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การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถปุระสงค ์คือ (1) เพ่ือศกึษา

ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (2) 
เพ่ือพฒันาหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ (3) เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน า
หลักสูตรไปใช้ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย คือ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและหลกัสตูรฉบบัรา่ง สถิติท่ี
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ PNI Modified ผลการวิจยัพบว่า (1) ความตอ้งการจ าเป็นเม่ือจดั
อนัดบั 3 ดา้นสูงสุด ไดแ้ก่ อันดบัท่ี 1 ดา้นทกัษะเฉพาะทางพลศึกษาและนนัทนาการ PNI Modified= 0.83 อนัดบัท่ี 2 ดา้น
ความรู ้PNI Modified = 0.26 และอนัดบัท่ี 3 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ PNI Modified = 0.25 
และรายวชิา 5 อนัดบัสูงสดุ ไดแ้ก่ รายวชิาประวตั ิปรชัญาพลศกึษาและนนัทนาการ PNI Modified = 1.18 รายวชิาหลกัสตูร
และการสอนพลศึกษา  PNI Modified = 0.67 รายวิชาภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและนันทนาการ  PNI Modified = 
0.23  รายวิชาหลักและวิธีการสอนว่ายน า้  การช่วยคนตกน า้ PNI Modified = 0.18  และรายวิชาหลักและวิชาการสอน
วอลเลย์บอล PNI Modified = 0.16 ตามล าดับ (2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
จ าแนกรายละเอียดออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไป ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร ปรชัญาของหลักสูตร วตัถุประสงคข์องหลักสูตร 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร และหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์าร
สอนและการประเมินผล ค าอธิบายรายวิชา และแผนผงัแสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่
รายวชิา (3) คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสูตรไปใช ้ เท่ากบั 2.63 
(S = 0.43) ถือวา่มีความเหมาะสมมากและความเป็นไปไดข้องรายวชิามีระดบัมากถงึมากท่ีสุด มีคา่ระหวา่ง 3.60 – 5 

 
ค าส าคญั : การพฒันาหลกัสตูร, สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 
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This research and development study aims to study the following: (1) to study the needs and 

guidelines for the development of the Bachelor of Education in the Physical Education and Recreation 
program; (2) to development of the Bachelor’s degree in Physical Education and Recreation; and (3) to 
assess the feasibility of the implement. The stakeholders of this research were employers, graduates, 
lecturers/curriculum lecturers, and experts. The tools used in this research were a needs assessment 
questionnaire, a semi-structured interview, and draft of the curriculum. The data was analyzed by mean, 
standard deviation and PNI Modified The results revealed the following: (1) the three highest ranked needs were 
specific physical education and recreation skills in PNI Modified= 0.83, knowledge PNI Modified = 0.26 and the 
related skills between person and responsibility PNI Modified = 0.25. The five highest ranked subjects were 
History and Philosophy of Physical Education and Recreation PNI Modified = 1.18, Curriculum and Teaching in 
Physical Education PNI Modified = 0.67, English for Physical Education and Recreation PNI Modified = 0.23, 
Methods of Teaching Swimming, Life-Saving, Water Safety PNI Modified = 0.18, and Methods of Teaching 
Volleyball PNI Modified = 0.16; (2) the Bachelor of Education in the Physical Education and Recreation program 
can be classified into four categories: (2.1) general information, including the name of curriculum, degree 
name and major name, the courses included in the major and credits throughout the program; (2.2) the 
curriculum has specific information, including curriculum philosophy and the purposes of the curriculum; 
(2.3) an education delivery system, including curriculum structure and operations; (2.4) the results of 
learning including teaching strategies and evaluation, course descriptions, a chart on the distribution of 
responsibilities for academic results from the curriculum to the courses; (3) the mean and standard deviation 
of the feasibility assessment results in order to implement the program were 2.63 (S = 0.43) and showed that 
the program was very appropriate and the possibility of course was at the highest level at 3.60-5. 
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บุษย  ์พ่ีสาว หลานสาว และรองศาสตราจารยว์ัฒนา สุทธิพันธุ์ ท่ีเป็นก าลังใจดว้ยดีมาโดยตลอด 
คณุค่าและประโยชนอ์นัพึงจะมีจากปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบและอุทิศแด่ผูมี้พระคณุทุก
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษาเป็นสิ่งท่ีช่วยในการพฒันาใหบุ้คคลทุกช่วงวยัไดมี้ความเจริญงอกงามในทุก

ด้านของผู้เรียน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะในการประกอบสมัมาชีพ ตลอดจนการด ารงชีวิตอยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ ซึ่ง
น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ ์และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้เท่า
เทียมในระดบันานาชาติท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ดงันัน้การสรา้งผูเ้รียนท่ีมี
คณุภาพ ใหมี้ทกัษะ และความสามารถเป็นสิ่งท่ีช่วยในการพฒันาก าลงัคนทางการศกึษาในระดบั
การอุดมศึกษา จึงเป็นการผลิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งในเชิงของปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
นอกจากจะเป็นการสรา้งบคุลากรท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาประเทศแลว้ ยงัเป็นการ
สรา้งทรพัยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ทา่มกลางสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขา้สูยุ่คในศตวรรษท่ี 21 บทบาทของสถาบนัระดบัอดุมศกึษา 
โดยท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รในการผลิตและพฒันาก าลงัส าคญัของบคุคล ซึ่งเป็นการวางแนวทางเพ่ือ
เป็นรากฐานของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยการผลิต และพฒันาใหทุ้กคนในทุกช่วงวยัได้
พฒันาตนเองโดยการสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู ้และแหล่งทรพัยากร ท่ีสามารถพฒันาในทกุท่ี ทกุ
เวลา ตลอดจนการสรา้งสิ่งแวดลอ้มใหเ้อือ้อ านวยตอ่การพฒันาองคค์วามรู ้รวมถึงการแลกเปล่ียน
เรียนรูร้ว่มกนั ใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ ทัง้นีส้อดคลอ้งกบั (คณะกรรม
มาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส  านักกรรมมาธิการ 3 ส  านักงาน
เลขาธิการวฒุิสภาพ, 2560) ท่ีไดก้ลา่ววา่ หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละ
เสมือนเป็นแผนแม่บทของการศกึษา และเป็นแก่นส าคญัในการวางแนวทางการจดัการศกึษา เป็น
ตวัก าหนดทิศทางของการศึกษาในการใหค้วามรู ้การเสริมสรา้งเจตคติซึ่งในการฝึกอบรมดา้นตา่ง  
ๆ  เพ่ื อให้ผู้ เรียน เกิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างรอบด้าน  โดยเฉพาะใน
ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนยัง
ช่วยพฒันาประเทศชาติ ใหมี้ความเจริญเป็น “ประเทศไทย 4.0” กา้วหนา้ในทุกดา้น และเป็นไป
ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้ทกุประการ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดร้ะบุภาพของการ
อดุมศกึษาไทยในอนาคตไวอ้ย่างชดัเจนว่า “ตอ้งลดการขยายตวัอย่างไม่มีจดุสิน้สุด เนน้คณุภาพ 
อุดมศึกษาตอ้งเพิ่มบทบาทดา้นการเพิ่มผลิตภาพ เศรษฐกิจของกลุ่มวัยท างาน เนน้การศึกษา
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ตอ่เน่ืองเพ่ือการรองรบัการเปล่ียนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ ดงันัน้สาระของหลกัสูตรทาง
วิชาการและทางทางวิชาชีพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมุ่งพฒันาบคุคลใหมี้ความสมดลุ ทัง้ทางดา้น
ความรู ้ทางความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความส านึกรบัผิดชอบในสงัคม ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2545) และยัง
สอดคล้องกับประกาศการทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีระบุว่า “บัณฑิต
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญในศาสตรเ์ฉพาะทางเฉพาะสาขาของตน สามารถ
เรียนรู ้สรา้งและประยุกตใ์ช้ความรูเ้พ่ือพัฒนาตนเองและถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้ได้รบัอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตัิงานและสรา้งงานนัน้ๆ เพ่ือพฒันาสงัคมรวมถึงใหส้ามารถแข่งขนัใน
ระดบัต่างๆ และระดบัสากลไดต้ลอดจนมีจิตส านึกในการด ารงชีวิตและปฏิบตัิหนา้ท่ีตามความ
รบัผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ทัง้นีต้อ้งมีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกับความตอ้งการไดอ้ย่างหลากหลายของผูป้ระกอบการทัง้กลุ่มสถาบนัและ
สงัคม โดยใหค้วามส าคญักับการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้การเรียนรูแ้ละการสรา้ง
งานดว้ยตนเองตามสภาพจริง” จึงกล่าวไดว้่า การจดัการศกึษาในระดบัปริญญาตรี มุ่งเสริมสรา้ง
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาวิชาตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นทางวิชาการและทางวิชาชีพ
ซึ่งตรงกบัความตอ้งการของสงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันัน้ การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาควร
ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถท่ีหลากหลาย มีคณุลกัษณะท่ีส าคญั คือ ความรูท่ี้หลากหลายใน
สาขาวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู ้และความสามารถรอบ
ด้าน  และสามารถ ท่ี จประ เมิ นตัดสิ น ใจใน เรื่ อ งต่ าง  ๆ   ได้อย่ าง ดี และเหมาะสม  ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ควรน าศาสตรท์ั้งทางด้านวิชาการ และศาสตรท์างด้านวิชาชีพมา
ประยุกต์ และจัดกระบวนการเรียนการสอนเข้าด้วยกันให้สอดคล้องเช่ือมโยงกันในความ
หลากหลายของวิชาชีพท่ีเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีไดก้ าหนดไว้ อย่างไรก็ตามใน
ระดับอุดมศึกษานั้น ยังรวมถึงการจัดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนด้วย แต่ทั้งนี ้
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งในการเช่ือมโยงและเตรียมนกัเรียน ใหเ้ขา้
สู่การศึกษาระดบัอุดมศึกษาควรเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีกระบวนการคิดการแสวงหา
ความรู ้และแกไ้ขปัญหาหรือท่ีเรียกวา่ หลกัสตูรชา่งคดิ “Thinking curriculum” 

หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษา หรือจัด
หลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้มาตรฐาน ผลการเรียนรู ้(outcome-based education, OBE) ของผูเ้รียน และใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสตูร ใหมี้มาตรฐานและมีคณุภาพ ซึ่งไดก้ าหนดผลการ
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เรียนรู ้5 ดา้น คือ (1) ดา้นคณุธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้น
ทกัษะ ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้หลกัสูตรวิชาชีพตอ้งมี ดา้นท่ี (6) ทกัษะพิสยั
เพ่ือแสดงสมรรถนะของผูเ้รียน ดว้ยและตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาคณุภาพบุคคล พบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวยั ท่ียังส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิตตัง้แต่พฒันาการไม่สมวยัในเด็กปฐมวยั ผลลพัธท์างการศึกษาของ
เด็กวยัเรียนคอ่นขา้งต ่า การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของ แรงงานไม่ตรงกบัตลาดแรงงาน ขณะท่ี
ผูส้งูอายมีุปัญหาสขุภาพ และมีแนวโนม้อยูค่นเดียวสงูขึน้ ครอบครวัยงัมีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะใหเ้ด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเล่ือนไหลของ
วฒันธรรมตา่งชาติท่ีเขา้มามีบทบาทในส าคญัผ่านสงัคมยคุดจิิทลั ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไมน่อ้ย
ยงัไม่สามารถคดักรอง และเลือกรบัวฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตคา่นิยม ทศันคต ิ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพฒันาคน ใหมี้ความสมบรูณ ์ท่ีตอ้งพฒันาใหมี้สขุภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะทาง
สมอง ทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะชีวิต เพ่ือใหเ้ติบโตอย่างมีคณุภาพ ควบคูก่บัการพฒันาคนไทย
ในทกุชว่งวยัใหเ้ป็นคนดี มีสขุภาวะท่ีดี มีคณุธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินยั มีจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคม
ส่วนรวม มีทกัษะความรู ้และ ความสามารถปรบัตวัเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็ว 
บนพืน้ฐานของการมีสถาบนัทางสงัคม ท่ีเขม้แข็งทัง้สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา สถาบนั
ศาสนา สถาบนัชุมชน และภาคเอกชนท่ีรว่มกนัพฒันาทนุมนุษยใ์หมี้คณุภาพสงู อีกทัง้ยงัเป็นทุน
ทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส  านักนายกรัฐมนตรี , 2560) ทั้งนี ้ในปัจจุบันในหน่วยงานทาง
การศกึษา ตลอดจนนายจา้งมีความตอ้งการผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในดา้นวิชาชีพในแตล่ะบคุคล
นัน้ท่ีตอ้งมีความรู ้ความสามารถทในหลากหลายของสาขาวิชาชีพ ทัง้นีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกับการ
ก าหนดอตัราก าลงัในการรบัสมคัร หรือรบับรรจเุขา้ท างานในหน่วยงาน หรือองคก์รนัน้ ๆ ได้ตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ซึ่งแนวทางการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ
ฉบับนี ้มีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท่ีก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชา เพ่ือให้
สถาบนัอุดมศึกษาน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางส าหรบัจดัท าหลักสูตร หรือปรบัปรุงหลักสูตรในการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือใหคุ้ณภาพของบัณฑิตท่ีก ากับดูแลในสาขา หรือสาขาวิชาของแต่ละ
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ระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ี ปี ) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนีผู้้วิจัยไดม้องเห็นถึงปัญหา และความส าคัญเพ่ือท่ีจะศึกษาและพัฒนา
หลกัสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  เพ่ือผลิตบณัฑิตมีความรูห้ลกั
ทฤษฎีและหลักปฏิบตัิดา้นพลศึกษาและนันทนาการ มีความเช่ียวชาญทางการเป็นผูฝึ้กสอนผู้
ตดัสินกีฬาละการบริหารจดัการ มีคณุธรรมและจริยธรรม กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม สรา้ง
เสริมมนษุยท่ี์สมบรูณแ์บบทัง้รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา ทัง้นีจ้ดุมุ่งหมายส าคญั
เพ่ือพฒันาใหเ้ป็นหลกัสตูรท่ีมีความสอดคลอ้งและตอบโจทยก์ารศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนพฒันารูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั ดา้นปัญญา เจตคติ คณุธรรมจริยธรรม ค่านิยม น าไป
ปรบัใชอ้ยา่งสรา้งสรรคใ์นการเรียนการสอน การเป็นผูน้  าดา้นสขุภาพและนนัทนาการ 

ค าถามการวิจัย 
1.ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ มีความตอ้งการจ าเป็นในเรื่องใดและมีแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ อยา่งไร 

2.หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ มีองคป์ระกอบและ
กระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรอยา่งไร 

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการท่ีสร้างขึ ้น                 
มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชเ้พียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย   
1. เพ่ือศกึษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันาศกึษาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
2. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 
3. เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีท้  าใหท้ราบถึงความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ท่ีประกอบดว้ย โครงสรา้งหลักสูตร 
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสตูร แผนท่ีแสดงการกระจายความ
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รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาขึน้โดยศึกษาตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสามารถพรอ้มน าไปใชไ้ดจ้ริงทัง้นีเ้พ่ือ
พฒันาวิชาชีพดา้นพลศกึษาและนนัทนาการ ท่ีส าคญัตอ่ไป   

ขอบเขตการวิจัย                       
ระยะท่ี 1 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร 

ในระยะนี ้ ผู้วิจัยใช้วิ ธีการวิจัยแบบผสานวิธี  การส ารวจโดยใช้แบบประเมิน 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เพ่ือศกึษาและวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและ
แนวทางการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ โดยศกึษา
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต นกัศกึษา และผูเ้ช่ียวชาญ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรแบบศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ (รา่ง) 

ในระยะนี ้ผูว้ิจยัศกึษาองคป์ระกอบของหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพล
ศกึษาและนนัทนาการ โดยศกึษาจากผลวิเคราะหใ์นระยะท่ี 1 สรา้งรา่งหลกัสตูรขึน้โดยผูว้ิจยั และ
ด าเนินการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
              ระยะท่ี 3 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้ 

ในระยะนี ้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็น น าหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ท่ีได้จากการด าเนินการในระยะ ท่ี 2 น าเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือท าการประเมิน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หมายถึง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็นหลักสูตร 4 ปี ท่ีมุ่งผลิต
บณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถในการคดิวิเคราะห ์สามารถบรูณาการความรูข้า้มศาสตร ์มี
ความรูใ้นการใชด้จิิตลั/ส่ือเทคโนโลยี มีสว่นรว่มในการพฒันาความกา้วหนา้ใหก้บัวิชาชีพครู  

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพล
ศึกษาและนันทนาการ หมายถึง กระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ี
เกิดขึน้กบัสภาพท่ีควรจะเป็น น าผลท่ีไดม้าวิเคราะหป์ระเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จรงิวา่สมควรเปล่ียนแปลง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเมินความต้องการจำเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเมินความต้องการจำเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น
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อะไรบา้ง ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการศกึษาปรบัปรุงเปล่ียนแปลง
หลกัสตูร 

แนวทางการพัฒนนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหท่ี์จะใช้ขอ้มูลจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือไดแ้นวทางการพฒันาหลกัสตูรท่ีตรงกบัวตัถุประสงค ์ความเป็นไปไดใ้นการ
น าหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ไปใช ้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยันีผู้ว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรศกึษา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจยัดงัภาพประกอบ 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูล      กระบวนการ        ผลลัพธ ์                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

มคอ 1ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา 

แนวคิดรูปแบบ            

การพฒันาหลกัสตูร 

ของไทเลอร ์ ทาบา 

และสงดั อทุรานนัท ์

 

 

 

 

 

เอกสารและงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

- ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- บณัฑิต                                 

- ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

หลกัสตูร                    

ศกึษาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพลศกึษาและ

นนัทนาการ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ผู้วิจัย
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการดงันี ้

1. การอดุมศกึษาประเทศไทย 
1.1 การผลิตบคุลากรวิชาชีพสขุศกึษา พลศกึษา และนนัทนาการ 
1.2 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา  

2. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร  
2.1 ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัหลกัสตูร 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎี และรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 
2.3 การพฒันาหลกัสตูร 
2.4 การประเมินหลกัสตูรเพ่ือการพฒันา 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. การอุดมศึกษาประเทศไทย 
อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสรา้งปัญญาให้สังคมน าทางไปสู่การเปล่ียนแปลง สร้าง

นวตักรรม ความรู  ้งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแกปั้ญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน วตัถุประสงคเ์พ่ือยกระดบั สนับสนุนการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ
นวตักรรมมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาก าลงัคนและสรา้งเสริมศกัยภาพทัง้ทักษะ
ความคิด ส่งเสริมและใหโ้อกาสทางการศึกษาในกลุ่มวยัท างานและการเรียนรูต้ลอดชีวิต พฒันา
ศกัยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรา้งความรู ้และทักษะทางอาชีพ  บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
สอดคลอ้งกับ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลกัการ
ส าคัญของแผนประกอบด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
สนบัสนุนการสรา้งความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สรา้งเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมั่นคงและยั่งยืน เป็น
ธรรม ลดความเหล่ือมล า้ เป็นคนท่ีมีวินยั เรียนรูต้ลอดชีวิต มีสขุภาพกายและใจท่ีสมบรูณแ์ข็งแรง 
และยงัสอดคลอ้งรวมไปถึงแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 แนวคิดหลกัส าหรบัการจดั
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การศกึษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึงบนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยทกุคนไดร้บั
การศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข ปรับตัวและยอมรับ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

การจดัการศึกษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในแบบมหาวิทยาลยัตามแบบสากล
จดัขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2459 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 102 ปี มีวิวฒันาการของการ
จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาอย่างต่อเน่ืองจนถึงการปฏิรูปการศึกษาครัง้ใหญ่ เม่ือปี พ.ศ. 
2542 เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาเกิดความเช่ือมโยงกันทุกระดบัการศึกษาภายใตก้ระทรวงเดียวกัน
คือกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ปรญิญาตรี โท และเอก หรือเทียบเท่ากระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน
ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา และส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาจะเป็นหนว่ยหลกัท่ีก ากบัดแูลการจดัการศกึษา ระดบัอดุมศกึษาในสายวิชาชีพและ
สายวิชาการตามล าดบั การผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการก าลงัคนระดบัสูงในภาครฐั 
เพ่ือเข้ารับราชการเป็นหลัก  การกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาค  การจัดตั้ง
สถาบนัอดุมศกึษาระบบเปิดในรูปแบบของตลาดวิชา 

คณุภาพการศกึษา คือ มมุมองท่ีแสดงใหเ้ห็นทัง้ความส าเร็จและความไม่ส  าเร็จของการ
จดัการศกึษา ระดบัอดุมศกึษาจากอดีตท่ีผา่นมาและอาจส่งผลตอ่ไปในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่อง
คณุภาพของบณัฑิตและคณุภาพดา้นการวิจยั ดา้นคณุภาพของบณัฑิต แม้ว่าในภาพรวมระบบ
อุดมศึกษาสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นปัจจยัส าคญัในการพัฒนาประเทศไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง แตมี่รายงานเก่ียวกบัปัญหาแรงงานท่ีสะทอ้นคณุภาพของบณัฑิต จากการศกึษาติดตาม
พัฒนาการของระดับความสามารถของบัณฑิต  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า มี
ช่องว่างระหว่างระดบัความสามารถบณัฑิตกับความตอ้งการของนายจา้งเพิ่มขึน้ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ไขปัญหา  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนายจ้างเองให้ความ ส าคัญกับ
ความสามารถทางดา้นทักษะทั่วไป (Soft Skills) ซึ่งรวมถึงความซ่ือสัตย ์การตรงต่อเวลา และ
ความกระตือรือรน้ในระดบัท่ีสูงขึน้ มมุมองของสถานประกอบการยงัเห็นว่าสถาบนัอุดมศกึษายงั
มิไดใ้หค้วามส าคญักับการเตรียมบณัฑิตเขา้สู่ตลาดแรงงานอย่างจริงจังโดยใหค้วามส าคญักับ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนใหค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร  

การวิเคราะหม์ิติคณุภาพการศึกษาระดบัอุดมศกึษา เม่ือเปรียบเทียบกับแนวโนม้ความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศในอนาคต พบว่า คณุภาพการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีตอ้ง
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ก าหนดแนวคิดใหม่ในเรื่องคณุภาพการศกึษา ตลอดจนแนวคิดเรื่องมาตรฐานการศึกษา โดยควร
พิจารณาใหค้วามส าคญัใน การก าหนดมาตรฐานอดุมศึกษาใหม่ การปรบัแนวคิดเรื่องมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่ งต้องเป็นมาตรฐานเดียวนั้นอาจไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของ  
สถาบันอุดมศึกษาและความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตและ โดยมุ่งเน้น  ศักยภาพ ซึ่ง
ประกอบดว้ยองคค์วามรู ้ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องบัณฑิตท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการในการพัฒนาประเทศ การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตอ้งปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกับผลงาน ประเมินทกัษะของบณัฑิตจะตอ้งไดก้ารพฒันาใหเ้ป็นส่วนส าคญัของระบบ
อุดมศึกษา สามารถสรา้งความเช่ือมั่นว่าในอนาคตจะมีทรพัยากรมนุษย ์การปฏิรูปการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการปฏิรูปการเรียนการ
สอน แนวความคิด หรือทฤษฎีการเรียนรูใ้หม่ในศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยีดิจิทลักับการสรา้ง
ระบบรองรบัการพัฒนาวิชาชีพ  ดา้นการสอนและการพัฒนานักศึกษาใหม่ท าใหค้ณาจารย  ์ได้
เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองตามเกณฑม์าตรฐานสากลในระดบัอดุมศกึษา ตลอดจนการจดัการศกึษา
บรูณาการกบัการท างาน  

1.1 การผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ  
วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2548) ไดแ้บ่งวิวัฒนาการของการผลิตบุคลากรทางพลศึกษา

ออกเป็น 4 สมยั คือ 
1. สมยัเริ่มตน้ การผลิตบุคลากรวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนนัทนาการ เริ่มตน้

จากการประกาศใชห้ลักสูตรตามโครงการศึกษาของไทย ฉบบัแรกสมัยของพระบามสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2441 ท่ีท  าใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนวิชาพลศกึษา มีผลใหเ้กิดความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีผูส้อนวิชาดังกล่าว โดยเจา้พระยาธรรมศกัดิ์มนตรี ไดแ้ต่งต ารากายกรรมเพ่ือช่วยใหค้รู
สามารถน าไปเรียนดว้ยตนเองแลว้น ามาสอนนกัเรียนได ้นบัเป็นองคก์รแรกท่ีมีบทบาทในการผลิต
ครูพลศึกษา ภายในสามัคยาจารยส์มาคมไดมี้การจัดตัง้ “สามัคยาจารยส์โมสรสถาน” เป็นท่ี
ฝึกซอ้มการเล่นกีฬาและการออกก าลงักายชนิดตา่งๆ เจา้พระยาธรรมศกัดิ์มนตรี ไดผ้ลกัดนัใหมี้
การจัดตัง้ สถานศึกษาวิชาพลศึกษาส าหรบัครูขึน้เป็นแห่งแรก ในสามัคยาจารยส์โมสรสถาน 
เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” พลศึกษาเป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคญัวิชาหนึ่งของโรงเรียนท่ีจะช่วย
พฒันาเยาวชนใหมี้ความสมบรูณท์ัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณแ์ละสงัคม ไดอ้ย่างแทจ้ริง จึงควร
มีครูท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในวิชาพลศึกษาเป็นอย่างดีเพ่ือช่วยท าการสอนในโรงเรียนใหเ้พียงพอ
ดว้ย จึงไดป้ระกาศยกระดบัหอ้งพลศกึษากลางท่ีมีอยู่เดิมนัน้เป็น “โรงเรียนพลศกึษากลาง” เม่ือปี 
พ.ศ.2462 เปิดหลกัสตูรครูมธัยมพลศกึษา หลกัสตูรครูประถมศกึษา และหลกัสตูรครูมลูพลศกึษา 
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ซึ่งผูส้อบไล่ไดต้ามหลกัสตูรจะไดร้บัประกาศยีบตัร อีกส่ีปีตอ่มาไดมี้การแกไ้ขระเบียบการฝึกหดัครู
และหลกัสูตรครูมูล ครูประถมศึกษา และครูมธัยม โดยก าหนดว่าครูมูลพลศึกษา ใหเ้รียนว่า “ครู
สอนพลศกึษาชัน้ตรี” ครูประถมพลศกึษาใหเ้รียกว่า “ครูพลศกึษาชัน้โท” และครูมธัยมพลศกึษาให้
เรียกวา่ “ครูสอนพลชัน้เอก” 

2. สมัยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ.2475 มีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองและมีการประกาศใชค้รัง้แรกแผนการศกึษาชาติท่ีไดก้ าหนดจดุมุ่งหมายของการศกึษาไว ้
จึงควรไดจ้ดัการศึกษาทัง้สามส่วนลว้นพอเหมาะกัน คือ 1.จริยศึกษา ควรมีศีลธรรมอนัดีงาม 2.
พทุธิศกึษา ปัญญาใหมี้ความรู ้และ 3.พลศกึษาฝึกหดัใหเ้ป็นผูมี้รา่งกายบรบิรูณแ์ละไดมี้การจดัตัง้
กรมพลศึกษาขึน้ในกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 ในส่วนของการผลิตครู
พลศึกษานัน้ รงเรียนพลศึกษากลางไดเ้ปล่ียนแปลงหลักสูตรโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดวิชา คือ 
หมวดวิชาบงัคบั และหมวดวิชาไมบ่งัคบั 

3. ยุคเริ่ม เข้าสู่สมัยปัจจุบัน  เป็นยุคท่ี เริ่มจะมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอนและระบบ เป็นปีท่ีการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยเข้าสู่ยุ คของการ
พฒันาเพ่ือเขา้สู่ระบบใหม่เป็นครัง้แรก โดยโรงเรียนพศกึษากลางซึ่งเคยมีแตเ่ดิมนัน้ไดเ้ปล่ียนเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา” ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสมบูรณแบบเต็มเวลาครบตาม
หลักการของฝึกหัดครูพลศึกษาแนวใหม่ นายแพทย์บุญสม มารต์ิน เป็นผู้อ  านวยการคนแรก 
“วิทยาลยัพลศึกษา” ซึ่งท่านไดน้  าหลกัวิชาหลายๆ ดา้นมาประยุกตใ์นวิชาพลศึกษาจนไดร้บัการ
ยกยอ่งวา่เป็น “บดิาของการพลศกึษาสมยัใหมข่องไทย 

4. ยุคปัจจุบนั ในปี พ.ศ.2511 เปิดหลักสูตรการฝึกหัดหัดครูพลศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตทางพลศึกษา การเตรียมบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการใน
ประเทศไทยเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ส่วนมากเป็นมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา
ของรฐั มีการเปิดหลักสูตรจัดการศึกษาตัง้แต่รดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
และรปิญญาเอก)  

วิชาพลศึกษาไดร้บัการยกย่องว่าเป็นศาสตรท่ี์ส าคญัส่วนหนึ่งของวิชาชีพครูมา
เป็นเวลาท่ียาวนาน ตวัอย่างเช่น การศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา พลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาคมการศึกษาแห่งชาติ (National Education Association) ตัง้แต่ปี ค.ศ.1937 และในปัจจบุนั 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการก็ยังไดร้บัการยอมรบั จัดเป็นสมาคมวิชาชีพท่ีมีประวัติ
รากฐานยาวนานอย่างต่อเน่ือง มีบทบาทและผลการด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพ 
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นักวิชาการและนักวิชาชีพ ดา้นสุขศึกษา พลศึกษา กีฬา เป็นท่ีประจักษ์ และเป็นตน้แบบของ
สมาคมวิชาชีพแพรห่ลายทั่วโลก 

การท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพแสดงว่าสุ ขศึกษา พลศึกษา และ
นนัทนาการ มีคณุลกัษณะตามเง่ือนไข อยูบ่นฐานองคค์วามรูเ้ชิงทฤษฎีท่ีไมซ่บัซอ้นและเป็นระบบ 
ก าหนดมาตฐานและสมรรถนะส าหรับการเข้าสู่วิชาชีพ  จัดกลไกและโอกาสส าหรับความ
เจรญิกา้วหนา้ในสาขาวิชาชีพเพ่ือใหแ้นใ่จวา่จะปฏิบตัิตามมาตรฐานและสมรรถนะท่ีไดก้ าหนดไว ้
ท าหนา้ท่ีส าคญัมีคณุค่าต่อสงัคมและไดร้บัการยอมรบัและมีสถานะทางสังคมโดยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

นกัวิชาชีพพลศกึษา พยายามท่ีจะชว่ยสนบัสนนุกระบวนการศกึษาท่ีตอ่เน่ืองของ
บุคคลทางดา้นพัฒนาการอารมณ ์สงัคมและรา่งกาย ผ่านกิจกรรมเคล่ือนไหวรา่งกาย โปรแกรม
การศึกษาในระดบัปริญญาจึงไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นการศึกษาเพ่ือเตรียมนักพลศึกษาให้มี
ความรู ้ทกัษะ และเจตคตท่ีิจ าเป็นส าหรบัการสอนและการสง่เสรมิกิจกรรมเคล่ือนไหว 

นักวิชาชีพสุขภาพ (สุขศึกษา) จะมุ่งเน้นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพองคร์วมและสุขภาวะทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสุขศึกษาเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
สอน การสนบัสนนุ และการบริหารโปรแกรมการสรา้งเสรมิสขุภาพท่ีมุง่เนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
สุขภาพของบุคคลทุกกลุ่ม องค์กรและชุมชน ดังนั้น โปรแกรมการผลิตบุคลากรวิชาชีพใน
ระดบัอุดมศกึษาจึงถือไดว้่าเป็นการเตรียมนกัวิชาการท่ีสามารถใชบ้ริบทเชิงพืน้ท่ีท่ีหลากหลายใน
การสง่เสรมิน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุคล 

นักวิชาชีพนันทนาการ จะมุ่งเน้นในการจัดและบริหารโปรแกรมกิจกรรม
นนัทนาการ การช่วยบุคคลใหมี้ขอ้มูลเพ่ือสามารถตดัสินใจในการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างเหมาะสม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรส าหรับนักวิชาชีพ
นนัทนาการจะรวบรวมความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมมนุษย ์และเทคนิคการจดัองคก์รและการ
บรหิารจดัการส าหรบัโปรแกรมและกิจกรรมนนัทนาการและการใชเ้วลาวา่งท่ีหลากหลาย 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
คณะกรรมมาธิการการศกึษาและการกีฬาสภานิติบญัญัติแห่งชาติ ส  านกักรรมมาธิ

การ 3 ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภาพ (2560) หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่กระบวนการจดัการเรียนรู้
และเสมือนแผนแมบ่ทของการศกึษา และเป็นแก่นส าคญัในการวางแนวทางการจดัการศกึษา เป็น
ตวัก าหนดทิศทางของการศกึษาในการใหค้วามรู ้การเสริมสรา้งเจตคติซึ่งในการฝึกอบรมดา้นตา่ง  
ๆ  เพ่ื อให้ผู้ เรียน เกิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างรอบด้าน  โดยเฉพาะใน
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ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนยัง
ช่วยพฒันาประเทศชาติ ใหมี้ความเจริญเป็น “ประเทศไทย 4.0” กา้วหนา้ในทุกดา้น และเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทุกประการ ปัจจุบนัหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ี
เป็นศูนยร์วมขององคค์วามรู ้ดา้นต่าง ๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งน า
ศาสตรท์ัง้ทางดา้นวิชาการและศาสตรท์างดา้นวิชาชีพ มาประยุกต ์และจดักระบวนการเรียนการ
สอนเขา้ดว้ยกนัใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์อย่างไรก็ตามในระดบัอดุมศกึษานัน้ยงั
หมายรวมถึงการจดัหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลยัชุมชนดว้ย แต่ทัง้นีห้ลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐานนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ งในการเช่ือมโยงและเตรียมนักเรียน ให้เข้าสู่การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาควรเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดการแสวงหาความรู ้และ
แกไ้ขปัญหาหรือท่ีเรียกวา่ หลกัสตูรชา่งคดิ “Thinking curriculum” 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) พ.ศ. 2551 ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษา 
หรือจดัหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้มาตรฐาน ผลการเรียนรู ้(outcome-based education, OBE) ของผูเ้รียน 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งได้
ก าหนดผลการเรียนรู ้5 ดา้น คือ (1) ดา้นคณุธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา (4) ดา้นทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ (5) ดา้นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพตอ้งมี 
ดา้นท่ี (6) ทักษะพิสัยเพ่ือแสดงสมรรถนะของผูเ้รียน ดว้ยและตามประกาศคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี แบง่ออกเป็น  
1) หลกัสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ ไดแ้ก่  

1.1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎี และทางภาคปฏิบตัิ ท่ีเนน้ใหค้วามรู ้และทกัษะในดา้นวิชาการ สามารถท่ีจะน า
ความรูไ้ปประยกุตป์รบัใชใ้นสถานการณท่ี์เป็นจรงิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์  

1.2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีความสามารถพิเศษ เนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู ้ความสามารถในระดบัสงู โดยใช้
หลกัสตูรปกตท่ีิท าการเปิดสอนอยูแ่ลว้ใหร้องรบัศกัยภาพของผูเ้รียน 
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2) หลกัสตูรปรญิญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตัิการ ไดแ้ก่  
2.1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือการปฏิบัติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 

ความรอบรูท้ัง้ทางภาคทฤษฎี และทางภาคปฏิบตัิโดยการเนน้ความรู ้สมรรถนะ และทางทักษะ
ดา้นวิชาชีพท่ีไดข้อ้ก าหนด ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะ ตลอดจนทกัษะดา้นการปฏิบตัิ
เชิงเทคนิคในศาสตรส์าขาวิชานัน้ ๆ  

2.2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลกัสตูรส าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรูส้มรรถนะทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบตัิการขัน้สงู ทัง้นีต้อ้งมีการเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา ในหลกัสตูรนีไ้ม่นอ้ยกว่า 12 
หนว่ยกิต 

โครงสรา้งหลกัสตูร ประกอบดว้ย หมวดวิชาศกึษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสดัสว่นจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้ 

1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป หมวดวิชาท่ีสรา้งความเป็นมนุษยใ์หส้มบูรณ ์โดยเห็น
คณุคา่ของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม และความเปล่ียนแปลง โดยก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ 30 หนว่ยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดา้น วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ และปฏิบตัิ โดยใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวม ขึน้อยู่
กบัประเภทของหลกัสตูร  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ ตาม
ความถนดัและสนใจ ในหลกัสตูรจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 

บทสรุป  
การปฏิรูปการจดัท าหลกัสตูรนัน้มีความส าคญัตอ่กระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละ

เสมือนเป็นแผนแม่บท ของการศึกษานั้นถือเป็นแก่นส าคัญในการท่ีจะวางแนวทางการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา หลักสูตรท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตามความรูค้วามสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง ตลอดจนยงัช่วย
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญเป็น “ประเทศไทย 4.0” ในการจัดท าหลักสูตรท่ีดีน่าสนใจ 
ทนัสมยั และตอบสนองในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตอ้งค านึงถึงสิ่งต่างๆเพ่ือน ามาซึ่ง
หลกัสตูรท่ีมีผลการเรียนรูต้ามสมรรถนะของวิชาชีพ (competency-based learning) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ หลักสูตรของสถาบัน 
เจตนารมณข์องรฐับาล และของ ASEAN รวมทัง้แกปั้ญหา และอุปสรรคในการจดัท าและบริหาร
หลักสูตร ดงันั้น จึงเสนอโครงสรา้ง หลักสูตรขั้นพืน้ฐานใหม่ โดยเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเป็น 
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outcome-based curriculum ก าหนดให้การเรียนการสอนนั้นเป็นการผสมผสานการถ่ายทอด
ความรูผ้นวกกับกระบวนการในการถ่ายทอด ซึ่งก าหนด โดยประสบการณ์การเรียนรู ้(learning 
experience) 6 ดา้น กลุม่สาระ 6 ดา้น ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบั คนไทย 10 ดา้น และก าหนดคา่นิยม
และเจตคติความเป็นไทย 6 ดา้น และมีลกัษณะการจดัล าดบั การเรียนการสอนเป็นขัน้ตอน โดย
ค านึงถึงพัฒนาการทางดา้นสมองในช่วงวัยต่าง ๆ และมีการจัดการดา้นเวลาโดยก าหนดใหใ้ช้
เวลาในหอ้งเรียนผสมผสานกบัเวลานอกหอ้งเรียน 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปฏิรูปการจดัการเรียนรู ้
1) ดา้นการจัดการเรียนรูร้ะดบัอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการ

กีฬา สภานิตบิญัตัแิหง่ชาต ิ(2560) 
1. ปรับ ให้ มี การจัดการเรียน รู้เชิ ง รุก  (Active Learning) ซึ่ งหมายถึ ง

กระบวนการเรียนการสอนแบบท่ีผูเ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ครูไมใ่ช่ผูม้า
บอกเล่า ความรูด้ว้ยการบรรยายเหมือนเดิม แตค่รูตอ้งออกแบบการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีส่วน
รว่มในหอ้งเรียน มากขึน้ โดยการพูดคยุ การอ่าน การเขียน การสะทอ้นค าถามกลับ และการตัง้
ปัญหาสรา้งบรรยากาศ ของการมีสว่นรว่มของผูเ้รียน และมีสภาพการเรียนรูแ้บบรว่มมือกนั พรอ้ม
กับปลูกฝังแนวคิดและค่านิยม ในการเรียนรูแ้บบตอ้งศึกษาคน้ควา้แบบมีส่วนร่วมดว้ยตวัเอง มี
การคิดเชิงวิพากษ์มีการแกไ้ขปัญหา มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มีการส่ือสารและมีการ
ท างานรว่มกนั 

2. เสริมทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท าใหมี้การเรียนรูไ้ปตลอด ชีวิต ซึ่ง 
นกัศกึษาจะไดท้ัง้ hard skills และ soft skills ท าใหมี้การท างานรว่มกนัและปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้
ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  

2.1 ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมท าใหมี้ความรูค้วบคู่ไปกบั กาคิดเชิง
วิพากษ์มีการแก้ไขปัญหา มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม มีการส่ือสาร และมีการท างาน
รว่มกนั  

2.2 ทกัษะชีวิตและการท างานท าใหเ้กิดความยืดหยุน่ และความสามารถ
ของการปรบัตวั การชีน้  าตวัเอง ความเป็นผูน้  า ความรูร้บัผิดและความรบัผิดชอบ ความคิดริเริ่ม 
รวมทัง้ ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรูข้า้มวฒันธรรม  

2.3 ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีท าใหเ้กิดทกัษะในการใช ้ 
และรูเ้ท่าทนัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากขึน้ทุกขณะ ทัง้นีใ้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกสามารถท าให้ เกิด
ทกัษะการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 ไดค้รบทกุทกัษะอยูแ่ลว้ 
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3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูร้่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ Work-
Integrated Learning หรือท่ีเรียกว่าสหกิจศึกษา (Cooperative education) เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมโยง ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตัิพัฒนาองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์การท างานต่าง ๆ 
ก่อนท่ีผูเ้รียนตอ้ง ออกไปท างานจริง รวมทัง้แสวงหาแนวทางจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งแรง
บนัดาลใจใหผู้เ้รียน ไดมี้ความตอ้งการเรียนรูม้ากกว่าและนอกเหนือกว่าท่ีหลกัสตูรไดก้ าหนด ได้
เรียนรูศ้ึกษาดว้ยตนเอง ฝึกการปฏิบตัิงาน หรือลงมือท าดว้ยตนเองใหม้ากขึน้จะสามารถสรา้ง
สงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละสามารถ สรา้งองคค์วามรูจ้ากการปฏิบตัจิริงท่ีดีเพิ่มขึน้ไดโ้ดยมีการตกลง
เป็นความรว่มมือกบัสถานประกอบการ ในการจดัการเรียนรูก้นัก่อนวา่นกัศกึษาจะเขา้ไปท างานใน
สว่นใด มีอาจารยน์ิเทศสหกิจและตวัแทน ของสถานประกอบการประเมินการท างานของนิสิต  

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จริง 
ของสงัคมโดยใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรูศ้าสตรต์า่ง ๆ นอกหอ้งเรียน หรือแหล่งการเรียนรูต้า่ง ๆ เช่น 
ศนูยเ์รียนรูช้มุชน พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต เป็นตน้ อนัน าไปสูก่ารตัง้ประเดน็ปัญหาหรือค าถามตา่ง ๆ จะ
เกิด การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละเสนอความเห็นในมมุมองท่ีแตกตา่งระหว่างกนั น าไปสูแ่นวค าตอบ
ของ ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสงัคมและชมุชนรว่มกัน การจดัการเรียนรูใ้น
ลกัษณะดงักลา่ว จะท าใหผู้เ้รียนมีการกระตุน้ตวัเองอยูเ่สมอ รวมทัง้เป็นการปลกุจิตส านึกของการ
ท าหน้าท่ีทางวิชาการ เพ่ือสังคมอย่างอิสระ มีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมรับใช้สังคม และสรา้ง
วฒันธรรมอดุมศกึษาท่ีมี จิตวิญญาณของการท าหนา้ท่ีทางวิชาการเพ่ือสงัคมอยา่งอิสระ ซึ่งควรมี
การผลกัดนัใหกิ้จกรรมเหลา่นี ้เป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรเพ่ือจบการศกึษาดว้ย  

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้นการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของ
รฐับาลท่ีสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่ไมเ่นน้ใหก้ารผลิตบณัฑิตไปเป็นลกูจา้งเทา่นัน้  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูแ้บบการสรา้งนวตักรรม (Innovation) และองค์
ความรูใ้หม่การจดัการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพและประสบผลส าเร็จนัน้ ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู ้ท่ี
ไดไ้ปพฒันาตอ่ยอดและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพิ่มเติมไดโ้ดยเฉพาะในขัน้บณัฑิตศกึษา เพ่ือใหเ้กิด
คนไทย ท่ี เป็น “ฐานก าลังหลัก” ซึ่ งควรจัดการเรียนรู้แบบ “Project-Based Learning หรือ 
Problem-Based Learning”  

7. มีกระบวนการเตรียมความพรอ้มผูเ้รียน คือ  
7.1 อบรมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบต่าง ๆ 

ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการเรียนรูต้ามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ 
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7.2 ตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีความรูส้ึกภาคภูมิใจในการศึกษาในศาสตรห์รือ
สาขาท่ีศกึษาอยู ่ 

7.3 ตอ้งปลูกฝังในเรื่องความรบัผิดชอบใหก้ับผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นเรื่อง
ส าคญัเพื่อตอ่ยอดสูก่ารประกอบอาชีพตา่ง ๆ ภายหลงัส าเรจ็การศกึษา  

7.4 ปัญหาส าคญัในปัจจุบนัท่ีเกิดขึน้กับระบบการจดัการเรียนรู ้คือ ผูท่ี้
ส  าเร็จการศึกษาออกไปไม่สูง้าน เน่ืองจากกระบวนการจดัการศึกษาท่ีไม่มีการสรา้งแรงจูงใจต่อ
การท างาน หรืออาจเป็นเพราะบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มท่ีจดัการศกึษา ไม่เอือ้อ านวยตอ่การ
สรา้งกระบวนการรบัรูแ้ละการเรียนรูท่ี้ดี  

7.5 ตอ้งสรา้งอุดมการณ์แห่งชาติขึน้มา เน่ืองจากการมีอุดมการณ์ของ
ชาติ จะเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง โดยมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน ว่าตอ้งการพัฒนาผูเ้รียนไปในทิศทางใด มีบุคลิกลักษณะอย่างไร เพ่ือจะได้
แสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนรู ้จัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู ้และมีวิธีการประเมินผล 
สมัฤทธ์ิทางการศกึษาอยา่งไร 

2) ดา้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
ส าหรบัในวัยเรียน ระดับอุดมศึกษาได้กล่าวไว้ละเอียดแล้วส่วนในระดับ

อนบุาล ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ควรด าเนินการ ดงันี ้ 
- ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรูข้องเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด  
- ลดขนาดหอ้งเรียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะนกัเรียนดา้นตา่ง ๆ 

โดยเนน้ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  
- พฒันาทกัษะการเขียนและใชภ้าษา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- โรงเรียนสามารถใชต้  าราเรียนท่ีสอดคลอ้งกับสภาพนกัเรียนในพืน้ท่ีได ้

โดยมีการก าหนดขอบเขตเนือ้หาของต าราหนงัสือเรียนท่ีพงึมี  
- ก าหนดวิชาพืน้ฐานของหลกัสูตร เพิ่มวิชาเลือกในหลกัสูตร ซึ่งมีความ

แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีส าหรบัเด็กวยัเรียน สถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นตอ้งมีภารกิจในการจดัการ 
เรียนรูใ้หก้ับประชากรในวยันีเ้พ่ือเพิ่มสมรรถนะใหพ้วกเขาไดป้ระกอบสัมมาชีพไดร้วมทัง้พฒันา 
คนไทยใหเ้ป็น “ฐานก าลงัหลกั” 

บทสรุป  
การปฏิรูปการเรียนรูมี้เป้าหมายส าคัญในการสรา้งพลเมืองคุณภาพเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพ การแข่งขนัท่ีเราจะสรา้งคนท่ี “ดีเก่ง และมีสุข” เป็น “คนไทย 4.0” และเป็น “ฐานก าลงั
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หลกั” ท่ีมีคณุภาพสงูและมีทกัษะชีวิตเพ่ือการมีสมัมาชีพ กระบวนการและวิธีการจดัการเรียนรูน้ัน้ 
ตอ้งมีการเปล่ียน จากการสอนแบบบรรยายไปเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active Learning) 
ซึ่งจะท าใหมี้การคิด เชิงวิพากษ์ มีความคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม มีการส่ือสาร และมีการ
ท างาน รว่มกนั ซึ่งเป็นทกัษะของการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการจดัการเรียนรูร้ว่มกบัสถาน
ประกอบการ ในรูปแบบ Work-Integrated Learning หรือสหกิจศกึษา ส่งเสริมการจดัการเรียนรูท่ี้
ใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริงของสังคม โดยใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรู้
ศาสตรต์่าง ๆ นอกหอ้งเรียน หรือแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ เพ่ือให้เกิดจิตสาธารณะและการรบัใช้
สังคม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายของรฐับาลท่ีจะสรา้ง
ผูป้ระกอบการใหม่ ไม่เนน้ใหก้ารผลิตบณัฑิต ไปเป็นลกูจา้งเท่านัน้ และส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
แบบการสร้างนวัตกรรม ( innovation) และองค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบของ “Project-Based 
Learning” ซึ่งการจะจดัการเรียนรูแ้บบต่าง ๆ นัน้ ทัง้อาจารยผ์ูส้อน และผูเ้รียน ตอ้งเขา้ใจวิธีการ
สอนและตอ้งมีการเตรียมพรอ้ม นอกจากนีก้ารเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยเฉพาะ ในคนนอกวยัเรียนก็มี
สว่นส าคญัในการพฒันาประเทศเชน่กนั 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
2.1 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

ความหมายของหลกัสตูร 

J. G. a. A. Saylor, W.M ( .1974) ใหค้วามหมายว่า หลกัสูตรคือสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความตัง้ใจโอกาสเพ่ือการจดับรรยากาศส าหรบัผูเ้รียนทุกกลุ่มรว่มกันไดร้บัการศึกษารว่มกนัและ
สิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีเวลา เนือ้หาท่ีก าหนดอยา่งแนน่อน 

Marsh  (1984)  ไดส้รุปความหมายของหลกัสตูรไวด้งันี ้หลกัสตูร หมายถึง 
1)   สเนือ้หา าระ  แ ละรายวิชาท่ีไดก้ าหนดไว ้
2)   จประสบการณ์ ริงและกิจกรรมทุกอย่างท่ีโรงเรียนไดจ้ัดเตรียมไวใ้หแ้ก่

ผูเ้รียน 
3)   มแผนตา่ง ๆ ประสบการณท์ัง้ห ดท่ีโรงเรียนจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
4)   ผลผลิตทางการเรียนรูท้ัง้หลายท่ีโรงเรียนไดว้างแผนไว ้

Schubert  (1987) and (Posner, 1995) ไดเ้สนอทัศนะเก่ียวกับความหมายของ
หลกัสตูร 5 ประการ ดงันี ้  

1.ห ลั ก สู ต ร ท า ง ก า ร  (official curriculum/explicit curriculum/written 
curriculum) เป็นประมวลเอกสารหลักสูตรสังเขป ล าดบัขั้นตอนการใชห้ลักสูตร คู่มือหลักสูตร 
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โครงรา่งของหลกัสตูร รวมไปถึงรายละเอียดของจดุประสงค ์เพ่ือใหผู้ส้อนไดใ้ชเ้ป็นพืน้ฐานในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลนกัเรียน ผูบ้รหิารไดใ้ชเ้พ่ือแนะน าครูผูส้อน 

2.หลักสูตรเชิงปฏิบตัิการ (operational curriculum) เป็นสิ่งท่ีผูส้อนไดส้อน
หรือจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนอย่างแทจ้รงิ ซึ่งมองได ้2 ประเด็น คือ เนือ้หาท่ีผูส้อนไดส้รุป
และเน้นในการเรียนรูแ้ละผลการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนไดร้บั  ลักษณะนีอ้าจจะแตกต่างจากหลักสูตร
ทางการ เน่ืองจากความรูข้องครู ความเช่ือ และเจตคตติา่ง ๆ 

3.หลักสูตรแฝง (hidden curriculum/implicit curriculum) เป็นสิ่ ง ท่ี ไม่ได้
กล่าวไวห้รือก าหนดในหลกัสูตรทางการ แต่จะฝังลึกและแน่นกว่า อาจอยู่ในลกัษณะของบรรทดั
ฐานทางสงัคมในโรงเรียน คา่นิยม เพศ ชนชัน้ เชือ้ชาติ ระดบัหนา้ท่ีการงาน ระดบัความรู ้สิทธิของ
การตดัสินใจ รวมไปถึงวฒันธรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นโรงเรียน 

4.หลักสูตรสูญ (null curriculum) เป็นสิ่งท่ีถูกละทิง้และไม่ไดก้ าหนดไวใ้น
หลกัสตูรทางการว่าควรจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนในบางวิชาหรือไม่ ประเด็นส าคญัคือ 
ท าไมสิ่งนัน้ถึงละทิง้ หรือไม่ไดส้นใจ เป็นมมุมองว่าหลกัสูตรนัน้มีความเหมาะสมครบถว้นหรือยงั 
ถา้ส ารวจพบว่าควรมีสิ่งหนึ่งท่ีควรก าหนดไวแ้ตใ่นหลกัสตูรไม่ไดก้ล่าวถึงหรือหายไปจากหลกัสตูร  
เรียกไดว้า่เป็นหลกัสตูรสญู 

5.หลักสูตรพิเศษ (extra curriculum) เป็นประสบการณ์ท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน 
นอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสตูรทางการ ซึ่งประสบการณท่ี์จดัใหน้ัน้จะตอบสนองตอ่ความ
สนใจของผูเ้รียน และธรรมชาตขิองผูเ้รียน ซึ่งจะเปิดกวา้งใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหา 

Jon Wiles (2009) ไดส้รุปความหมายของหลกัสตูรออกเป็นทัง้หมด 4  กลุ่ม โดย
กลุ่มแรก ได้ให้ความหมายของหลักสูตรเป็นรายวิชาหรือเอกสารของหลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็น
ความหมายแรกเริ่มท่ีสาธารณชนทั่วไปเขา้ใจ กลุ่มท่ีสอง ไดใ้หค้วามหมายในเชิงประสบการณท่ี์
โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นความหมายท่ีกว้างกว่ากลุ่มแรก โดยมองว่ากิจกรรมต่าง ๆ 
นอกเหนือรายวิชา เช่น โครงการพิเศษ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมชมรมก็เป็นส่วนหนึ่งของความหมาย
ของหลักสูตร สอดคล้องกับ (ธ ารง บัวศรี , 2542) ท่ี ให้ความหมายว่า หลักสูตร หมายถึง

ทประสบการณ์ทุก ๆ อย่างท่ี าง หโรงเรียน รือศูนยก์ารศึกษา รียน กลุ่มท่ีสามไดใ้ห้จัดให้แก่นักเ
ความหมายว่าเป็นแผนท่ีไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้กลุ่มนีจ้ะมองถึงการเลือกกิจกรรมท่ีจะท าใหเ้กิด
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนกลุ่มสุดท้าย จะเป็นการให้ความหมายของ
หลักสูตรในเชิงผลลัพธ์ท่ีตอ้งการให้เกิดกับผู้เรียน โดยมองว่าหลักสูตรคือเครื่องมือท่ีก่อให้เกิด
เปา้หมายในดา้นความรู ้พฤตกิรรมและเจตคตขิองผูเ้รียน 
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Wiles  (2007) ไดส้รุปความหมายของหลกัสูตรไวว้่ามีตัง้แต่ความหมายในระดบั
แคบท่ีหมายถึงรายวิชา จนถึงความหมายในระดับกวา้งท่ีหมายถึงมวลประสบการณ์ทัง้หมดท่ี
โรงเรียนจดัให ้

ประสบการณ์ท่ีเ โดยสรุป หลักสูตร ก่ียวข้องกับการเรียนรู ้ทั้งท่ีเป็นเอกสาร 
ขัน้ตอนการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือวสัด ุเพ่ือเปา้หมายท่ีวางไว ้

ไหลักสูตรท่ีดีนั้นควรจะตอ้ง ดร้ับการยอมรับ ามเป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองคว
ผูเ้รียนตอ้งการของ  ใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตอ้งมีลกัษณะเป็นพลวตั และเปล่ียนแปลงตาม

ความต้องการ และสังคมอยู่เสมอ การพัฒนาหลักสูตรจะต้องจัดกระท าอยู่ เสมอและเป็น
กระบวนการตอ่เน่ือง ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู ้ 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
หลกัสูตรเป็นสิ่งท่ีส  าคญั เป็นพืน้ฐานส าคญัประกอบไปดว้ย 3 ประการ  (1) 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (2) กรอบเนือ้หาของหลักสูตร (3) ความสัมพันธ์ตลอดเวลาในการใช้
หลกัสตูร (Nolet and Mclaughilin, 2000) สรุปไดว้า่ 

 1.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลกัสูตรไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หรือกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ภายในหอ้งเรียนหรือโรงเรียนเท่านัน้ แตห่ลกัสตูรเปรียบเสมือนแผนหรือ
กิจกรรมท่ีปรารถนาจะใหเ้กิดกับการเรียนรูข้องผูเ้รียนซึ่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอาจจะก าหนด
ขึน้โดยนโยบายของรฐัหรือครูผู้สอนก็ได้ ประการส าคัญหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมกับ
นกัเรียนแตล่ะคนและสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิทของสงัคมนัน้ดว้ย 

 จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรจึงเป็นพืน้ฐานส าคญั ในการด าเนินการเพ่ือเป็น
การวางแผนใหก้บัผูเ้รียน จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรประกอบไปดว้ยจดุมุง่หมายทัง้สัน้และยาว โดย
ตามการวางแผนหลกัการของรฐัรวมไปถึงผูถ้่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
เหตกุารณใ์นเวลานัน้และบรบิทของสงัคมเป็นพืน้ฐานในการก าหนดจดุมุง่หมาย 

 2.ขอบข่ายเนื ้อหาของหลักสูตร ขอบข่ายเนื ้อหาของหลักสูตรเป็น
องคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนส าคญัอีกประการหนึ่งของหลกัสตูร เนือ้หาท่ีชดัเจนย่อมมาจากนิยามและ
จดุมุ่งหมายท่ีชดัเจนมาก่อน ในทางตรงกนัขา้มถา้ก าหนดจดุมุง่หมายท่ีแคบเกินไป ก็ยอ่มสง่ผลตอ่
ความจ ากัดของเนือ้หามากขึน้ ขอบข่ายของเนือ้หาจะถูกก าหนดในความสัมพนัธ์ แนวราบ ตาม
หัวขอ้และระดบัของกิจกรรมในแต่ละชัน้ เช่น วิชาคณิตศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ขอบข่าย
เนือ้หาของหลกัสตูรจะมีการจดัเรียนตัง้แตก่ารบวกเลขหนึ่งหลกั การบวกเลขสองหลกั การลบเลข
สองหลกั การลบเลขสามหลกั ตอ่เน่ืองในระดบัชัน้ ซึ่งในแตล่ะหวัขอ้จะใชร้ะยะเวลาในการจดัการ
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เรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน บางเนือ้หาอาจจะใชร้ะยะเวลาท่ีมาก บางเนือ้อาจจะเป็นเพียงการ
แนะน าเทา่นัน้ 

ขอ้มลูท่ีน ามาสรา้งหรือก าหนดหลกัสตูรย่อมมาจากรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลในการสรา้งหลักสูตรน ามาจากข้อเท็จจริง  (facts) มโนทัศน์ (concept) 
หลกัการ (principle) และระเบียบวิธี (procedures) สิ่งส าคญัท่ีควรพิจารณาส าหรบัครูก็คือ การ
ท าความเขา้ใจโครงสรา้งของขอ้มูลต่าง ๆ ในหลกัสูตรนัน้ โดยครูจะตอ้งออกแบบในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีความสมัพันธ์ใกลช้ิดกับกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรูใ้นเนือ้หานั้น  
นกัเรียนท่ีประสบผลส าเร็จจากการเรียนย่อมมาจากความสามารถของครูในการจดัมวลประมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น 
นอกจากนีแ้ลว้ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงชนิดของขอ้มลูในหลกัสตูร ลกัษณะความคดิของนกัเรียน
ท่ีสามารถท าขอ้มลูท่ีซบัซอ้น การใชป้ระโยชนใ์นการคดิระดบัสงู ทกัษะการแกปั้ญหาย่อมตอ้งการ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนัไป 

 3. ความสัมพันธ์กับเวลาในการใช้หลักสูตร เวลาเป็นพื ้นฐานของ
หลกัสตูรอีกประการหนึ่ง ท่ีเก่ียวขอ้งมี 2 มิติ 1. การจดัสรรเวลา ประสบการณ ์กิจกรรมการเรียนรูท่ี้
หลากหลาย 2. เป็นการเรียงล าดบัเวลาของหลกัสตูรในการใหใ้ชข้อ้มลูข่าวสารและการจดักิจกรรม
ตา่ง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การจดัสรรเวลา (allocated time) การจดัสรรเวลาควรมีลกัษณะ
พิเศษเพ่ือใหก้ารด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ถึงแมก้าร
จดัสรรเวลาอาจไม่จ  าเป็นโดยตรง แต่ก็เป็นตวับ่งชีถ้ึงโอกาสในการเรียนของนกัเรียน การจดัสรร
เวลาในหลกัสตูรยงัเป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ปา้หมายของหลกัสตูรบรรลผุลตามท่ีคาดหวงั ถา้เรา
ไดจ้ดัสรรตามความตอ้งการในการเรียนรูข้องนกัเรียนแต่ละคน ซึ่งการจดัสรรเวลาในหลักสูตรมี
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะของนกัเรียนแตล่ะระดบั เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ระดบัประถมศึกษาควรใหเ้วลาในการอ่านและการเขียนมาก ทัง้นี ้เพราะทักษะดงักล่าวจะเป็น
ส่วนส าคญัเม่ือเรียนในระดบัสูงขึน้ไป พอในระดบัชัน้ถดัไปอาจตอ้งใหเ้วลากบัเนือ้หาวิชาอ่ืนมาก
ขึน้ เป็นตน้ 

ปัญหาท่ีส าคัญของการจัดสรรเวลาในหลักสูตรมี  2 ประการ คือ 
ประการแรก การใหค้วามส าคญักบัเนือ้หาใดเนือ้หาหนึ่งมากเกินไป (overload) ซึ่งอาจจะเกิดขึน้
โดยการก าหนดขอบข่ายเนือ้หาท่ีมีลักษณะท่ีกวา้ง นักเรียนจึงมีเวลาท่ีน้อยในการเรียนแต่ละ
เนือ้หา ท าใหน้กัเรียนเรียนแตล่ะเนือ้หาอย่างผิวเผิน ประการท่ีสอง การละเลย (omission) ในบาง
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เนือ้หาของหลกัสตูรบางครัง้การก าหนดหลกัสตูรจะถกูตดัสินใจเลือกเอาเฉพาะส่วนส าคญัลงไปใน
หลกัสตูร จนลืมเนือ้หาอ่ืน เช่น การจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัการเขียนท่ีใหเ้วลากบัการเขียน
รายงานวิจัยท่ีน้อย ถ้านักเรียนไม่เคยไดร้บัโอกาสในการเรียนว่าการเขียนเอกสารงานวิจัยเป็น
อยา่งไร การละเลยดงักลา่วก็จะสง่ผลตอ่ไปเม่ือเรียนในชัน้สงูขึน้ 

3.2 ความต่อเน่ืองของหลักสูตร (curriculum sequence) หมายถึง 
การเรียงล าดบัก่อนหลงัของขอ้มูลหรือกิจกรรมของหลกัสูตรระหว่างปี ความรูเ้ก่ียวกบัล าดบัก่อน
และหลงั รวมไปถึงการใหค้วามส าคญัของเนือ้หาใดเนือ้หาหนึ่งมากเกินไปและการละเลยในบาง
เนื ้อหาของหลักสูตรได้ ซึ่งอาจจะต้องสรา้งล าดับก่อนหลังในหลักสูตร โดยใช้ยุทธวิธีในการ
เรียงล าดบัก่อนและหลงัของหลกัสตูร  

Taba (1962) ไดเ้สนอว่า ทุกหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในลกัษณะใด ๆ 
ก็ตาม จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบตา่ง ๆ เก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกัของหลกัสตูร ซึ่งมีความ
ต่อเน่ือง และสอดคล้องกันอยู่ 3 ส่วนดว้ยกัน ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ
เนือ้หาสาระ ประสบการณก์ารเรียนรู ้และการประเมินผล 

การพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ จึงขึน้อยู่กับผูพ้ัฒนาหลักสูตรว่าจะมีองคป์ระกอบ
อะไรบา้งท่ีจ  าเป็นส าหรบัหลกัสตูรนัน้ โดยสรุปแลว้หลกัสตูรทั่วไปควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
(ธ ารง บวัศรี, 2542) เป้าประสงคแ์ละนโยบายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รูปแบบ
และโครงสรา้งของหลักสูตร จุดประสงคร์ายละเอียด เนือ้หาสาระรายวิชา จุดประสงคข์องการ
เรียนรู ้รก์ารเรียนการสอน การประเมินผล และส่ือการเรียนการ 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 
รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรเป็นการก าหนดลกัษณะ ระเบียบ วิธีการท่ีจะน าไปสู่

การพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้โดยมีนกัการศึกษา
หลายทา่นไดก้ลา่วถึงรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร ไดด้งันี ้

นิคม ชมพูหลง (2545) ไดส้รุปแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินไว ้6 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน  
2. การสรา้งหลกัสตูรฉบบัรา่ง  
3. การตรวจสอบหลกัสตูรฉบบัรา่ง  
4. การน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ 
5. การประเมินผลการน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ 
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6. การปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือปรบัแกห้ลกัสตูร  
ชวลิต ชูก าแพง (2561) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบ สรา้งขึน้จาก

ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรท่ีนกัวิชาการแตล่ะท่านยอมรบัและด ารงอยู่ในขณะนัน้ อาจจะเกิดจาก
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือสงัเคราะหจ์ากหลายทฤษฎี 

พงษศ์กัดิ ์ภกูาบขาว (2540) กลา่วถึงความส าคญัของหลกัสตูร ไวด้งันี ้
1. หลกัสตูรยอ่มเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของครู 
2. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและ

พฒันาการของเดก็ตามจดุมุง่หมายของการศกึษา 
3. หลกัสูตรย่อมก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณท่ี์ใหเ้ด็ก และสงัคม

ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง 
4. หลักสูตรสามารถก าหนดได้ว่าในเนื ้อหาวิชามีเนื ้อหาอย่างไรบ้างท่ี

สามารถช่วยใหผู้้เรียนน าความรู ้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งไปปรบัใชใ้นการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างราบรื่น และเป็นพลเมืองแบบอย่างท่ีดีของประเทศ ตลอดจนสามารถบ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือ
สงัคม 

5. หลักสูตรสามารถท่ีจะก าหนด วิธีการในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้มี
ความราบรื่นและผาสขุ 

6. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางด้านความรู้ เข้าใจ ด้านความสามรถ  
ดา้นความประพฤติทกัษะ และดา้นเจตคติ ความคิดท่ีสามารถด ารงอยู่รว่มกนัในสงัคม ตลอดจน
บ าเพ็ญประโยชนต์อ่ชมุชนและประเทศ 

2.2 แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูร  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคญัท่ีก่อให้เกิดรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร นักการศึกษาหลายท่านท่ีไดพ้ัฒนารูปแบบของการพัฒนาหลกัสูตรขึน้มาย่อม
อาศยัทฤษฎีเป็นตวัก าหนดรูปแบบของการพฒันาหลกัสตูรตามความเช่ือและรากฐานทางทฤษฎีท่ี
แตกตา่งกนัไป ทฤษฎีท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสตูรมี 5 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีเชิงพฤตกิรรม ทฤษฎี
เชิงบรหิาร ทฤษฎีเชิงระบบ ทฤษฎีเชิงมนษุยน์ิยม และทฤษฎีธรรมชาตนิิยม น าเสนอแนวคิดแตล่ะ
ทฤษฎีดงันี ้(สนุทร โคตรบรรเทา, 2553) 

1. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นในเรื่องของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมให้มีความส าคัญกับการก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  การเลือกและการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู ้และการประเมินหลกัสูตรท่ีความส าเร็จของจุดมุ่งหมาย อาศยัหลกัการ
ทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร ์มีรูปแบบหลักการและยุทธศาสตร์ เป็นขัน้ตอนในการจัดท า
หลักสูตร (Ornstein and Behar-Horenstein, 1999) เน้นการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของการ
เรียนรูใ้หส้ัมพันธก์ับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร นักทฤษฎีคนส าคญัคือไทเลอร ์(Tyler) ซึ่งไทเลอร์
ไดร้บัการยกย่องในดา้นการพัฒนาหลกัสูตรจะตอ้งตอบค าถามพืน้ฐาน 4 ประการ (R.W.  Tyler, 
1949) คือ มีความมุ่งหมายของการศกึษา ท่ีควรแสวงหา มีประสบการณใ์นการศกึษาอย่างไรท่ีโรง
ควรจัดท่ีช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งนีก้ารจัดการจัดการศึกษาใหมี้คุณภาพ และรู้ได้
อย่างไรว่าวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ผลลัพธ์เช่นไร จะต้องตอบค าถามรวมไปถึงต้องเรียงกัน
ตามล าดบั ดงันัน้ ความมุ่งหมายจงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะก าหนดรายละเอียดในขอ้อ่ืน ๆ ตามมา จาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าว ไทเลอรไ์ดน้  าเสนอองคป์ระกอบส าคญัของการจัดการศึกษาตาม
หลกัสตูรท่ีตอ้งเช่ือมโยงสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่ ความมุ่งหมาย ประสบการณ ์หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้
และประเมิน 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบหลกัสตูรของไทเลอร ์

ท่ีมา : Peter S. Hlebowitsh, 2005: 20 
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2. ทฤษฎีเชิงบริหาร เป็นทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรท่ีมองในเชิงสายงาน
อ านาจหนา้ท่ีความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ในดา้นการแนะแนวทางการจดัท าหลกัสูตร 
การเลือกแบบเรียนและวิชาท่ีจะสอนในแตล่ะระดบัชัน้  ท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีองคก์ารและการ
บรหิารสถานศกึษา 

ทฤษฎีเชิงบริหารมองว่าสถานศึกษาเป็นระบบสังคมหนึ่งท่ีคลา้ยกับทฤษฎี
องคก์ารท่ีกลุ่มบุคคล เช่น ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร มีปฏิสัมพันธ์กันตาม
ปทสัถาน ทฤษฎีเชิงบริหารจึงเนน้ดา้นการนิเทศและการบริหารหลกัสตูร โดยเฉพาะกระบวนการ
จดัองคก์รและการน าหลกัสตูรไปใช้ ซึ่งแตกตา่งจากทฤษฎีเชิงพฤติกรรมท่ีมีแนวคิดในเชิงแผนท่ีมี
เหตผุล และขัน้ตอนเชิงตรรกะ นกัทฤษฎีท่ีส าคญัมองว่าหลกัสตูรเป็นแบบแผนทั่วไป ส่วนแผนการ
สอน หน่วยการสอน คู่มือครู ชุดการเรียนท่ีอยู่ในแต่ละบุคคลตอ้งน าเขา้มารวมกัน โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทฤษฎีนีใ้หค้วามส าคญักบัผูบ้ริหาร หรืออาจจะเป็นศึกษานิเทศกเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งใน
ทุกขัน้ตอนของการออกแบบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเริ่มตัง้แต่การใหค้  าแนะน าในการออกแบบ
หลกัสตูร การประชมุวางแผนรว่มกนัในการน าหลกัสตูรไปใช ้และการตดัสินใจวางแผนรว่มกนัของ
ผูบ้รหิารจากผลการประเมินหลกัสตูร 

3. ทฤษฎีเชิงระบบ เป็นทฤษฎีท่ีมองหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้หน่วยงานใหญ่และ
หน่วยงานยอ่ยว่ามีสว่นสมัพนัธก์นัทัง้หมด ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีแมคโดนลัด ์(Macdonald) ไดพ้ฒันาขึน้
โดยตัง้ใจจะแยกหลักสูตรออกจากการสอน การเรียน และการเรียนการสอน โดยไดอ้ธิบายว่า 
หลกัสูตร คือความพยายามในการวางแผน ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการท าการการเรียนการสอน เก่ียวขอ้ง
กบัปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รียน การสอนนัน้เป็นการน าเสนอ แรงกระตุน้ สิ่งเรา้และการเรียนรู้
ของการตอบสนองในผูเ้รียน เม่ือการเรียนการสอนและการสอนท่ีเหมาะสมเกิดขึน้  การตอบสนอง
ท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดขึน้ เม่ือการเรียนการสอนไม่เหมาะสม การตอบสนองท่ีไม่ได้ผลหรือไม่พึง
ประสงคอ์าจปรากฏขึน้ 
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ภาพประกอบ 2 การจดัระบบหลกัสตูรของแมคโดนลัด ์

ท่ีมา : สนุทร โคตรบรรเทา, 2553: 45 
 

ผูน้  าหลักสูตรท่ีเห็นดว้ยกับทฤษฎีของแมคโดนัลดม์องว่า หลกัสูตรเป็นการ
วางแผนการสอนการเรียน เป็นการน าไปใชใ้นการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม วิธีการและ/หรือ
การให้การศึกษา และการเรียน คือ การตอบสนองหรือการแสดงออกท่ีประสงค์ผู้เรียนเรียน 
หลกัสตูรของแมคโดนลัด ์ช่วยแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างระบบทัง้ส่ี ดงัภาพท่ี 2 จะเห็นว่า
หลกัสูตรเป็นวงกลมขนาดใหญ่ท่ีสดุในระบบ ทัง้นีเ้พราะทุกสิ่งท่ีตามมาตอ้งอาศยัหลกัสตูรทัง้สิน้ 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรนีจ้ึงเน้นการมองทีละส่วนและให้ความส าคัญกับหลักสูตรก่อนไป
ออกแบบในองคป์ระกอบอ่ืน 

4. ทฤษฎีเชิงมานุษยวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงปัจจัยดา้นสังคมจิตวิทยา 
การคิดกับกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร ใหค้วามสัมพันธ์กับตวัผูเ้รียนมากกว่าเนือ้หาท่ีครูจัดให้ 
ผลลพัธท่ี์ไดท่ี้ส าคญัคือสนุทรียภาพของผูเ้รียน ซึ่งเป็นทฤษฎีของไวนส์ไตนแ์ละแฟนตินี (Ornstein, 
1999) นกัวิชาการบางท่านมองเป็นทฤษฎีท่ีใกลเ้คียงกบัทฤษฎีเชิงพฤติกรรมหรือทฤษฎีเชิงบรหิาร 
แต่ทฤษฎีนีต้อ้งแปลงจากการจดัหลกัสูตรแบบอุปมานไปสู่การเนน้แบบอนุมาน และจากเนือ้หา

 การสอน                         หลกัสตูร                           การเรยีน  

การเรยีน 

การสอน 
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แบบดัง้เดิมไปสู่เนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกัน ขัน้ตอนของการพัฒนาหลกัสูตรเชิงมนุษยนิยม มีหลกัการ
ส าคญัในแตล่ะขัน้ดงันี ้

 ขั้นท่ี  1 วิ ธีการก าหนดผู้เรียน อายุ ระดับชั้น  และคุณลักษณะทาง
วฒันธรรมทั่วไปและเชือ้ชาติใหค้วามส าคัญสนใจเรื่องกลุ่มมากกว่ารายบุคคล  เพราะการสอน
นกัเรียนส่วนใหญ่ท ากันเป็นกลุ่ม ดงันัน้ ความรูเ้ก่ียวกับคณุลกัษณะและความสนใจทั่วไปจึงมา
ก่อน เพ่ือแยกความแตกตา่งและวิเคราะหแ์ตล่ะปัญหา 

 ขัน้ท่ี 2 ก าหนดความสนใจ/ความห่วงใยของผูเ้รียน และประเมินเหตผุล
ส าหรบัความห่วงใย เช่น ความตอ้งการและความสนใจของผู้เรียน ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ตนเองหรือสงักปัตนเอง และภาพลกัษณข์องตนเอง ความห่วงใยเหล่านีท้  าใหห้ลกัสตูรมีความคง
เสน้คงวาอยูน่าน 

 ขั้น ท่ี  3 การวินิจฉัย  โดยพัฒนายุทธศาสตร์การสอนการเรียนให้
สอดคลอ้งกับความห่วงใยของนักเรียน เนน้ท่ีวิธีการท่ีใหน้ักเรียนควบคุมชีวิตของตนเองใหดี้ขึน้ 
และท าใหรู้ส้กึสบายกบัตนเองไดม้ากขึน้อยา่งไร 

 ขัน้ท่ี 4 จัดแนวคิด การจัดขอบเขตของเนือ้หาและช่ือเรื่อง เนน้เนือ้หาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความห่วงใยของผูเ้รียนมากกว่าความตอ้งการดา้นเนือ้หาวิชา แนวความคิดรวบยอด
และทกัษะท่ีจะน ามาสอน ควรชว่ยใหผู้เ้รียนจดัการกบัความหว่งใจของตนได ้

 ขัน้ท่ี 5 เนือ้หา เป็นขัน้การเลือกเนือ้หาซึ่งตอ้งมีการจัดสอน 3 หลักการ
หรือท่ีไวนส์ไตนแ์ละแฟนตินี เรียกว่า ยานเนือ้หา 3 อย่างดว้ยกัน คือ ยานประสบการณชี์วิตของ
ผูเ้รียน ยานเจตคติและความรูส้ึกของผูเ้รียนและยานบริบทสงัคมท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู่  เนือ้หาทัง้ 3 
ประเภทนีมี้อิทธิพลต่อความคิดรวบยอด ทักษะ และค่านิยม ท่ีน ามาสอนในหอ้งเรียนและเป็น
พืน้ฐานของ “หลกัสตูรแหง่สนุทรียภาพ” (curriculum of affect) นั่นเอง 

 ขัน้ท่ี 6 ทักษะการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ทักษะพืน้ฐานในการเรียนรูว้ิธีเรียน ซึ่ง
ช่วยใหผู้เ้รียนนัน้มีความสามารถและพลงัในการปรบัตวัเขา้กับสิ่งแวดลอ้มต่อไปอีก ทักษะการ
เรียนรูย้ังช่วยใหน้ักเรียนจัดการกับยานเนือ้หา และการแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ 
ทกัษะการรูจ้กัตนเอง และทกัษะสว่นบคุคลจะตอ้งดีเพ่ือชว่ยใหน้กัเรียนจดัการกบัความรูส้กึตนเอง
และวิธีการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

 ขั้นท่ี 7 วิธีด  าเนินการสอน พัฒนาขึน้มาส าหรับทักษะการเรียนรูข้อง
นกัเรียน  

 ขัน้ท่ี 8 ผลลพัธส์ดุทา้ยของหลกัสตูร คือผลลพัธด์า้นสนุทรียภาพ 



  27 

 
5. ทฤษฎีธรรมชาตินิยม เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัธรรมชาติ โดยมองว่า

การมีระบบมีขอ้จ ากดักบัความเป็นจริง โดยปฏิเสธการมีความเป็นปรนยั ระเบียบและการมีเหตผุล
ในระดบัสงูและยงัปฏิเสธอีกว่าความจริงสามารถใหค้  านอยามและแทนดว้ยแบบฟอรม์สญัลกัษณ์ 
เช่น กรอบส่ีเหล่ียมลกูศรและเสน้กราฟ นอกจากนีย้งัรูส้กึว่าจดุหมายและเปา้หมายของการศกึษา
ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า กล่าวได้แม่นย าหรือจัดการได้ด้วยวิธีการเป็นเส้นตรงหรือเป็นขั้นไป
ตามล าดบั นอกจากนีอ้าจน าไปปฏิบตัไิมไ่ดส้  าหรบัผูบ้ริหารผูท่ี้ตอ้งการวางแผนและผูท่ี้มีเวลามาก
ในแต่ละวัน แต่อยู่ในโลกท่ีซับซ้อนมากขึน้ เพราะตอ้งเก่ียวขอ้งกับการคิดและพฤติกรรมท่ีเป็น
อตันยัเป็นส่วนตวัมีจริยธรรมและศีลธรรมเป็นทั่วไป เป็นเชิงธุรกรรม และเกิดขึน้โดยฉับพลนั ขอ้
โตแ้ยง้คือ หลกัสตูรไม่สามารถไมส่ามารถมีการวางแผนอยา่งถกูตอ้งแมน่ย า คือ ตอ้งมีวิวฒันาการ
เหมือนสิ่งมีชีวิต ซึ่งไมเ่หมือนกบัเครื่องจกัรซึ่งมีความถกูตอ้งแมน่ย าและเป็นระเบียบ 

ผูส้นับสนุนทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าจุดเนน้ควรอยู่ท่ีนักเรียนไม่ใช่เนือ้หาหรือ
เนือ้หาวิชาเนือ้หาวิชาจะมีความส าคญัตอ่เม่ือนกัเรียนสามารถหาความหมายของเนือ้หาวิชา ดว้ย
ตนเองเท่านั้น ดังนัน้ เนือ้หาควรใหโ้อกาสส าหรบัการสะทอ้นความคิดหรือการคิดทบทวน และ
ความเจริญงอกงามส่วนตวั (Lunenburg, 2000) ผูเ้ล่ือมใสในทฤษฎีนีม้กัจะมองหลกัสตูรเป็นการ
แสดงหรือการสนทนามากกว่า คนไม่พฒันาสนทนาหรือวางแผนการสนทนา แตจ่ะสรา้งโอกาสให้
เกิดการสนทนาขึ ้น  ถ้าเป็นท่ียอมนรับกันว่าหลักสูตรเก่ียวข้องกับการสนทนา  ดังนั้นจึง
สมเหตสุมผลกบัการสะทอ้นเก่ียวกับแนวคิดดา้นสงัคม การเมือง และศีลธรรม และสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท าหลกัสตูร การสนทนาเช่นนีน้  าแนวคิดรวบยอดท่ีเป็นทางการ เช่น อดุมการณ ์คา่นิยม 
ความเช่ือ และอ านาจ การส่ือสาร การร่วมมือ และการเห็นตรงกัน เป็นกระบวนการหรือเป็น
กิจกรรมทางสงัคมท่ีจ าเป็นท่ีควรน ามาพิจารณา การสรา้งหลกัสูตรโดยการผ่านการสนทนาตอ้ง
อาศยัการคยุกนัสองคน การโตว้าที และการแสดงเจตจ านง เพ่ือใหไ้ดแ้นวคดิและอดุมการณ ์

ตามทฤษฎีนีเ้ห็นว่าเกณฑเ์ก่า ๆ มาสมารถน ามาใชว้ิจารณห์ลกัสูตรใหม่ซึ่ง
เป็นการทา้ทายเหตุผลทางวิชาการในการมองโลกว่าเป็นเครื่องจักรท่ีคนสามารถศึกษา สังเกต 
และประเมินผลอย่างเป็นปรนัยในฐานะผูยื้นรอ ทฤษฎีนีย้ังสงสัยสมมุติฐานเก่ียวกับขอ้เท็จจริง
ตลอดจนเหตุและผล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ทดสอบและวิธีการประเมินผลเป็นท่ีสงสัยอีกเหมือนกัน 
กล่าวโดยสรุปคือ สมมุติฐานเก่าเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทัง้หมดท่ีผูบ้ริหาร ยึดถือเป็นสิ่งทา้
ทายส าหรบักลุม่ท่ีเรียกตนเองวา่กลุม่นกัคดิหลงัสมยัใหม่ 
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงเกิดขึน้ในวิธีการท่ีเปิดเผยไม่คาดคิดและ
เป็นไปอย่างอิสระ นอกจากนี ้กระบวนการยังยอมให้เกิดความวุ่นวายขึน้เพ่ือวางระบบท่ีไม่ได้
วางแผนไวอ้าจเกิดขึน้ ในท านองเดียวกนัยงัถือว่าความมีศิลปะเป็นวิธีการพิเศษในการรูแ้ละการ
สรา้งความจริงตามแนวคิดของปีเตอร์ เซนจ ์(Peter Senge) เห็นว่าความจริงเกิดขึน้เป็นวฏัจักร 
และมีการสรา้งขึน้จากระบบตา่ง ๆ ท่ีคาบเก่ียวและการมีปฏิสมัพนัธก์นัไมใ่ช่เป็นเพียงแทง่ส่ีเหล่ียม
เล็ก ๆ ท่ีสวยงามหรือแผนภูมิ  ความจริงเก่ียวข้องกับความเป็นวัฏจักร  ความสับสน และ
ความสมัพนัธก์นัของการตดัสินใจและการกระท า (Lunenburg, 2000)อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนีก็้ยงั
ไม่สามารถเปล่ียนแนวคิดของผู้บริหารและครูซึ่งมีความรบัผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายและ
บรรลุผลผลิต ท่ีพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรเป็นแผน เป็นพิมพเ์ขียว หรือผลผลิต ซึ่งประกอบดว้ย
ขัน้ตอนท่ีมีเหตผุลมากมายและผลลพัธส์ดุทา้ย และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความจรงิทางสงัคม การเมือง 
และการศึกษา ซึ่งไดแ้ก่ การทดสอบท่ีมีมาตรฐานสูง มาตรฐานของรฐั และนักเรียนท่ีก าลังเขา้สู่
ตลาดแรงงาน หรือสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบ สร้างขึน้จากทฤษฎีการพัฒนา

หลกัสูตรท่ีนกัวิชาการแต่ละท่านยอมรบัและด ารงอยู่ในขณะนัน้  อาจจะเกิดจากทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งหรือสงัเคราะหจ์ากหลายทฤษฎี น าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร ตลอดทัง้ขัน้ตอนของการ
พฒันาหลกัสตูรแตล่ะรูปแบบดงันี ้

1. รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (R.W. Tyler, 1950) ได้แก่ 

หลกัการและเหตผุลของการพฒันาหลักสูตร (Tyler rational) ท่ีว่าในการพัฒนาหลกัสูตรจะตอ้ง
ตอบค าถามพื ้นฐาน 4 ประการ (R.W.  Tyler, 1949) คือ 1) มีความมุ่งหมายของการศึกษา
อะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรแสวงหา 2) มีประสบการณท์างการศึกษาเช่นไร ท่ีโรงเรียนจดัขึน้เพ่ือช่วย
ให้บรรลุความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้  3) จัดประสบการณ์ทางการศึกษาวิธีการใดท่ีท าให้มี
ประสิทธิภาพ และ 4) ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ความมุง่หมายท่ีก าหนดไวบ้รรลผุลแลว้ 

หลักการและเหตุผล  4 ประการนี ้จะต้องตอบค าถามโดยเรียงกัน
ตามล าดบั ดงันัน้ ความมุ่งหมายจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีจะก าหนดรายละเอียดในขอ้อ่ืน ๆ ตามมา 
รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอรมี์ล าดบัขัน้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  
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ขั้นท่ี 2 การเลือกประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีสิ่งท่ีต้องพิจารณา 
ไดแ้ก่ 

- ผู้เรียนควรได้ฝึกกิจกรรมและเรียนรูเ้นื ้อหาตามท่ีระบุไว้ใน
จดุมุง่หมาย 

- กิจกรรมและการถ่ายทอดประสบการณ์ควรจะท าให้ผู้เรียน
พอใจท่ีจะปฏิบตัติามพฤตกิรรมท่ีระบไุวใ้นจดุมุง่หมาย 

- กิจกรรมและประสบการณอ์ยูใ่นขอบขา่ยท่ีปฏิบตัไิด ้
- กิจกรรมและประสบการณห์ลาย ๆ ดา้นอาจน าไปสูจ่ดุมุง่หมาย

เพียงขอ้เดียว หรือกิจกรรมและประสบการณก์ารเรียนรูเ้พียงหนึ่งอย่างอาจตอบสนองจดุมุ่งหมาย
หลาย ๆ ขอ้ได ้

ขัน้ท่ี 3 การจดัประสบการณ์วิธีการเรียนรู ้ในการจดัประสบการณใ์ห้
เป็นหน่วยนัน้จะตอ้งมีการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและเนือ้หา โดยมีเกณฑใ์นการจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความต่อเน่ือง (continuity) การเรียงล าดับขั้นตอน (sequence) และ
การบรูณาการ (integration) 

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผล เป็นขัน้ตอนท่ีพิจารณาว่าประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีจัดขึน้  บรรลุตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การประเมินผลจะต้อง
สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว ้ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Lunenburg and Ornstein, 2000: 443 
 

2. รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 
การพัฒนาหลักสูตรในแนวคิดตามรูปแบบของทาบา (Hilda Taba)  

มีลกัษณะจากล่างขึน้บน โดยใชวี้ธีอปุนยั ทาบาเสนอไวว้่า หลกัสูตรควรมาจากครูผูส้อนมากกว่า
ผูบ้ริหารระดับสูง (Taba, 1962) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน วิเคราะหปั์ญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เลือกและรวบรวมเนือ้หา ประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ไดเ้ลือกแลว้รวม
ไปถึงการประเมินผล ตามภาพประกอบดงันี ้

แหลง่ 

ขอ้มลู 

กลั่น 

กรอง

เป็นจดุ 

มุง่

หมาย

จรงิ 

การศกึษาสงัคม 

การศกึษาผูเ้รียน 

การศกึษาแนวคดิ
ของนกัวชิาการ 

ทฤษฎีการเรยีนรู ้

ปรชัญาการศกึษา 

ปรชัญาสงัคม 

จดุมุง่หมาย

ชั่วคราว 

จดุมุง่หมายจรงิ 

การเลอืกและการจดัประสบการณก์ารเรยีน 

การประเมินผล 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 

3.  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของเซเลอรแ์ละอเล็กซานเดอร์  
 J. G. Saylor, Alexander, W.M. and Lewis, A.J. (1981) ไ ด้ เ ส น อ

แนวคิดว่าการพัฒนาหลักสูตรจะไม่ด  าเนินไปในลักษณะเส้นตรงการจะเริ่มท่ีขั้นตอนหรือ
กระบวนการ ก าหนดเปา้หมาย การออกแบบหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช ้การประเมินหลกัสตูร 
ตามภาพประกอบดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของเซเลอรแ์ละอเล็กซานเดอร ์

4. รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบของจอหน์สนั 
 จอหน์สัน ไดก้ล่าวถึงหลักสูตร ว่าเป็นสิ่งท่ีบอกไดว้่าอะไรจะน ามาจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ส่วนการสอน (instruction) เป็นกระบวนการ ส่วนการพฒันาหลกัสูตรนัน้เป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งเพ่ือเลือกและสรา้งใหเ้กิดผลแก่การเรียนรูท่ี้ตอ้งการผลิตคนในสงัคมตาม
คุณลักษณะท่ีต้องการ หลักสูตรจะช่วยแนะถึงระบบการสอน ซึ่งประกอบด้วยเนื ้อหาและ
ยุทธศาสตรท่ี์จ  าเป็นแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เนื ้อหาในท่ีนี ้เป็นเนื ้อหาส าหรับ 
การสอนและเนือ้หาส าหรบัการเรียนรู้ รูปแบบของจอหน์สันนั้นเป็นลักษณะ process-product 
เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการท่ีหลากหลาย  

 
 
 
 

 
 



  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของจอหน์สนั 
 

5. รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของสกิลเบค 
 Skilbeck (1984) การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีฐานมาจากโรงเรียนเป็นการ

วางแผน การออกแบบ การน าไปใชเ้พ่ือใหบ้งัเกิดผลและการประเมินผลตามขอ้ก าหนดการเรียนรู้
ของผูเ้รียนโดยสถาบนัการศกึษามีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1) วิเคราะหส์ถานการณ ์(analyses situation) 
2) นิยามจดุประสงค ์(define objective) 
3) ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน (design) 
4) ขยายความและการน าหลกัสตูรไปใช ้ 

(interpret and implementation) 
5) ประเมินผลการเรียนรูแ้ละการประเมินหลกัสตูร (evaluate) 

6. รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของสงดั อทุรานนัท ์
 สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรโดยยึด

หลักการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ โดยแบ่งออกเป็นการร่างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้
ตลอดจนการประเมินผลหลกัสตูรทัง้ระบบ แบง่ออกไดเ้ป็นขัน้ตอนซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปวฏัจกัร
ของกระบวนการพฒันาหลกัสตูรได ้ 

 
 

แหลง่ 

ขอ้มลูของ

หลกัสตูร

เนือ้หาที่มี

อยูแ่ละใช้

สอนได ้

ดา้น

หลกัสตูร 

ดา้น 

การสอน 

เปา้หมายการศกึษา 

หลกัสตูรการศกึษา 

แผนการสอนการศึกษา 

ผลการเรยีนรู ้

การศึกษา 

ผลลพัธท์างการศกึษา 

การตั้งเป้าหมาย 

การวางแผนการสอน 

 การพฒันาหลกัสตูร 

การเรยีนการ

สอน 

การพฒันา 
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       การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 วฏัจกัรกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของสงดั อทุรานนัท ์
 

7. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวิชัย  วงษ์ใหญ่  ได้เสนอ
รูปแบบและแนวคดิของขัน้ตอนกระบวนการพิจารณาหลกัสตูรไวด้งันี ้

1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสรา้งและการออกแบบ
หลกัสตูร 

2) ยกร่างเนือ้หาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียน
และรายวิชา 

3) น าหลกัสูตรท่ีพฒันาแลว้ไปทดลองใชใ้นโรงเรียนน ารอ่ง และปรบัปรุง
แกไ้ขในขอ้บกพรอ่ง 

4) อบรมครู ผูบ้ริหารทกุระดบัและบคุลากรทางการศกึษาทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจในหลกัสตูรใหม ่

5) น าหลักสูตรไปใช้ตลอดจนน าไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และ
ประกาศใชห้ลกัสตูร  

8. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ  (หลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 251) 

 กระบวนการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานออกเป็น  2 ส่วน คือ 
จากสว่นกลางถึงสถานศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษา รายละเอียดดงัภาพท่ี 8 

การประเมินผล 
การใชห้ลกัสตูร 

การก าหนดจดุมุง่หมาย 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

การน าหลกัสตูรไปใช ้ การคดัเลอืกและจดัเนือ้หา
สาระ 

การก าหนดมาตรการ 
การวดัและประเมินผล 
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ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 8 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

- หลกัการ แนวคิดการจดัการ 
ศกึษาของไทยและ
ตา่งประเทศ 

- วิเคราะหห์ลกัสตูรของไทย
และตา่งประเทศ 

- วิเคราะหส์ภาพและแนวโนม้
การเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมไทย 

- ผลการวิจยัและประเมินผล
การจดัการ ศกึษาและการใช้
หลกัสตูรในปัจจบุนั 

- วิเคราะหร์ฐัธรรมนญูและพระ
ราช-บญัญตัิการศกึษา 

- วิเคราะหน์โยบาย จดุเนน้ใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของรฐับาล 

หลกัการ 

จดุหมายของ
หลกัสตูร 

สาระการเรยีนรู ้ 

12 ปี )8  กลุ่ม( 

มาตรฐานการเรยีนรู ้
12 ปี )8  กลุ่ม( 

กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

สว่นกลาง 

เป็นผูก้  าหนด 

มาตรฐานการเรยีนรูใ้นแตล่ะกลุม่สาระ - กิจกรรมนกัเรยีน 

- กิจกรรมแนะแนว 

สาระการเรยีนรู ้ 

รายปีหรอืรายภาค 

ก าหนดเวลา/หนว่ยกิต 
รายปี/รายภาค 

ตวัชีว้ดั 

รายปี/รายภาค 

ค าอธิบายรายวชิา 

หนว่ยการเรยีนรู ้(บรูณาการใน/นอกกลุม่สาระ) 

แผนการจดัการเรยีนรู ้

จดัการเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 
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 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรยังมีอีกหลายรูปแบบ  ซึ่งมีทั้งส่วนท่ี
คลา้ยคลงึและแตกตา่งกนัไปในขัน้ตอนรายละเอียด เม่ือพิจารณาจากรูปแบบท่ีน าเสนอดงัขา้งตน้
สามารถสงัเคราะหเ์พ่ือเป็นรูปแบบในการพฒันาหลกัสตูรในภาพรวมดงันี ้

1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานนัน้เป็นการศกึษาถึงขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชนใ์นการพฒันาหลกัสตูร การวิเคราะหส์  ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการและความจ าเป็น
ในการสรา้งหลกัสตูร 

2. การพฒันาหลกัสูตร โดยการน าขอ้มูลพืน้ฐาน จากการส ารวจใน
ส่วนของสภาพปัญหา ความตอ้งการและความจ าเป็น มาก าหนดจดุมุ่งหมายและจดุประสงคข์อง
หลักสูตร ก าหนดเนือ้หาสาระ การจัดกิจกรรมประสบการณ์ในการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินในหลกัสูตร หรือก าหนดองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดร้่างหลกัสูตรตามองคป์ระกอบของ
หลกัสตูรท่ีจ  าเป็นในแตล่ะหลกัสตูร 

3. การทดลองใชห้ลกัสตูร เป็นการน าหลกัสตูรท่ีจดัท าไปทดลองใชท่ี้
สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยการทดลองหลกัสูตรจะอาศยัวิธีการออกแบบต่าง ๆ 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูดา้นท่ีเก่ียวกบัผลลพัธจ์ากหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ 

4. การประเมินผลกัสูตร เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรท่ีไดพ้ัฒนาขึน้มี
ความเหมาะสมเพียงใด โดยอาศยัวิธีการประเมินตามแนวคิดทฤษฎีตา่ง ๆ ของการประเมินพรอ้ม
ทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหไ้ดห้ลกัสตูรท่ีสมบรูณข์ึน้ก่อนมีการน าหลกัสตูรไปใช  ้

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีได้มีผู้น  าเสนอไว้จากทฤษฎีการพัฒนา
หลกัสตูรแตล่ะแบบมีความคลา้ยคลึงในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของหลกัสตูร  แตก็่มี
ส่วนท่ีแตกตา่งกันคือการน าเสนอขัน้ตอนท่ีท าใหมี้ความละเอียด ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนสู่
การปฏิบตัิจริงมากขึน้ และการน าเสนอแนวคิดของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร ซึ่งสามารถท าได้
ทัง้แบบนิรนยัและอปุนยัหรืออาจเป็นการพฒันาหลกัสูตรในระยะใดระยะหนึ่งของการสรา้งหน่วย
การเรียนการสอน หรือในระยะของการพฒันาหลกัสูตรใหญ่ของการเรียนในระดบัหนึ่ง และเป็น
เพียงการสรา้งหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรทัง้ระบบ โดยจัดกระท าตัง้แต่การสรา้งหรือร่าง
หลกัสตูรรวมถึงการน าไปใช ้และการประเมินผลหลกัสตูรท่ีสรา้งขึน้ 

2.3 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
วตัถปุระสงคข์องการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 

การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานมีวตัถปุระสงคท่ี์ส าคญั เพ่ือการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ขอ้มลูทัง้ในดา้นปรชัญาวิชาชีพการศกึษา ดา้นจิตวิทยาของการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม ดา้น
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วิชาการ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รายละเอียดในบทท่ี  4  ซึ่งการพัฒนาหนึ่ง
หลกัสตูรตอ้งอาศยัวิธีการวิจยัในแตล่ะดา้นท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ขอ้มลูทางดา้นปรชัญาการศึกษา 
จะปรากฏในเอกสารต าราและงานวิจยั ซึ่งตอ้งอาศยัการวิจยัเอกสาร (document research) ใน
ขณะเดียวกนัขอ้มลูดา้นสงัคม เช่น ความตอ้งการของผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสีย อาจใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจ 
(survey research) โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมท่ีเหมาะสม ท านองเดียวกันข้อมูลในการ
พฒันาหลกัสตูรเพียงดา้นเดียวกัน อาจปรากฏอยู่กับหลายแหล่ง ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูดา้นวิชาการ
ปรากฏทัง้ในเอกสาร ต ารางานวิจยั และบคุคลหรือผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดทัง้ผูท่ี้มีประสบการณใ์นเรื่อง
เหล่านัน้ดว้ยในทางตรงกนัขา้ม วิธีวิจยัวิธีเดียวอาจจะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ในการพัฒนาหลกัสตูรได้
หลายดา้น ซึ่งผูพ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งตระหนกัเห็นความส าคญัว่าจะใชข้อ้มลูอะไร รูแ้หล่งของขอ้มลู 
และเลือกใชก้ารวิจัยท่ีเหมาะสม ขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัไปประกอบการพิจารณา
วางแผนในการพฒันาหลกัสตูรในขัน้ตอ่ไป 

วิธีการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาหลกัสูตรนัน้ จ  าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการวิจยัท่ี

หลากหลายเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเป็นประโยชนใ์นการพฒันาหลกัสตูร วิธีวิจยัในการศกึษา
ขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรมีหลากหลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความมุ่งหมายในการศึกษา
ขอ้มูลนัน้มีวิธีท่ีนิยม ไดแ้ก่ การวิจยัเอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ และการสงัเคราะหง์านวิจยั โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

การวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) 
ขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร บางขอ้มูลยงัขาดการรวบรวมและสรุป

อย่างเป็นระบบ จ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการวิจยัท่ีเหมาะสม การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นวิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ เป็นวิธีการวิจัยประเภทหนึ่งท่ีนิยมใชใ้นกระบวนการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนา
หลกัสตูร ซึ่งมีเทคนิคในการวิจยัส ารวจท่ีหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะของขอ้มูล และแหล่ง
ขอ้ท่ีผูพ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งการ 

ความหมายการวิจยัเชิงส ารวจ 
การวิจยัเชิงส ารวจ เป็นการวิจยัท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ

จากคนเก่ียวกับความคิด ความรูส้ึก ความเช่ือ ความตอ้งการ ตลอดจนถึงภูมิหลงัดา้นต่าง ๆ การ
รวบรวมขอ้มูล เป็นการวิจัยท่ีมีการใชอ้ย่างแพร่หลาย ทัง้นีเ้พราะเป็นการวิจยัเชิงท่ีท าใหไ้ดผ้ลท่ี
ชดัเจนในดา้นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวางแผนต่อไป และสามารถใหส้ารสนเทศในปริมาณท่ีมาก 
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สิน้เปลืองคา่ใชจ้่ายนอ้ย แตอ่าจจะขาดความลึกซึง้หรือขาดความจริงใจในการตอบ เช่น กรณีการ
ใชแ้บบสอบถามในการส ารวจ  

การวิจยัเชิงส ารวจแตกตา่งจากการส ารวจ กลา่วคือ การวิจยัเชิงส ารวจเนน้ท่ี
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและค าตอบยังเป็นความรูใ้หม่โดยเช่ือมโยงกับความรูเ้ดิม ส่วนการ
ส ารวจเป็นเพียงการตอบค าถามเฉพาะบางอย่าง และผลส ารวจไม่สามารถน าไปสรุปอา้งอิงให้
กวา้งขวางออกไป ดงันัน้ การวิจยัส ารวจจึงมีความหมายท่ีมีวิธีการท่ีเช่ือถือได ้และมุ่งตรวจสอบ
สมมตุฐิานการวิจยัจงึแตกตา่งจากการส ารวจ 

ประเภทของการวิจยัเชิงส ารวจ 
การวิจยัเชิงส ารวจแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) การวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือการ

บรรยาย (Descriptive Survey) กับ (2) การวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือการอธิบาย (Explanatory Survey 
Research)  

1. การวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือการบรรยาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสาระท่ี
เก่ียวกับประชากรท่ีใหญ่และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน การวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือการบรรยายจึงมุ่งท่ี
การสุ่มตวัอย่างท่ีเช่ือถือไดว้่า การตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยและการสรุปอา้งอิงผลจาก
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างไปหาประชากร นกัวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือการบรรยายจึงตอ้งมีความสามารถท่ีจะ
ประมวลสาระให้เขา้สู่ทฤษฎีใหไ้ดก้่อนจึงตัดสินใจเลือกกลุ่มประชากร และการรวบรวมขอ้มูล
เพ่ือให้ได้ค  าตอบเพ่ือการบรรยายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ 
(qualitative) ก็จะท าเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณโดยนกัวิจยัจะตอ้งยอมเสียความละเอียดของขอ้มูลลง 
ซึ่งเป็นจดุท่ีนกัวิจยัจะตอ้งใชค้วามสามารถในการตดัสินใจว่าจะแปรขอ้มลูเชิงคณุลกัษณะใดเป็น
ขอ้มลูเชิงปรมิาณแลว้ยงัคงคณุลกัษณะเดมิไวไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 2. การวิจัยเชิ งส ารวจเพ่ื อการอธิบาย  มีจุดมุ่ งหมายเพ่ืออธิบาย
ความสมัพนัธข์องตวัแปรตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไปวา่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งอย่างแทจ้รงิมากนอ้ยเพียงไร 
การวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือการอธิบายจึงมุ่งท่ีการศึกษาถึงปรากฏการณอ์ย่างนอ้ย 2 อย่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กันโดยการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับทฤษฎีนัน้  ซึ่งการวิจยัแบบนีก็้คือการวิจัย
เชิงสหสมัพนัธน์ั่นเอง 

วิธีการในการวิจยัเชิงส ารวจ 
การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เราใช้การวิจัยเชิงส ารวจกับ

ขอ้มลูดา้นสงัคมและวฒันธรรม เช่น การศกึษาสภาพปัญหา ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
กบัหลกัสตูร ซึ่งการวิจยัเชิงส ารวจเป็นการวิจยัอีกวิธีหนึ่งในการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น  
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(need assessment research) ท่ีต้องอาศัยการนิยาม ท่ีชัดเจน  (สุวิมล ว่องวาณิ ช , 2549) 
เครื่องมือ และวิธีการท่ีนิยมใชใ้นการวิจยัเชิงส ารวจ ไดแ้ก่ การส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง การส่ง
แบบสอบถามโดยวิธีการทางไปรษณีย ์การส่งแบบสอบถามโดยใชก้ารด าเนินการทางอินเทอรเ์น็ต 
การสมัภาษณด์ว้ยตวัเอง การสมัภาษณท์างโทรศพัท ์โดยขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแตล่ะวิธีดงันี ้ 

 1. การส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง มีข้อดีคือ เจา้ของแบบสอบถามมี
โอกาสอธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจถึงวัตถุประสงคข์องตน ผู้ตอบมีเวลาตอบ แต่มีข้อจ ากัดคือเสีย
ค่าใช้จ่ายเท่า ๆ กับการสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยผู้ช่วยจ านวนมากในการส่งกลับ
แบบสอบถาม หรือการสอบถามดว้ยตวัเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหผู้ต้อบดว้ยตวัเอง นั่งคอย
จนตอบเสร็จ การตอบอาจเป็นกลุ่มก็ได ้เรียกว่า การบริหารเป็นกลุ่มใหผ้ลดีกบัค าถามท่ีมีรูปภาพ 
ถามค าถามไดช้ดัเจน กระจ่างไดร้บัความรว่มมือดี มีโอกาสอธิบายค าถามท่ีสงสยั แต่สิน้เปลือง
ค่าใชจ้่าย ค าถามท่ีถามตอ้งออกแบบอย่างดี ค  าถามแบบปลายเปิดมักไม่ไดร้บัการตอบ ผูต้อบ
ตอ้งมีทกัษะการอา่นและเขียน 

 2. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มีข้อดีคือ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ใช้
แรงงานคนชว่ยนอ้ย สง่ไดท้กุท่ีท่ีมีไปรษณีย ์ผูต้อบมีเวลาตอบหรือปรกึษาผูอ่ื้น เฉพาะผูท่ี้ไปรษณีย์
ไปถึงตอ้งใชก้ารจา่หนา้ซองท่ีชดัเจน ผูใ้ดตอบก็ได ้

 3. การส่งแบบสอบถามทางอินเทอรเ์น็ต มีขอ้ดีคือ สะดวกรวดเร็ว และ
สามารถวิเคราะหไ์ดโ้ดยอตัโนมตัิ โดยเฉพาะในยุคสมยัขอ้มลูสารสนเทศ แตอ่าจจะมีขอ้จ ากัดใน
เรื่องของการก าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 4. การสมัภาษณด์ว้ยตวัเอง มีขอ้ดีคือ ผูใ้หส้มัภาษณเ์กิดความรูส้ึกอยาก
ให้สมัภาษณ์การสมัภาษณ์ไดค้วามกระจ่างในประเด็นท่ีผูส้ัมภาษณ์ยังไม่ชัดเจน  นอกจากการ
ซกัถามแลว้ ยงัไดใ้ชก้ารสงัเกตเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มเติมไดด้ว้ย ขอ้จ ากัด เสียเวลา และค่าใชจ้่าย
มาก ถา้ผูส้มัภาษณไ์ม่ไดร้บัการฝึกหดั ก็อาจสมัภาษณไ์ม่ไดดี้ บางสถานท่ีและบางโอกาสเป็นตวั
ท าใหส้มัภาษณไ์มไ่ด ้

 5. การสมัภาษณท์างโทรศพัท ์มีขอ้ดีคือ เสียเวลาและคา่ใชจ้่ายนอ้ยกว่า
การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง อาจใช้การสุ่มหมายเลขโทรศัพทก็์ได้ ไดร้บัการตอบมากกว่าการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์อย่างไรก็ตาม ค าถามบางอย่างไวตอ่ความรูส้ึกได ้จ  ากดัเฉพาะกลุ่มท่ี
มีโทรศพัทแ์ละสามารถโทรศพัทถ์ึงได ้ค  าถามท่ีเป็นภาพใชไ้มไ่ด ้
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การวิจยัและพฒันาหลกัสตูรนิยมใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น เพราะความตอ้งการจ าเป็นจัดเป็นความคิดเห็น ความเช่ือ และอาจจัดเป็นพฤติกรรมได ้
และการวิจยัเชิงส ารวจก็เป็นการวิจยัประเภทหนึ่งของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น (สวุิมล 
วอ่งวาณิช, 2548) ซึ่งขอ้มลูดา้นความตอ้งการจ าเป็น เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในดา้นสงัคมอีกดา้นหนึ่งท่ี
ผูพ้ฒันาหลกัสูตรตอ้งใหค้วามส าคญั ทัง้นีเ้น่ืองจากหลกัสูตรท่ีดีจะตอ้งมีการตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของสงัคมนั่นเอง 

การสงัเคราะหง์านวิจยั (synthesis of researches) 
ปัจจุบนัมีงานวิจยัเป็นจ านวนมากท่ีศึกษาถึงปัญหาเดียวกัน โดยใชรู้ปแบบ

ของกลุม่ตวัอยา่งวิธีการวิจยัท่ีแตกตา่งกนั ท าใหผ้ลการวิจยัมีทัง้ท่ีสอดคลอ้งและขดัแยง้กนั เป็นผล
ท าใหผู้ว้ิจยัต่อเน่ือง และผูท่ี้ตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากผลการวิจยัเกิดความสบัสน และไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ ด้วยเหตุนีจ้ึงมีวิธีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยให้มีความเช่ือถือ  และน า
ประโยชนไ์ปใชอ้ยา่งแทจ้รงิ  

ความหมายของการสงัเคราะหง์านวิจยั 
การสังเคราะหง์านวิจัย (Synthesis of Researches) เป็นวิธีการศึกษาเพ่ือ

หาขอ้เท็จจริงเพ่ือน าไปเช่ือมโยงตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยใชว้ิธีการรวบรวมงานวิจยัเก่ียวกับ
ปัญหานัน้ ๆ หลาย ๆ เรื่องท่ีศกึษาปัญหาเดียวกนัหรือคลา้ย ๆ กนั มาสรุปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทาง
สถิติหรือการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุลกัษณะอย่างเป็นระบบ (Mullen, 1989), (นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 
2542) 

ลกัษณะเฉพาะของการสงัเคราะหง์านวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลนักสังเคราะห์งานวิจัยต้องสร้างดัชนีมาตรฐานจาก

งานวิจัยแต่ละเรื่องก่อนเพ่ือปรับให้งานวิจัยเหล่านั้นมีหน่วยเดียวกัน แล้วจึงวิเคราะห์เพ่ือ
สงัเคราะหด์ชันีมาตรฐานเหล่านัน้ใหไ้ดข้อ้เท็จจริงอนัเป็นขอ้สรุปสุดทา้ย ส่วนในกรณีท่ีตอ้งการ
สงัเคราะหง์านวิจยัโดยวิธีการเชิงคณุลกัษณะนกัวิจยัจะท าการสรุปประเด็นตา่ง ๆ จากงานวิจยัแต่
ละเรื่องแลว้เรียบเรียงพรรณนาตามประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีก าหนด 

ประเภทของการสงัเคราะหง์านวิจยั 
การสงัเคราะหง์านวิจยัจ าแนกได ้2 ประเภท ดงันี ้

 1. การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (qualitative synthesis) หรือเชิง
บรรยาย หรือการปรทิศันง์านวิจยัแบบพรรณนา (narrative) เป็นวิธีการสงัเคราะหง์านวิจยัแรกเริ่ม
ของการสงัเคราะหง์านวิจยัและยงัคงเป็นวิธีการสงัเคราะหท่ี์ยงัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั (นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 
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2542) การสังเคราะหก์ารวิจยัประเภทนีใ้ชห้ลกัการสรุปย่อรายงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะหแ์ต่ละ
เรื่อง แลว้น ามาเปรียบเทียบผลวิจยัแต่ละเรื่องว่ามีส่วนเหมือนส่วนต่างกันอย่างไร และวิเคราะห์
ความเหมือนความตา่งเหลา่นัน้ตามประเดน็ของนกัวิจยั (Kulik, 1989) ซึ่งคณุภาพของงานวิจยัเชิง
สงัเคราะหง์านวิจยัวิธีนีอ้ยูก่บัความสามารถและประสบการณข์องนกัวิจยัผูท้  าการสงัเคราะห ์

 2. การสั ง เค ราะห์ เชิ งป ริม าณ  (quantitative synthesis) เป็ น การ
วิเคราะหค์่าตวัเลขหรือค่าสถิติท่ีปรากฏในงานวิจยัทั้งหลายเพ่ือหาขอ้สรุปอย่างเป็นระบบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการน าไปเปรียบเทียบ สรุปอ้างอิง (Hunter. J.E. and Schmidt, 1990) ซึ่งเริ่มต้น
พฒันามาจากวิธีการนบัคะแนนเสียงแบบเดมิ (conventional vote – counting methods) ท่ีอาศยั
การนบังานวิจยัโดยแบง่ตามผลการทดสอบสมมตุิฐานและค่าของดชันีมาตรฐานออกเป็น  3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและคา่สถิติเป็นบวก กลุ่มท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติและคา่สถิตเิป็นลบ 
และกลุ่มท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือนบัความถ่ีของงานวิจยัแตล่ะกลุ่มแลว้ ท าการสรุปและแปล
ผลการสงัเคราะหต์ามลกัษณะของงานวิจยักลุม่ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 

 พฒันาการของการสงัเคราะหง์านวิจยัในเชิงปริมาณมาจนถึงปัจจุบนัท่ี
รู ้จักกัน ดีในหมู่นักวิจัย  คือ การวิ เคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) ซึ่ ง  G.V. Glass เป็นผู้
บัญญัติศัพท์ใช้ครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 1976 วิธีนีน้ักสงเคราะหต์้องประมาณค่าขนาดอิทธิพลหรือ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อันเป็นดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยแต่ละเรื่องก่อน แล้วจึงสังเคราะห์
คา่ประมาณดชันีจากงานวิจยัทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั นกัสงัเคราะหต์อ้งศกึษาลกัษณะการแจกแจงของ
ค่าประมาณดชันีเหล่านัน้ ค  านวณหามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอ้งศึกษา
ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของตวัแปรท่ีอธิบายความแปรปรวนของค่าประมาณดชันีเหล่านัน้โดย
การวิเคราะห์ทางสถิติ  เช่น การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์ในส่วนของความ
แปรปรวน ซึ่งหัวใจส าคญัของการวิเคราะหอ์ภิมาน คือการประมาณส่วนของค่าขนาดอิทธิพล 
(effect size) จากรางานการวิจยัแตล่ะเรื่อง ขนาดอิทธิพลเป็นดชันีมาตรฐานท่ีใชใ้นการสงัเคราะห์
งานวิจยัประเภททดลอง มีคา่เท่ากบัอตัราสว่นของผลตา่งระหวา่งมชัฌิมเลขคณิตกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ กบัสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เน่ืองจากขนาดอิทธิพลเป็นอตัราสว่นไมมี่หนว่ย จึงใชเ้ป็น
ดชันีมาตรฐานได ้เช่นเดียวกบัคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธซ์ึ่งเป็นดชันีมาตรฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
อภิมานส าหรบังานวิจัยประเภทสหสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี การประมาณค่าขนาดอิทธิพลในการ
วิเคราะห์อภิมานยุ่งยากกว่าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เพราะค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์ป็นคา่สถิติท่ีเป็นผลการวิเคราะหข์อ้มลู และมีอยู่ในรายงานการวิจยัแลว้ สว่นคา่ขนาด
อิทธิพลเป็นคา่สถิติท่ีนกัสงัเคราะหต์อ้งค านวณเองจากงานวิจยัแต่ละเรื่อง ยิ่งไปกว่านัน้งานวิจยั
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ประเภททดลองแตล่ะเรื่องยงัใชแ้บบแผนการทดลองและใชส้ถิตวิิเคราะหแ์ตกตา่งกนั เป็นผลใหน้กั
สงัเคราะหต์อ้งใชส้ตูรการค านวณคา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัตามประเภทการทดลองดว้ย 

ขัน้ตอนการสงัเคราะห ์
 กรณีการสงัเคราะหเ์ชิงคณุลกัษณะ มีขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้

1. ขอบขา่ย เนือ้หาสาระท่ีตอ้งการสงัเคราะห์ก าหนดวตัถปุระสงค ์ ซึ่ง
อาจจะก าหนดเป็นประเดน็ตามหวัขอ้ท่ีปรากฏในงานวิจยั เชน่ วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ประชากร 
กลุม่ตวัอยา่ง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

2. ระบุขอบเขตของงานวิจัยท่ีจะน ามาสังเคราะหว์่าเป็นงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกัน เรื่องอะไร เป็นงานวิจัยลักษณะใด (วิทยานิพนธ์ หรือรายงานวิจัยของบุคคล หรือ
หน่วยงาน) ตีพิมพเ์ผยแพรช่่วงเวลาใด แหล่งเผยแพรท่ี่ใดบา้ง เช่น งานวิจยัท่ีเป็นวิทยานิพนธข์อง
สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศกึษา ท่ีมีการเผยแพรใ่นชว่งปฏิรูปการศกึษารอบท่ี 1 (พ.ศ. 2543-2553) 

3. สรา้งแบบฟอรม์ ตามประเด็นท่ีตอ้งการสังเคราะห์ โดยพิจารณา
แบบฟอรม์ว่าสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถ้วนหรือไม่  ซึ่งควรทดลองใชแ้บบฟอรม์การบนัทึกการ
งานวิจยัจ านวน 1-3 เล่ม ถ้าหากแบบฟอรม์บนัทึกยงัมีขอ้บกพร่องก็ท าการปรบัแก้ไขประเด็นท่ี
บกพรอ่งนัน้ 

4. ท าการบนัทึกขอ้มูลจากรายงานวิจัยเรื่องนัน้  ๆ ลงในแบบฟอรม์
บนัทกึ ซึ่งจะตอ้งอาศยัการอา่นงานวิจยัทีละเรื่องอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

5. น าเนื ้อหาสาระท่ีบันทึกไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ี
ตอ้งการสงัเคราะหแ์ลว้ประมวลผล และสรุปเขียนพรรณนาเรียบเรียงหวัขอ้คน้พบตามประเด็นทีละ
ประเดน็ 

 กรณีสงัเคราะหเ์ชิงปริมาณ โดยใชก้ารวิเคราะหอ์ภิมาน มีขัน้ตอนคลา้ย
กบักรณีการสงัเคราะหเ์ชิงคณุลกัษณะโดยในขัน้ตอนก าหนดขอบเขตงานวิจยัท่ีจะน ามาสงัเคราะห์
อาจจะต้องระบุถึงประเภทของงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิง
เปรียบเทียบสาเหต ุหรือวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์และน าผลท่ีไดจ้ากการบนัทึกมาแปลงคา่สถิตเิดมิจาก

งานวิจัยแต่ละเรื่อง (ซึ่งค่าสถิติเหล่านีไ้ดบ้นัทึกไวใ้นแบบฟอรม์บนัทึกแลว้) อาทิX, S.D., rxy, t-

test, 2 -test, F-test ให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (ES) หลังจากนั้นก็น าค่าขนาดอิทธิพลท่ีได้จาก
งานวิจยัไปเป็นขอ้มลู เพ่ือใชว้ิเคราะหต์อบวตัถปุระสงคข์องการสงัเคราะหต์อ่ไป คา่ขนาดอิทธิพล
ท่ีไดนี้ส้ามารถน าไปใชว้ิเคราะหไ์ดท้ัง้สถิติพืน้ฐานและสถิติอา้งอิง ผลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหเ์ชิง
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ปริมาณดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมานนี ้นอกจากจะไดค้  าตอบสรุปรว่มเก่ียวกบัผลการวิจยัแตล่ะเรื่อง
แล้ว ยังท าให้ทราบอีกว่า ผลสรุปจากงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะหน์ัน้มีความแตกต่างกันเพราะ
คณุลกัษณะของงานวิจยัอีกดว้ยหรือไม ่

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview) 
 การสมัภาษณเ์ชิงลึก เป็นการสมัภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการเพ่ือกระตุน้

ให้คู่สนทนาเล่าเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์มีบทบาทเป็นคู่
สนทนาภายใตบ้รรยากาศท่ีผ่อนคลาย มีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงันี ้(Burns, 1997), (Kumer., 2011), 
(ทวีศกัดิ ์นพเกษร, 2551)  

1 .สร้างบ รรยากาศการสนทนา ท่ี เป็ นธรรมชาติ  การพู ดถึ ง
ประสบการณข์องผูส้มัภาษณท่ี์ใกลเ้คียงกบัผูถ้กูสมัภาษณ ์  

2. ชีแ้จงการสมัภาษณ ์หลงัจากไดส้รา้งสมัพนัธภาพแลว้ 
3.  ด  าเนินการสนทนา โดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของคู่

สนทนา 
4. แสดงความเข้าใจในเรื่องของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือกระตุ้นการ

เปิดเผยเรื่องราวท่ีลกึกวา่ในชว่งแรก 
5.  โดยการกระตุน้ใหเ้กิดการเลา่เรื่องยาว ๆสนทนาใหไ้ดค้วามจรงิ  
6.  การตัง้ค  าถามท่ียากในการตอบท่ีก่อให้เกิดความวิตก กลัว หรือ

เก่ียวขอ้งกบัอ านาจ ก็ตอ่เม่ือแนใ่จวา่เกิดสมัพนัธภาพและมีความผอ่นคลายแลว้ 
7.  ปิดการสมัภาษณด์ว้ยการสนทนาแบบผ่อนคลาย ค าถามท่ีไม่ลึก 
ลตอ่ไปเพ่ือน าไปสูก่ารวิเคราะหข์อ้มู  

วิธีวิจยัในการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวิจยั
เอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ และการสงัเคราะหง์านวิจยั นอกจากนัน้แลว้ยงันิยมใชก้ารเก็บขอ้มูล
เชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่มรวมถึงการสมัภาษณเ์ชิงลกึ และการเก็บขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ย เทคนิคเดลฟาย ซึ่งนกัพฒันาหลกัสตูรตอ้งเลือกใชว้ิธีและเทคนิคท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 

2.3 การพัฒนาหลักสูตร 
การก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือผลหรือคณุลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับ
ผูเ้รียน เม่ือจบการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ ๆ ในกระบวนการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร การก าหนด
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นขัน้ตอนแรกของขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความส าคญั ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หา ตลอดจนองคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีหลายระดบัจากระดบักวา้งลงมาสู่ระดบัแคบ ตาม
ประเภทของหลกัสูตร เช่น จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรระดบัชาติ ใชค้  าว่าเป้าประสงค ์(curriculum 
goals) ซึ่งเป็นเปา้หมายปลายทางของหลกัสตูรระดบัชาตท่ีิตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ทัง้นีก้ารใชค้  า
ดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักสูตร  ตัวอย่างเช่น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน (standard-base 
curriculum) ค าว่าเปา้ประสงคด์งักลา่วก็คือมาตรฐานการเรียนรูน้ั่นเอง แตถ่า้เป็นจดุมุ่งหมายของ
หลกัสูตรในระดบัรายวิชา จะใชค้  าว่าจุดประสงคร์ายวิชา (course objectives) เป็นสิ่งท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนเม่ือจบรายวิชานัน้ ๆ แลว้ ส่วนหลกัสตูรในระดบัหอ้งเรียน หรือระดบัการเรียน
การสอนซึ่งปรากฏในแผนการสอน ใชค้  าว่า จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (behavioral objective) ซึ่ง
เป็นจดุมุง่หมายท่ีตอ้งก าหนดพฤตกิรรมการแสดงออกและสามารถวดัไดอ้ยา่งชดัเจน 

ความส าคญัของจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตรในการก าหนด

ทิศทางว่าจะพัฒนาส่วนของตวัผูเ้รียนไปในลกัษณะใด จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคญั
ดงันี ้(Ornstein, 1999) 

1. เป็นแนวทางในการก าหนดเนื ้อหาท่ีบรรจุลงในหลักสูตร ซึ่งเนื ้อหาทุก
เนือ้หาในหลกัสตูรจะตอ้งตอบสนองจดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งเหมาะสม 

2. เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ื อให้ได้การจัด
ประสบการณก์ารเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียนท่ีมีความสมัพนัธก์บัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 

3. ช่วยส่ือสารใหผู้เ้รียน ตลอดทัง้ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกับหลกัสูตรไดท้ราบถึง
ความตอ้งการว่าผูเ้รียนจะเรียนรูอ้ะไร ก่อใหเ้กิดการเตรียมตวัล่วงหนา้ของผูเ้รียน การติดตามผล
การเรียนตามหลกัสตูร ของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง เชน่ พอ่แม ่ผูป้กครอง 

4. เป็นแนวทางในการก าหนด การวดัและประเมินผล ซึ่งกระบวนการวดัและ
ประเมินผลหลกัสตูรจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง สมัพนัธ ์และเหมาะสมกบัจดุมุ่งหมายของหลักสตูร
ท่ีตัง้ไว ้

5. เป็นแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษา ท่ีจะท าให้ผู้บริหาร
สถานศกึษาไดค้  านงึถึงการบรหิารจดัการท่ีไปตอบสนองจดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีตัง้ไว้ 
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จดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีดี 
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัง้อยู่บนรากฐานทางการศึกษาได้อย่างถูกตอ้ง เช่น พืน้ฐานทางด้าน
ปรชัญาการศึกษา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู้ และบนรากฐานความจริงท่ี
สามารถน าไปปฏิบตัไิด ้

2. สอดคลอ้งกบักบัความเป็นจรงิความตอ้งการของสงัคม ทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคต โดยมุง่หวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
สงัคมและชาต ิ

3. สอดคลอ้งกบัพฒันาการการเรียนรูข้องผูเ้รียนในแต่ละวยั ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสตูรในแตล่ะระดบัของผูเ้รียนย่อมมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพฒันาการทางดา้นการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

4. มุ่งเสริมสร้างค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือให้
ผูเ้รียนไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของการอนรุกัษ ์และสรา้งสรรคว์ฒันธรรมของตน 

5. มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในทุกดา้น เพ่ือใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ และมี
ความสมดลุหรืออาจกล่าวไดว้่า เป็นคนท่ีมีความดี ความเก่ง และมีความสุขทัง้ทางดา้นรา่งกาย
และจิตใจ 

6. มุ่งสง่เสริมผูเ้รียน ทัง้ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะการปฏิบตัิ และเจต
คต ิก่อใหเ้กิดคา่นิยมท่ีถกูตอ้งและมีพฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนาในสงัคม 

7. มีความชดัเจนไมค่ลมุเครือ และมีความตอ่เน่ืองเช่ือมโยงในแตล่ะขอ้ 
8. มีความยืดหยุ่นและสามารถเปล่ียนแปลงได ้เม่ือสภาพสงัคมเปล่ียนแปลง

ไป 
วิธีการก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

การก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรท่ีดี ควรเกิดจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ซึ่ง
มีวิธีการในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนัน้อาจจะท าไดโ้ดยการประชุมอภิปรายโดยยึด
หลกัการในการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีดีขึน้มาเป็นหลกัการในการประชมุอภิปราย หรือการประชุม
พิจารณาจากจดุมุ่งหมายท่ีไดร้า่งขึน้มาแลว้หรือหลกัสตูรเดมิท่ีมีมาแลว้มาวิเคราะหที์ละขอ้ วา่ควร
จะปรบัปรุงหรือไม่อย่างไร หรืออาจจะใช้วิธีการจากความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลกัสตูรแลว้ก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรจะเป็นผูก้  าหนดขึน้เองภายใตห้ลักการท่ีน าเสนอ
ขา้งตน้ พรอ้มทัง้การก าหนดองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ของหลกัสูตรท่ีมีความสมัพนัธส์อดคลอ้ง
ไปพรอ้มกนั แลว้จงึอาศยักระบวนการวิจยัเพ่ือตรวจสอบรา่งหลกัสตูรทัง้หมด ก่อนท่ีจะน าหลกัสตูร
ไปพฒันาในขัน้ตอ่ไป 

การก าหนดเนือ้หา 
เนือ้หา เป็นขอ้มลูทฤษฎีท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีเลือกสรรมาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละ

พฒันาเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรท่ีตอ้งการตามล าดบัขัน้  การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
ในเนือ้หาใดย่อมขึน้อยู่กับลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นเนือ้หาตลอดถึงการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่ง ทัง้ 3 สิ่งเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธก์นั หลกัสตูรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นกัพฒันาหลกัสตูร
จ าเป็นตอ้งก าหนดเนือ้หาให้เหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน และเลือกการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูท่ี้เหมาะสม 

นกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของเนือ้หาไวห้ลายแบบ เช่น ทาบา (Taba, 1962) 
ไดแ้บ่งประเภทเนือ้หาออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ เนือ้หาท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึน้หรือกระบวนการ 
เนือ้หาท่ีเป็นแนวคิดพืน้ฐาน เนือ้หาท่ีเป็นมโนทัศน์ และเนือ้หาท่ีเป็นระบบความคิด และสมิธ 
สแตนเลย และชอร ์(Smith, Stanlay Shores) ไดแ้บง่เนือ้หาออกเป็น 4 เช่นกนั ไดแ้ก่ เนือ้หาทั่วไป 
เนือ้หาเฉพาะ เนือ้หาเชิงพรรณนา และเนือ้หาเชิงค่านิยม อย่างไรก็ตาม พบว่าการแบ่งประเภท
ของเนือ้หานิยมแบง่ตามประเภทของความมุง่หมายทางการศกึษา 3 ดา้น ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของกาเย่และบริกส์ (Gagne and Briggs) ไดแ้ก่ เนือ้หาดา้นความรูแ้ละสติปัญญา (cognitive 
Domain) เนื ้อหาด้านเจตคติ  (Affective Domain) และเนื ้อหาส่วนของทักษะ (Psychomoter 
Domain) ซึ่งในดา้นความรูแ้ละสติปัญญาประกอบดว้ยเนือ้หาดา้นขอ้เท็จจริง ทฤษฎีหรือหลกัการ
แนวคดิพืน้ฐาน มโนทศัน ์ทกัษะ และคา่นิยม (สนีุย ์ภู่พนัธ,์ 2546)   

ความส าคญัของเนือ้หา 
เนือ้หาในหลกัสตูร มีความส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นสิ่งท่ีก าหนดลกัษณะของการจดัประสบการณ์การถ่ายทอด การเรียนรู้
ท่ีจะตอ้งจดัใหก้บัผูเ้รียน ตวัอย่างเชน่ เนือ้หาประเภทคา่นิยม ก็ตอ้งจดัประสบการณส่ื์อสารและนะ
น าใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัอิยา่งแทจ้รงิ 

2. สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเป็นคนมีเหตแุละผล เพราะเนือ้หาคือความรูท่ี้มากขึน้กบั
ผูเ้รียนยอ่มสง่ผลใหเ้ป็นคนมีความรูแ้ละมีเหตผุลมากขึน้ 
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3. ช่วยขยายขอบเขตของประสบการณ์กว้างขวางมากขึน้  เพราะการได้
ความรูใ้หม่ย่อมก่อใหเ้กิดประสบการณใ์หม่ เกิดมุมมองหรือทศันะท่ีกวา้งไกล และเกิดทกัษะทาง
ปัญญามากขึน้เกณฑก์ารคดัเลือกเนือ้หาในการคดัเลือกเนือ้หามีเกณฑส์ าคญั 5 ประการ ดงันี ้ 

 1. ระดบัของความรู ้ความรูมี้ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
1.1 ระดบัขอ้เท็จจริงเฉพาะ ไดแ้ก่ ความรูใ้นระดบัท่ีเป็นทักษะและ

กระบวนการ 
1.2 ระดับแนวคิดพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความรูใ้นระดับพืน้ฐาน เช่น การ

แยกแยะ หลกัการ ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลภายในวิชา 
1.3 ระดบัความคิดรวบยอด ไดแ้ก่ แนวคิดท่ีเป็นนามธรรม ระบบท่ี

ซบัซอ้น การมีเหตผุลหลากหลาย และการพึ่งพาซึ่งกนัและกนั 
1.4 ระดบัระบบการคิด ไดแ้ก่ ระบบความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา 

การเสาะแสวงหาความรูแ้ละการคน้พบ 
 2. เนื ้อหาพื ้นฐานท่ีต้องรอบรู้ ในยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว หลกัสูตรจะตอ้งคดัเลือกเนือ้หาท่ีมีความเท่าทนัการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเ้กิดความรอบรูท่ี้
ทนัสมยั 

 3. ขอบข่าย กล่าวคือ การคัดเลือกเนื ้อหาจะต้องมีความกว้าง  ลึก 
หลากหลาย ครอบคลมุเนือ้หา 

 4. ล าดบัขัน้ตอน การคดัเลือกเนือ้หาจะตอ้งพิจารณาล าดบัขัน้ตอนของ
ระดบัความรูว้่าจะเรียนอะไรก่อนหลงั จะตอ้งรูพื้น้ฐานเดิม และจะบรรจุเนือ้หาท่ีมีความต่อเน่ือง
อยา่งไร 

 5. การบูรณาการ โดยการพิจารณาความสมัพนัธข์องเนือ้หากับเรื่องอ่ืน 
หนว่ยการเรียนอ่ืน หรือวิชาอ่ืนอยา่งไร  

การประเมินรา่งหลกัสตูร 
หลงัจากท่ีหลกัสูตรไดผ้่านกระบวนการร่างจากองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นโดยอาศยั

ขอ้มลูและวิธีการท่ีเหมาะสมแลว้ จะน าหลกัสตูรท่ีรา่งขึน้ไปสูก่ารประเมิน มีประเดน็ในการประเมิน
หลักสูตร 2 ประเด็น ได้แก่ การประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร และการประเมินความ
เหมาะสมของหลกัสตูร รายละเอียดดงันี ้

1. การประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสูตร เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา
ว่าองคป์ระกอบของหลักสูตรในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  ตัวอย่างเช่น การประเมิน
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องคป์ระกอบท่ีส าคัญขององคป์ระกอบของหลักสูตร ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย เนือ้หา การจัด
ประสบการณ์ การวดัและประเมินผล โดยประเมินว่าองคป์ระกอบทัง้ส่ีเหล่านีมี้ความสมัพนัธก์ัน
หรือไม่ ทัง้นีอ้งคป์ระกอบของหลกัสตูรอาจจะมีมากกว่านีก็้ได้ เช่น บางหลกัสูตรอาจจะมีปรชัญา
ของหลกัสตูร หลกัการและเหตผุล ซึ่งในการประเมินรา่งหลกัสูตรก็ตอ้งน าองคป์ระกอบเหล่านีม้า
ประเมินความสมัพนัธด์ว้ยเช่นกัน การประเมินความสอดคลอ้งของหลักสูตรกระท าได้ 2 วิธีดงันี ้ 
(รตันะ บวัสนธ,์ 2552)  

1.1 การประเมิน โดยใช้กรอบเหตุผลสัมพันธ์  ( logical framework 
relation) เป็นการประเมินโดยอาศยัการตัง้ค  าถามเชิงเหตผุล ซึ่งเริ่มตน้จากบนลงล่างดว้ยค าถาม
ว่า “อย่างไร” และตัง้ค  าถามจากล่างขึน้บน ดว้ยค าถามว่า “ท าไม” ตวัอย่างเช่น องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของหลกัสตูรประกอบไปดว้ย 4 ส่วนส าคญัจากบนลงลา่ง ไดแ้ก่ จดุมุง่หมาย เนือ้หา การจดั
ประสบการณ์ การวัดและประเมินผล โดยผูพ้ัฒนาร่างหลักสูตรตัง้ค  าถามว่า “จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรมีลักษณะอย่างนี ้  เนื ้อหาควรมีลักษณะอย่างไร” “เนื ้อหาอย่างนี ้ควรมีการจัด
ประสบการณอ์ย่างไร” กระท าแบบนีไ้ปจนกระทั่งถึงการวดัและประเมินผล แลว้จึงพิจารณาจาก
ล่างขึน้บนโดยพิจารณาว่า การจดัประสบการณส์อดคลอ้งกับการวดัและประเมินผลหรือไม่  แลว้
ตัง้ค  าถามว่า ท าการจดัประสบการณจ์ึงเป็นลกัษณะแบบนี ้กระท าแบบนีต้่อไปเรื่อย ๆ จนสิน้สุด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งการประเมินโดยผูร้่างหลักสูตรเองหรือบุคคลอ่ืนก็ย่อมได้ น าเสนอ
กรอบเหตผุลสมัพนัธใ์นการพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูร ดงัภาพท่ี 10 ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 9 กรอบเหตผุลสมัพนัธใ์นการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 
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1.2 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ (expert judgment) เป็นการประเมิน
หลกัสูตรท่ีอาศยับุคคลกลุ่มหนึ่งท่ีมีความรูค้วามสามารถหรือมีประสบการณเ์ก่ียวกับหลกัสูตรท่ี
ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินร่างหลักสูตร จะพิจารณาจากผูมี้คุณวุฒิหรือมี
ความรูใ้นหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้และผูมี้ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร ตวัอย่างเช่น การพฒันา
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญก็ควรจะเป็นผู้จบการศึกษาทางด้าน
คณิตศาสตร ์มีผลงานดา้นต าราท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าไม่ไดจ้บคณิตศาสตรโ์ดยตรง อาจเป็นผู้มี
ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งทางคณิตศาสตรท่ี์นักวิชาการยอมรบั ในท านองเดียวกันการพัฒนาหลักสูตร
สง่เสรมิภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญในครัง้นีก็้อาจจะไดแ้ก่ปราชญช์าวบา้นของทอ้งถ่ินนัน้  โดย
จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมควรเป็นจ านวนค่ีซึ่งไมค่วรนอ้ยกวา่ 3 คน 

ในการประเมินความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของสตูร จะอาศยัดลุยพินิจของ
ผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาจากแบบประเมินความสอดคลอ้งหลกัสตูร แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าโดยสรา้งขอ้ความใหป้ระเมินตามองคป์ระกอบแต่ละส่วนของหลกัสูตร ซึ่งแบบ
ประเมินอาจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 3-5 ระดบั หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินในแบบ
ประเมินแล้ว จึงน าผลการประเมินมาตรวจสอบ แล้วท าการวิเคราะห์แปลผลการประเมินเช่น
ตวัอย่างแบบประเมินขา้งตน้ โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะหด์ว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต      
( x ) จากแบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีเกณฑพ์ิจารณาแปลผลดงันี ้  

x = 4.50-5.00 หมายความวา่ สอดคลอ้งมากท่ีสดุ 
x = 3.50-4.49 หมายความวา่ สอดคลอ้งมาก 
x = 2.50-3.49 หมายความวา่ สอดคลอ้งปานกลาง 
x = 1.50-2.49 หมายความวา่ สอดคลอ้งนอ้ย 
x = 1.00-2.49 หมายความวา่ สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสดุ 

นอกจากการประเมินความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบในรา่งหลกัสตูรโดยใชก้าร
ตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ในการประเมินรา่งหลกัสูตรอาจจะใชว้ิธีการจดัประชุมผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) ซึ่งจะอาศยัขอ้สรุปรว่มกันจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ตอ่องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

การประเมินรา่งหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากจะพิจารณาความสอดคลอ้ง
ขององคป์ระกอบของหลกัสูตรแลว้ อาจจะใหผู้เ้ช่ียวชาญเสนอและพิจารณาความเหมาะสมของ
หลกัสตูรได ้ 
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โดยน าองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีร่างขึน้ใหผู้้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามรายการ  

ซึ่งใชว้ิธีการเชน่เดียวกบัการประเมินความสอดคลอ้งแตแ่ตกตา่งกนัเพียงรายการ
ท่ีใหป้ระเมินจะใหพ้ิจารราองคป์ระกอบของหลกัสตูรท่ีสรา้งขึน้วา่มีความเหมาะสมในระดบัใด 

ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรเป็นขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองจากการท่ีไดจ้ากการศึกษา
ขอ้มูลพืน้ฐานโดยผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดรา่งหลกัสูตร ซึ่งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ความมุ่งหมาย เนือ้หา การจัดประสบการณ์ การวดัและประเมินผล จากนัน้จึงน าร่างหลกัสูตรสู่
กระบวนการวิจยัเชิงประเมิน เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบในหลักสูตร โดยมี
วิธีการท่ีนิยม 2 

 วิธี  ได้แก่  การประเมินโดยใช้กรอบเหตุผลสัมพันธ์  และการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนจะน าไปสูก่ารวิจยัและพฒันาหลกัสตูรในขัน้ตอนตอ่ไป 

2.4 การประเมินหลักสูตรเพือ่การพัฒนา 
ความหมายของการประเมินหลกัสตูร 

ความหมายของการประเมินหลักสูตรนัน้มีพัฒนาการตามความหมายของนัก
การศึกษาทางดา้นการประเมินซึ่งไดมี้การแบ่งประเภทของความหมายแตกต่างกันออกไปตาม
แนวคิดของและพฒันาการของแนวคิดการประเมิน ไดแ้บง่ความหมายของการประเมินออกเป็น 3 
กลุ่ม ส่วน (Guba, 1990) ไดแ้บ่งความหมายของการประเมินตามพฒันาการเป็น 4 กลุ่มตามยุค
ของการเปล่ียนแปลงแนวคิดดา้นการประเมิน โดยสรุปความหมายของการประเมินหลกัสตูรแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัวดัผลท่ีเนน้การใหค้วามหมายในเชิงวดัผลโดยอาศยัเครื่องมือทาง
วัดผลเป็นหลัก ซึ่งมีนักการศึกษาท่ีส าคัญ เช่น Thorndike, Hagen และ Ebel กลุ่มต่อมาไดใ้ห้
ความหมายของการประเมินท่ีเน้นความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยให้ค  าจ ากัดความว่า “การ
ประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมกับความมุ่งหมายท่ีชดัเจน” นกัการศึกษาท่ีส าคญัใน
กลุ่มนีไ้ด้แก่ Tyler และกลุ่มเชิงระบบซึ่งเป็นกลุ่มท่ีให้ความหมายของการประเมินท่ีได้รบักัน
ยอมรบัอย่างแพร่หลาย ท่ีเสนอว่าเป็นการรวบรวมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศในการ
ตดัสินใจ นกัการศกึษาท่ีส าคญัในกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ (Stufflebeam, 2007) และกลุ่มสดุทา้ยซึ่งเป็นกลุ่ม
ท่ีใหค้วามหมายของการประเมินท่ีเนน้การตอบสนองอย่างสรา้งสรรค์ (responsive evaluation) 
จากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกับหลักสูตร ซึ่งมีนักการศึกษาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (Guba, 1990) หรือท่ีเรียก
การประเมินนี ้ว่าการประเมินในยุค ท่ี  4 (Fourth Generation Evaluation) จากกลุ่มของให้
ความหมายข้างต้น แม้จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างในด้าน
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กระบวนการไดม้าซึ่งขอ้มูลและประเด็นท่ีสนใจ ซึ่งกลุ่มความหมายดงักล่าวก่อใหเ้กิดรูปแบบการ
ประเมินท่ีแตกต่างกันไป โดยสรุปการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร แลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มูล จุดเดน่ จุดดอ้ยของตวัหลกัสูตร และ
กระบวนการของหลกัสตูรเพ่ือตดัสินคณุคา่ของหลกัสตูรว่าบรรลคุวามมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่
เพียงใด เพ่ือน าไปสูก่ารปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงหลกัสตูรใหมี้ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

จดุมุง่หมายของการประเมินหลกัสตูร 
การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเพ่ือหาข้อเท็จจริงของหลักสูตร (Jon 

Wiles, 2009)  
1. เพ่ือทราบความจ าเป็นและความตอ้งการของประชากรท่ีเป็นเป้าหมาย

หลกัสูตร จุดมุ่งหมายดงักล่าวจะใชเ้ป็นพืน้ฐานของการพฒันาหลกัสูตรในงานวิจยัทางดา้นการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาบางครัง้  เรียกว่า การประเมินความจ าเป็น (need assessment) 
(James W. Altschuld, 2010) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรหรือ
โปรแกรม (program design) ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้มลูพืน้ฐานท่ีศกึษา 

2. เพ่ือทราบแนวทางเก่ียวกับกระบวนการของหลกัสูตร ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการ
ก าหนดหลักการ ก าหนดจุดมุ่งหมาย และก าหนดโครงสรา้งเนือ้หาวิชาหรือลักษณะความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ เจตคติต่าง ๆ ท่ีควรบรรจุในหลกัสูตรท่ีจะสนองหลกัการและสอดคลอ้งกับ
จดุมุง่หมายตา่ง ๆ  

3. เพ่ือทราบผลการน าหลักสูตรไปใช้ เช่น การบริหารหลักสูตร การสรา้ง
ความพรอ้มก่อนใช้หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชห้ลกัสตูรใหบ้รรลผุลครบตามวตัถปุระสงคห์ลกัสตูร 

4. เพ่ือทราบเก่ียวกับผลการใช้หลักสูตร หรือประเมินผลการเรียนรูต้าม
หลักสูตรของผู้เรียน เช่น การใช้ความรูใ้นการศึกษาต่อ และการท างาน จุดมุ่งหมายของการ
ประเมินดงักลา่วน าไปสูก่ารตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงหลกัสตูรอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

ผลการประเมินหลกัสตูรจะมีประโยชนช์่วยใหมี้การกลั่นกรองหลกัสูตรเพ่ือใหไ้ด้
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริง มีความเหมาะสมสมบูรณ์ก่อนน าไปปฏิบัติ ช่วยให้มี
ข้อมูลเพียงพอและแม่นตรงต่อการปรับปรุงตัวหลักสูตร ลักษณะการใช้หลักสูตรและพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร และช่วยเผยแพร่
หลกัฐานความส าเรจ็ของผลการใชห้ลกัสตูร (accountability) สูส่งัคม 
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รูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
กิจกรรมและขอบข่ายของการประเมินผลหลักสูตรจะขึน้อยู่กับค านิยามของ

หลกัสตูร ถา้นิยามว่าหลกัสตูรคือกิจกรรมหรือประสบการณท่ี์โรงเรียนจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน การประเมิน
หลกัสตูรจะเริ่มตัง้แตก่ารประเมินจดุหมายโครงสรา้ง และเนือ้หาในตวัหลกัสตูรจนถึงการประเมิน
ส่ือในรูปแบบ รูปแบบการประเมินหลักสูตรเป็นกรอบความคิดท่ีเป็นระบบมีขั้นตอนของการ
ประเมินชดัเจน ซึ่งรูปแบบการประเมินหลกัสตูรและรูปแบบมีขอ้มีและขอ้จ ากดั ผูป้ระเมินหลกัสตูร
จะตอ้งพิจารณาเพ่ือน ามาปรบัประยุกตใ์หเ้ขา้กับวตัถปุระสงคแ์ละขอบข่ายการประเมินหลกัสตูร  
รูปแบบของการประเมินท่ีนิยมน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินหลกัสตูร สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 
4 กลุม่ ดงันี ้

1. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal-Based Models)
รูปแบบการประเมินแนวนี ้เนน้การตดัสินคุณค่าตามจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว้ในแผนงานรวมถึงโครงการ หรือหลักสูตร การประเมินจึงมีลักษณะน าไปการ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึน้จรงิกบัผลท่ีคาดหวงัไว้ ดงันัน้ จดุมุ่งหมาย เปา้หมาย หรือวตัถปุระสงคจ์ึง
ถกูใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรบัตดัสินความส าเร็จของการด าเนินงาน ผูน้  าความคิดการประเมินแนวนี ้คน
ส าคญัไดแ้ก่ (R.W. Tyler, 1950) โดยมีขัน้ตอนการประเมินดงันี ้

 1. ก าหนดจดุมุ่งหมายทั่วไปกวา้ง ๆ โดยการวิเคราะหปั์จจยัองคป์ระกอบ
ตา่ง ๆ คือ ผูเ้รียน สงัคม เนือ้หาสาระ และปัจจยัท่ีก าหนดขอบเขตของจดุมุ่งหมาย ไดแ้ก่ จิตวิทยา
การเรียน และปรชัญาการศกึษา 

 2. ก าหนดจดุมุ่งหมายเฉพาะหรือจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั
ภายหลงัจากการจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้

 3. ก าหนดสถานการณท่ี์แสดงความส าเรจ็ของจดุมุง่หมาย 
 4. พฒันาและเลือกเทคนิคในการวดัใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมท่ีตอ้งการ

วดั 
 5. ก าหนดเนือ้หาหรือประสบการณท์างการศกึษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งและ

บรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนด 
 6. รวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นผลงานของนกัเรียน 
 7. เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการวัดกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ี

ก าหนดไว ้
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 8. ถ้าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ จะตอ้งมีการตัดสินใจ ปรบัปรุง
หลกัสตูรหรือยกเลิก ถา้บรรจจุดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว ้ก็จะใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาหลกัสตูร 

โดยไทเลอรไ์ด้เสนอแนวคิดว่า การประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วยการ
ประเมินความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การประเมินความเป็นไปไดข้องแผนการ
เรียนรูท่ี้จะส่งผลต่อความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายรวมถึงประเมินการจดักิจกรรม โครงการ/โครงาน
และการเรียนการสอน ประเมินผลผลิตใหท้  าไดผ้ลลัพธ์ของหลักสูตรและตลอดจนการติดตาม
ประเมินหลกัสตูรท่ีน าไปใชจ้รงิเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง  
 

 

ภาพประกอบ 10 การประเมินหลกัสตูรตามรูปแบบของไทเลอร ์
 

2. รูปแบบการประเมินท่ียึดเกณฑ์เป็นหลัก  (Criterion-Based Models) 
การประเมินตามรูปแบบนี ้เนน้การตดัสินคณุคา่ซึ่งเป็นไปตามเกณฑห์รือเป็นไปตามมาตรฐานเป็น
หลกั ท่ีมาของเกณฑห์รือมาตรฐานอาจก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงาน หรือองคก์รวิชาชีพอนั
เป็นท่ียอมรบัผูน้  าแนวคดิการประเมินแนวนี ้คนส าคญัไดแ้ก่ (Stake, 1967)รายละเอียดดงันี ้

รูปแบบการประเมินผลหลกัสตูรของสเตก (Robert E. Stake) 
สเตกไดเ้สนอรูปแบบการประเมินแบบเป็นทางการท่ีตอ้งอาศยัการตดัสิน โดยมี

เกณฑห์รือมาตรฐานเป็นตวัตัง้ โดยออกแบบตารางเป็น 12 ชอ่ง แตล่ะช่องจะสามารถกรอกขอ้มลู
เข้าไปได้ ข้อมูลในแต่ละช่องจะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของสิ่งท่ีตอ้งการประเมิน  และ
ชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การบรหิารงานหลกัสตูร รูปแบบนีจ้ึงช่วย
ประเมินผลในดา้นความสอดคลอ้ง และความสมัพนัธข์องตวัแปรในหลกัสตูร  
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โดยมีวิธีการกรอกรายละเอียดดงันี ้
1. การตัง้เกณฑใ์นการวิเคราะหห์ลักสูตร โดยมีหัวขอ้ของเกณฑท่ี์จะใชใ้นการ

วิเคราะห์เพ่ือประเมินผลหลักสูตรมี 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งท่ีมีมาก่อน หมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลท่ีไดร้บัจากหลกัสตูรท่ีมีอยู่ก่อน ดา้นกระบวนการในการสอน หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน ดา้นผลท่ีเกิดขึน้ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้
จากการใชห้ลกัสตูรนัน้ 

2. การหาขอ้มลูมาประกอบหลงัจากท่ีไดต้ัง้เกณฑข์ึน้มา ซึ่งน ามาเป็นแนวทางใน
การประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ประเมินจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่มาประกอบการ
พิจารณา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาการขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การบรรยายหลักสูตร 
(Description Matrix) ซึ่งประกอบดว้ย 1) ผลท่ีคาดหวัง โดยการวิเคราะหห์ลักสูตร และ 2) ผลท่ี
เกิดขึน้โดยการบรรยายการใชห้ลกัสูตร ดา้นปัจจยั การปฏิบตัิ และผลลพัธ์ ส่วนท่ีสอง การตดัสิน
คณุคา่ของหลกัสูตร ซึ่งประกอบดว้ย 1) การก าหนดมาตรฐานของหลกัสตูร  2) การตดัสินคณุค่า
ของหลกัสตูร ดา้นปัจจยัการปฏิบตั ิและผลลพัธ ์

3. รูปแบบการประเมินโดยยึดตามความตอ้งการตดัสินใจเป็นส าคญั รูปแบบการ
ประเมินลักษณะเช่นนี ้ตอ้งเสนอส่ือสารสนเทศเพ่ือช่วยให้คณะผู้บริหารเสนอและแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจเลือกทางเลือกไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเนน้ความตอ้งการใหส้ารสนเทศของ
ผูบ้ริหารเป็นหลักของการประเมิน ผูน้  าแนวคิดการประเมินแนวนี ้ คนส าคญั ไดแ้ก่ (Cronbach, 
1963) โดยรูปแบบการประเมินของ Stufflebeam เป็นรูปแบบท่ีนิยมน ามาใช้ในการประเมิน
หลกัสตูร รายละเอียดดงันี ้

รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam หรือ CIPP Model 
รูปแบบนีเ้นน้ใหข้อ้มลูในดา้นการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูรในแตล่ะขัน้ตอนของ

การพฒันา โดยมีประเดน็ในการประเมิน 4 ดา้น หรือท่ีเรียกวา่ CIPP Model รายละเอียดดงันี ้
1. ด้านบริบท (C: Context) การประเมินเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมความ

ตอ้งการจ าเป็นของบคุคลหรือหนว่ยงาน ตลอดทัง้ความเหมาะสมของจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
2. ดา้นปัจจัยเบือ้งตน้ (I: Input) เป็นการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับ

ทรพัยากรความเหมาะสมของโครงสรา้ง เนือ้หาหลกัสตูร ทรพัยากรสนบัสนนุตา่ง ๆ เช่น หอ้งเรียน 
ส่ือการเรียนการสอน หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับการ
วางแผนโครงสรา้งเนือ้หา และการจดัเตรียมทรพัยากรสนบัสนนุตา่ง ๆ 
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3. ดา้นกระบวนการ (P: Process) เป็นการประเมินเก่ียวกับการบริหารและ
จดัการหลกัสตูร กิจกรรมการเรียน จดัโครงการ การสอน การวดัและประเมินผล เพ่ือตดัสินใจน า
หลกัสูตรไปปฏิบตัิ และปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร การจดัการเรียนการสอน การวดั
และการประเมินผล 

4. ด้านผลผลิต (P: Product) เป็นการประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผูส้  าเร็จการศึกษา และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือตดัสินใจทบทวนหลักสูตร ปรบัปรุง 
ขยายหรือยบุหลกัสตูร 

รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam เหมาะส าหรบัการพิจารณาข้อมูลเพ่ือ
ตดัสินใจในการพัฒนาหลักสูตรเป็นขัน้  ๆ ซึ่งท าควบคู่ไปพรอ้มกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หรืออาจกล่าวไดว้่ารูปแบบนีจ้ะเหมาะสมและควบคู่กับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรในแต่ละขัน้  
อยา่งไรก็ตาม พบวา่มีงานวิจยัเชิงประเมินหลกัสตูรหลายเรื่องท่ีน ารูปแบบนีไ้ปใชป้ระเมินหลกัสตูร
ท่ีผ่านการใชแ้ลว้ ทัง้นีเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการปรบัปรุงหลกัสตูรหรือตดัสินใจว่าจะใชห้ลกัสตูรตอ่ไป
หรือไม ่

4. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ีเนน้การตอบสนอง (responsive evaluation) 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้การประเมินท่ีตอบสนองตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยอาศยั

การบอกกล่าว (claim) สิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง (concern) ประเด็นตา่ง ๆ (issue) ซึ่งเป็นมมุมองในลกัษณะ
การสรา้งสรรคน์ิยม (constructivist methodology) ผูน้  าแนวคิดการประเมินแนวนี ้ไดแ้ก่ กบูาและ
ลินคอล์น (Guba, 1990) หรือเรียกอีกอย่างว่าการประเมินในยุคท่ี 4 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการตัดสินใจโดยการลงฉันทามติระหว่างผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด  โดย
ชีใ้หเ้ห็นวา่การประเมินท่ีผา่นมานัน้มีปัญหาท่ีส าคญั 3 ประการดงันี ้

1. การประเมินมีแนวโนม้ในรูปแบบบริหารนิยม (managerialism) เป็นการ
ประเมินท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาธิการ กรรมการ
สถานศกึษา การประเมินในรูปแบบนีถ้า้ปลอ่ยใหผู้ป้ระเมินมีอิสระ ผลของการประเมินมกัจะสง่ผล
ถึงกลุ่มผูบ้ริหารขา้งตน้ จึงท าใหก้ลุ่มผูบ้ริหารมกัจะตีกรอบของการประเมินเอาไวเ้พ่ือไม่ใหส้่งผล
ในทางลบถึงตนเอง 

2. ขาดความเหมาะสมกับค่านิยมอันหลากหลาย (value-pluralism) จาก
การประเมินท่ีมี ปัจจัยเก่ียวกับบุคคลหลายฝ่ายในการตัดสินคุณค่าจึงมีการใส่ค  านิยมท่ี
หลากหลายท่ีมาจากตวัผูป้ระเมิน ฉะนัน้การประเมินจึงยึดคา่นิยมของผูป้ระเมินเป็นหลกัมากกว่า
ยดึวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
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3. เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรูม้ากเกินไป 
(scientific paradigm of inquiry) กระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นการประเมินในเชิงปริมาณจน
ละเลยเรื่องราวของคณุภาพ ซึ่งอาจท าใหก้ารประเมินขาดความสมบรูณ ์

รูปแบบการประเมินของกบูาและลินคอลน์ (Guba & Lincoln) 
กบูาและลินคอลน์ ไดเ้สนอทางเลือกใหม่ดว้ยการขจดัปัญหาของการประเมินท่ี

ผ่านมาทัง้สามออกไปซึ่งเขาเรียกว่าการประเมินในยุคท่ีส่ี  เป็นการประเมินโดยใชแ้นวความคิด
สรา้งสรรคน์ิยมแบบตอบสนอง โดยเสนอใหค้  าจ ากัดความของค าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การ
ตอบสนอง (responsive) หมายถึงวิธีการหลาย ๆ วิธีท่ีแตกตา่งกนั (different way) ในการก าหนด
จุดเนน้เป็นการก าหนดขอบเขตและสิ่งท่ีจะประเมิน ซึ่งเป็นการสืบคน้ตามขอบเขตกระบวนทศัน์
ของนักสรา้งสรรค ์(constructivist) ซึ่งเป็นวิทยวิธี (methodology) ท่ีว่า จะถามดว้ยค าถามอะไร 
จะรวบรวมขอ้มูลอะไร ทัง้ 2 อย่างนีต้อ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของสิ่งท่ี
จะประเมิน การประเมินในรูปแบบนีจ้ึงเป็นการแสวงหาความรูท่ี้แตกต่างจากกระบวนทัศนท์าง
วิทยาศาสตร ์ซึ่งกบูาและลินคอลน์ไดน้  าเสนอรูปแบบไวด้งันี ้

1. ใชก้ารประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation) ในการประเมิน
ตอ้งตอบสนองผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีประเมิน นั่นคือผูท่ี้มีส่วนได ้เสียประโยชน ์การประเมิน
แบบตอบสนองมี 4 ระยะดว้ยกัน คือ ระยะแรกเป็นระยะท่ีผูท่ี้มีส่วนได้ เสียประโยชน ์จะท าการ
ระบกุารไดป้ระโยชน ์การเสียประโยชนแ์ละปัญหาของตน ระยะท่ีสองเป็นการน าการไดป้ระโยชน ์
การเสียประโยชน ์และปัญหาของแตล่ะคนมาท าการพิจารณาเพ่ือแสดงความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ย ระยะท่ีสามเป็นระยะรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในระยะท่ีสองซึ่งอาจเป็นขอ้มูลใน
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ ระยะท่ีส่ีเป็นการเจรจาระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาความ
สอดคลอ้งตามมตเิอกฉนัท ์

2. การใช้กระบวนการอธิบายด้วยการโต้แย้งเชิงตรรกะ  (hermeneutic 
dialectic process) เป็นการอธิบายและตีความเพ่ือเปรียบเทียบ ความเหมือน ความต่างของ
ทศันะท่ีหลากหลาย 

3. ใชก้ารเจรจา (negotiation) ซึ่งเป็นการเจรจาระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการ
ประเมินเทา่นัน้ กระบวนการนีจ้ะไดส้ิ่งใหมข่ึน้มาท่ีเรียกวา่เป็นการสรา้งสรรค ์(construction) 

นอกจากรูปแบบการประเมินแบบตอบสนองท่ีมีอยู่  4 ระยะแล้ว กูบาและ
ลินคอลน์ยงัไดใ้หว้ิธีในการสืบคน้แบบสรา้งสรรคน์ิยม (constructivist inquiry) ซึ่งเง่ือนไขของการ
ประเมินเหล่านีจ้ะต้องประกอบด้วยการศึกษาจะต้องเป็นไปตามสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ  ไม่ใช่
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หอ้งทดลองหรือสถานการณท์ดลอง โดยผูป้ระเมินตอ้งไม่ระบวุ่าตนเองเป็นผูรู้ใ้นทกุเรื่องเก่ียวกับ
สิ่งท่ีจะท าการศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาต้องสามารถปรับเปล่ียนได้ และถือคนเป็น
เครื่องมือในการวิจัยคือเป็นการเก็บข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้สามารถไดข้้อมูลทั้งเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ โดยน าเสนอขอ้มลูเท่าท่ีสามารถเสนอได ้ตามสมการ “การสรุป = ทกุสิ่งท่ีเรา
รู ้– สิ่งท่ีพดูไมไ่ด”้ 

กระบวนการสืบคน้ ตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี ้
1. การเลือกใหผู้ใ้หข้อ้มลู ตอ้งเลือกแบบเจาะจง จากนัน้ท าการจดัล าดบัคณุภาพ

ของผู้ให้ข้อมูลแล้วท าการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนแรกเสียก่อน  ผู้ให้ข้อมูลคนท่ีสองต้อง
แตกตา่งจากผูใ้หข้อ้มลูคนแรกและสามารถตอบสนองความตอ้งการของการสืบคน้ได ้

2. กระบวนการสืบคน้จะมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธก์นัระหว่างการรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู และการตีความขอ้มลูควรเริ่มจากการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูคนแรก การเก็บ
ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูคนท่ีสองควรเก่ียวพนักบัขอ้มลูท่ีเก็บจากคนแรก 

3. การสรุปขอ้คน้พบ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีทฤษฎีใดมาสนบัสนนุ แตท่ฤษฎีจะเกิดจาก
ขอ้มูลท่ีได ้ซึ่งข้อคน้พบนัน้จะต้องเป็นสิ่งท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกัน ท่ีถือเป็นการสรา้งสรรคท่ี์
หลากหลาย 

4. การออกแบบการประเมินใหม่ เน่ืองจากในเบือ้งตน้ผูป้ระเมินยงัไม่ทราบวา่ตน
ไมท่ราบอะไรบา้ง เม่ือมีขอ้มลูมากขึน้ก็จ  าเป็นตอ้งออกแบบใหดี้ยิ่งขึน้และมีจดุมุ่งเนน้ท่ีชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ การสรา้งสรรคร์่วม (joint construction) จะท าใหเ้กิดตวัแทนของประสบการณ์ คือการเปิด
โอกาสให้ผู้อ่านท่ีได้เรียนรู้ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กับสถานการณ์อ่ืน  หรือน าไปใช้ในการ
สรา้งสรรคอ์ยา่งอ่ืน 

ขัน้ตอนการประเมินตามรูปแบบของกบูาและลินคอลน์ 
1. การเริ่มท าสัญญา เม่ือมีผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรต้องการให้ประเมินท าการ

ประเมิน จึงตอ้งมีการท าสญัญาระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรกบัผูป้ระเมิน ซึ่งตอ้งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1.1 ระบช่ืุอผูร้บัผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
1.2 ระบสุิ่งท่ีจะประเมิน สิ่งท่ีระบไุวใ้นสญัญาครัง้แรก อาจมีการปรบัเปล่ียน

ได ้เม่ือผา่นการโตแ้ยง้เชิงตรรกะแลว้ 
1.3 ระบุวตัถุประสงคข์องการประเมิน ขอ้นีจ้ะสืบเน่ืองมาจากขอ้ 1.2 ควรมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 4 คณุลกัษณะดงันี ้1) การประเมินคณุธรรมโดยประเมินส่วนย่อย 
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เป็นการประเมินคณุค่าภายในเพ่ือการปรบัปรุงสิ่งนัน้  2) การประเมินคณุคา่โดยประเมินส่วนย่อย 
เป็นการประเมินคณุคา่ภายนอกเพ่ือการปรบัปรุงสิ่งนัน้ 3) การประเมินคณุธรรมโดยส่วนรวม เป็น
การประเมินคณุคา่ภายใน เป็นการตรวจสอบมาตรฐานขัน้ต  ่าเพ่ือตดัสินวา่ ยงัใชไ้ดห้รือไม่ 4) การ
ประเมินคุณค่าโดยส่วนรวม เป็นการประเมินคุณค่าภายนอก เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
ลกูคา้ตอ้งยอมรบัวิธีการโตแ้ยง้เชิงตรรกะการแสดงการไดป้ระโยชน ์เสียประโยชน ์ และปัญหาของ
ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง การให้ค  าอธิบายกับลูกค้าเก่ียวกับวิทยวิธีท่ีจะใช้ในการประเมินในครัง้นี ้ 
ข้อตกลงในการให้ข้อมูลทางเอกสาร ข้อตกลงของผู้ประเมินว่าจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ 
ค าอธิบายวิธีการรายงานท่ีจะใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ ระบุเง่ือนไขทางเทคนิคท่ีเฉพาะเจาะจงท่ี
ลูกค้าควรทราบ คือผู้ประเมินและคุณสมบัติของผู้ประเมิน  กรอบเวลาของการประเมิน 
งบประมาณ รายการของผลท่ีจะเกิด 

2. การจัดระบบการประเมิน เป็นการเตรียมฝึกอบรมคณะผูป้ระเมิน การไดร้บั
สิทธิเข้าถึงขอ้มูล หมายถึงการท่ีผู้ประเมินสามารถเขา้ถึงข้อมูลในทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประเมินการเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวกไดแ้ก่การเตรียมเครื่องมือท่ีจะช่วยอ านวยความ
สะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมิน และการสรา้งความคุน้เคยกับปัจจัยทางสังคม การเมืองและ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีท าการประเมิน 

3. การจ าแนกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง คือจ าแนกคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูแ้ทน คือ
ผูผ้ลิต ผูใ้ช ้ผูน้  าสิ่งท่ีประเมินไปใช้ ผูไ้ดร้บัประโยชน์ คือผูท่ี้ไดป้ระโยชนจ์ากสิ่งท่ีประเมิน ผูเ้สีย
ผลประโยชน ์คือ ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากสิ่งท่ีประเมิน 

4. การพัฒนาการสรา้งสรรคร์่วมภายในกลุ่ม คือ การไดบ้ทสรุปท่ีสอดคลอ้งกัน
จากการโตแ้ยง้เชิงตรรกะของผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือท่ีเรียกวา่การไดจ้ดุสรา้งสรรคร์ว่ม 

5. การทดสอบและการขยายการสรา้งสรรคร์ว่มของผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นการหาขอ้มลู
เพิ่มเตมิมาสนบัสนนุขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 4 

6. การเลือกประเด็นไดป้ระโยชน์ การเสียประโยชน์ และปัญหาท่ียังหาข้อยุติ
ไมไ่ด ้ขัน้นีจ้ะเกิดความจรงิท่ีสามารถบอกไดว้า่ใครคือผูไ้ดป้ระโยชนแ์ละใครคือผูเ้สียประโยชน ์

7. การจดัล าดบัสิ่งท่ียงัหาขอ้ยุติไม่ได้ ถา้มีบางเรื่องท่ียังหาขอ้ยุติไม่ได้ ตอ้งท า
การเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหาใหด้  าเนินการหาขอ้สรุปโดยวิธีต่อไปนี ้ หาขอ้มูลเพิ่มเติม
และประนีประนอม 

8. การรวบรวมข้อใหม่ ปัญหาบางอย่างท่ีไม่อาจหาข้อสรุป ควรปรบัเปล่ียน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู หรือตอ้งศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิอีก 
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9. การเตรียมวาระเพ่ือการเจรจา มีขัน้ตอนดงันี ้1) การชีว้่าใครไดป้ระโยชน ์ใคร
เสียประโยชน ์และปัญหาเป็นของใคร 2) อธิบายองคป์ระกอบของการสรา้งสรรค์ 3) การจัดหา
ขอ้มลูท่ีสนบัสนนุและคดัคา้นการไดป้ระโยชน ์การเสียประโยชนแ์ละประเด็นปัญหาท่ียงัหาขอ้สรุป
ไม่ได ้4) การฝึกอบรมเพ่ือแกปั้ญหา 5) ทดสอบวาระการเจรจากับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งบางคนว่า
สามารถรบัวาระการเจรจาไดห้รือไม่ 

10. ด าเนินการเจรจา เป็นการอธิบายดว้ยกระบวนการโต้แย้งเชิงตรรกะของ
ตวัแทนกลุ่มผู้เก่ียวข้องท่ีไดป้ระโยชน์ เสียประโยชน์ และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มใด ผลการ
ปฏิบตัิในขัน้นีจ้ะไดผ้ลออกมาอยา่งใดอย่างหนึ่งจากลกัษณะตอ่ไปนีคื้อ มีมตโิดยสมบรูณ ์สามารถ
น าผลไปสูก่ารปฏิบตัิไดท้นัที มีมตบิางสว่นแสดงวา่มีปัญหาบางส่วนท่ียงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ไม่มีมติ
หมายถึงมีความขดัแยง้ในกระบวนการหาจดุสรา้งสรรคร์ว่มอยู ่

11. การรายงาน คือ การแสดงการสรา้งสรรคร์ว่มของผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 
12. การเริ่มวงจรใหม่ ขัน้นีจ้ะใชใ้นกรณีท่ียงัมีปัญหาบางประการท่ียงัไมส่ามารถ

หาขอ้ยตุไิด ้ตอ้งน าปัญหาดงักล่าวไปเริ่มตน้วงจรใหม่ จากขอ้ท่ี 1 เป็นตน้มา การประเมินหลกัสตูร
ในยุคท่ีส่ี จึงเป็นการหลกัสูตรท่ีไม่เนน้รูปแบบท่ีตายตวั ไม่ใหค้วามส าคญักับผูป้ระเมิน แต่เนน้ท่ี
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ การ
ประเมินจึงมีความยืดหยุ่นสูง ประนีประนอมเพ่ือประโยชนส์ูงสุด และมีการด าเนินการเป็นวงจร
หลาย ๆ วงจร 

ประเภทของการประเมินหลกัสตูร 
การจ าแนกประเภทของการประเมินหลกัสูตรขึน้อยู่กบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนก 

ไดแ้ก่ 1) ยดึมุง่หมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจเป็นเกณฑ ์2) การจ าแนกตาม
ชว่งเวลาของการด าเนินการหลกัสตูรดงันี ้ 

1. จ าแนกโดยยึดจดุมุง่หมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจ
เป็นเกณฑแ์บง่ได ้2 ประเภท  

1.1 การประเมินความกา้วหนา้ (formative evaluation) เป็นการประเมิน 
ท่ีมุ่งเนน้ตรวจสอบขอ้เด่นขอ้ดอ้ยในส่วนประกอบของหลกัสูตรเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการแกไ้ข
ปรบัปรุงเป็นส าคญั เชน่ การจดัท าหลกัสตูรอบรมเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการเรียนการสอน
ใหก้ับครูในสถานศึกษา การประเมินความกา้วหนใ้นการอบรมวนัแรก จะน าไปสู่การปรบัปรุงใน
วนัท่ีสอง หรือวันถัดไปของการอบรมซึ่งจะช่วยลดโอกาสความสูญเปล่าในการอบรม รวมทัง้จะ
ชว่ยใหกิ้จกรรมการอบรมในวนัถดัไปๆไป มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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1.2 การประเมินผลเพ่ือสรุปรวม (Summative evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือการประมวลผลโดยสรุปรวมทัง้ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร หรืออาจ
กล่าวไดว้่าเป็นการประมินท่ีมุ่งเนน้ตรวจสอบผลลพัธ ์หรือผลผลิตท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตักิารหรือ
จากหรกัสูตรว่า เกิดผลดีหรือสมัฤทธิผลตามความถนดัของหลกัสตูรหรือไม่ การประเมินเพ่ือสรุป
รวมนีอ้าจน าไปสูก่ารตดัสินใจในการยกเลิกหรือจะขยายผลหลกัสตูรในวงกวา้งมากขึน้ในอนาคต 

บทสรุป 
การประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งท่ีส  าคญัของพฒันาหลกัสตูร การ

ประเมินหลกัสตูร หมายถึง การตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรในลกัษณะท่ีเป็นการตดัสินคณุคา่ 
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทัง้นีจุ้ดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรเพ่ื อปรบัปรุง
แกไ้ขและตดัสินคณุภาพของหลกัสูตรและเพ่ือติดตามผลผลิตของหลกัสูตร ส าหรบัประเภทของ
การประเมินหลกัสตูรโดยยดึจดุมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินเพ่ือสรุปรวม หรือการจ าแนกตามช่วงเวลาของการ
ด าเนินการหลกัสูตร ไดแ้ก่ การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร การประเมินระหว่างการใชห้ลกัสูตร
และการประเมินหลกัการใชห้ลกัสตูร 

หลกัเกณฑ ์4 ขอ้แรก (Stufflebeam, 2007) เรียกว่าเป็นเกณฑท์างวิทยาศาสตร ์
(scientific criteria) 6 ข้อต่อมา เรียกว่าหลักเกณฑ์ในเชิงปฏิบัติ  (practical criteria) เกณฑ์ข้อ
สดุทา้ยวอรเ์ทอรน์และแซนเดอรส์ เรียกวา่เกณฑแ์หง่ความฉลาดรอบคอบ (prudential criterion) 

ขอ้สงัเกตงานวิจยั 
ในกระบวนการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรในขัน้ตอนของการประเมินหลกัสตูร 

โดยส่วนใหญ่ในงานวิจัยพบว่า ผู้พัฒนาหลักสูตรนิยมประยุกตแ์นวคิดประเมินหลักสูตรตาม
ประเด็นท่ีสนใจ เช่น งานวิจัยของ (วัฒนพร พัฒนภักดี, 2552) ท่ีพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาสามตัถิยะดา้นวิธีการสอนของคณาจารยค์ณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในขัน้การประเมินหลกัสตูรไดมุ้่งศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ พฤติกรรมวิธีการสอนของคณาจารยซ์ึ่ง
เป็นความมุ่งหมายของหลักสูตรและ/หรือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกับหลกัสูตรในการ
ประเมินผลหลกัสตูรประกอบดว้ย โดยไม่ไดร้ะบวุ่าใชแ้นวคิดใดเป็นหลกัในการประเมิน ซึ่งวิธีการ
ไดม้าซึ่งขอ้มูลดงักล่าวอาจจะไดม้าดว้ยวีท่ีเหมาะสมกับลักษณะขอ้มูล  เช่น อาจจะไดจ้ากการ
สมัภาษณ ์การสนทนากลุ่มย่อย หรือการประชมุเพ่ือวิจารณห์ลกัสตูร ตามประเด็นในการประเมิน
ของผูพ้ฒันาหลกัสูตร อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่ามีงานวิจยัหลายเรื่องท่ีประยกุตแ์นวคิดการประเมิน
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ตามรูปแบบของ (Stufflebeam, 2007) มาใชใ้นการประเมินหลักสูตร ตวัอย่างเช่น งานวิจัยของ 
(ศกุลรตัน ์มิ่งสมร, 2553) รายละเอียดงันี ้

การประเมินหลกัสตูร เป็นกระบวนการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
การจดัท าหลกัสตูรแลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มลู จดุเดน่ จดุดอ้ยในตวัหลกัสตูร และกระบวนการการ
พฒันาหลกัสตูรเพ่ือตดัสินคณุภาพของหลกัสตูรวา่บรรลตุามจดุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 
เพ่ือน าไปสู่การปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นขั้นตอน
สดุทา้ยของการพฒันาหลกัสตูร โดยอิงแนวคิดการวิจยัเชิงประเมินซึ่งมีรูปแบบท่ีส าคญั 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก รูปแบบการประเมินท่ียึดเกณฑ์เป็นหลัก 
รูปแบบการประเมินท่ียึดความตอ้งการตัดสินใจเป็นหลัก และการประเมินหลักสูตรท่ีเน้นการ
ตอบสนอง โดยผูพ้ัฒนาหลกัสูตรจะประเมินตามประเด็นท่ีสนใจประเมินดว้ยกระบวนการวิจยัท่ี
อาศยัการไดข้อ้มลูเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีเหมาะสม 

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ  

พิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการจ าเป็นแบบ
สมบูรณ์เพ่ือพัฒนาครูมืออาชีพ” ผลการวิจยัพบว่า ครูมีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาดา้น
ความรบัผิดชอบในวิชาชีพมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน ดา้นการ
วางแผนและเตรียมการสอน และดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยโมเดลท่ีพฒันาขึน้สอดคลอ้ง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวทางการพัฒนาครูคือ การมีพ่ีเลี ้ยง/ผู้เช่ียวชาญแนะน างาน 
รองลงมาคือ การสมัมนาวิชาการ   

ณิชิรา ชาติกุล (2552) ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการจ าเป็นเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการประเมินผลการเรียนรูข้องครูสงัคมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรูข้องครู สิ่งท่ี
ตอ้งพัฒนาคือ การประเมินหาความสามารถท่ีแท้จริงของนัก เรียนได้ การสรา้งเกณฑ์การให้
คะแนน และการประเมินแบบอิงกลุ่ม ในส่วนของทักษะทางการประเมินผลการเรียนรู ้สิ่งท่ีตอ้ง
พฒันา คือ การตรวจสอบหาคา่ความเท่ียงและความตรงของเครื่องมือประเภทตา่งๆ การก าหนด
ประเด็นและเกณฑใ์หค้ะแนน การสมัภาษณน์กัเรียน การจดบนัทึกในการสมัภาษณ์นกัเรียนและ
การมีสว่นรว่มในการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียนและผูป้กครอง 

 



  62 

พลวตั วุฒิประจักษ์ (2553) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตต
ปัญญาศึกษาส าหรบันักศึกษาครู เพ่ือเสริมสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตครูท่ีพึงประสงค์” โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร ระยะท่ี 3 การทดลองใชห้ลักสูตร และระยะท่ี 4 การประเมินผล
หลักสูตร โดยสรุปได้ดังนี ้ ระยะท่ี 1 วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน การ
ด าเนินการวิจยั คือ วิเคราะหเ์อกสารและประเมินความตอ้งการจ าเป็น ระยะท่ี 2 วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
พฒันาหลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ยกรา่งหลกัสตูร ตรวจสอบคณุภาพรา่งหลกัสตูร ปรบัปรุง
หลักสูตร พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้หลักสูตร และทดลองใช้น าร่องหลักสูตร ระยะท่ี 3 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือทดลองใชห้ลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ทดลองใชห้ลกัสูตรโดยใชก้ารวิจยักึ่ง
ทดลอง และปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรระหวา่งทดลองสอน และระยะท่ี 4 วตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินผล
หลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ประเมินผลระหว่างการใชห้ลกัสูตร ประเมินผลรูปแบบหลกัสตูร 
และขยายผลการใชห้ลกัสตูร 

อรอนงค ์นิยมธรรม (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรา้ง
คุณลักษณะดา้นความเมตตากรุณาตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลง ส าหรบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก” สรุป ดังนี ้ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาขอ้มูล
พืน้ฐาน การด าเนินการวิจยั คือ ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศกึษาความคิดเห็น
เก่ียวกับการเสริมสรา้งความเมตตากรุณา ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูข้องนักศึกษา สังเคราะห์
คณุลกัษณะความเมตตากรุณา ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบหลกัสตูรเสริม ระยะท่ี 2 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งหลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ พฒันารา่งหลกัสตูรเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ความเมตตากรุณา ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง และ
ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตร ระยะท่ี 3 วตัถปุระสงคเ์พ่ือทดลองใชห้ลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ น า
หลกัสตูรไปทดลองน ารอ่งและปรบัปรุงแกไ้ข ทดลองใชห้ลกัสตูรโดยใชแ้ผนการทดลอง และระยะท่ี 
4 วัตถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบประสิทธิผลและปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร การด าเนินการวิจัย คือ 
ตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร และปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 

ฉวีวรรณ ตาลสุก (2556) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
นาฏศลิป์สรา้งสรรคต์ามแนวทางการจดัการศกึษาเชิงสรรคส์  าหรบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา” 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ระยะท่ี 1 วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิเคราะหแ์ละก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การด าเนินการวิจัย คือ วิเคราะหเ์อการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ระยะท่ี 2 วัตถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพัฒนา
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หลักสูตร การด าเนินการวิจัย คือ การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา(ร่าง) หลักสูตรนาฏศิลป์
สรา้งสรรค ์ตรวจสอบความสอดคล้องและปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยการ
สมัมนาผูเ้ช่ียวชาญและปรบัปรุงแกไ้ข ทดลองน ารอ่งและปรบัปรุงแกไ้ข ระยะท่ี 3 วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ทดลองใชห้ลักสูตร การด าเนินการวิจัย คือ ทดลองใชห้ลักสูตรนาฏศิลป์สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้บบ
แผนการทดลอง และระยะท่ี 4 วตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินหลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ประเมิน
หลกัสตูรจากผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ขยายผลหลกัสตูรนาฏศลิป์สรา้งสรรค ์และปรบัปรุงหลกัสตูร
ฉบบัสมบรูณ ์

พลารกั ไชยโย and นัทสิริ วารีปาน (2556) ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ” พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจท่ี
ถกูตอ้งเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรโดยเฉพาะโอกาสท่ีไดมี้ประสบการณก์ารใช้
ภาษาในประเทศท่ีใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแม่และแนวทางการประกอบอาชีพหลงัจบการศกึษาหรือ
การท างานพิเศษ รวมถึงความส าคญัของภาษาจีนในโลกอนาคต การประมาณค่าใชจ้่ายตลอด
หลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสม ท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยท่ีอยูใ้กลเ้คียงกับภูมิล  าเนาของนักเรียน 
และความพรอ้มดา้นอปุกรณก์ารเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัและการสอนจากอาจารยเ์จา้ของ
ภาษา 

จ ารสั อินทลาภาพร (2558) ไดท้  าการศกึษางานวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบ
บรมเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการจัดการเรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรบัครูระดับ
ประถมศกึษา” โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา สรุปไดด้งันี ้ระยะท่ี 1 วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา
ขอ้มูลพืน้ฐาน การด าเนินการวิจัย คือ สังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สัมภาษณ์ผ็
บริหารสถานศกึษา สมัภาษณผ์ูส้อน และสมัภาษณศ์กึษานิเทศ ระยะท่ี 2 วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันา
หลักสูตรฝึกอบบรมฉบับร่าง การด าเนินการวิจัย คือ จัดท าหลักสูตรฝึ กอบบรมฉบบับร่าง 
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบบรม ระยะท่ี 3 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของหลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ศกึษาน ารา่งหลกัสตูร
ฝึกอบรม ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรฝึกอบรม ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมโดยใชแ้บบแผนการทดลอง 
และประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรม และระยะท่ี 4 วตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรุงและพฒันา
หลกัสตูร การด าเนินการวิจยั คือ ปรบัปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสมบรูณ ์
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ปณิตา โพธ์ิโพน้ เกตแุกว้ (2559) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันากลยุทธก์ารผลิตและ
พฒันาครูพลศกึษาเพ่ือความเป็นเลิศส าหรบัสถาบนัการพลศกึษา” เป็นการวิจยัและพฒันา โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะความเป็นเลิศของครูพล
ศกึษาส าหรบัสถาบนัการพลศกึษา มี 4 องคป์ระกอบ คือ “STAR” (2) จากการประเมินผลสรุปเป็น
การประเมินเม่ือสิน้สุดการด าเนินการ พบว่า สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของเปา้ประสงคข์องกลยทุธห์ลกัท่ี 2 การเสริมสรา้งกระบวนการผลิตครูพลศกึษา คือ 
รอ้ยละ 80 ของนกัศึกษาท่ีไดร้บัการพฒันาทกัษะความเป็นครูในศตรวรรษท่ี 21 และอาเซียน อีก
ทัง้จากการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพวิจยัในชัน้เรียน : สรา้งสรรคน์วตักรรม พบวา่ นกัศกึษา
ได้รับความรู้ ความ  เข้าใจมากขึ ้น เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจยัในชัน้เรียน และมีผลงานเชิงประจกัษ ์โดยนกัศกึษาสามารถพฒันานวตักรรมเพ่ือ
ใชใ้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ นอกจากนี ้ผลการประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วม
ทดลอง พบว่า ในภาพรวมมีความเขา้ใจ และยอมรบัในกลยทุธก์ารผลิตครูและพฒันาครูพลศกึษา
เพ่ือความเป็นเลิศส าหรบัสถาบนัการพลศกึษา 

ภทัธิรา ธีรสวสัดิ ์(2553) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสูตรการส่ือสารนวตักรรม
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาลัยนวตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” มี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ คือ (1) ศึกษาสมรรถนะของนกัส่ือสารนวตักรรม และ (2) พฒันาหลกัสูตรฯ 
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประยุกตใ์ช้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบสมรรถนะ และ
แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาฯ เป็นกรอบแนวทางด าเนินการ 
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  บนฐานของการมีส่วนร่วมระหว่าง คณะผู้บริหารและ
คณาจารยฯ์ ผลวิจยัพบวา่ (1) สมรรถนะของนกัส่ือสารนวตักรรม คือ มีคณุธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 2) ความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตรเ์ฉพาะทาง 3) มีโดยทกัษะทางดา้นปัญญารวมทัง้
ทางดา้นทักษะและการรูส่ื้อสารสนเทศ ทกัษะในดา้นการคิดวิเคราะห ์การสังเคราะห ์ตลอดจน
ทักษะการคิดท่ีแก้แก้ปัญหา 4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและดา้นความรบัผิดชอบ  
5) มีทกัษะดา้นการวิเคราะหส์งัเคราะห ์การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนยีอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
6) ทักษะดา้นปฏิบัติทางวิชาชีพและการส่ือสารทางนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม (2) เอกสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตฯ แบ่งรายละเอียดออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไป 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร และหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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ค าอธิบายรายวิชา และแผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบในมาตรฐานผลการเรียนรูใ้น
หลกัสตูรสูร่ายวิชา 

มารุต พัฒผล (2561) ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือ
เสริมสรา้งตวามสามารถในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิจยัเป็นฐาน” โดยใชร้ะเบียบและวิธีการวิจยั
และพฒันา ระยะท่ี 1 วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบัการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม 
การด าเนินการวิจยั โดยสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สมัภาษณผ์ูบ้ริหารสถานศกึษา 
สัมภาษณ์ผู้สอน และวิเคราะห์สภาพบริบทการปฏิบัติงานของผู้สอน ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนา
หลกัสตูรการฝึกอบรมฯ และการทดลองน ารอ่ง การด าเนินการวิจยั โดยพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมฯ 
และตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรฯ ดา้นความสอดคลอ้ง ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรฯ ใน
ดา้นความเหมาะสม ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม ในดา้นความเป็นไปไดข้องการน า
หลักสูตรไปปฏิบตัิ ปรบัปรุงและแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม ทดลองน าร่องของหลักสูตรฯ ปรบัปรุง
แก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม ระยะท่ี 3 เพ่ือทดลองใชห้ลักสูตรฯ การด าเนินการวิจัย คือ ทดลองใช้
หลกัสตูรฯ โดยใชแ้บบแผนการทดลอง และระยะท่ี 4 เพ่ือประเมินประสิทธิผลและปรบัปรุงแกไ้ข
หลกัสูตรฝึกอบรม ฯ การด าเนินการวิจยั โดย ประเมินประสิทธิผลหลกัสูตรฝึกฯ และการปรบัปรุง
แกไ้ขหลกัสตูรฯ ท่ีเป็นฉบบัสมบรูณ ์

ลูกขวญั อินทรค์ลา้ย (2559) ท าการศึกษา แนวทางการพฒันากระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2558 การวิจัยเชิง
พรรณนา ผลวิจยัพบว่า 1) ปีการศกึษา 2555 – 2560 มหาวิทยาลยัเปิดสอน 62 หลกัสตูร อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรครบจ านวนตามเกณฑ ์หลกัสูตรบณัฑิต มีหน่วยกิต 36 – 48 หน่วยกิต หลกัสูตร
ปริญญาตรี มีหน่วยกิต 81 -167 หน่วยกิต ระยะเวลาท่ี สกอ. รบัทราบหลักสูตร 54 – 1,080 วัน 
ส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ 2) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ เม่ือพิจารณาตามหลัก
การศึกษาพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมและรายขัน้ มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 3) แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ ควรจัดอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
หลกัสูตรแก่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ตอ้งมีคูมื่อท่ีชดัเจน มีกลไกในการท่ีจะก ากับติดตาม จดัสรร
งบประมาณใหเ้พียงพอ ดา้นการด าเนินการ ควรพฒันาหลกัสตูรตามหลกั โดยเนน้การพฒันาแต่
ละขัน้ ในประเด็นท่ีมีระดบัการปฏิบตัิต  ่าท่ีสุด โดยเฉพาะในขัน้การวินิจฉัยความตอ้งการ ควรใช้
กระบวนการวิจยัท่ีมีคณุภาพโดยใหค้รอบคลมุ และทั่วถึงในกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในทกุกลุม่  



  66 

จนุ หน่อแกว้ (2558) ไดด้  าเนินการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรข์องมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557 เป็นวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร ดา้นบริบท อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
อาจารยพ์ิเศษ อาจารยภ์าควิชาอ่ืน และนกัศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผลการ
ประเมินหลกัสูตร ดา้นปัจจยัน าเขา้ ในภาพรวมนัน้ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้อยู่ในระดบัท่ีเห็น
ด้วยมาก ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ ท่ีเห็นด้วยมาก การประเมิน
หลักสูตรดา้นผลผลิต อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ดา้นคุณภาพในหลักสูตรพบว่า ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะตอ่หลกัสตูรในสว่นของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน อยากใหส้่งเสริมสนบัสนุนสรา้งขวญัก าลงัใจในการ
พฒันาบคุลากรดา้นการศกึษาตอ่ คา่ตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีพกัใหเ้ท่าเทียมกนั และนกัศกึษามี
ความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องอยากให้ปรับปรุงพัฒนาดา้นวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย 
หอ้งเรียน ใหมี้จ านวนเพียงพอกบันกัศกึษา ส่วนนกัศกึษาอยากใหอ้าจารยมี์ความเขา้ใจนกัศกึษา
เขา้ถึง ไมใ่ชอ้ารมณ ์ดดุา่ นกัศกึษาเวลาสอน เนน้ใหมี้การฝึกปฏิบตัมิากกวา่สอนทฤษฎีอย่างเดียว
จัดกิจกรรมให้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างมีความสุขและใชผ้ลการประเมินอาจารยข์องนักศึกษามา
ชีแ้นะแนวทางการ ปรบัปรุงพฒันาการสอนของอาจารยแ์ตล่ะท่าน 

สวุิมล ตัง้สจัจพจน ์(2556) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาผูน้  านนัทนาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”์ มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือพฒันาหลกัสตูรศิลปศา
สตรบณัฑิต สาขาผูน้  านนัทนาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลการวิจยพับว่า 1) มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของนกัเรียน(51.17%) มีความสนใจท่ีจะเรียนหลกัสตูร รอ้ยละ 55.5 ของนกัเรียนคาดหวงั
วา่ตลาดมีความตอ้งการผูน้  านนัทนาการ และเม่ือส าเร็จการศกึษาแลว้สามารถหาแหล่งงานท าได ้
(51.67) 2) คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูน้  านนัทนาการในมุมมองของผูจ้า้งงานสามอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ มีความเต็มใจในการใหบ้ริการ มีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี / มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มี
มนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดดี้ และ 3) คณุภาพของหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในเกณฑดี์ 
โดยมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง มากกว่า 0.60  ทัง้ประเดน็ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบั
เนือ้หาสาระในการจดัการเรียนการสอน 

วีร ์พวงเพิกศึก และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 
2558” มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท าการศึกษาในประเด็น ประกอบดว้ย 1) เพ่ือวิเคราะห์
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หลกัสตูรตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพ ในประเด็นการบริหารหลกัสตูร 2) เพ่ือวิเคราะหห์ลกัสตูร
ตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพ ในประเดน็ทรพัยากรในการจดัการเรียนรู ้การสนบัสนนุ และการให้
ค  าปรึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ท่ีมีต่อบัณฑิตในส าเร็จ
การศึกษา หน่วยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารหลักสูตร 2) ศิษย์เก่าของคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้3) ผูป้ระกอบการท่ีรบันกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์เขา้ท างาน 

อารียว์รรณ สุทธิพงศพ์นัธ ์(2563) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาสหวิทยาการพฒันาเพ่ือความมั่นคง โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้” เป็น
การวิจยัแบบผสานวิธี หาค่าความถ่ี รอ้ยละ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเคารหเ์นือ้หา
ในส่วนของขอ้มลูเชิงคณุภาพ พบวา่ การพฒันาหลกัสตูรเป็นไปตามหลกัโดยใชท้ฤษฎีการพฒันา
หลักสูตรครบถ้วนมีการปรับแก้ไขร่างหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ยึดตามหลักเกณ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

1.2 งานวิจัยในต่างประเทศ      
มีเลอร ์(Miller, 2007) ท าการวิจยัเรื่อง “การก าหนดการมีส่วนรว่มของผูส้อนในการ

วางแผนพฒันาหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใชข้องโรงเรียนชนบทในสหรฐัอเมริกา” จากการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นและรูใ้นความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรและการน าหลักสูตรท่ีได้พัฒนาขึน้ไปใช้ซึ่งการให้ผู้สอน มีส่วนร่วมท าให้ได้และมี
ประโยชนอ์ยา่งมากซึ่งจะไดร้บัการยอมรบัและเขา้ใจ 

มิคฮทั และยาซิล (Minghat, 2010) ท าการวิจยัเรื่อง “แนวทางการพฒันาการศึกษา
อย่างยั่งยืน ดา้นเทคนิคและวิชาชีพในมาเลเซีย” วตัถปุระสงคข์องการศกึษาในครัง้นีเ้พ่ือ ก าหนด
องคป์ระกอบของการพฒันาการศกึษาท่ียั่งยืนดา้นเทคนิคและวิชาชีพและพฒันากรอบการท างาน
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง และการศกึษาใช้
วิธีเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
สรา้งการเรียนรู ้หรือการสรา้งประสบการณท์างภาคสนาม หอ้งปฎิบตักิาร โรงงานอตุสาหกรรม วิธี
เหล่านีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ทกัษะ การสรา้งสรรคท์างนวตักรรม และมีความจ า เป็นใน
การพฒันาความยั่งยืนในดา้นการจดัการศกึษาทางดา้นเทคนิคและวิชาชีพในมาเลเซีย นอกจาก
วิชาชีพแลว้ การเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม และเทคโนโลยีเป็นความทา้ทายท่ี สถานศกึษาจะตอ้ง
ปรบัเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะกระบวนความรูข้องครูให้มีความความ
เช่ียวชาญในดา้นเทคนิคและวิชาชีพมากขึน้ อย่างไรก็ตามผลท่ีไดค้รัง้นีเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
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ปรบัปรุงการด าเนินงานทางศึกษาดา้นเทคนิคและวิชาชีพของมาเลเซีย  และช่วยส่งเสริมพัฒนา
คณุภาพของคนในประเทศมาเลเซีย ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีไดก้ล่าวมาจึง ควรไดร้บัการส่งเสริมเพ่ือ
การพฒันาการศกึษาของประเทศมาเลเซียอยา่งยั่งยืน  

ไชยอน ปาลมา และมอนเทโร (Chiyon et al., 2011) ท าการวิจยัเรื่อง “แนวทางการ
น ากรอบการศึกษาของยุโรป ไปสู่การจดัการศกึษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัในประเทศ
เปรู” โดยมีวัตถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดบัอุดมศึกษาของ
ยุโรป และน ามาสรา้งเป็นแนวทางในการท าข้อจ ากัด เอกลักษณ์ และเครื่องมือ เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายของการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศเปรู ผลการศึกษาพบว่า จากการ
วิเคราะหเ์อกสาร มหาวิทยาลยัในประเทศเปรูเป็นองคก์รทางดา้นการศกึษาท่ีสงัคมในประเทศเปรู
ใหค้วามคาดหวังสูง เป็นองคก์รท่ีใหค้วามรู ้ทั้งหลักการทางทฤษฎี หรือทางวิทยาศาสตร ์ดงันัน้
ภาพลักษณ์ท่ีออกมาในสังคม มหาวิทยาลัยในประเทศเปรูจะต้องท า  แผนกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษา เพ่ือใหส้งัคมเกิดความไวว้างใจกบัมหาวิทยาลยั เน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้รบัการศึกษาใน
ระดับของมหาวิทยาลัย เม่ือส า เร็จการศึกษาออกมาแล้วจะต้องเป็นบุคคลท่ี มีความ รู ้
ความสามารถสูง มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งนีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศเปรูมีแนวโนม้ และรูปแบบของการจดัการศกึษาท่ีหลากหลายมากขึน้ มีแรงกดดนัจากการ
แข่งขนัทางดา้นการจดัการศกึษาภายในประเทศ ซึ่งการจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัของประเทศ
เปรูเน้นทางดา้นการพัฒนาองคค์วามรู ้ตามกระแสสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงออกไป
ตลอดเวลา  

ลิลจาน่า มิทโทฟ จาเนวิค และโบรฟ (Liljana, 2012) ท าการวิจัยเรื่อง “การจัดท า
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิของสาธารณรฐัมาชิโดเนีย” โดยกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสาธารณรฐัมาชิโดเนีย ถูกพัฒนาขึ ้นจากหน่วยงานภาครฐั 
และการมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย รวมทั้งสถาบนัการศกึษา นกัศึกษา พนกังาน นายจา้ง 
ซึ่งบุคคลเหล่านีมี้ความส าคญัต่อการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติให้
ประสบความส าเร็จ โดยความเป็นมาของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสาธารณรฐัมาชิโดเนียเกิดขึน้จากการประชุมร่วมกันของสมาชิกในประเทศยุโรป
จ านวน 32 ประเทศ ท่ีตกลงร่วมมือกันจะพัฒนาระบบ  ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของยุโรป (EQF) ซึ่งสาธารณรฐัมาซิโดเนีย ได้ด  าเนินการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ ท่ีมีขั้นตอนสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิของ
ยโุรป (EQF) ผลการศกึษา พบว่า กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตขิองสาธารณรฐั
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มาซิโดเนีย ใหค้วามส าคญัของการจดัการศึกษาการพดูภาษองักฤษ เป็นสิ่งแรก และหยิบยกการ
พดูภาษาองักฤษเป็นวาระแห่งชาตโิดยจดัท าระบบการศกึษาใหเ้ป็นการศกึษาท่ีมีการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต และมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงใน 2 – 3 ปี แรกของการจดัการศกึษาของสาธารณรฐัมาซิโดเนีย 
ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจและยอมรบัในดา้นการวางแผนการจดัการศกึษาของภาครฐั ซึ่งส่งผลตอ่
การกา้วหนา้ในการจดัการศกึษา และประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

Barth J and Lannen P ( 2012) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะในการติดต่อส่ือสารในสาขาเนือ้งอกวิทยา การทบทวนวรรณกรรมระบบเชิงปริมาณ ซึ่ง
หลกัสตูรการฝึกอบรมส่วนใหญ่เนน้ทกัษะการติดต่อส่ือสารโดยทั่ วไป ในขณะท่ีบางหลกัสูตรเนน้
เนือ้หาเฉพาะ เช่น การแทรกข่าวรา้ย หรือ การพัฒนาการติดต่อส่ือสารกับสมาชิกในครอบครวั 
ทัง้นีก้ารฝึกอบรมประกอบดว้ย ภาคปฏิบตัิ เชิงรุก เชน่ บทบาทสมมต ิและใชเ้วลาอยา่งนอ้ยท่ีสดุ 6 
ชั่วโมง และเทคนิควิธีท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การบรรยายหรือหนังสือคู่มือโสตทัศนวสัดกุาร
แลกเปล่ียนความคดิเห็นรายกรณีและการจ าแนกสถานการณ ์การตดิตอ่ส่ือสารท่ีตงึเครียด รวมถึง
อุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร ซึ่งจะใชเ้พ่ือนหรือบทบาทสมมติของนักแสดง โดยผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพดา้นสขุภาพ (เช่น แพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห)์ ท่ี
ท างานร่วมกับผูป่้วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาครั้งนีส้รุปไดว้่าการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ
ดา้นสุขภาพโดยการฝึกอบรมทกัษะในการติดตอ่ส่ือสาร เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีผลดีในอนาคตตอ่การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสาร นอกจากนีผู้ป่้วยอาจจะไดร้บัประโยชน์
จากผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพดา้นสขุภาพท่ีไดร้บัการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ แตย่งัขาดการศกึษาอย่าง
จรงิจงั 

สรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศและตา่งประเทศ พบว่า  การพฒันาหลกัสตูร
ท่ีดีนัน้จ  าเป็นตอ้งมีการประเมินความตอ้งการท่ีไดข้อ้มูลมากจากผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในปัจจุบัน กับสถานการณ์ท่ีควรจะเป็นใน
อนาคต กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความหลากหลายแนวคิด ซึ่งสามารถ 
วิเคราะห ์สังเคราะหแ์บ่งเป็น 3 ขัน้ตอน 1. ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น โดยท าการส ารวจความ
ตอ้งการความจ าเป็นจากผูมี้สว่นไดส้่วนเสียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนตา่งๆ 2. การจดัท าและพฒันา
รา่งหลกัสตูร โดยมีองคป์ระกอบ จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หาของหลกัสตูร กิจกรรม และการ
ประเมินผล 3. การวิพากษ์ ประเมินหลกัสูตร ทัง้หมดจดัท าโดยเป็นขัน้ตอน พืน้ฐานของหลกัการ
พฒันาหลกัสูตร และนอกเหนือจากกระบวนของการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร สิ่งส าคญัท่ีสุดนัน้
คือการออกแบบตวัหลกัสตูรใหมี้ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค ์
คือ 1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษาและนนัทนาการ 3) เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลักสูตรไปใช ้โดยใชว้ิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mix Method Research) ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) 
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)  ซึ่งผูว้ิจัยไดจ้ัดล าดบัวิธีการด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ระยะ 7 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

ระยะท่ี 1 การวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ (รา่ง) 

ระยะท่ี 3 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้
ซึ่ งส าม ารถแสดงรายละ เอี ยด ขั้น ตอนการวิ จัย  (Research Flowchart) ได้ดั ง

ภาพประกอบ 
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ข้ันตอนด าเนินการวิจัย (Research Flowchart) 
 

ระยะที ่1 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น 
และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร 
 
 
 
 

 
  
 

 ด  
 
 

 
 

ระยะที ่2 การพฒันาหลกัสตูร 
ศกึษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาพลศกึษา 
และนนัทนาการ(รา่ง) 
  
   
    

ระยะที ่3 การประเมิน 

ความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา 

และงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

   ขั้นตอนที่ 2  ส  ารวจความตอ้งการจ าเป็น

จากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

- ผูใ้ชบ้ณัฑติ  

- บณัฑิต  

 

            ขั้นตอนที่ 3 ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 สงัเคราะหข์อ้มลู (ขัน้ตอน 1+3) 

ขั้นตอนที่ 5 รา่งหลกัสตูร  

ขั้นตอนที่ 6 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 

(workshop) 

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินหลกัสตูร 

หลกัสตูรฉบบัสมบรูณ ์
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ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะที ่1 การวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสศึกษาศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

ในระยะนีใ้ชว้ิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative method) กับการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative method) รูปแบบตัวหลัก
และตัวรองคู่ขนาน(Parallel Dominant and Less Dominant Design) โดยมีวิ ธีการวิจัย เชิ ง
คณุภาพเป็นตวัหลัก(Dominant Status) และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นตวัรอง(Less Dominant 
Status) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร  

การด าเนินการในขั้นตอนนีเ้ป็นการศึกษาเนือ้หาสาระจากการสังเคราะห์
เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการพฒันาหลกัสูตร (Document synthesis) 
แนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวกับวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเคมมิสและแม็คแท็กการด์ 
(Kemmis & McTaggart) แนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวกับการประเมินแบบอิงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
(Stakeholder-based evaluation : SBE) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยท าการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยการศึกษาและ
สงัเคราะหเ์อกสารจากนัน้ด  าเนินการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพ่ือสกัดขอ้มูลออกมา
เป็นกรอบโครงสรา้ง ประเด็นในการศึกษา และกรอบประเด็นค าถามในการท าแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณใ์นขัน้ตอนตอ่ไป 

ข้ันตอนที่ 2 ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในขัน้ตอนนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงั สภาพท่ีเป็นจริง ความ
ตอ้งการจ าเป็นและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ จากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
บณัฑิต โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้

2.1 ผูใ้ชบ้ณัฑิต ก าหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีจะเป็นแหลง่ขอ้มลู ไดแ้ก่ นายจา้ง 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน/หวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  

2.2 บัณฑิต ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเป็นแหล่งข้อมูล ได้แก่ บัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ/ผู้น  านันทนาการ/การจัดการนันทนาการ จาก
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และ
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

2.3 การสรา้งเครื่องมือในขัน้ตอนนี ้เป็นแบบสอบถาม ความตอ้งการจ าเป็น
และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ จาก
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิต โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถาม ตามขัน้ตอน ดงันี ้

 2.3.1 วิเคราะห์ สังเคราะหเ์อกสาร ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดจ้าก
การสงัเคราะหเ์อกสารจากขัน้ตอนท่ี 1 เพ่ือก าหนดกรอบของขอ้ค าถาม 

 2.3.2 สรา้งแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นฯ ตามวตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขตท่ีก าหนด โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1) ความคาดหวังต่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  

2) สภาพท่ีเป็นจริงของการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

2.3.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง แลว้ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

2.3.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาเป็นหลักจากผู้เช่ียวชาญดา้นพลศึกษา ดา้นนันทนาการ จ านวน 5 คน ซึ่งไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1)  ส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ในกรณีท่ีไม่ไดส้  าเร็จการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต จะตอ้งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ในสาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) มีประสบการณใ์นการท างานในสาขาตนเองไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 
โดยวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Content 

Validity Index : CVI) แลว้น ามาค านวณ คา่ CVI ซึ่ง Polit & Beck (2008) เรียกว่า I-CVI (ค่า CVI 
ท่ีไดจ้ากการพิจารณารายขอ้ : Item)  คา่ CVI ท่ีดีควรมีคา่ > .80 การพิจารณารา่งแบบสอบถามท่ี
มีความสมบูรณ์ในงานวิจัยนีก้  าหนดค่า CVI จะเท่ากับ .80 ถ้าค่าของ CVI นอ้ยกว่า .80 ตอ้งน า
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ประเด็นกลับมาปรบัปรุงโดยพิจารณาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญพรอ้มท าการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมเพ่ือใหไ้ดแ้นวทางท่ีเหมาะสมในประเด็นนัน้ (สจุิตรา เทียนสวสัดิ,์ 2550) ซึ่งก าหนดเกณฑ์
ในการใหค้ะแนนในแตล่ะขอ้โดยใชม้าตราสว่นประเมินคา่ 4 ระดบั ดงันี ้

เนือ้หาขอ้ความมีความสอดคลอ้งมาก   ให ้ 4 คะแนน

เนือ้หาขอ้ความมีความสอดคลอ้งคอ่นขา้งมาก ให ้ 3 คะแนน

เนือ้หาขอ้ความมีความสอดคลอ้งนอ้ย   ให ้ 2 คะแนน 

ไมมี่ความสอดคลอ้ง     ให ้ 1 คะแนน 

 

เม่ือผู้เช่ียวชาญแต่ละคนให้คะแนนในแต่ละประเด็นในแบบสอบถามแล้ว 
ผูว้ิจยัน ามาค านวณคา่ I-CVI ของแบบสอบถาม ดงันี ้

 
สตูรค านวณ I-CVI =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามคดิเห็นในประเดน็ระดบั 3 และ 4  

    จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด  

 

การพิจารณาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั พิจารณาหลงัจากการ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจนไดค้่า I-CVI ตามเกณฑท์ุกขอ้แลว้ จึงน ามาค านวณค่า S-CVI / Ave 
โดยหาไดจ้าก 

 
  สตูรค านวณ S-CVI / Ave =   คา่เฉล่ียจากผลรวมของคา่ I-CVI  

              จ  านวนขอ้คดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ซึ่งค่า S-CVI / Ave ควรไดค้่าอย่างนอ้ย 0.90 (สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, 2550) :  
อา้งอิงจาก Polit & Beck. 2006)  พบว่าแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นท่ีสรา้งขึน้ มีค่า I-CVI 
อยู่ระหวา่ง  0.80-1.00   และมีคา่ S-CVI / Ave เท่ากบั 0.98  แสดงว่าแบบสอบถามความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  สามารถน าไปใชไ้ด ้

2.4 จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน (Try Out and Revised) ท่ีสมัครใจในการให้ขอ้มูลกับผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในดา้น
ความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s 
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Alpha Coefficient) ซึ่งควรท่ีจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .70 ถึงจะถือว่าเครื่องมือฉบับ
ดงักล่าวมีความเช่ือมั่นเหมาะสม ซึ่งเม่ือน าไปทดลองใช ้โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบในสอง
ส่วน คือ ส่วนท่ี1 ความคาดหวงัในการพัฒนาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ พบว่าในส่วนนีมี้ค่าความเช่ือมั่น (r) เท่ากบั .85 และส่วนท่ี 2 สภาพท่ีเป็นจริงใน
การพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ พบว่าในส่วนนีมี้ค่า
ความเช่ือมั่น (r) เท่ากับ .89 แสดงว่าแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นฯ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้นัน้ มี
ความเช่ือมั่นเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้

4.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 40 คน และบัณฑิต จ านวน 200 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม และเก็บ
สอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ก าหนดค่าร้อยละในการ
ค านวณหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่งจากเกณฑ ์(วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2551) 

ประชากร  กลุม่ตวัอยา่ง  

หลกัรอ้ย            15-30%  

หลกัพนั  10-15%  

หลกัหม่ืน 5-10%  

หลกัแสน 1-5%  

4.5 ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติพืน้ฐานหาค่า
คะแนนเฉล่ีย (x ̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะหข์อ้มูลสภาพท่ีเป็น
จริง และผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีควรจะเป็นในการศกึษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะหจ์ดัล าดบั
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการวิเคราะห์ PNIb (Modified Priority Needs 
Index) โดยใชส้ตูรของนงลกัษณ ์วิรชัชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช ดงันี ้ 

 
ความตอ้งการจ าเป็น (PNIb)  =        สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D) 

             สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D) 

 

จากนัน้ด  าเนินการจดัล าดบัของความตอ้งการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า 
PNIb      เรียงจากมากไปหานอ้ย        
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ข้ันตอนที่ 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert interview) โดยการใช้แบบ
สัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง 

ในขัน้ตอนนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการในมุมมองของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง(Semi-Structured Interview) และด าเนินการ
สมัภาษณเ์ป็นรายบคุคล (Individual interview) ซึ่งมีขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้นพล
ศึกษา และดา้นนันทนาการ รวมทัง้หมด  5 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (inclusion criteria) ดงันี ้

2.1.1 ส  าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.2 ในกรณีท่ีไม่ไดส้  าเร็จการศึกษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต จะตอ้งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ในสาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.3 มีประสบการณใ์นการท างานในสาขาตนเองไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2 สรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง(Semi-Structured Interview) โดย

ผูว้ิจยัด  าเนินการตามล าดบัดงันี ้
2.2.1 ศกึษาเอกสารและขอ้มลูตา่งๆ ในขัน้ตอนท่ี 1  
2.2.2 ก าหนดประเดน็ และสรา้งขอ้ค าถามในประเดน็ตา่งๆ  
2.2.3 น าแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้ เสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรกึษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุและเหมาะสม 
2.2.4 จากนั้นด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปทดลอง

สมัภาษณก์ับผูเ้ช่ียวชาญ/ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเป็นปรนยั
ของแบบสมัภาษณแ์ละประเมินว่าแบบสมัภาษณด์งักล่าว สามารถท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 
ตรงตามความมุง่หมายของงานวิจยัหรือไม ่อยา่งไร และด าเนินการปรบัแก ้

2.2.5 ปรบัปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งอีกรอบหนึ่งและ
เสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธอี์กครัง้ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของ
เครื่องมือ 
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2.3 ผูว้ิจยัด าเนินการ การเก็บรวบรวมขอ้มลู โดย 
 2.3.1 นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดย

สมัภาษณเ์ป็นรายบคุคล (Individual interview)   
 2.3.2 ด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้  
2.4 สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง จากกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด โดยการวิเคราะหข์อ้มลูซึ่งเป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) และสรุป เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการศึกษาความต้องการจ าเป็นและแนวการพัฒนา
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาในมมุมองของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้ันตอนที ่4 สังเคราะหข้์อมูลทีไ่ด้จากข้ันตอนที ่1 – 3  
ในขัน้ตอนนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสงัเคราะหแ์ละสรุปผลขอ้มูล โดยด าเนินการ

รวบรวม  ข้อมูล ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี  1-3 น ามาวิ เคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content analysis)และ
สงัเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
พลศกึษาและนนัทนาการ 

ระยะที ่2 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
(ร่าง) 

เป็นการด าเนินการสรา้งและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และนนัทนาการ โดยแบง่เป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้

ข้ันตอนที่ 5 ร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ 

ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

การด าเนินการในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัศกึษา และสงัเคราะหข์อ้มลูและสารสนเทศ
จากขัน้ตอนท่ี 1-4 เพ่ือสรา้งรา่งหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 
น าสูข่ัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 ประชมุเชิงปฏิบตักิาร (workshop)  
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หาขอ้สรุป ความถูกตอ้งและความเหมาะสม โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัดงันี ้
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1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเป็นแหล่งขอ้มูล ท าการพัฒนาหลักสูตรฯ 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาหลกัสตูรฯ ดา้นพลศกึษา นนัทนาการ รวมทัง้หมด 10 
คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า 
(inclusion criteria) ดงันี ้

1.1  ส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งตามดา้นท่ีก าหนด 

1.2 ในกรณีท่ีไมไ่ดส้  าเร็จการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิต จะตอ้งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ในสาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งตามดา้นท่ีก าหนด 

1.3 มีประสบการณก์ารท างานในสาขาตนเองไม่นอ้ยกว่า 5 ปี และ/
หรือ มีผลงานทางวิชาการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสาขาพลศึกษา สาขานันทนาการหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งตามดา้นท่ีก าหนด 

2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ รูปแบบออนไลน ์จ านวน 2 ครัง้ 
หาข้อตกลงและสรุป ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสตูร อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลกัส าเร็จการศกึษา ปรชัญญาของหลกัสูตร วตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร รายวิชาเฉพาะสาขา การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนกัศกึษา 
ผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้น หมวดวิชาเฉาะดา้น  

ระยะที ่3 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าหลักสูตรไปใช้ 
ในระยะนีเ้ป็นวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative method) เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการ

น าหลกัสตูรไปใช ้
ข้ันตอนที ่7 การประเมินหลักสูตร 

ในขัน้ตอนนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไป
ใชเ้ป็นขัน้ตอนการด าเนินการการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ และน าขอ้เสนอะแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบรูณ ์
โดยการด าเนินการแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การประเมินโครงรา่งของหลกัสตูรโดยความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
การด าเนินการเป็นการน าหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้มาตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน   

 1.1 เปา้หมายของการประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูร พิจารณาแต่
ละองคป์ระกอบของหลกัสตูร ไดแ้ก่ ช่ือหลกัสตูร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก จ านวนหน่วย
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กิตตลอดหลักสูตร อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลักส าเร็จการศึกษา ปรัชญาของหลักสูตร 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร รายวิชาเฉพาะสาขา การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษ
ของนกัศกึษา ผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้น หมวดวิชาเฉาะดา้น  

 1.2 เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน คือ แบบประเมินดา้นความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบต่างๆของหลกัสูตร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง นอ้ย
ขัน้ตอนในการสรา้งแบบประเมิน โดยศึกษาจากรายละเอียดขององคป์ระกอบหลักสูตรแลว้น า
ประเด็นท่ีต้องประเมินและเขียนค าถามให้ครอบคลุมประเด็น และน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสมและความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรุงและจดัพิมพ ์

 1.3 ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้น
พลศกึษา และดา้นนนัทนาการ รวมทัง้หมด 5 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (inclusion criteria) ดงันี ้

3.1.1 ส  าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบณัฑิต สาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 ในกรณีท่ีไม่ไดส้  าเร็จการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต จะตอ้ง
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ในสาขาพลศึกษา 
สาขานนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.3 มีประสบการณใ์นการท างานในสาขาตนเองไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
 1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยไดป้ระสานกับผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 

พรอ้มกับน าหลักสูตรและแบบประเมินให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตอบโดยอิสระและขอค าแนะน า
เพิ่มเตมิ 

 1.5 การวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้าก
แบบประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบหลกัสูตร น าเสนอผลการวิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบ
ของตา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี ้

1.5.1 การประเมินความเหมาะสม ให้เปรียบเทียบกับ เกณฑ์
มาตรฐานของแบบประเมิน น าเอาค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนมาแปลงเป็นคะแนน ดงันี ้

มีความเห็นวา่เหมาะสมมาก          ใหเ้ป็น   3  คะแนน 
มีความเห็นวา่เหมาะสมปานกลาง  ใหเ้ป็น   2  คะแนน 
มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ย          ใหเ้ป็น   1  คะแนน 
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จากนัน้ค  านวณคา่เฉล่ียคะแนนความเหมาะสมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาเทียบเกณฑ ์ดงันี ้ 

เหมาะสมมาก          ชว่งคะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 
เหมาะสมปานกลาง  ชว่งคะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 
เหมาะสมนอ้ย          ชว่งคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66 

ทัง้นีใ้นการก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียของความเหมาะสม คือ ค่าเฉล่ีย
ของความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีคา่ตัง้แต ่2.34 ขึน้ไปถือว่าหลกัสตูรท่ีสรา้งขึน้มีคณุภาพ ซึ่งจาก
การตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่าการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรในทุก
องคป์ระกอบมีคา่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรท่ีสรา้งขึน้ถือว่ามีคณุภาพ และผูว้ิจยัได้
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจนมีความสมบรูณพ์รอ้มน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความเป็นไปไดข้องรายวิชาในการน าไปใช้ประกอบ
อาชีพขัน้ตอนในการสรา้งแบบประเมินเก่ียวกับความเป็นไปไดข้องรายวิชาในการน าไปประกอบ
อาชีพแลว้น าประเด็นท่ีตอ้งประเมินและเขียนค าถามใหค้รอบคลมุประเดน็ และน าไปใหอ้าจารยท่ี์
ปรกึษาตรวจสอบความเหมาะสมและความชดัเจนของขอ้ค าถาม ปรบัปรุงและจดัพิมพ ์

2.1 ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้น
พลศกึษา และดา้นนนัทนาการ รวมทัง้หมด 5 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (inclusion criteria) ดงันี ้

2.1.1 ส  าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบณัฑิต สาขาพลศึกษา สาขา
นนัทนาการหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.2 ในกรณีท่ีไม่ไดส้  าเร็จการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต จะตอ้ง
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ในสาขาพลศึกษา 
สาขานนัทนาการ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.3 มีประสบการณใ์นการท างานในสาขาตนเองไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
 2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยไดป้ระสานกับผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 

พรอ้มกับน าหลักสูตรและแบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ตอบโดยอิสระและขอค าแนะน า
เพิ่มเตมิ 

 2.3 การวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้าก
แบบประเมินเก่ียวกับความเป็นไปได้ของรายวิชาในการน าไปประกอบอาชีพ น าเสนอผลกา
รวิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบของตา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี ้
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2.3.1 การประเมินความเป็นไปไดข้องรายวิชาในการน าไปประกอบ
อาชีพให้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานโดยการน าเอาค าตอบจากผู้เช่ียวชาญมาแปลงเป็น
คะแนน ดงันี ้ 

มีความเห็นวา่ เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ     ให ้ 5  คะแนน 
มีความเห็นวา่ เป็นไปไดม้าก     ให ้ 4  คะแนน 
มีความเห็นวา่ เป็นไปปานกลาง     ให ้ 3  คะแนน 
มีความเห็นวา่ เป็นไปไดน้อ้ย     ให ้ 2  คะแนน 
มีความเห็นวา่ เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสดุ     ให ้ 1  คะแนน 

จากนัน้ค  านวณค่าเฉล่ียคะแนนความเป็นไปไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญแลว้
น ามาเทียบเกณฑ ์ดงันี ้

เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ     ชว่งคะแนน  4.50 – 5.00 
เป็นไปไดม้าก            ชว่งคะแนน  3.50 – 4.49 
เป็นไปไดป้านกลาง    ชว่งคะแนน  2.50 – 3.49 
เป็นไปไดน้อ้ย            ชว่งคะแนน  1.50 – 2.49 
เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสดุ     ชว่งคะแนน  1.00 – 1.49 

ทัง้นีก้ารก าหนดเกณฑค์่าเฉล่ียของความเป็นไปได ้คือ ค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่ารายวิชาท่ีสรา้งขึน้มีความเป็นไปไดใ้น
การน าไปใช ้ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ ผูว้ิจยัด  าเนินตามกรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตร โดยมีการด าเนินการแบ่งเป็น  
3 ระยะ 7 ขัน้ตอนสามารถแสดงไดใ้นภาพประกอบ  
 
ระยะที ่1 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น 
และแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร 
 
 
 
 
  
 

  
 

 
 
 
 

ระยะที ่2 การพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ (รา่ง) 
  
   

   () 
 

ระยะที ่3 การประเมิน 

ความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้

 

 

   ขั้นตอนที่ 2  ส  ารวจความตอ้งการ
จ าเป็นจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
- ผูใ้ชบ้ณัฑติ  
- บณัฑิต  
 
            

ขั้นตอนที่ 3 ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 สงัเคราะหข์อ้มลู (ขัน้ตอน 1+3) 

ขั้นตอนที่ 5 รา่งหลกัสตูร  

ขั้นตอนที่ 6 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
(workshop) 

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินหลกัสตูร 

หลกัสตูรฉบบัสมบรูณ ์

   ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา 
และงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 
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ตาราง 1 ขอ้มลูสถานภาพของผูใ้ชบ้ณัฑิตแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นเรื่องการพฒันา
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ (n = 40) 

สถานภาพของ จ านวน (f) รอ้ยละ (%) 
1.เพศ  
 ชาย  29 72.50 
 หญิง 11 27.50 
2.วฒุิการศกึษา 
 ระดบัปรญิญาเอก 1 2.50 
 ระดบัปรญิญาโท 

ระดบัปรญิญาตรี 
24 
15 

60.00 
37.50 

3.ประสบการณก์ารท างาน 
 
 
 
 

31 – 40 ปี 
21 – 30 ปี 
11 - 20 ปี 

 1 – 10 ปี 

2 
5 
30 
3 

5.00 
12.50 
75.00 
7.50 

4.ประเภทของหนว่ยงาน 
 สถาบนัการศกึษา 28 70.00 
 สถานประกอบการ 

รวม 

12 
40 

30.00 
100.00 

 
พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.50             

วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาโท รอ้ยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
รอ้ยละ 37.50  ประสบการณก์ารท างานส่วนใหญ่อยู่ในชว่ง 11 – 20 ปี รอ้ยละ 75.00 ประเภทของ
หนว่ยงานสว่นใหญ่เป็นสถาบนัการศกึษา รอ้ยละ 70.00  
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 ตาราง 2 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นคณุธรรมจริยธรรม (n = 40) 

 

 

 

 
รายการ 

 

 
สภาพท่ีคาดหวงั (I) 

 
สภาพท่ีเป็นจรงิ(D) 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 
PNImodified 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั (I-D)/D ล าดบั 
1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 4.44 0.50 มาก 4.02 0.62 มาก 0.10 5 
1.1 มีความรกั ศรทัธาและภมูิใจในวิชาชีพครู 4.00 0.00 มาก 4.08 0.57 มาก -0.02 7 
1.2 มีจิตวิญญาณและอดุมการณค์วามเป็น
ครู และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4.20 0.41 มาก 4.10 0.59 มาก 0.02 6 

1.3 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละ 
รบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมายทัง้ดา้น
วิชาการและวิชาชีพ 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

4.23 0.42 มาก 0.10 4 

1.4 มีคา่นิยมและคณุลกัษณะเป็น
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิ และใหเ้กียรติคน
อ่ืน 

4.45 0.50 มาก 4.23 0.42 มาก 0.05 5 

1.5 มีความสามคัคีและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ 4.60 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

3.75 0.67 มาก 0.23 1 

1.6 มีจิตส านกึในการธ ารงความโปรง่ใสของ
สงัคมและประเทศชาติ ตอ่ตา้นการทจุริต
คอรปัชั่น และความไมถ่กูตอ้ง 

4.60 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

3.78 0.70 มาก 0.22 2 

1.7 มีความกลา้หาญและแสดงออกทาง
คณุธรรม จรยิธรรม 

4.60 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

4.00 0.72 มาก 0.15 3 
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ตารางท่ี 2 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นคณุธรรม จรยิธรรมมีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 
5 PNIModified = 0.10 โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1. มีความสามคัคีและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได  ้PNIModified 
= 0.23 2. มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรปัชั่น และความไม่ถกูตอ้ง PNIModified = 0.22 3. มีความกลา้หาญและแสดงออกทางคณุธรรม 
จรยิธรรม PNIModified = 0.15 

ตาราง 3 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นความรู ้(n = 40) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
2. ดา้นความรู ้ 4.63 0.48 มากที่สดุ 3.66 0.56 มาก 0.26   2 
2.1 มีความรอบรูใ้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนือ้หาสาระดา้นวิชาชีพของครู 

4.75 0.44 มากที่สดุ 3.73 0.64 มาก 0.28   3 

2.2 มีความรอบรูใ้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนือ้หาวชิาที่สอนทางพลศกึษาและนนัทนาการ 
สามารถวิเคราะหค์วามรู ้และเนือ้หาวิชาที่สอน 

4.75 0.44 มากที่สดุ 3.60 0.50 มาก 0.32   2 

2.3 มีความรู ้เขา้ใจชีวติ เขา้ใจชมุชน และการอยู่
รว่มกนับนพืน้ฐานความแตกตา่งทางวฒันธรรม 

4.60 0.50 มากที่สดุ 3.70 0.65 มาก 0.24 4 

2.4 สามารถเผชิญและเทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลง
ของสงัคม 

4.85 0.36 มากที่สดุ 3.48 0.68 มาก 0.40 1 

2.5 สามารถน าแนวคดิปรชัญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต พฒันา
ตน พฒันางาน และพฒันาผูเ้รยีน 

4.65 0.48 มากที่สดุ 3.63 0.49 มาก 0.28 3 

2.6 มีความรูแ้ละความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 

4.40 0.50 มาก 3.65 0.48 มาก 0.21 5 
 

2.7 ตระหนกัรู ้เห็นคณุคา่และความส าคญัของ
ศาสตรพ์ระราชาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

4.40 0.50 มาก 3.88 0.33 มาก 0.14 6 
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ตารางท่ี 3 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ด้านความรู ้มีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี  2 
PNIModified = 0.26 โดยมี 3 อันดับแรก คือ มีสามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม PNIModified = 0.40 2. มีความรอบรูใ้นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หาวิชาท่ีสอนทางพล
ศึกษาและนันทนาการ สามารถวิเคราะห์ความรู ้และเนือ้หาวิชาท่ีสอน  PNIModified = 0.32 3. มี
ความรอบรูใ้นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หาสาระดา้นวิชาชีพของครู   และสามารถน าแนวคิด
ปรชัญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต พฒันาตน พฒันางานและพฒันา
ผูเ้รียน PNIModified = 0.28 

ตาราง 4 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะทางปัญญา (n = 40) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 
modified 

ล าดบั 
X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 3.78 0.58 มาก 3.69 0.46 มาก 0.02 6 
3.1 คิด คน้หา วิเคราะหข์อ้เท็จจรงิ และ
ประเมินส่ือ สารสนเทศจากแหลง่ขอ้มลูท่ี
หลากหลายอย่างรูเ้ทา่ทนั 

3.80 0.41 มาก 3.73 0.45 มาก 0.02 3 
 

3.2 เป็นพลเมืองต่ืนรู ้มีส  านึกสากล สามารถ
เผชิญและกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงใน
โลกยคุดจิิทลั 

3.55 0.50 มาก 3.73 0.45 มาก -0.05 4 

3.3 สามารถคิดรเิริ่มและพฒันางาน             
พลศกึษาและนนัทนาการอย่างสรา้งสรรค ์

3.55 0.50 มาก 3.75 0.44 มาก -0.05 4 

3.4 พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูส้รา้งหรือรว่ม
สรา้งนวตักรรม รวมทัง้การถ่ายทอดความรู้
แก่ชมุชนและสงัคม 

4.00 0.64 มาก 3.63 0.49 มาก 0.10 1 

3.5 วินิจฉัยแกปั้ญหาและพฒันางานได้
อยา่งสรา้งสรรค ์

4.00 0.64 มาก 3.63 0.49 มาก 0.10 1 
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ตารางท่ี 4 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะทางปัญญามีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 
6 PNIModified = 0.02  โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1. พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูส้รา้งหรือรว่มสรา้งนวตักรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรูแ้ก่ชุมชนและสังคม และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค์ และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสรา้งสรรค์ PNIModified =  0.10 3. คิด 
คน้หา วิเคราะหข์อ้เท็จจริง และประเมินส่ือ สารสนเทศจากแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายอยา่งรูเ้ท่าทนั 
PNIModified =  0.02 

ตาราง 5 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(n = 40) 

 
                             รายการ 

(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

4.93 0.26 มาก 3.94 0.63 มาก 0.25 3 

4.1 เขา้ใจและใสใ่จอารมณค์วามรูส้กึของผูอ้ื่นมี
ความคิดเชิงบวก มีวฒุิภาวะทางอารมณแ์ละทาง
สงัคม 

5.00 0.00 มากที่สดุ 3.98 0.48 มาก 0.26 4 

4.2 ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ท างานเป็นทีม เป็นผูน้  าผู้
ตามทีด่ ี

5.00 0.00 มากที่สดุ 4.20 0.41 มาก 0.19 6 

4.3 มีสมัพนัธภาพท่ีดกีบัผูเ้รยีน ผูร้ว่มงาน 
ผูป้กครอง และคนในชมุชน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 3.93 0.69 มาก 0.27 3 

4.4 มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ ตอ่ตนเอง ตอ่
ผูเ้รยีน ตอ่ผูร้ว่มงาน และตอ่สว่นรวม 

5.00 0.00 มากที่สดุ 3.80 0.76 มาก 0.32 1 

4.5 สามารถชว่ยเหลอื แกปั้ญหาตนเอง ทัง้ใน
กลุม่และระหวา่งกลุม่ได ้

5.00 0.00 มากที่สดุ 3.83 0.59 มาก 0.31 2 

4.6 มีภาวะผูน้  าทางวชิาชีพ วิชาการทางพลศกึษา
และนนัทนาการ 

4.75 0.44 มากที่สดุ 3.93 0.69 มาก 0.21 5 

4.7 สามารถชีน้  าและถา่ยทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
สถานศกึษา ชมุชนและสงัคมอยา่งสรา้งสรรค ์

4.75 0.44 มากที่สดุ 3.93 0.69 มาก 0.21 5 
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ตารางท่ี 5 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 3 PNIModified= 0.25 โดยมี 3 อันดบัแรก คือ 1. มีความ
รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม  PNIModified=  0.32 2. 
สามารถช่วยเหลือ แกปั้ญหาตนเอง ทัง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได ้PNIModified=  3. มีสมัพนัธภาพท่ีดี
กบัผูเ้รียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง และคนในชมุชน  PNIModified= 0.27 

ตาราง 6 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข (n = 40) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 
modified 

ล าดบั 
X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 3.62 0.64 มาก 3.86 0.74 มาก -0.04 7 
5.1 การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี มีทกัษะ
การวิเคราะหข์อ้มลูสถิติ การสงัเคราะหข์อ้มลู
เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพทางพลศกึษา
และนนัทนาการไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง 

3.60 0.50 มาก 3.60 0.50 มาก 0.00 2 

5.2 ส่ือสารกบัผูเ้รียน พ่อแม่ผูป้กครอง  
บคุคลในชมุชนและสงัคม และผูเ้ก่ียวขอ้ง
กลุม่ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.85 0.74 มาก 3.70 0.65 มาก 0.04 1 

5.3 สามารถเลือกใชก้ารส่ือสารทางวาจา 
การเขียน หรือการน าเสนอดว้ยรูปแบบตา่ง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.65 0.80 มาก 3.70 0.65 มาก -0.01 3 

5.4 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มลูทางพลศกึษาและนนัทนาการ หรือ
ความรูจ้ากแหลง่การเรียนรูต้า่ง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.40 0.81 ปานกลาง 3.83 0.59 มาก -0.11 5 

5.5 สามารถใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีจ  าเป็น
ส าหรบัการเรียนรู ้การท างาน การประชมุ 
การจดัการและสืบคน้ขอ้มลู 

3.60 0.81 มาก 3.95 0.71 มาก -0.09 4 
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ตารางท่ี 6 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัท่ี 7 PNIModified= -0.04 โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1. ส่ือสารกับผูเ้รียน พ่อแม่ผูป้กครอง  
บคุคลในชุมชนและสงัคม และผูเ้ก่ียวขอ้งกลุ่มตา่ง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  PNIModified= 0.04 2. 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี มีทกัษะการวิเคราะหข์อ้มลูสถิติการสงัเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและนันทนาการไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง PNIModified= 0.00 3. 
สามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม PNIModified= -0.01 

ตาราง 7 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นวิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้(n = 40) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
6. ดา้นวธีิวิทยาการจดัการเรียนรู ้ 4.36 0.64 มาก 3.86 0.74 มาก 0.13 4 
6.1 การออกแบบเนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอนพลศกึษาและนนัทนาการไดด้ี 

4.40 0.50 มาก 4.18 0.84 มาก 0.05 8 

6.2 การวดัและประเมินผูเ้รียน การบรหิารจดัการชัน้
เรียน ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพบรบิทของผูเ้รียน 

4.40 0.50 มาก 4.18 0.84 มาก 0.05 8 

6.3 สามารถน าความรูท้างจิตวทิยาไปใชใ้นการ
วเิคราะหผ์ูเ้รียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคลได ้

4.30 0.72 มาก 3.60 0.50 มาก 0.19 1 

6.4 สามารถช่วยเหลือ แกไ้ขและส่งเสรมิพฒันา
ผูเ้รียน ทัง้ผูเ้รียนปกตแิละผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็น หรือผูเ้รียนท่ีมีขอ้จ ากดัทางกาย 

4.30 0.97 มาก 3.93 0.69 มาก 0.10 6 

6.5 ส่งเสรมิการพฒันาการคดิ การท างาน การจดัการ 
ฝึกการปฏิบตัิท  าใหไ้ด ้คดิเป็นท าเป็น 

4.45 0.81 มาก 3.78 0.73 มาก 0.18 2 
 

6.6 สรา้งบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม  
ส่ือการเรียน เทคโนโลยี วฒันธรรมและ 
ภมูิปัญญา ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
เพ่ือการเรียนรู ้

4.40 0.50 มาก 3.78 0.73 มาก 0.17 4 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 
modified 

ล าดบั 
X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 

6.7 สามารถจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียน
มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 เชน่ ทกัษะการเรียนรู ้
ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต ทกัษะการท างาน
แบบรว่มมือ ทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือการ
ส่ือสาร 

4.40 0.50 มาก 3.78 0.73 มาก 0.17 4 

6.8 ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาผูเ้รียน และการพฒันาตนเอง 

4.20 0.41 มาก 3.68 0.62 มาก 0.14 5 

 
ตารางท่ี 7 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นวิธีวิทยาการจดัการเรียนรูมี้ความตอ้งการจ าเป็น
ล าดบัท่ี 4 PNIModified = 0.13 โดยมี 3 อันดบัแรก คือ สามารถน าความรูท้างจิตวิทยาไปใชใ้นการ
วิเคราะหผ์ูเ้รียนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมเป็นรายบุคคลได้ PNIModified = 0.19 ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ ฝึกการปฏิบัติท  าให้ได้ คิดเป็นท าเป็น  PNIModified = 0.18 และสร้าง
บรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน เทคโนโลยี วฒันธรรมและภูมิปัญญาทัง้ในและนอก
สถานศกึษาเพ่ือการเรียนรู ้และสามารถจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีทกัษะศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทกัษะการเรียนรู ้ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต ทกัษะการท างานแบบรว่มมือ ทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสาร PNIModified = 0.17 
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ตาราง 8 ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะเฉพาะทางพลศกึษาและนนัทนาการ (n = 40) 

 
รายการ 

(I) (D) PNI 
modified 

ล าดบั 
X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 

7. ทกัษะเฉพาะทางพลศกึษาและ
นนัทนาการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.73 0.66 ปาน
กลาง 

0.83 1 

7.1 มีความสามารถในการใชท้กัษะ/เทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.88 0.82 ปาน
กลาง 

0.74 8 

7.2 มีความสามารถในการบรหิารจดัการ 
ชัน้เรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.73 0.60 ปาน
กลาง 

0.83 5 

7.3 มีความสามารถในการเลน่กีฬา 
ชนิดตา่ง ๆ ไดใ้นระดบัขัน้พืน้ฐานขึน้ไป 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.80 0.72 ปาน
กลาง 

0.79 7 

7.4 มีความสามารถในการสอนและฝึก
ทกัษะกีฬาชนิดตา่ง ๆ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.48 0.51 นอ้ย 1.02 2 

7.5 มีความสามารถในการจดัการแขง่ขนั
กีฬาและการตดัสินกีฬาชนิดตา่ง ๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.40 0.50 นอ้ย 1.08 1 

7.6 มีความสามารถกลา้แสดงออกในการ
เป็นผูน้  านนัทนาการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.70 0.65 ปาน
กลาง 

0.85 4 

7.7 มีความสามารถในการน าความรูด้า้น
นนัทนาการไปปฏิบตังิานอย่างสรา้งสรรค ์

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.60 0.63 ปาน
กลาง 

0.92 3 

7.8 มีความสามารถจดัโครงการนนัทนาการ
ระยะสัน้ระยะยาวโดยมีแผนงาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.78 0.62 ปาน
กลาง 

0.80 6 

7.9 มีความสามารถใชแ้รงจงูใจใหผู้เ้ขา้รว่ม
โครงการ/กิจกรรมนนัทนาการ มีความสนใจ
และกลา้แสดงออก 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.95 0.68 ปาน
กลาง 

0.69 10 

7.10 มีความสามารถในการสอน อธิบาย 
สาธิตกิจกรรมนนัทนาการไดต้ามหลกั
ขัน้ตอนถกูตอ้ง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 2.95 0.68 ปาน
กลาง 

0.69 10 
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ตารางท่ี 8 ความตอ้งการจ าเป็นของผู้ใชบ้ณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดา้นทักษะเฉพาะทางพลศึกษาและนันทนาการมี
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 1 PNIModified= 0.83 โดยมี 3 อันดบัแรก คือ มีความสามารถในการ
จดัการแข่งขนักีฬาและการตดัสินกีฬาชนิดตา่ง ๆ PNIModified= 1.08 2. มีความสามารถในการสอน
และฝึกทักษะกีฬาชนิดต่าง ๆ  PNIModified= 1.02 3. มีความสามารถในการน าความรู้ด้าน
นนัทนาการไปปฏิบตังิานอยา่งสรา้งสรรค ์PNIModified= 0.92  

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีท่านมีความคิดเห็นว่าเป็น จดุเดน่  จดุท่ีควรพฒันา /  แนวทาง
ปรบัปรุง ในการปฏิบตังิานของบณัฑิต  

จดุเดน่ของบณัฑิต 
1.มีความเป็นผูน้  า กลา้แสดงออก มีน า้ใจ   
2.การถ่ายทอดทกัษะกีฬา การสอน การตดัสินกีฬาท่ีถกูตอ้ง 

จดุท่ีควรพฒันา 
1.บคุลิกภาพ 
2.ความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง 
3.ทกัษะและการถ่ายทอดความรูท้ัง้การปฏิบตัิและทางวิชาการ 

แนวทางการปรบัปรุง 
1.ตอ้งแตง่กายใหเ้หมาะสม ถกูสขุลกัษณะ  
2.เขา้อบรมวิชาชีพพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
3.ฝึกฝนทกัษะเฉพาะทางอยา่งเช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ปัจจบุนัครูพลศึกษาไม่สามารถเล่นกีฬาไดห้ลากหลาย และไม่ถนดัการเป็นผูต้ดัสิน

กีฬาจึงท าให้ประสิทธิภาพในการสอน การเป็นผู้ฝึกสอน การเป็นผู้ตัดสินกีฬาลดน้อยลง             
นกันนัทนาการ ควรท่ีจะมีความรูค้วามสามารถทางพลศกึษาเช่นกนั เป็นศาสตรท่ี์มีความสมัพนัธ ์
เพ่ือประโยชนใ์นการน าไปใชจ้รงิ 
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ตาราง 9 ขอ้มลูสถานภาพของบณัฑิตท่ีมีตอ่ความตอ้งการจ าเป็น เรื่องการพฒันาหลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ (n = 200) 

สถานภาพ จ านวน (f) รอ้ยละ (%) 
1.เพศ  
 ชาย  116 58.00 
 หญิง 84 42.00 
2.การศกึษา(สาขาวิชา) 
 สาขาวิชาพลศกึษา 100 50.00 
 สาขาวิชานนัทนาการ / 

ผูน้  านนัทนาการ/การ
จดัการนนัทนาการ 
รวม 

100 
 
 
200 

50.00 
 
 
100.00 

 
พบว่าสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย รอ้ยละ 58.00 เพศหญิง รอ้ยละ 

42.00 การศึกษาสาขาวิชาเอกพลศึกษา รอ้ยละ 50.00 สาขาวิชานนัทนาการ / ผูน้  านนัทนาการ/
การจดัการนนัทนาการ รอ้ยละ 50.00  
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของกระบวนวิชาในหลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการของบณัฑิต (n = 200) 

รายการ 
(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
1.ประวตัิ ปรชัญาพลศกึษาและ
นนัทนาการ 

4.78 0.54 มากท่ีสดุ 2.19 1.07 นอ้ย 1.18 1 

2.กลศาสตรส์  าหรบัครูพลศกึษา 2.08 0.92 นอ้ย 2.01 0.87 นอ้ย 0.03 27 
3.สรีรวิทยาการออกก าลงักาย 2.14 1.17 นอ้ย 2.25 1.29 นอ้ย -0.05 34 
4.การบรหิารพลศกึษา การจดัการ
แขง่ขนัเกมและกีฬา 

4.76 0.55 มากท่ีสดุ 4.29 0.84 มาก 0.11 15 

5.หลกัวิธีการเป็นผูฝึ้กสอนและ 
จิตวิทยาการกีฬา 

4.82 0.52 มากท่ีสดุ 4.15 0.79 มาก 0.16 6 

6.การเสรมิสรา้งและทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย 

3.06 1.86 ปานกลาง 4.54 0.50 มากท่ีสดุ -0.33 40 

7.หลกัสตูรและการสอนพลศกึษา 4.34 0.65 มาก 2.60 1.28 ปานกลาง 0.67 2 
8.นวตักรรมและเทคโนโลยีทาง   
พลศกึษาและนนัทนาการ 

4.82 0.52 มากท่ีสดุ 4.29 0.68 มาก 0.12 13 

9.การวิจยั การวดัประเมินผลทาง 
พลศกึษาและนนัทนาการ 

4.82 0.39 มากท่ีสดุ 4.29 0.45 มาก 0.12 13 

10.ภาษาองักฤษทางพลศกึษาและ
นนัทนาการ 

4.76 0.55 มากท่ีสดุ 3.89 0.64 มาก 0.23 3 

11.พลศกึษาและนนัทนาการ 
ส าหรบับคุคลพิเศษ 

4.82 0.52 มากท่ีสดุ 4.29 0.68 มาก 0.12 13 

12.การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาใน
ชัน้เรียน 

2.92 1.91 นอ้ย 3.07 1.39 ปาน 
กลาง 

-0.05 34 

13.สวสัดิศกึษาและการปฐม
พยาบาล 

4.48 0.61 มาก 3.94 0.80 มาก 0.14 9 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการ 
(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
14.เพศศกึษา สขุปฏิบตัทิางเพศ 3.92 0.77 มาก 3.91 0.79 มาก 0 29 
15.หลกัและวิธีการสอนกรีฑา 
(ประเภทลูแ่ละลาน) 

3.94 0.91 มาก 3.75 0.74 มาก 0.05 18 

16.หลกัและวิธีการสอนฟตุบอล 3.88 1.05 มาก 3.74 1.02 มาก 0.04 20 
17.หลกัและวิธีการสอน
บาสเกตบอล 

3.88 1.05 มาก 3.74 1.02 มาก 0.04 20 

18.หลกัและวิธีการสอน
วอลเลยบ์อล 

3.72 1.24 มาก 3.22 0.70 ปาน 
กลาง 

0.16 6 

19.หลกัและวิธีการสอนวา่ยน า้ 
การชว่ยคนตกน า้ 

3.66 1.20 มาก 3.10 0.41 ปาน 
กลาง 

0.18 4 

20.หลกัและวิธีการสอนเทเบิล
เทนนิส 

3.66 1.20 มาก 3.24 0.51 ปาน 
กลาง 

0.13 10 

21.หลกัและวิธีการสอนกิจกรรม
เขา้จงัหวะ 

3.72 1.24 มาก 3.83 0.83 มาก -0.03 32 

22.หลกัและวิธีการสอนศลิปะ
ปอ้งกนัตวั 

3.04 0.83 ปาน 
กลาง 

4.05 0.85 มาก -0.25 38 

23.หลกัและวิธีการสอนมวยไทย 2.98 0.79 ปาน 
กลาง 

3.57 0.75 มาก -0.16 35 

24.หลกัและวิธีการสอนกระบี่
กระบอง 

2.66 0.89 ปาน 
กลาง 

3.63 0.75 มาก -0.27 39 

25.หลกัและวิธีการสอนเซปัก
ตะกรอ้และตะกรอ้ลอดห่วง 

2.40 0.87 นอ้ย 3.11 1.41 ปาน 
กลาง 

-0.23 37 

26.กิจกรรมการละเลน่พืน้บา้น 3.08 1.71 ปาน 
กลาง 

3.93 0.83 มาก -0.22 36 

 



  96 

ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการ 
(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
27.กีฬา สงัคมและวฒันธรรมใน
ประชาคมอาเซียน 

3.34 1.29 ปาน 
กลาง 

3.39 1.19 ปาน 
กลาง 

-0.01 30 

28.แนวคดิ ทฤษฎีและ 
หลกัการทางนนัทนาการ 

3.74 0.98 มาก 
 

3.69 0.92 มาก 
 

0.01 28 

29.การเป็นผูน้  าและการ 
วางแผนโครงการนนัทนาการ 

3.98 0.81 มาก 
 

4.05 0.76 มาก 
 

-0.02 31 

30.นนัทนาการกบัการพฒันา
คณุภาพชีวิต 

4.48 0.92 มาก 
 

3.89 0.80 มาก 
 

0.15 7 

31.นนัทนาการในสถานศกึษา 4.04 0.98 มาก 3.65 1.01 มาก 0.11 15 
32.การออกแบบกิจกรรม
นนัทนาการในหลกัสตูร 

3.98 1.13 มาก 
 

3.49 1.37 ปาน 
กลาง 

0.14 9 

33.โครงการและกิจกรรม
นนัทนาการในชมุชน 

3.92 1.15 มาก 
 

3.81 1.13 มาก 
 

0.03 27 

34.นนัทนาการบ าบดั 4.60 0.98 มากท่ีสดุ 4.45 0.86 มาก 0.03 27 
35.การประเมินพฤติกรรมทาง
นนัทนาการ 

4.66 0.91 มากท่ีสดุ 4.23 0.84 มาก 
 

0.1 17 

36.การใหค้  าปรกึษา 
การใชเ้วลาว่าง 

4.82 0.52 มากท่ีสดุ 4.37 0.70 มาก 0.1 17 

37.กิจกรรมคา่ยพกัแรม 4.88 0.48 มากท่ีสดุ 4.75 0.66 มากท่ีสดุ 0.03 27 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายการ 
(I) (D) PNI 

modified 
ล าดบั 

X̅ S.D. ระดบั X̅ S.D. ระดบั 
38.ลกูเสือเนตรนารีและ 
ยวุกาชาด 

4.88 0.48 มากท่ีสดุ 4.75 0.66 มากท่ีสดุ 0.03 27 

39.สมัมนาวิชาชีพพลศกึษา 
และนนัทนาการ 

4.88 0.48 มากท่ีสดุ 4.75 0.66 มากท่ีสดุ 
 

0.03 27 

40.การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 4.88 0.48 มากท่ีสดุ 4.75 0.66 มากท่ีสดุ 0.03 27 
รวม 3.96 1.17 มาก 3.76 1.12 มาก 0.05 - 

 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็นของกระบวนวิชาใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการของบัณฑิต พบว่า 5 อันดับ
รายวิชา ไดแ้ก่ 1. ประวตัิ ปรชัญาพลศกึษาและนนัทนาการ PNIModified  =1.18 2. หลกัสตูรและการ
สอนพลศกึษา PNIModified  = 0.67 3. ภาษาองักฤษทางพลศกึษาและนนัทนาการ PNIModified  = 0.23 
4. หลกัและวิธีการสอนว่ายน า้ การช่วยคนตกน า้ PNIModified  =0.18 ตามดว้ยหลกัและวิธีการสอน
วอลเลยบ์อล และหลกัวิธีการเป็นผูฝึ้กสอนและจิตวิทยาการกีฬา PNIModified  =0.16 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีทา่นคดิวา่มีประโยชนแ์ละน าไปใชใ้นการปฏิบตังิานไดจ้รงิ 
1.การจดัการแขง่ขนักีฬา 
2.การออกคา่ยพกัแรม / คา่ยอาสา 
3.การอบรม/ฝึกการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
4.กิจกรรมนนัทนาการ 

คณุลกัษณะท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจของนายจา้ง และเพ่ือนรว่มงาน 
1.มีความเป็นผูน้  า กลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก 

2.มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี 

3.มีความขยนัและอดทน 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นหลกัสตูรและการสอน 

โดยท าการสัมภาษณ์เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
ประธานหลกัสตูรฯ หวัหนา้ภาควิชาฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญใน
การพฒันาหลกัสตูร แลว้น าเสนอแบบความเรียงประกอบขอ้มลู 
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คุณลักษณะของบัณฑติทีพ่งึประสงค ์
1. เป็นบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรูท้างดา้นพลศกึษาและนนัทนาการ มีคณุธรรมจรยิธรรม 

มีความรบัผิดชอบ และปฏิบตัติามจรยิธรรมวิชาชีพได ้
2. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้างพลศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูท้าง

นันทนาการได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา รู ้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้

3. มีจิตอาสา มีคณุธรรมจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 
สามารถจดักิจกรรมพลศกึษาและนนัทนาการเพ่ือพฒันาชมุชนได ้

4. มีทกัษะทางกีฬา เป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินกีฬา และสรา้งสรรคกิ์จกรรมนนัทนาการ 
เป็นผูน้  านนัทนาการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและชมุชน 

5. เป็นบณัฑิตท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี มีน า้ใจนกักีฬา 
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โครงสร้างของหลักสูตร  
โครงสรา้งของหลกัสูตรท่ีจดัท านีน้ัน้ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา

เฉพาะดา้น (วิชาชีพครูและ วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ  านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและ
หนว่ยกิตรวมทัง้หลกัสตูร ประกอบดว้ย  

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 หนว่ยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

2.1 วิชาชีพครู  34 หนว่ยกิต  
2.1.1 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ 22 หนว่ยกิต  
2.1.2 การปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา ระยะเวลา 1 ปี  12 หนว่ยกิต  

2.2 วิชาเอกคู ่(วิชาเอกละ 40 หน่วยกิต 80 หนว่ยกิต) รวม 150 หนว่ยกิต 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนว่ยกิต  
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อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. ครูพลศึกษาและผูน้  านนัทนาการในสถานศึกษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา

ตอนตน้ การศกึษานอกระบบและการศกึษาพิเศษ 
2. ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา ผู้น  ากิจกรรมนันทนาการ นัก กิจกรรมบ าบัด               

ในหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
3. บุคลากรทางการศึกษา หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา      

ผูน้  านนัทนาการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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กิจกรรมเสรมิความเป็นครู 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู และ

สง่เสรมิสมรรถนะวิชาชีพครู 
2. กิจกรรมพฒันาดา้นการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ผูต้ดัสินกีฬา  
3. กิจกรรมการเป็นผูน้  าทางนนัทนาการในสถานศกึษาและชมุชน 
4. กิจกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬา การจดัการคา่ยพกัแรม การจดัการคา่ยลกูเสือ 
5. ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ C.B.T.C. และฝึกอบรมวิชา

ผูก้  ากบัลกูเสือส ารองขัน้ความรูช้ัน้สงู C.A.T.C.  
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คุณสมบัต/ิคุณวุฒขิองคณาจารย ์

1. จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 
2. มีผลงานทางวิชาการทางดา้นพลศกึษาหรือนนัทนาการ 
3. มีความเช่ียวชาญทางดา้นการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา การตดัสินกีฬา ผูน้  าคา่ยพกัแรม 

การจดัการนนัทนาการ การจดัการคา่ยลกูเสือ 
4. เป็นนกักีฬาทีมชาติ 
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วิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษา 

1.การสอนภาคทฤษฎีทางพลศกึษาและนนัทนาการใหเ้กิดความเช่ียวชาญทัง้ในชัน้
เรียนและภาคสนาม 

2.การฝึกปฏิบตัปิระสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน 
3.การปฏิบตัดิา้นการสอนในสถานศกึษา 
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การพัฒนาบัณฑติให้มีสมรรถนะเข้ากับสังคมในศตวรรษที ่21 

1.เนน้ทฤษฎีและหลกัการของการจดัการเรียนการสอนพลศกึษาและนนัทนาการ 
2.มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ทันสมัย ใชส่ื้ออ านวยความสะดวกและทักษะการใช้

สารสนเทศ 
3.มีทกัษะการใชภ้าษาสากลมากกวา่ 1 ภาษา 
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ขอ้เสนอแนะ    
ก่อนการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.ผ่านการเก็บชั่วโมงกิจกรรมฝึกปฏิบตัิทางสาขาวิชาชีพ กิจกรรมบริการสงัคม 
กิจกรรมจิตอาสา 

2.ผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรูเ้บือ้งต้น C.B.T.C. และ
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลกูเสือส ารองขัน้ความรูช้ัน้สงู C.A.T.C.  

3.ผา่นการอบรมการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินกีฬา 2-3 ชนิดกีฬา 
4.ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะภาษาสากลมากกว่า 1 ภาษาในระดบัท่ีสามารถ

ส่ือสารได ้
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ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรแบบศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ  

                หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ                                   

ภาษาองักฤษ   Bachelor of Education Program in Physical Education and 

Recreation 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ศกึษาศาสตรบณัฑิต (พลศกึษาและนนัทนาการ) 

ภาษาองักฤษ   Bachelor of Education (Physical Education and Recreation) 

อกัษรยอ่   ภาษาไทย   ศษ.บ. (พลศกึษาและนนัทนาการ)  

อกัษรยอ่   ภาษาองักฤษ   B.Ed. (Physical Education and Recreation) 

 

3. วิชาเอก   พลศกึษาและนนัทนาการ (เอกคู)่ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร  150  หนว่ยกิต 
 

5. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
5.1 ครูพลศกึษาและผูน้  านนัทนาการในสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา

ตอนตน้ การศกึษานอกระบบและการศกึษาพิเศษ 
5.2 ผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสินกีฬา ผูน้  ากิจกรรมนนัทนาการ นกักิจกรรมบ าบดัในหนว่ยงาน

ภาครฐัและเอกชน 
5.3 บคุลากรทางการศกึษาหรือประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา                          

ผูน้  านนัทนาการ หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
2.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

มีความรูห้ลักทฤษฎีและปฏิบัติดา้นพลศึกษาและนันทนาการ มีความเช่ียวชาญ
ทางการเป็นผูฝึ้กสอนผูต้ัดสินกีฬาและการบริหารจดัการ มีคุณธรรมและจริยธรรม ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เสริมสรา้งมนุษย ์ ท่ีสมบูรณ์แบบทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สตปัิญญา 

 
2.2 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผูน้  าในการสรา้งสรรค์
การเรียนรู ้  มีความเป็นครูและเป็นนกัวิชาการท่ีพรอ้มดว้ยคณุธรรม บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจะมี
คณุลกัษณะ ดงันี ้

2.1.1 มีความรูค้วามสามารถทางการศกึษา โดยเฉพาะในวิชาชีพครูและบคุลากร
ทางพลศึกษาและนนัทนาการ มุ่งเนน้การบูรณาการความรูเ้พ่ือการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละการ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาและนนัทนาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 มีความสามารถในเรื่องของการวิจยั เพ่ือสรา้งนวตักรรมการจดัการเรียนรู ้
โดยประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีทางพลศกึษาและนนัทนาการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัสถานการณ ์และบรบิททางสงัคม 

2.1.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพดว้ยกิจกรรม
ทางพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการ การออกก าลงักายและกีฬา 

2.1.4 มีภาวะความเป็นผูน้  า มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมี
ความศรทัธาในวิชาชีพ 

 
หมวดที ่ 3  โครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร           150 หน่วยกิต 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หน่วยกิต 

  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์     9 หนว่ยกิต 

  กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์   6 หนว่ยกิต 

  กลุม่วิชาภาษา    9 หนว่ยกิต 
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  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 6 หนว่ยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน           120 หน่วยกิต 

2.1 วิชาชีพครู       34 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะสาขา    80 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาพลศึกษา  40 หน่วยกิต 

  เอกบงัคบั   37 หนว่ยกิต 

  เอกเลือก    3 หนว่ยกิต 

2.2.2 กลุ่มวิชานันทนาการ  40 หน่วยกิต 

  เอกบงัคบั   36 หนว่ยกิต 

  เอกเลือก    4 หนว่ยกิต 

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
 

3.3 วิชาเฉพาะสาขา   
 (1) กลุ่มวิชาพลศึกษา 40 หน่วยกิต 

(1.1) เอกบังคับ   37 หน่วยกิต 

  RPE 1101 ประวตัิปรชัญาพลศกึษา    3 (3-0-6) 
    Physical Education Philosophy History 

RPE 1102 หลกัสตูรและการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาในชัน้เรียน 3 (2-2-5) 

Curriculum and Physical Education Learning   

            Management in Classroom 

RPE 1103 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย   3 (3-0-6) 

    Exercise Physiology   

  RPE 2101 การบริหารพลศกึษา การจดัการแขง่ขนัเกมและกีฬา3 (2-2-5) 

    Administration Game and Sports Management  

       RPE 2102 การวิจยัการวดัประเมินผลทางพลศกึษาและนนัทนาการ 3 (2-2-5) 

Measurement research in Physical Education and Recreation 

RPE 2103 หลกัวิธีการเป็นผูฝึ้กสอนและจิตวิทยาการกีฬา 3 (2-2-5) 

  Methods of Sport Coach and Psychology 
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RPE 2104 นวตักรรมและเทคโนโลยีทางพลศกึษาและนนัทนาการ3 (2-2-5) 

Innovation and Technology in Physical Education and 

Recreation 

RPE 3101 สวสัดศิกึษาและการปฐมพยาบาล  3 (2-2-5) 

  Welfare Education and First Aid 

RPE 3102 การเสรมิสรา้งและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 (2-2-5) 

  Physical Fitness and Tests 

RPE 2105 หลกัและวิธีการสอนกรีฑา (ประเภทลูแ่ละลาน) 1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Track and Field   

RPE 2106        หลกัและวิธีการสอนวา่ยน า้                               1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Swimming   

RPE 2107  หลกัและวิธีการสอนยิมนาสตกิ    1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Gymnastic 

  RPE 2108  หลกัและวิธีการสอนฟตุบอล     1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Football   

    RPE 3105 หลกัและวิธีการสอนบาสเกตบอล    1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Basketball  

  RPE 3106  หลกัและวิธีการสอนวอลเลยบ์อล    1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Volleyball    

RPE 3107 หลกัและวิธีการสอนกระบี่กระบอง  1 (1-2-3) 

 Principles and Methods of Teaching Krabi 

RPE 3108 หลกัและวิธีการสอนมวยไทย   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Thai Boxing 

กลุ่มวิชาหลักการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน 2  หน่วยกิต 
เลือก 2 วิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

RPE 3109 หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินกรีฑา 1 (1-2-3) 

    Track and Field coach and Referee  
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RPE 3120 หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินฟตุบอล   1 (1-2-3) 

    Football coach and Referee  

RPE 3121 หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินบาสเกตบอล 1 (1-2-3)

  Basketball coach and Referee 

RPE 3122 หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินวอลเลยบ์อล  1 (1-2-3) 

    Volleyball coach and Referee                                          

(2.2) เอกเลือก  3 หน่วยกิต 
RPE 3123 หลกัและวิธีการสอนเทเบลิเทนนิส   1 (1-2-3) 

 Principles and Methods of Teaching Table Tennis 

RPE 3124 หลกัและวิธีการสอนมวยสากล   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Boxing 

RPE 3125 หลกัและวิธีการสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะ  1 (1-2-3) 

 Principles and Methods of Teaching Rhythmic Activities 

RPE 3126 หลกัและวิธีการสอนตะกรอ้   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Takraw 

  RPE 3127 หลกัและวิธีการสอนเทนนิส    1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Tennis  

RPE 3128 หลกัและวิธีการสอนกีฬาลีลาศ   1 (1-2-3) 

 Principles and Methods of Teaching Dance Sports 

RPE 3129 หลกัและวิธีการสอนฮ๊อกกี ้   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Hockey 

RPE 3130 หลกัและวิธีการสอนศลิปปอ้งกนัตวั  1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Self-Defense  

RPE 3131 หลกัและวิธีการสอนยโูด    1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Judo 

RPE 3132 หลกัและวิธีการสอนแบดมินตนั   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Badminton 
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RPE 3133 หลกัและวิธีการสอนรกับีฟ้ตุบอล   1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Rugby – Football  

RPE 3134 หลกัและวิธีการสอนการชว่ยคนตกน า้  1 (1-2-3) 

    Principles and Methods of Teaching Life Saving 

  RPE 3135      หลกัและวิธีการสอนฟตุซอล                              1 (1-2-3) 

Principles and Methods of Teaching Futsal 

 (2) กลุ่มวิชานันทนาการ 40 หน่วยกิต 
  (2.1) เอกบังคับ  36 หน่วยกิต 

  RRC 1201 แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทางนนัทนาการ 3 (3-0-6) 

Concept Theories and Principles of Recreation 

RRC 1202 นนัทนาการเบือ้งตน้    3 (3-0-6) 

  Introduction to Recreation 

RRC 2201 การออกแบบกิจกรรมนนัทนาการในหลกัสตูร 3 (2-2-5) 

  Recreational Activities Designs in Curriculum 

RRC 2202 การเป็นผูน้  าและการวางแผนโครงการนนัทนาการ 3 (2-2-5) 

Recreational Leadership and Program Plans 

RRC 2203 ภาษาองักฤษทางพลศกึษาและนนัทนาการ 3 (2-2-5) 

English in Physical Education and Recreation 

RRC 2204 พลศกึษาและนนัทนาการส าหรบับคุคลพิเศษ 3 (2-2-5) 

  Physical Education and Recreation for Special Population 

RRC 2205 การประเมินพฤตกิรรมทางนนัทนาการ  3 (2-2-5) 

  Evaluation of Recreational Behavior 

RRC 3201 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 3 (3-0-6) 

  Recreational Areas and Facilities   

RRC 3202 นนัทนาการส าหรบัเด็กและเยาวชน  3 (2-2-5) 

    Recreation for Children and Youth 

RRC 3203 การแสดงทางนนัทนาการ   3 (2-2-5) 
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Performing Art for Recreation 

  RRC 3204 การจดัการคา่ยพกัแรม    3 (2-2-5) 

    Camp Management 

RRC 3205 ลกูเสือ เนตรนารี     3 (2-2-5) 

  Boy Scout and Girl Guide 
 (1.2) เอกเลือก  4 หน่วยกิต 

RRC 2206 ศลิปะการพดูและการน าเสนอ   1 (1-2-3) 

Art of Speech and Presentation 

RRC 2207 พืน้ฐานการขบัรอ้งเพ่ือนนัทนาการ  1 (1-2-3) 

  Basic Voice and Music for Recreation 

  RRC 2208 การละเลน่พืน้เมือง    1 (1-2-3) 

    Folk Activities 

  RRC 2209 การเตน้ร  าสรา้งสรรคส์  าหรบันนัทนาการ  1 (1-2-3) 

    Creative Dance for Recreation 

  RRC 2210 การเป็นผูด้  าเนินนรายการและพิธีกร  1 (1-2-3) 

    Master of Ceremonies and Announcing 

  RRC 2211 ศลิปหตัถกรรมในนนัทนาการ   1 (1-2-3) 

    Art and Craft in Recreation 

RRC 3206 นนัทนาการกลางแจง้    1 (1-2-3) 

  Outdoor Recreation Activities 

RRC 3207 นนัทนาการส าหรบัผูส้งูอาย ุ   1 (1-2-3) 

  Recreation for the Aged 

  RRC 3208  โยคะ      1 (1-2-3) 

    Yoga 

  RRC 3209 โบวล์ิง์      1 (1-2-3) 

    Bowling 

  RRC 3210 ปาเปา้      1 (1-2-3) 
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    Darts 

RRC 3211 หมากกระดาน     1 (1-2-3) 

  Chessboard 

  RRC 3212 เปตอง      1 (1-2-3) 

    Petanque 

RRC 3213 เกมเบด็เตล็ด     1 (1-2-3) 

 Minor Games 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 

 
ระยะที ่3 ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพล
ศึกษาและนันทนาการ 

การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ ในขัน้ตอนท่ี 3 มีเปา้หมายเพ่ือประเมินและตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร 2 ประเดน็ คือ 
(1) การประเมินความเหมาะสมในแตล่ะองคป์ระกอบของหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ (2) การประเมินความเป็นไปไดข้องรายวิชาในหมวดวิชาเอก ในการ
น าไปใชป้ระกอบอาชีพ โดยแบบประเมินทัง้ 2 ประเด็น เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นแบบมาตรา
สว่นประเมินคา่และแบบสอบถามปลายเปิด โดยผูป้ระเมินเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและพฒันา
หลกัสตูร และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพลศกึษาและนนัทนาการ จ านวน 5 คน 

การน าเสนอผลการประเมินในสว่นท่ีเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นดา้นความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรายวิชา ผูว้ิจยัน าเสนอในรูปตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในส่วนขอ้มูลแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจยัน ามาเสนอ
เป็นประเดน็ตอ่ทา้ยตารางการประเมินในแตล่ะประเดน็ 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นความเหมาะสมของหลกัสตูรศกึษาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

 
ประเดน็ความเหมาะสมของหลักสูตร 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของอาชีพท่ีสามารถประกอบ
ไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 

3 0.00 เหมาะสมมาก 

2. ตอบสนองสถานการณห์รือการพฒันา 
ทางเศรษฐกิจ 

2.80 0.45 เหมาะสมมาก 

3. ตอบสนองสถานการณห์รือการพฒันาทาง
สงัคมและวฒันธรรม 

2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

4. มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาหลกัสตูรฯ 3 0.00 เหมาะสมมาก 

5. ตรงกบัสภาพความตอ้งการและความเป็นจริง
ในสงัคม 

2.80 0.45 เหมาะสมมาก 

6. ตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 2.60 0.55 เหมาะสมมาก 
7. ความส าคญัและปรชัญาของหลกัสตูร 
   7.1 มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 

 
2.40 

 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 

   7.2 สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  2.40 0.55 เหมาะสมมาก 

   7.3 ตอบสนองความตอ้งการในการท างานได ้ 2.40 0.55 เหมาะสมมาก 
8. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
   8.1 มีความชดัเจน 

 
2.60 

 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 

   8.2 มีความเป็นไปได ้ 2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   8.3 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   8.4 ครอบคลมุสมรรถนะทางพลศกึษาและ
นนัทนาการทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น 

3 0.00 เหมาะสมมาก 

9. รายวิชา 
   9.1 ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 
2.40 

 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 

   9.2 ครอบคลมุเนือ้หาสาระท่ีจ าเป็น 2.40 0.55 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
ประเดน็ความเหมาะสมของหลักสูตร 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับความ
เหมาะสม 

   9.3 การจดัเรียงเนือ้หาสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ 2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   9.4 สาระมีความสอดคลอ้งกบัความรูท้าง
พลศกึษาและนนัทนาการ 

2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   9.5 สาระของหลกัสตูรสามารถน าไปปฏิบตัิได้
จริง 

2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   9.6 รายวิชามีความเหมาะสมกบัขอบขา่ย
ของหลกัสตูร 

2.40 0.55 เหมาะสมมาก 

   9.7 การระบคุ  าอธิบายรายวิชาในแตล่ะ
หวัขอ้วิชา 

2.40 0.55 เหมาะสมมาก 

10. ผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้นกบัหลกัสตูร 
   10.1 ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

 
2.40 

 
0.55 

 
เหมาะสมมาก 

   10.2 ดา้นความรู ้ 2.80 0.45 เหมาะสมมาก 

   10.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 2.60 0.55 เหมาะสมมาก 

   10.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธระหวา่ง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

3 0.00 เหมาะสมมาก 

   10.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.40 0.55 เหมาะสมมาก 

   10.6 ดา้นวิทยาการจดัการเรียนรู ้
(ทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพ) 

3 0.00 เหมาะสมมาก 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบของหลกัสูตรศกึษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสมอยู่ในมาก และมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุง มีดงันี ้

1. ปรัชญาของหลักสูตรควรมีจุดเด่นท่ี ควรสอดคล้องกับบริบทและพันธกิจ
มหาวิทยาลยั 

2. ค าอธิบายรายวิชาและกลยุทธ์วิธีการสอน ต้องสามารถปรบัเปล่ียนได้เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั อนาคต รวมถึงการท่ีจะเกิดความเปล่ียนแปลง
ของสงัคมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือนายจา้ง 

3. ควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาไทย-องักฤษ และดา้นวดัและประเมินผลรว่ม
เป็นผูป้ระเมิน 
 

ตาราง 12 คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่ความเป็นไปไดข้อง
รายวิชาในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ   

 
รายวิชา 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

กลุ่มวิชาพลศึกษา เอกบังคับ    

ประวตัิปรชัญาพลศกึษา                            5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาในชัน้เรียน 5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

สรีรวิทยาการออกก าลงักาย                      3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

การบริหารพลศกึษา การจดัการแขง่ขนัเกมและกีฬา 4.80 0.45 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

การวิจยัการวดัประเมินผลทางพลศกึษาและ
นนัทนาการ 

5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัวิธีการเป็นผูฝึ้กสอนและจิตวิทยาการกีฬา   3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางพลศกึษาและนนัทนาการ 4.80 0.45 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

สวสัดศิกึษาและการปฐมพยาบาล 5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

การเสรมิสรา้งและทดสอบสมรรถภาพทางกาย   5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
รายวิชา 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

หลกัและวิธีการสอนกรีฑา (ประเภทลูแ่ละลาน) 4.80 0.45 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัและวิธีการสอนว่ายน า้                          5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัและวิธีการสอนยิมนาสตกิ 3.40 1.34 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนฟตุบอล   3.40 1.34 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนบาสเกตบอล   3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการสอนวอลเลยบ์อล 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการสอนกระบี่กระบอง 2.80 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนมวยไทย 4.80 0.45 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 
กลุ่มวิชาหลักการเป็นผูฝึกสอนและผู้ตัดสิน    

หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินกรีฑา       3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินฟตุบอล    3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินบาสเกตบอล 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการเป็นผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินวอลเลยบ์อล  3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

กลุ่มวิชาพลศึกษา เอกเลอืก    

หลกัและวิธีการสอนเทเบลิเทนนิส 3.20 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนมวยสากล 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการสอนกิจกรรมเขา้จงัหวะ 3.40 0.55 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนตะกรอ้ 2.80 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนเทนนิส 2.80 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนกีฬาลีลาศ  4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการสอนฮ๊อกกี ้ 3 0.00 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนศลิปปอ้งกนัตวั  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัและวิธีการสอนยโูด 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
รายวิชา 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

หลกัและวิธีการสอนแบดมินตนั 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

หลกัและวิธีการสอนรกับีฟ้ตุบอล 2.80 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

หลกัและวิธีการสอนการชว่ยคนตกน า้ 5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

หลกัและวิธีการสอนฟตุซอล                         5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

กลุ่มวิชานันทนาการ เอกบังคับ    

แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทางนนัทนาการ      5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

นนัทนาการเบือ้งตน้ 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 

การออกแบบกิจกรรมนนัทนาการในหลกัสตูร     5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

ภาษาองักฤษทางพลศกึษาและนนัทนาการ        5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

พลศกึษาและนนัทนาการส าหรบับคุคลพิเศษ     5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

การประเมินพฤตกิรรมทางนนัทนาการ 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

นนัทนาการส าหรบัเด็กและเยาวชน  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

การแสดงทางนนัทนาการ  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

การจดัการคา่ยพกัแรม  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

ลกูเสือ เนตรนารี 3.60 0.55 เป็นไปไดม้าก 

กลุ่มวิชานันทนาการ เอกเลือก    

ศลิปะการพดูและการน าเสนอ   5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

พืน้ฐานการขบัรอ้งเพ่ือนนัทนาการ 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

การละเลน่พืน้เมือง 2.80 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

การเตน้ร  าสรา้งสรรคส์  าหรบันนัทนาการ 2.60 0.50 เป็นไปไดป้านกลาง 

การเป็นผูด้  าเนินรายการและพิธีกร  3.20 0.45 เป็นไปไดป้านกลาง 

ศลิปหตัถกรรมในนนัทนาการ  2.60 0.55 เป็นไปไดป้านกลาง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 
รายวิชา 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

นนัทนาการกลางแจง้ 5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

นนัทนาการส าหรบัผูส้งูอาย ุ  3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

โยคะ 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

โบวล์ิง้  2.60 0.55 เป็นไปไดป้านกลาง 

ปาเปา้  2.20 0.84 เป็นไปไดน้อ้ย 

หมากกระดาน  4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 

เปตอง  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

เกมเบด็เตล็ด  5 0.00 เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 12 รายวิชาส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปประกอบอาชีพอยู่ในระดบั

มากถึงมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ รายวิชาประวตัปิรชัญาพลศกึษา รายวิชาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรูพ้ล
ศึกษาในชัน้เรียน รายวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย รายวิชาการบริหารพลศึกษา การจดัการ
แข่งขันเกมและกีฬา รายวิชาการวิจัยการวัดประเมินผลทางพลศึกษาและนันทนาการ รายวิชา
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางพลศกึษาและนนัทนาการ รายวิชาสวสัดิศกึษาและการปฐมพยาบาล 
รายวิชาการเสริมสรา้งและทดสอบสมรรถภาพทางกาย   รายวิชาหลักและวิธีการสอนกรีฑา 
(ประเภทลู่และลาน) รายวิชาหลักและวิธีการสอนว่ายน ้า รายวิชาหลักและวิธีการสอน
บาสเกตบอล รายวิชาหลักและวิธีการสอนวอลเลยบ์อล รายวิชาหลักและวิธีการสอนมวยไทย 
รายวิชาหลักและวิธีการสอนศิลปป้องกันตวั รายวิชาหลักและวิธีการสอนยูโด หลักและวิธีสอน
แบดมินตนั รายวิชาหลกัและวิธีการสอนการช่วยคนตกน า้ รายวิชาหลกัและวิธีการสอนฟุตซอล  
รายวิชาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางนันทนาการ รายวิชานันทนาการเบือ้งตน้ รายวิชาการ
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร รายวิชาภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและนันทนาการ 
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ รายวิชาการประเมินพฤติกรรมทาง
นนัทนาการ รายวิชาพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ รายวิชานนัทนาการส าหรบั
เดก็และเยาวชน รายวิชาการแสดงทางนนัทนาการ รายวิชาการจดัการคา่ยพกัแรม รายวิชาลกูเสือ 
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เนตรนารี รายวิชาศิลปะการพูดและการน าเสนอ รายวิชานันทนาการกลางแจ้ง รายวิชา
นนัทนาการกลางแจง้ รายวิชานนัทนาการส าหรบัผูสู้งอายุ รายวิชาโยคะ รายวิชาโบวล์ิง้ รายวิชา
หมากกระดาน รายวิชาเปตอง และรายวิชาเกมเบด็เตล็ด 

ผูว้ิจยัน ารายวิชาท่ีมีระดบัความเป็นไปไดข้องการน าไปใชป้ระกอบอาชีพอยูใ่นระดบัมาก
และระดบัมากท่ีสดุ จดัอยูใ่นส่วนของกลุม่วิชาเฉพาะ(บงัคบั)  และน ารายวิชาในระดบัความเป็นไป
ไดข้องการน าไปใชป้ระกอบอาชีพท่ีนอ้ยและปานกลาง จดัอยูใ่นกลุม่ของวิชาเลือก 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ใชว้ิธีวิจัยวิธีการผสมผสาน (Mixed method 
approach) โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.เพ่ือศกึษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันาศกึษาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
2.เพ่ือพฒันาหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
3.เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค ์

คือ 1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษาและนนัทนาการ 3) เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลักสูตรไปใช ้โดยใชว้ิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mix Method Research) ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) 
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)  ซึ่งผูว้ิจัยไดจ้ัดล าดบัวิธีการด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ระยะ 7 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

ระยะท่ี 1 การวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ (รา่ง) 

ระยะท่ี 3 การประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้

สรุปผลการวิจัย 
1.ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
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ผลการศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ จากผูใ้ชบ้ณัฑิต บณัฑิต และผูเ้ช่ียวชาญ 

1.1 ความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบเป็นเพศชาย รอ้ยละ 72.50 วฒุิและระดบัการศกึษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาโท รอ้ยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 37.50  
ประสบการณก์ารท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11 – 20 ปี รอ้ยละ 75.00 ประเภทของหน่วยงานส่วน
ใหญ่เป็นสถาบนัการศึกษา รอ้ยละ 70.00 1) ความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ในการพฒันา
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ดา้นทกัษะเฉพาะทางพลศกึษา
และนันทนาการมีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี  1 PNIModified= 0.83 โดยมี 3 อันดับแรก คือ  
มีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬาและการตัดสินกีฬาชนิดต่าง ๆ  PNIModified= 1.08 2.  
มีความสามารถในการสอนและฝึกทกัษะกีฬาชนิดต่าง ๆ PNIModified= 1.02 3. มีความสามารถใน
การน าความรูด้า้นนนัทนาการไปปฏิบตัิงานอย่างสรา้งสรรค์ PNIModified= 0.92  2) ดา้นความรู ้มี
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 2 PNIModified = 0.26 โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ มีสามารถเผชิญและเท่า
ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม PNIModified = 0.40 2. มีความรอบรูด้า้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
และเนือ้หาท่ีท าการสอนทางพลศกึษาและนนัทนาการ สามารถวิเคราะหค์วามรู ้และเนือ้หาวิชาท่ี
สอน PNIModified = 0.32 3. มีความรอบรูด้า้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และเนือ้หาสาระในส่วนของ
วิชาชีพครู  และสามารถท่ีจะน าแนวคิดปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ปรบัใช้ของการ
ด าเนินชีวิต PNIModified = 0.28 3) ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  มี
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 3 PNIModified= 0.25 โดยมี 3 อันดบัแรก คือ 1. ความรบัผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี ในตนเอง ผูร้ว่มงาน และส่วนรวม PNIModified=  0.32 2. สามารถช่วยเหลือ แกปั้ญหาตนเอง 
ทัง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได ้PNIModified=  3. สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูเ้รียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  PNIModified= 0.27 4) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้มีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี  4 
PNIModified = 0.13 มี 3 อันดับ คือ สามารถน าองคค์วามรูด้า้นจิตวิทยาไปปรบัใช้ในการเข้าร่วม
กิจกรรม PNIModified = 0.19 ส่งเสริมการพฒันาการคิด การท างาน การจดัการฝึกปฏิบตัิท  าได ้และ
คิดเป็น PNIModified = 0.18 และสรา้งบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และเทคโนโลยีทัง้
ในและนอกหอ้งเรียน  PNIModified = 0.17 5) ดา้นคณุธรรม จริยธรรมมีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 
5 PNIModified = 0.10 โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1. มีความสามคัคีและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได  ้PNIModified 
= 0.23 2. มีจิตส านึกในความโปร่งใสต่อประเทศชาติ PNIModified = 0.22 3. มีความกลา้หาญและ
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แสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม  PNIModified = 0.15 6) ดา้นทักษะทางปัญญามีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัท่ี 6 PNIModified = 0.02  โดยมี 3 อนัดบัแรก คือ 1. พฒันาผูเ้รียนใหส้รา้งสรรค ์เผยแพร่
ความรูสู้่ชุมชน สามารถแก้ปัญหาและท าการพัฒนาการไดเ้ป็นอย่างดี  PNIModified =  0.10 3. คิด 
คน้หา วิเคราะหข์อ้เท็จจริง และประเมินส่ือ สารสนเทศจากแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายอยา่งรูเ้ท่าทนั 
PNIModified =  0.02  7) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  มีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี  7 
PNIModified= -0.04 โดยมี  3 อันดับแรก คือ 1. ส่ือสารกับผู้เรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน ท่ี มี
ประสิทธิภาพ PNIModified= 0.04 2. การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี มีทักษะการวิเคราะหข์อ้มูล
สถิตกิารสงัเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพทางพลศกึษาและนนัทนาการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และถูกต้อง  PNIModified= 0.00 3. ใช้การส่ือสารและเขียน รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
PNIModified= -0.01 

1.2 ความตอ้งการจ าเป็นของบณัฑิต ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

ผูใ้หข้อ้มูลเป็นชาย รอ้ยละ 58.00 หญิง รอ้ยละ 42.00 การศึกษาสาขาวิชาเอก
พลศกึษา รอ้ยละ 50.00 สาขาวิชานนัทนาการ / ผูน้  านนัทนาการ/การจดัการนนัทนาการ  รอ้ยละ 
50.00 

ผลการวิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของกระบวนวิชาในหลกัสตูร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการของบัณฑิต พบว่า 5 อันดับรายวิชา 
ไดแ้ก่ 1. ประวตัิ ปรชัญาพลศึกษาและนนัทนาการ PNIModified  =1.18 2. หลกัสูตรและการสอนพล
ศกึษา PNIModified  = 0.67 3. ภาษาองักฤษทางพลศกึษาและนนัทนาการ PNIModified  = 0.23 4. หลกั
และวิธีการสอนว่ายน ้า  การช่วยคนตกน ้า  PNIModified  =0.18 ตามด้วยหลักและวิธีการสอน
วอลเลย์บอล  และหลักวิธีการเป็นผู้ฝึกสอนและจิตวิทยาการกีฬา  PNIModified  =0.16  1.2.1) 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีท่านเสนอและใหค้วามคดิเห็นท่ีคิดว่ามีประโยชนแ์ละน าไปปรบัใชจ้รงิ คือ 
จดัการแข่งขนักีฬา การออกค่ายพกัแรม ค่ายอาสา การอบรม/ฝึกการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และ
กิจกรรมนนัทนาการ 

1.2.2) คุณลักษณะท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนายจ้าง และเพ่ือนร่วมงาน 
ไดแ้ก่ มีความเป็นผูน้  า กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความขยัน
และอดทน 
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1.3 ความต้องการจ าเป็นของผู้เช่ียวชาญ ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 

1.3.1) ปรชัญาของหลกัสูตร มีความรูห้ลักทฤษฎีและปฏิบตัิดา้นพลศึกษาและ
นนัทนาการ มีความเช่ียวชาญทางการเป็นผูฝึ้กสอนผูต้ดัสินกีฬาและการบรหิารจดัการ มีคณุธรรม
และจริยธรรม ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคม เสริมสรา้งมนุษย ์ท่ีสมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสตปัิญญา  

1.3.2) คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เป็นบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรูท้างดา้น
พลศึกษาและนันทนาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม ความรบัผิดชอบ และปฏิบตัิตามจริยธรรม
วิชาชีพได้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
นันทนาการได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา รู ้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ มีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม ความ
รบัผิดชอบ ความภาคภูมิใจตอ่วิชาชีพครู ท่ีจดักิจกรรมพลศกึษาและนนัทนาการเพ่ือพฒันาชมุชน 
มีทักษะทางกีฬา เป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬา และสรา้งสรรค์กิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น  า
นันทนาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชน  และเป็นบัณฑิตท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี มีน า้ใจ
นกักีฬา 

1.3.3) โครงสรา้งของหลกัสตูร  
โครงสรา้งของหลักสูตร ไดแ้ก่ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะดา้น (วิชาชีพครู

และ วิชาเอก) และวิชาเลือกเสรี มีหน่วยกิตแต่ละหมวดและมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร วิชา
ศึกษาทั่ วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต การปฏิบัติการสอน เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 12 หน่วยกิต วิชาเอกคู่ วิชาเอกละ 40 หน่วยกิต (รวม 80 หน่วยกิต) โดยตลอด
หลกัสตูร 150 หนว่ยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต 

1.3.4) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
ครูพลศึกษาและผู้น  านันทนาการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาพิเศษ ผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสินกีฬา ผูน้  า
กิจกรรมนันทนาการ นักกิจกรรมบ าบัด  ในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ผู้น  านันทนาการ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
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1.3.5) กิจกรรมเสรมิความเป็นครู 
กิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู และ

ส่งเสรมิสมรรถนะวิชาชีพครู กิจกรรมพฒันาดา้นการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ผูต้ดัสินกีฬา กิจกรรมการ
เป็นผูน้  าทางนนัทนาการในสถานศกึษาและชมุชน กิจกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬา การจดัการคา่ย
พักแรม การจัดการค่ายลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขัน้ความรู้เบือ้งตน้ C.B.T.C. 
และฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลกูเสือส ารองขัน้ความรูช้ัน้สงู C.A.T.C.  

1.3.6) วิธีการจดัการเรียนการสอนการศกึษา 
การสอนภาคทฤษฎีทางพลศึกษาและนนัทนาการใหเ้กิดความเช่ียวชาญทัง้

ในชัน้เรียนและภาคสนาม การฝึกปฏิบตัปิระสบการณร์ะหวา่งเรียน สงัเกตแุละปฏิบตักิารสอน  
1.3.7) การพฒันาบณัฑิตใหมี้สมรรถนะเขา้กบัสงัคมในศตวรรษท่ี 21 

ผู้เรียนต้องรู ้ทฤษฎีและหลักจัดการเรียนรู้พลศึกษาและนันทนาการ มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ทนัสมยั ใชส่ื้ออ านวยความสะดวกและทกัษะการใชส้ารสนเทศ มีทกัษะ
การใชภ้าษาสากลมากกวา่ 1 ภาษา  

2.หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
ผลจากการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และผู้เช่ียวชาญ 

ผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางด าเนินการพฒันาการจดัท าหลกัสตูรโดยวิธีการประชมุเชิงปฏิบตัิการ ผล
การประชมุไดห้ลกัสตูรฯ องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 4 หมวด คือ  1 ขอ้มูลทั่วไป ซึ่งประกอบดว้ย 
ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชาเอก จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียน ท่ีเรียนทั้งหมด รูปแบบของ
หลกัสตูร อาชีพท่ีสามารถประกอบได ้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลักสูตร ประกอบดว้ย ความส าคัญ ปรชัญา และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องบัณฑิต  3 ระบบการศึกษา โดยด าเนินการ ตามโครงสรา้ง ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดการศึกษาตามหลักสูตร (โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา) องค์ประกอบเก่ียวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม 4 ผลการเรียนรู ้วิธีการสอนและประเมิน ประกอบดว้ย การพัฒนาคุณ
ลกัษะพิเศษของนกัศกึษา การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้น  

3. การประเมินหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 
ไดท้  าการประเมินหลกัสูตรฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้น

การน าไปใช ้พบว่า องคป์ระกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.40 - 3) 
และมีขอ้เสนอแนะในเรื่องรายช่ือวิชาทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชาใหค้รอบคลุม
และถกูตอ้งตามหลกัวิธีการของหลกัสตูรวิชาชีพครู  
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ผลประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระกอบอาชีพอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.60 - 5) โดยรายวิชาท่ีมีระดบัความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ประกอบอาชีพอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุไดแ้ก่ รายวิชาประวตัิปรัชญาพลศึกษา รายวิชาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรูพ้ล
ศึกษาในชัน้เรียน รายวิชาการบริหารพลศึกษา การจดัการแข่งขนัเกมและกีฬา รายวิชาการวิจัย
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและนันทนาการ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพล
ศึกษาและนันทนาการ รายวิชาสวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล รายวิชาการเสริมสรา้งและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  รายวิชาหลกัและวิธีการสอนกรีฑา (ประเภทลู่และลาน) รายวิชาหลกั
และวิธีการสอนว่ายน า้ รายวิชาหลักและวิธีการสอนมวยไทย รายวิชาหลักและวิธีการสอนศิลป
ป้องกันตวั รายวิชาหลักและวิธีการสอนการช่วยคนตกน า้ รายวิชาหลักและวิธีการสอนฟุตซอล  
รายวิชาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทางนนัทนาการ รายวิชาการออกแบบกิจกรรมนนัทนาการใน
หลกัสูตร รายวิชาภาษาองักฤษทางพลศึกษาและนนัทนาการ รายวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ
ส าหรบับคุคลพิเศษ รายวิชานนัทนาการส าหรบัเดก็และเยาวชน รายวิชาการแสดงทางนนัทนาการ 
รายวิชาการจัดการค่ายพักแรม รายวิชาศิลปะการพูดและการน าเสนอ รายวิชานันทนาการ
กลางแจง้ รายวิชาเปตอง และรายวิชาเกมเบด็เตล็ด 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุง ดงันีคื้อ 
1. รายวิชาท่ีมีเนือ้หาซ า้ซอ้นควรจดัรวมใหเ้ป็นรายวิชาเดียวกนัและขยายความ

ค าอธิบายรายวิชาใหค้รอบคลมุ 
2. ค าอธิบายรายวิชาตอ้งมีความชดัเจนครบถว้น ทัง้อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน          

อา่นแลว้มีความเขา้ใจถึงวตัถปุระสงคข์องรายวิชา และการจดัการเรียนการสอน  
3. รายวิชาทักษะจ าเป็นตอ้งเนน้จ านวนชั่วโมงการศึกษาพฒันาและฝึกฝนดว้ย

ตนเอง 
ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการจัดท า

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ฉบบัสมบรูณ ์

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ

นนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่มีประเดน็ส าคญัดงันี ้ 
1. แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรฯ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

หลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และผู้เช่ียวชาญ มีความต้องการจ าเป็นท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันใหค้วามส าคญัในดา้นทกัษะเฉพาะทางพลศึกษาและนนัทนาการ ดา้นความรู ้และดา้น
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใน
การศึกษาครัง้นี ้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ท่ีใหค้วามส าคญัในผลผลิตและผลลพัธ์
ของการเรียน รู้ท่ีสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานของผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เป็นแนวทางให้
สถาบนัการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปรียบเทียบมาตรฐาน
ทางวิชาการของสถาบนัการศึกษาเรื่องกระบวนการวางแผนและการประกนัคณุภาพภายใน เป็น
แนวทางในการติดตามและตรวจสอบส าหรบัผูป้ระเมินจากหน่วยงานภายนอก เป็นส่ือขอ้มลูและ
ความตอ้งการส าหรบันายจา้ง เพ่ือใหท้ราบถึงความสามารถของบณัฑิต ดา้นวิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ และด้านทักษะเฉพาะทาง ท่ีส่งผลต่อการคัดเลือกเข้ารับงานท างานของบัณฑิต ซึ่ง
สอดคล้องกับ วีร ์พวงเพิกศึก และคณะ (2558) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 
2558” มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท าการศึกษาในประเด็น ประกอบดว้ย 1) เพ่ือวิเคราะห์
หลกัสตูรตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพ ในประเด็นการบริหารหลกัสตูร 2) เพ่ือวิเคราะหห์ลกัสตูร
ตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพ ในประเดน็ทรพัยากรในการจดัการเรียนรู ้การสนบัสนนุ และการให้
ค  าปรึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ท่ีมีต่อบัณฑิตในส าเร็จ
การศึกษา หน่วยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารหลักสูตร 2) ศิษย์เก่าของคณะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้3) ผูป้ระกอบการท่ีรบันกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์เขา้ท างาน 
และสอดคลอ้งกบัอารียว์รรณ สทุธิพงศพ์นัธ ์(2563) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาสหวิทยาการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ ” 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี หาค่าความถ่ี รอ้ยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเคารห์
เนือ้หาในส่วนของขอ้มลูเชิงคณุภาพ พบวา่ การพฒันาหลกัสตูรเป็นไปตามหลกัโดยใชท้ฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตรครบถ้วนมีการปรบัแก้ไขร่างหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ตามขอ้เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ยึดตามหลักเกณ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2. การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ ในครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  
ของ ไทเลอร ์ทาบา และสงัด อุทรานันท์ ตามกระบวนการท่ีว่าด้วย การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน
วิเคราะหส์ภาพปัญหา ส ารวจความตอ้งการและความจ าของสงัคม โดยเป็นแนวทางส าคญัในการ
ก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ควรลงมือท าไดจ้รงิและเป็นแนวทางในการเลือกจดัประสบการณ์
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จรงิในการเรียนรู ้การเลือกเนือ้หาสาระ จ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้เนือ้หา
ท่ีคดัเลือกในหลกัสตูรท่ีดีนัน้ตอ้งมีความส าคญัและถกูตอ้ง โดยจดัเนือ้หาน าเสนอและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมจากผูท้รงคณุวฒุิผูเ้ช่ียวชาญ ครูผสูอนและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง เพื่อเปา้หมายในการท่ี
จะใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูก้่อนและหลังนัน้จะตอ้งมีความต่อเน่ือง การเลือกประสบการณ์เป็นสิ่ง
ส าคญัของกระบวนการเรียนรูแ้ละวิธีการสอนแบบตา่ง ๆ วางแผนเลือกประสบการณใ์หเ้หมาะสม
กบัเนือ้หาสาระและผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งการศึกษาของ ภัทธิรา ธีรสวสัดิ์ (2553) ไดท้  าการศึกษา
การวิจยัเรื่อง “การพฒันาหลกัสตูรฯ” มีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ คือ (1) ศกึษาสมรรถนะของนกัส่ือสาร
นวตักรรม และ (2) พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขานวัตกรรมการส่ือสาร วิชาเอกการ
ส่ือสารนวตักรรมฯ การด าเนินการพฒันาหลกัสตูรประยุกตใ์ชแ้นวคิดในการพฒันาหลกัสูตรแบบ
สมรรถนะ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ เป็นกรอบ
แนวทางด าเนินการ โดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา บนฐานของการไดร้บัความรว่มมือจากมือ 
คณะผู้บริหารและอาจารย ์ผลวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะนักส่ือสารนวัตกรรม คือ 1) มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพ 2) ความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตรท์างการส่ือสารเพ่ือ
การเผยแพร่นวัตกรรมอย่างเป็นระบบทัง้ในทางภาคทฤษฎี และทางภาคปฏิบตัิ 3) มีโดยทักษะ
ทางดา้นปัญญาท่ีครอบคลมุทางดา้นทกัษะในการรูส้ารสนเทศ ทกัษะในดา้นการคิดวิเคราะห ์การ
สงัเคราะห ์ตลอดจนทกัษะการคิดท่ีแกแ้กปั้ญหา 4) มีทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส่ื อสาร และใช้เทคโนยี ส่ือสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว 6) ทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ การส่ือสารทางนวัตกรรม (2) เอกสาร
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตฯ จ าแนกรายละเอียดออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไป 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร และหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ค าอธิบายรายวิชา และแผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบในมาตรฐานผลการเรียนรูใ้น
หลักสูตรสู่รายวิชาและสอดคล้องกับ ลูกขวัญ อินทรค์ล้าย (2559) ท าการศึกษา แนวทางการ
พฒันากระบวนการพฒันาหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจยัเชิงพรรณนา 
ผลวิจยัพบว่า 1) ปีการศึกษา 2555 – 2560 มหาวิทยาลัยเปิดสอน 62 หลักสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรครบจ านวนตามเกณฑ ์หลกัสตูรบณัฑิต มีหน่วยกิต 36 – 48 หน่วยกิต หลกัสตูรปริญญา
ตรี มีหน่วยกิต 81 -167 หน่วยกิต ระยะเวลาท่ี สกอ. รบัทราบหลักสูตร 54 – 1,080 วนั ส่วนใหญ่
ผ่านการประเมินคุณภาพ 2) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ เม่ือพิจารณาตามหลักการพัฒนา
หลกัสตูรในภาพรวมและรายขัน้ มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 3) แนวทางการพฒันาหลกัสตูร ดา้น
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การบริหารจดัการ ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกระบวนการพฒันาหลกัสตูรแก่อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร ตอ้งมีคูมื่อท่ีชดัเจน มีกลไกในการท่ีจะก ากบัติดตาม จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ ดา้น
การด าเนินการ ควรพฒันาหลกัสตูรตามหลกั โดยเนน้การพฒันาแตล่ะขัน้ ในประเด็นท่ีมีระดบัการ
ปฏิบตัิต  ่าท่ีสดุ โดยเฉพาะในขัน้การวินิจฉัยความตอ้งการ ควรใชก้ระบวนการวิจยัท่ีมีคณุภาพโดย
ใหค้รอบคลมุ และทั่วถึงในกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในทกุกลุม่ 

3. การประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใช ้
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ ผลการประเมินอยู่

ในระดบัมาก ทัง้ 2 ส่วน คือ ความเหมาะสมขององคป์ระกอบหลกัสูตรและความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปใชป้ระกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและจัดท าหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
สงัคมปัจบุนัและในอนาคตสอดคลอ้งกบั สวุิมล ตัง้สจัจพจน ์(2556) ท าการวิจยัเรื่อง “การพฒันา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาผู้น  านันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”  
มี วัตถุป ระสงค์เพ่ื อพัฒ นาหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาผู้น  านันทนาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลการวิจยพับว่า 1) มากกว่าครึ่งหนึ่งของนกัเรียน(51.17%) มีความ
สนใจท่ีจะเรียนหลักสูตรนี ้  ร ้อยละ 55.5 ของนักเรียนคาดหวังว่าตลาดมีความต้องการผู้น  า
นันทนาการ และเม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าได้ (51.67 %) 2) คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูน้  านนัทนาการในมุมมองของผูจ้า้งงานสามอันดบัแรกไดแ้ก่ มีความเต็มใจในการ
ใหบ้ริการลกูคา้ มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี / มีระเบียบวินยัและตรงตอ่เวลา และมีมนษุยสมัพนัธ์
ในการท างานรว่มกับผูอ่ื้นไดดี้ และ 3) คณุภาพของหลกัสตูรโดยรวมอยู่ในเกณฑดี์ โดยมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง มากกว่า 0.60  ทัง้ประเด็นปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรกบัเนือ้หาสาระ
ในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ จุน หน่อแก้ว (2558) ได้ด  าเนินการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรข์องมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
ปีการศึกษา 2557 เป็นวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร ดา้นบริบท 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยพ์ิเศษ อาจารยภ์าควิชาอ่ืน และนักศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ผลการประเมินหลกัสูตร ดา้นปัจจยัน าเขา้ ในภาพรวมนัน้ผล
การประเมินปัจจัยน าเขา้อยู่ในระดับท่ีเห็นดว้ยมาก ผลการประเมินหลักสูตรดา้นกระบวนการ  
อยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต อยู่ในระดับ ท่ีเห็นด้วยมาก  
ดา้นคณุภาพในหลักสูตรพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นปัญหา
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อหลักสูตรในส่วนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารยผ์ู้สอน 
อยากใหส้่งเสรมิสนบัสนนุสรา้งขวญัก าลงัใจในการพฒันาบคุลากรดา้นการศกึษาตอ่ คา่ตอบแทน 
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หรือสวสัดิการท่ีพกัใหเ้ท่าเทียมกนั และนกัศกึษามีความเห็นสอดคลอ้งกนัในเรื่องอยากใหป้รบัปรุง
พัฒนาดา้นวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย ห้องเรียน  ให้มีจ  านวนเพียงพอกับนักศึกษา ส่วน
นักศึกษาอยากใหอ้าจารยมี์ความเขา้ใจนักศึกษาเขา้ถึง ไม่ใชอ้ารมณ์ ดุด่า นักศึกษาเวลาสอน 
เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากกว่าสอนทฤษฎีอย่างเดียวจัดกิจกรรมให้  ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ย่างมี
ความสุขและใชผ้ลการประเมินอาจารยข์องนักศึกษามาชีแ้นะแนวทางการ ปรบัปรุงพัฒนาการ
สอนของอาจารยแ์ตล่ะทา่น 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
การวิจยัและพฒันาขึน้ครัง้นี ้สอดคลอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพและตรงกบัความตอ้งการของสงัคม
ปัจจุบนั หากมหาวิทยาลยัหรือหลักสูตรใดจะด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร ควรก าหนดนโยบาย
การปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสามารถประกัน
คณุภาพหลกัสตูรอยา่งมีประสทธิภาพ 

1.2 คณะผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ผูด้แูลหลกัสูตร ควรใหค้วามรว่มมือและใหค้วามส าคญัในการจดัท าหลกัสูตร และสรา้งเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้จาก
ประสบการณก์ารลงมือปฏิบตัจิรงิ ไดมี้ส่วนรว่มในการด าเนินการจดัท าโครงการการสอนพลศกึษา 
โครงการกิจกรรมทางพลศกึษาและนนัทนาการ และโครงการตา่งๆ  
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ภาคผนวก ก 

- รายช่ือผูเ้ข่ียวชาญตรวจเครื่อมือวิจยั 
- แบบสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิต 
- แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ครู/อาจารยผ์ู้สอน อาจารยป์ระจ าหลักสูตร /

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ข 
- รายช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Work Shop) 
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ภาคผนวก ค 
- รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิวิพากษห์ลกัสตูร 
- แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เห็ น ด้ า น ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง  ( ร่ า ง )  

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษาและนนัทนาการ 
- แบบประเมินความเป็นไปไดข้องรายวิชาในการน าไปใชป้ระกอบอาชีพ 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร ์ 
(หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 
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