. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
เช่น  
- ควรเปิดสอนหลกัสูตร
การเมืองและยทุธศาสตร์
การบริหารในระดบั
ปริญญาเอก 

1. คณะพฒันาสังคมฯ ควรมีหลกัสูตรใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรภาคปกติเช่น 
ภาคปกติ มีการจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 2 หลกัสูตร คือ  
1) หลกัสูตรการบริหารการพฒันาสังคม  
2) หลกัสูตรการเมืองและยทุธศาสตร์การ
บริหาร ดงันั้น ภาคพิเศษ ก็ควรจะมี จ  านวน 
2 หลกัสูตรเช่นกนั 
2. คณะควรเนน้การจดัการเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
3. การก าหนดเน้ือหาในหลกัสูตร หรือ
สาขาวชิาท่ีเปิดสอนควรค านึงถึงอายขุอง
นกัศึกษาดว้ย ซ่ึงอายอุาจจะมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน 
4. ควรส่งเสริมและรักษาจุดแขง็ดา้น
คุณลกัษณะของบุคลากร ของคณะโดย
ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยั คือ อาจารย์
ใหค้วามสนใจและใหเ้วลากบันกัศึกษาสูง 
อาจารยมี์ความรู้ความสามารถ และอาจารย์
ผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ เจา้หนา้ท่ีคณะใหบ้ริการอ านวย
ความสะดวกเป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของ
คณะท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาต่อใน
คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดอ้ม และมี

1. คณะก าหนดแผน/
กิจกรรมการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท า
หลกัสูตรและการ
ประชาสัมพนัธ์ 
2. กลุ่มงานการศึกษา
และคณะกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก
ประจ าคณะด าเนินการ
ตามกิจกรรมท่ีได้
ก าหนดไว ้
3. ติดตามและ
ประเมินผลตามแผน/
กิจกรรมท่ีไดก้ าหนด
ไว ้

ประเมินผลของ
แผน/กิจกรรม
ของคณะ (บรรลุ/
ไม่บรรลุ) เป็นไป
ตามแผน/
กิจกรรมหรือไม่ 
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ผลการศึกษา ข้อเสอนแนะ วธีิการด าเนินการ วธีิการประเมิน
ประสิทธิผล 

- ควรเปิดสอนหลกัสูตร
การเมืองและยทุธศาสตร์
การบริหาร ในระดบั
ปริญญาโท ภาคพิเศษษ 
 - ควรเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถปฏิบติังานได้
จริง ไม่ใช่ฝึกฝนแต่
เฉพาะทฤษฎี 
- ควรประชาสัมพนัธ์
คณะพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัส่ือทุกๆ 
ประเภท 
- ควรประชาสัมพนัธ์
คณะพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัส่ือทุกๆ 
ประเภท 

ความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงเป็นหวัขอ้
อนัดบัตน้ ๆ ของการศึกษา 
5. การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอน ควประชาสัมพนัธ์จุดแขง็
ของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
อยา่งเฉพาะเจาะจงในดา้นความสามารถ
และความรู้ความช านาญของคณาจารย ์

 

 
ก าหนดวธีิการด าเนินการเพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
 1. คณะก าหนดแผนงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ และความต้องการของ
นกัศึกษาบรรจุในแผน/กิจกรรม  
 2. กลุ่มงานการศึกษา และคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกประจ าคณะฯ ด าเนินการตาม
กิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. ติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้
วธีิการประเมินประสิทธิผลการด าเนินการตามแผนงาน 

ประเมินผลของแผน/กิจกรรมของคณะ (บรรลุ/ไม่บรรลุ) เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
หน่วยงานทีจ่ะน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการศึกษา คณะพฒันาสังคมฯ สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการก าหนดแนวทางการจดัท า
กิจกรรมใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา และเป็นประโยชน์สูงสุดของสถาบนั 
 



- 79 - 

แผนงานด าเนินการ 
ตารางท่ี 5.2 แผนงานด าเนินการเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ (R2R) 
 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. น าผลการศึกษามา
จัดท าแผน/โครงการ
กจิกรรม 

ปี 2559 - 2560 - กลุ่มงานการศึกษา/ท่ีประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก/ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร 

2. อนุมัติแผน/โครงการ
กจิกรรม โดยก าหนด
แผน/กิจกรรมโครงการ
เสนอต่อท่ีประชุมท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่ออนุมติัการ
ด าเนินการด าเนินการ 

ปี 2559 - 2560 - กลุ่มงานการศึกษา/ท่ีประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก/ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร/ท่ีประชุมอาจารย์
ประจ าคณะ 

3. ด าเนินการตามแผน/
โครงการกจิกรรม 
 - ดา้นการจดัท าหลกัสูตร 
 - ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 - ดา้นการพฒันาอาจารย ์

ปี 2559 - 2560 - กลุ่มงานการศึกษา/
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก/คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร 

4. ติดตามประเมินผล 
- ดา้นการจดัท าหลกัสูตร 
 - ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 - ดา้นการพฒันาอาจารย ์

ปี 2559 - 2560 - กลุ่มงานการศึกษา/
คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก/คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตร 
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แบบสอบถาม 

งานปฐมนิเทศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายส าคัญของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับตามความคาดหวังต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน อาจารย์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน  

 1) เพศ   ชาย   หญิง 
 2) อาย ุ   20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  36-40 ปี  41 ปีข้ึนไป 

3) ระดับ   ปริญญาโท    หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและสิ่งท่ีนักศึกษาได้รับ 

 
ความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลักสูตรการพัฒนาสังคม 

ระดับความคาดหวัง ก่อน การศึกษา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านผู้เรียนและสังคม      

1 มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น      
2 มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็นผู้บริหารได้      
3 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง      
4 สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว      
5 ได้รับการยอมรับทางสังคม      

ด้านอาจารย์      
6 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ      
7 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
8 อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา      

ด้านคณะและหลักสูตร      
9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง      
10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      
11 สาขาวิชาที่เปิดสอนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง      
12 รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย      
13 หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ      
14 เจ้าหน้าที่คณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสูตร  การเรียนการสอน  เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์) 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... .................... 
.................................................................. ............................................................................................................................. ......... 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่ให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถาม 

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายส าคัญของแบบสอบถามนี้ เพ่ือศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับตามความคาดหวังต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน อาจารย์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน  

 1) เพศ   ชาย   หญิง 
 2) อาย ุ   20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  36-40 ปี  41 ปีข้ึนไป 

3) ระดับ   ปริญญาโท    หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและสิ่งท่ีนักศึกษาได้รับ 

 
ความคาดหวังและสิ่งที่ผู้เรียนได้รับต่อหลักสูตรการพัฒนาสังคม 

ระดับความคาดหวัง สิ้นสุด การศึกษา 
มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านผู้เรียนและสังคม      

1 มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น      
2 มีความก้าวหน้าในอาชีพ/สามารถเป็นผู้บริหารได้      
3 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานของตนเอง      
4 สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว      
5 ได้รับการยอมรับทางสังคม      

ด้านอาจารย์      
6 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ      
7 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
8 อาจารย์ให้ความสนใจและให้เวลากับนักศึกษา      

ด้านคณะและหลักสูตร      
9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของตนเอง      
10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      
11 สาขาวิชาที่เปิดสอนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง      
12 รายวิชาเรียนในหลักสูตรมีความหลากหลาย      
13 หลักสูตรมีความทันสมัย ผสมผสานวิชาการใหม่ๆ      
14 เจ้าหน้าที่คณะให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ด้านหลักสูตร  การเรียนการสอน  เนื้อหารายวิชา และการประชาสัมพันธ์) 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... .................... 
.................................................................. ............................................................................................................................. ......... 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที่ให้ความร่วมมือ 


