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The purpose of this research is to study the teaching and learning 

management of the Thai language at the Faculty of Languages and Cultures of Southeast 
Asia in Guangxi University of Foreign Languages, in the  People's Republic of China, in 
order to find ways to improve teaching and learning.  The samples were students at the 
Faculty of Southeast Asian Languages and Cultures in Guangxi University of Foreign 
Languages, consisting of 297 people using the stratified sampling method and an online 
questionnaire  The statistics were used to analyze general data with basic statistics such 
as percentage value, average score and standard deviation.  The results showed that the 
factors of instructors,  measurement and evaluation, teaching methods and activities, 
curricula, and learning support, respectively, can be utilized for planning the teaching and 
learning of the Thai language at the Faculty of Languages and Cultures of Southeast Asia 
at Foreign Language Universities in  Guangxi University and the People's Republic of 
China. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในโลกยุคปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นโลกแห่ง “สังคมอุดมปัญญา” 
(Intellectual Society) ที่ถือว่า ก าลงัความรูค้วามสามารถของประชากรเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สุดใน
การพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันกิจกรรมการแข่งขันที่เขม้ขน้ที่สดุของยุคสมัยนีก้็คือการแข่งขนั 
ดา้นการศึกษา ที่หากประเทศใดมีการพฒันาการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ มีคณุภาพมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรบัไดท้ั่วไปแลว้ ประเทศนัน้ยอมจะไดร้บัความเชื่อมั่นจากนานาประเทศไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
ยาวนาน ซึ่งจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจ สงัคมของประเทศนัน้มีความกา้วหนา้อย่างยั่งยืนต่อไปดว้ย จาก
ความเคลื่อนไหวในรอบหลายปีที่ผ่านมา นับตัง้แต่การประชุมรอบอุรุกวัยที่น าไปสู่การที่องคก์าร
การคา้โลก (World Trade Organization- WTO) ไดป้ระกาศใหอุ้ตสาหกรรมการบริการตอ้งเปิด
เสรีในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) เชื่อมโยงมาถึงกรณีการเปิดเสรีทางการศึกษาในเวลาต่อมา เป็น
เครื่องแสดงให้เห็นว่ากระแสความเคลื่ อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นส่งอิทธิพล
กวา้งขวางถึงทุกประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะตอ้งเตรียมความพรอ้มอย่างเร่งด่วนคือการเตรียมการ
ศกึษาใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานสงูเป็นสิ่งแรก เพื่อใหก้ารศกึษาไทยสามารถ “เขา้แข่งขนั”รว่มกบั
การศกึษาของนานาชาติไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งจะสามารถผลกัดนัใหศ้กัยภาพดา้นอ่ืนๆ สามารถ
มีความเขม้แข็งตามมา การเตรียมการศกึษาของประเทศใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่าง
ได้ผลนั้น กล่าวได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษามีหนา้ที่โดยตรงในการสรา้งความงอกงามทางปัญญาผ่านกระบวนการผลิตกาลงั
คนระดับสูง การ พัฒนาการวิจัย การส่งเสริมความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  ฯลฯ ซึ่งเท่าที่ผ่านมา 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาตินั้นก็ไดร้บัการสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง พอสมควรแมว้่าในบางจงัหวะอาจไม่กา้วรุดหนา้ไปอย่างรวดเร็วดงัที่ตัง้ใจก็ตาม  อย่างไร
ก็ดี การจดัท ามาตรฐานการอดุมศกึษานีถื้อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส  าหรบัการจดัท ามาตรฐานการ
อุดมศึกษานี ้ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ   ซึ่ง
ประกอบดว้ยส่วนประกอบที่ส  าคัญอย่างอ่ืนอีกมาก ทั้งนีใ้นระยะเวลาอันใกลน้ี ้นอกจากที่จะมี
มาตรฐานการอดุมศึกษาแลว้ตอ้งมีมาตรฐานของสถาบนัอดุมศกึษา ซึ่งน่าจะสง่ผลใหท้กุภาคส่วน
ที่ เ ก่ียวข้องมี เครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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ระดบัอดุมศกึษา และการศกึษาที่มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีสามารถแข่งขนักบันานาประเทศต่อไป 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา)      

โลกในยุคปัจจุบนัเกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
ท าให้มีสภาวการณ์แปลงแปลงมากมายที่หลายหน่วยงานต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับมือกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งมีการ
ปรับตัวมากมายทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี จากสภาพปัจจุบัน
สถาบนัอดุมศึกษาท าหนา้ที่ในการจัดการศึกษาต่อจากระดับมธัยมศึกษา เป็นองคก์รที่ก่อใหเ้กิด
ความก้าวหน้าทางดา้นวิชาการ มีภารกิจและพันธกิจในการด าเนินงาน 4 ดา้น คือ 1) การผลิต
บัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สถาบนัอดุมศึกษาก าลงัพบกับภาวะวิกฤติในเรื่องการรบันิสิตนกัศึกษาเขา้ศึกษา เนื่องจากอัตรา
การแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศมีอัตราการแข่งขันค่อนขา้งสงู ประกอบกบัผูเ้รียนใน
ยุคปัจจุบันเขา้สู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อย นโยบายการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาโดยมุ่ง เน้นการรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในประเทศมากขึ ้น 
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจึงตอ้งตระหนกัในการสรา้งคณุภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่งจะ
ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึน้อยู่กับการบริหารจัดการและการสรา้ง
เครือข่ายร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และใหค้วามส าคญักบัดา้นภาษา ส าหรบัภาษาไทยกบัภาษาจีน 
ปัจจุบันมีคนนิยมเรียนเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่สาม หรือภาษาที่สี่เนื่องจากทั้งสองภาษามี
ความส าคัญต่อการสื่อสารในประเทศอาเซียนหลายอย่าง ได้แก่  เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 
(ASEAN - China Free Trade Agreement) ประกอบด้วย  ดังนี ้  การ เ ปิดเสรีการค้ าสิ นค้า 
(Agreements on Trade in Goods 2004) การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ (The Agreement on 
Trade in Services 2007)ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Investment 
Agreement 2009) ตัง้แต่เขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน ที่ไดต้กลงกนัมาท าใหท้างดา้นเศรษฐกิจจีน
กับอาเซียนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   ปัจจุบันนีส้ินค้าต่างๆ ทั้งไทยและจีนลดภาษีเป็น 0 
มากกว่า 90%ในปี 2011 ประเทศจีนแข่งขนัทางการคา้กบัอเมริกามาเป็นอันดับสองการน าเขา้ใน
ประเทศไทย (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ. 2556: ออนไลน)์  งานนิทรรศการจีน-อาเซียน
(China-Asean Business and Investment Summit) วันที่ 8 ตุลาคม 2003 เวิน เจียเป่านายกรฐั
มนตนรีประเทศจีนได้เสนองานนีอ้อกมา ข้อเสนอนีไ้ด้รับความเห็นชอบจากผู้น าจากประเทศ
อาเซียน และไดบ้นัทกึลงในแถลงการณป์ระธานที่แถลงหลงัจากการประชมุยอดจีน-อาเซียน งานนี ้
จดัที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกว่างซี ประเทศจีน ทุกปีตัง้แต่ ค .ศ.2004 เป็น
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ตน้ไป เวิน เจียเป่า ไดเ้สนอใหค้วามร่วมมือทางการคา้และการลงทุนจีน-อาเซียน และจะควบคู่ไป
กับงานนิทรรศการด้วยวัตถุประสงค์ ของงานนีคื้อ เพื่อส่งเสริมการก่อสรา้งเขตการค้าเสรีจีน -
อาเซียน ร่วมรบัผลประโยชนใ์นการร่วมมือและพฒันา โดยสรา้งโอกาสพฒันาร่วมกนัแก่นักธุรกิจ
จากประเทศต่างๆ ภายใต ้“ขอ้ตกลงว่าดว้ยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างทั่วดา้นระหว่าง
จีนกับอาเซียน” และหลกัการที่อ  านวยผลประโยชนซ์ึ่งกันและกัน ซึ่งไดถื้อการร่วมมือดา้นธุรกิจ
ภายในเขตการค้าเสรีเป็นหลัก และเปิดกว้างสู่ทั่ วโลก (งานนิทรรศการจีน-อาเซียน. 2558: 
ออนไลน)์ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation) 
เป็นกรอบความร่วมมือระดบัอนุภูมิภาคที่เกิดขึน้ใหม่ภายในกรอบ 10+1 (จีนกบัอาเซียน) สมาชิก
ภายใตก้รอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ประกอบดว้ย 3 มณฑล (เขตฯ กว่างซีจว้ง 
มณฑลกวางตุง้ และมณฑลไห่หนาน) กบั 7 ประเทศเพื่อนบา้น (ไดแ้ก่ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร ์
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์บรูไน และไทย) แนวคิดดังกล่าวได้รับการเสนอโดยประเทศจีน เมื่อปี 
ค.ศ.2006 (พ.ศ.2549) และไดร้บัการยอมรบัและสนบัสนุนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคดงักลา่ว
เป็นอย่างดี ท าใหก้รอบแนวคิดไดร้บัการพัฒนาสู่แนวทางการปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบติัมี
ความลึกซึง้มากขึน้(ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย. 2553: ออนไลน)์ และเมื่อ 
ค.ศ.ปี 1975 ประเทศจีนและประเทศไทยไดส้ถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ  
ถึงแมว้่าเป็นระยะเวลามีแค่43ปีเอง แต่ความสมัพันธ์ระหว่างไทย-จีนเหมือนพี่น้องกัน  มีความ
รว่มมือในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษามาก และจดัสง่นกัศกึษาแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนั  ASIAN 
EXPOT  ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ที่นครหนานหนิง ความสัมพันธ์จีนกับไทยอันเป็นมิตรและอย่าง
ใกลช้ิดกัน เพราะฉะนัน้มีจ านวนนักศึกษาจีนเลือกเอกวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้มาก
เรื่อยๆ มหาวิทยาลยัภาษาต่างกวางสีประเทศสรา้งขึน้ เมื่อ ค.ศ.ปี 2004 ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทยเริ่ม
เปิดเมื่อ ค.ศ.ปี 2005   และปัจจุบนัเศรษฐกิจจีนมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึน้ เป็นอย่าง
มาก ทัง้ในดา้นการคา้ การลงทุน และการเงิน การศึกษา ส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและจีน
นั้นมีมาอย่างยาวนาน นับแต่โบราณกาล และไดพ้ัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ดา้น  หลังการ
สถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา 

ดว้ยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกลช้ิดท าให้ความสัมพันธ์ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมระหว่างไทย-จีนพฒันาไปอย่างใกลช้ิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทัง้สอง
ประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
แลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นประจ าชาติ ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างดีและไดร้บัการ
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ตอ้นรบัอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่าย ไปจนถึงความรว่มมือทางดา้นศาสนาจากการที่ไทย
เป็นเมืองพุทธและจีนไดช้ื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  
ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานส าคัญในการพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างไทย-จีนในดา้นอ่ืนๆ  กล่าวโดยสรุป  
ในปัจจุบนัไทยกับจีนมีความสมัพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหนา้ในทุกดา้น และนับวันจะยิ่ง
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึง้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็น
ประโยชนต่์อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนัน้ ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ
แสดงบทบาทที่สรา้งสรรคข์องจีน ไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคหวังว่าจะความร่วมมือกับจีน
มากยิ่งทัง้ในดา้นเศรษฐกิจการคา้และการลงทนุ โดยจีนจะเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของภมูิภาคเอเชียและโลกโดยรวม  

ดว้ยเหตนุีร้ฐับาลจีนเปิดโอกาสและมีนโยบายใหน้กัศึกษาจีนเรียนวิชาภาษาไทยจ านวน
เยอะทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและของรัฐ สถาบันการศึกษาพบกับสภาพปัญหาหลายด้าน คือ 
นกัศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยนีเ้รียนจบไปท างานไม่ตรงกับสายงาน  การวิจยัครัง้นี ้ดว้ยการจัดตัง้
เขตการค้าเสรีจีน - อาเซียนการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยในด้านการเมืองเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมไดท้วีความรุนแรงมากขึน้จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศจีนและจ านวน
นักลงทุนที่ลงทุนและสรา้งโรงงานเพิ่มขึน้และความต้องการใช้ภาษาไทยมีความแข็งแกร่งขึน้
บทความนีห้วงัว่าภายใตส้ถานการณใ์หม่ที่เขตการคา้เสรีจีน - อาเซียนไดด้ าเนินการไปแลว้ จาก
การวิเคราะหแ์ละวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาภาษาไทยในมณฑลกวางสีจะมีการอา้งอิงและการตรสัรู ้
เพื่อส่งเสริมการพฒันาการศึกษาภาษาไทยที่มีคณุภาพดีและมีระเบียบเรียบรอ้ยในมณฑลกวางสี
เพื่อใหม้ณฑลกวางสีสามารถปลกูฝังความสามารถทางภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของตลาดและความต้องการของประเทศและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมระหว่างจีนกบัไทย  นอกจากนี ้จากการวิเคราะหพ์ืน้หลงัของการเพิ่มขึน้ของ ภาษาไทย
ฮิต ในมณฑลกวางสี พบว่า ความนิยมของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมจีน – ไทย
สง่เสรมิความนิยมของการเรียนรูภ้าษาไทยจีน ดว้ยการพฒันาความสมัพนัธจ์ีน - ไทยอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งเขตการคา้เสรีจีน - อาเซียนและความร่วมมือที่ลึกซึง้ระหว่างเขต
เศรษฐกิจอ่าวแพน - บูและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกบัไทยในเมือง
หนานหนิงและจีนและไทยไดก้ลายเป็นแฟชั่นในประเทศจีนการเรียนรูภ้าษาไทยและการเรียนรู้
ภาษาจีนในประเทศไทยในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการคา้ระหว่าง
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มณฑลกวางสีกบัมณฑลอาเซียนซึ่งเป็นเขตการคา้เสรีจีน – อาเซียนไดเ้พิ่มขึน้ตามขอ้มลูการคา้ที่
เก่ียวขอ้งของมณฑลกวางสีในปี พ ศ 2550 ปริมาณการคา้ระหว่างมณฑลกวางสีกับประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าได้
กระตุน้ความตอ้งการความสามารถเรียนรูภ้าษาไทยไดไ้ม่ยากขึน้   และความส าคญัของหน่วยงาน
รฐับาลของจีนและไทยไดใ้หค้วามส าคัญกับการปลูกฝังความสามารถทางภาษาไทยนับตั้งแต่
ก่อตัง้เขตการคา้เสรีจีน - อาเซียนจีนและไทยไดพ้ัฒนาขึน้ในดา้นต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจวฒันธรรม
และการศึกษาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศในสาขาเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารนี่เป็นรากฐานส าหรับการพัฒนาความกว้างและความลึกของ
วิชาเอกภาษาไทยในมณฑลกวางสีผูน้  าและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในทุกระดับของประเทศจีนและ
ประเทศไทยให้ความส าคัญและใส่ใจกับการพัฒนาวิชาชีพภาษาไทยในมณฑลกวางสี
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนยืนยันโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียนและประสบ
ความส าเร็จอย่างน่าทึ่งในปี พ ศ 2544 วิทยาลัยแห่งชาติกวางสีได้รับการจัดตั้งขึ ้นโดย
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนเพื่อเป็นฐานการฝึกอบรมความสามารถระดับปริญญาตรี
แห่งชาติที่ไม่ใช่ภาษาสากล สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเอเชีย – แอฟริกาของมหาวิทยาลยักวาง
สีแห่งชาติไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็นสาขาวิชาก่อสรา้งที่ส  าคัญในมณฑลกวางสีโดยเขตปกครอง
เอง  

นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์ข้อดีสถานที่ของการเรียนรูภ้าษาไทยในมณฑลกวางสี  
พบว่า มีขอ้ดีของสถานที่คือขอ้ไดเ้ปรียบดา้นทรพัยากรที่ครอบคลุมของสถานที่นั่นคือเงื่อนไขที่ดี
หรือต าแหน่งที่เหนือกว่าของการด ารงอยู่ของวตัถุประสงคข์องภมูิภาคในการพฒันาเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมขอ้ดีสถานที่ของการเรียนรูภ้าษาไทยในมณฑลกวางสีสว่นใหญ่หมายถึงขอ้ดีสถานที่เช่น
ต าแหน่งทางภูมิศาสตรแ์ละการจัดสรรทรพัยากรทางการศึกษาขอ้ไดเ้ปรียบสถานที่เป็นแนวคิดที่
ครอบคลุมเช่นขอ้ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ของการเรียนรูภ้าษาไทยในมณฑลกวางสีรวมกับข้อ
ไดเ้ปรียบดา้นทรพัยากรทางการศึกษาและเป็นรูปแบบการฝึกอบรมขา้มชาติที่เป็นเอกลกัษณข์อง
การศกึษาภาษาไทยในมณฑลกวางสี  และขอ้ดีของภาษาในการเรียนรูภ้าษาไทยในมณฑลกวางสี 
มณฑลกวางสีเป็นเขตปกครองตนเองชนกลุม่นอ้ยที่มีสญัชาติกวางตุง้เป็นแกนน าและเป็นจงัหวัดที่
มีประชากรชนกลุม่นอ้ยมากที่สดุในประเทศมี 12 กลุ่มชาติพนัธุท์ี่อาศยัอยู่ในดินแดนเช่น Zhuang 
Han Yao Miao Yi Yi Mao Nan Hui Jing Yi Shui และ Yi ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ฮันและกวางสีมี
ประชากรส่วนใหญ่ในมณฑลกวางสีตามการวิจยัของนักประวติัศาสตร ์กวางสีกวางสีและคนไทย
คาเธ่ยม์ีความคลา้ยคลึงกันในประวัติศาสตร ์ในภาษาแผนกภาษายูเนี่ยน - ไตห้วันซึ่งเป็นภาษา
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เดียวกนักบัสาขาภาษาจีน - ทิเบต มีความคลา้ยคลึงกนัในค าศพัทแ์ละการออกเสียงและมีความ
คลา้ยคลึงกนัในดา้นการออกเสียงค าศพัทแ์ละไวยากรณก์บัภาษาจีนโดยเฉพาะส าเนียงภาษาจีน
ในบางพืน้ที่ของมณฑลกวางสีใกลเ้คียงกบัส าเนียงไทยดงันัน้จึงเป็นภาษาที่มีประชากรมากท่ีสุดใน
มณฑลกวางสีกลุม่ชาติพนัธุก์วางสีและฮั่นจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบที่ชดัเจนในการเรียนรูภ้าษาไทย 

นอกจากนี ้ การตอบโต้การศึกษาภาษาไทยในมณฑลกวางสี  ปัญหาในการศึกษา
ภาษาไทยในมณฑลกวางสี พบว่า การขาดแคลนความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาไทย
ภายใตแ้นวโนม้การแข่งขันของโลกาภิวัตนท์างเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัความสามารถทางภาษา
เดียวไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาสถานการณ์ได้อีกต่อไป ความสามารถในการ
ประยุกตใ์ชภ้าษาต่างประเทศแบบผสมผสานที่มีความรูแ้ละทกัษะหลายอย่างเป็นความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของสงัคมนอกจากนีย้ังมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงในการพัฒนาวิชาชีพภาษาไทย หลักสูตรที่
น าเสนอโดยวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในมณฑลกวางสีส่วนใหญ่เป็นพืน้ฐานทางวิชาชีพภาพและ
เสียงการอ่านการเขียน ฯลฯ มีหลกัสูตรนอ้ยมากที่เก่ียวขอ้งกับทฤษฎีและการปฏิบติัทางการคา้
ระหว่างประเทศนกัเรียนที่ไดร้บัการฝึกอบรมมีความรูค้วามสามารถเพียงอย่างเดียว  และระดบัต ่า
มีพรสวรรค ์ระดับสูงที่มีความรูท้างวิชาชีพดา้นการคา้และการเรียนรูภ้าษาอาเซียนมีนอ้ยเกินไป 
สิ่งที่บริษัทตอ้งการมากขึน้คือภาษาไทย แต่มีผูเ้ชี่ยวชาญที่มีทักษะไม่ใช่ค าแปลที่พูดภาษาไทย
เท่านั้น  และนักเรียนขาดโอกาสในทางปฏิบัติ   ปัจจุบันวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝัง
ความสามารถทางภาษาไทยในมณฑลกวางสีขาดสภาพแวดล้อมในทางปฏิบัติที่ เพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดลอ้มในทางปฏิบติัที่รวมกับเศรษฐกิจการคา้องคก์รและการจดัการ
ขา้มชาติเป็นเรื่องที่หายากผูส้  าเร็จการศึกษาชาวไทยจ านวนมากไม่มีโอกาสไดร้บัการฝึกงานจาก
ต่างประเทศจนกว่าจะจบการศึกษาจากการส ารวจความคิดเห็นของนายจา้งระดับบณัฑิตศึกษาที่
จดัท าโดยส านกังานการรบัสมคัรและการจา้งงานของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัพบว่านายจา้งแต่
ละคนไม่พอใจกับผลการด าเนินงานของผูส้  าเร็จการศึกษาภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เนื่องจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไม่ดีของผูส้  าเร็จการศึกษาภาษาต่างประเทศหลังจากเข้ารับ
ต าแหน่งงานและไม่สามารถใชภ้าษาต่างประเทศกบังานในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งได ้

ส าหรบัมาตรการในการพฒันามาตรการตอบโตก้ารศกึษาภาษาไทยในมณฑลกวางสี จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ การเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งในการเพาะปลูกความสามารถผสมผสานภาษาไทย  ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารหาก
นักเรียนภาษาต่างประเทศมีความรูด้า้นภาษาศาสตรเ์พียงอย่างเดียวและไม่มีความรูด้า้นอ่ืน ๆ 
อาจกล่าวไดว้่าไม่เหมาะสมในสงัคมปัจจุบันความตอ้งการของนักแปลระดับสูงในงาน China - 
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ASEAN Expo ครัง้ที่สองแสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งนีด้งันัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้สน้ทาง ภาษาไทย 
+ มืออาชีพภาษาไทย + วิชาเอก มีรูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มหลกัสูตรใน
อุตสาหกรรมบางประเภทในวิชาเอกภาษาไทยเช่นเศรษฐกิจการคา้การท่องเที่ยวธุรกิจกฎหมาย 
ฯลฯ นอกจากนีย้ังสามารถเปิดหลักสูตรภาษาไทยในวิชาชีพทั่ วไป  และการท างานใกล้ชิดกับ
โรงเรียนและองคก์รในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกนัปลูกฝังความสามารถทางภาษาไทยที่
ใชแ้ต่ละโรงเรียนสามารถจดัตัง้คณะกรรมการความร่วมมือดา้นอตุสาหกรรมและมหาวิทยาลยัและ
ก าหนดระบบที่เก่ียวขอ้งเพื่อจดัตัง้คณะกรรมการความร่วมมือดา้นอตุสาหกรรมและมหาวิทยาลยั
ก าหนดระบบที่เก่ียวขอ้งสรา้งกลไกระยะยาวส าหรบั การสรา้งร่วมกันแบ่งปันการจัดการร่วมกัน
และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และกระตือรือรน้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และองคก์รและการรวมการท างานร่วมกนัอย่างใกลช้ิดกบัโรงเรียนและองคก์รในประเทศและการ
ฝึกอบรมภาษาไทยนอกจากนีย้งัมีการจดัตัง้ฐานการฝึกอบรมทางออ้มกบั บรษิัท คู่คา้ต่างประเทศ
และมีการจดัตัง้ฐานการปฏิบติัขา้มชาติเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มการฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพที่ดีและ
เงื่อนไขการจา้งงานส าหรบันกัเรียน 

จากประเด็นต่างๆ ดงักลา่ว ผูว้ิจยัเห็นว่า หากสถาบนัการศึกษาจะรกัษาความมีคุณภาพ
และแกไ้ขปัญหาของการจดัการเรียนการสอนใหม้ีคณุภาพตามความคาดหวงั สถาบนัอดุมศึกษา
ควรค านึงถึงประเด็นส าคญัที่ท าใหก้ารจดัคณุภาพการศึกษา การจดัการเรียนการสอน ในทุกดา้น
ใหไ้ดม้าตรฐานทัง้ในดา้นหลกัสูตร  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน   ดา้นการวดัและประเมินผล   และดา้นสื่อสนบัสนนุการเรียนรู ้ใหไ้ดม้าตรฐานตามที่
ก าหนดดังนั้นเพื่อใหก้ารศึกษาของนักศึกษาจีนเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจ
การศกึษาการเรียนการสอนของคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางส าคญัในการด าเนินภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาใหส้ะทอ้นถึงความจ าเป็นของการวาง
แผนการบริหารจัดการ และวางแนวทางใหผู้ร้บัหนา้ที่ในดา้นการดูแลนักศึกษาต่างชาติไดเ้ขา้ถึง
ปัญหา มีการวางแผนล่วงหนา้เพื่อลดทอนปัญหา และส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลตุาม
แผนที่วางไว ้และมีคณุภาพต่อไป  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี  ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร  
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ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ด้านการวัดและ
ประเมินผล และดา้นสื่อสนบัสนนุการเรียนรู ้ 

2. เพื่อหาแนวทางพฒันาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรม
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

งานวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของคณะภาษาและ
วฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  สาธารณรฐัประชาชน
จีน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดา้นภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างการยอมรับในการจัดการศึกษาของประเทศไทย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในด้านนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
   
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น  

ปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562 คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี รวมจ านวนทัง้สิน้  1084 คน 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา   
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1  ชัน้ปี  จ าแนกเป็น 
1.1.1  ชัน้ปีที่ 1 
1.1.2  ชัน้ปีที่ 2 
1.1.3  ชัน้ปีที่ 3 
1.1.4 ชัน้ปีที่ 4 

1.2 ภาควิชา  จ าแนกเป็น 
1.2.1 วิชาภาษาไทยระดบัปรญิญาตรี 
1.2.2 วิชาการใชภ้าษาไทยระดบัอนปุรญิญา 

1.3 ประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ จ าแนกเป็น 
1.3.1 มีประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ 
1.3.2 ไม่มีประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ 

2. ตวัแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน คณะภาษาและ
วฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี โดยรวมและใน 5 ดา้น คือ 

2.1 ดา้นหลกัสตูร 
2.2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
2.3 ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล 
2.5 ดา้นสนบัสนนุการเรียนรู ้

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความคิดเห็นที่มีต่อการจดัเรียนการสอน หมายถึง  การแสดงออกถึงความนึกคิดของ
นิสิตว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ซึ่งวดัเป็นคะแนนจากการตอบแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อ
ถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ว่ามีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้ 

1.1 ดา้นหลกัสตูร  หมายถึง โครงสรา้งหลกัสตูร  จ านวนรายวิชา จ านวนหน่อยกิตใน
แต่ละวิชา การจัดเนือ้หาสาระวิชาในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา การจัดเนือ้หาสาระของ
รายวิชาเรียงล าดับรายวิชาที่ง่ายไปสู่วิชาที่ยากขึน้ ความต่อเนื่องสอดคลอ้งของเนือ้หา เนือ้หาที่
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เก่ียวกบัจ านวนหน่อยกิต การจดัเนือ้หารายวิชาส าหรบัน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง การจดัเนือ้หาวิชาที่
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมสงัคม รวมทัง้ความทนัสมยัตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  

1.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการท าหน้าที่สอนและ
ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ ์คณุวฒุิของอาจารย ์บคุลิก พฤติกรรมของอาจารย ์ความเชื่อมั่น
ในตนเองมีความยุติธรรม มีคณุธรรม ความทุ่มเทในการสอน ความเอาใจใส่ ความสนใจแก่ผูเ้รียน
มีการแสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา   

1.3 ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการที่ผูส้อน
น ามาใชด้ าเนินการสอน เช่น การถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดย
วิธีต่างๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบติั การใหผู้เ้รียนวิจารณง์าน  การใหผู้เ้รียนออกมาเสนอ
ผลงานหนา้ชัน้เรียน การใชเ้ทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ  การจดักิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆ การ
ใชส้ื่อการเรียนการสอน การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ 

1.4 ดา้นการวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนใน
แต่ละวิชา การใชรู้ปแบบและหลกัเกณฑใ์นการวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการวดัและ
ประเมิน วิธีการทดสอบ ลกัษณะขอ้สอบ การประเมินความรูค้วามสามารถทัง้ก่อนเรียนและหลงั
เรียน การวดัและประเมินผลความรูข้องผูเ้รียน และการแจง้ผลการเรียน  

1.5 ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้   หมายถึง สื่อ หนงัสือ และอปุกรณต่์างๆ ที่ใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน การจดัสถานที่ อปุกรณก์ารสอนใหเ้พียงพอ ทนัสมยั เอือ้ต่อการเรียนการสอน 
อาคาร สถานที่ ไดแ้ก่การจัดหอ้งเรียน แสงสว่างในหอ้งเรียน และสื่อการสอน รวมถึงการมีนิสิต
ต่างชาติมารว่มเรียนในชัน้เรียนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้

2. ภาควิชา หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรมตะวันออกเฉียงใต ้  
มหาวิทยาลัยภาษต่างประเทศกวางสี ภาควิชาภาษาไทย   จ าแนกเป็น  วิชาภาษาไทยระดับ
ปรญิญาตร ี วชิาการใชภ้าษาไทยระดบัอนุปรญิญา   

3. ประสบการณ์เรียนรูท้ี่ต่างประเทศ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่4 และนักศึกษา
ระดบัอนุปรญิญาปีที ่3 เรยีนต่อทีม่หาวทิยาลยัระเทศไทยดงักล่าว  

3.1 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัเกรกิ  มหาวิทยาลยั
นอรท์กรุงเทพ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ลว้นเป็นคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
ของแต่ละมหาวิทยาลยั 
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3.2 ไม่มีประสบการณเ์รียนรูท้ี่ต่างประเทศ  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี และนกัศกึษา
ระดับอนุปริญญาเรียนที่  คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี 

4. นกัศกึษา หมายถึง นกัศกึษาปริญญาตรี คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้  
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ชัน้ปีที่ 1 - 4 ที่ก าลงัศกึษาในปี 2562 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 
ตัวแปรต้น หรือตัวแปลอิสระ                                        ตัวแปรตาม                
                                                              
 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
1.1 ชัน้ปี จ าแนกเป็น 
   1.1.1  ชัน้ปีที ่1 
   1.1.2  ชัน้ปีที ่2 
   1.1.3  ชัน้ปีที ่3 
   1.1.4   ชัน้ปีที4่ 
1.2 ภาควชิา  จ าแนกเป็น 
   1.2.1 วชิาภาษาไทยระดบัปรญิญาตร ี
   1.2.2 วิช าก า ร ใ ช้ภ าษ า ไทย ร ะดับ
อนุปรญิญา   
1.3 ประสบการณ์เรียนที่ต่ างประเทศ
จ าแนกเป็น  
  1.3.1. มปีระสบการณ์เรยีนทีต่่างประเทศ 
  1.3.1. ไ ม่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ รี ย น ที่
ต่างประเทศ 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดวิจยั 

 

 
  

 ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มตี่อการ
เรียนการสอน คณะภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางส ี แบ่งเป็น 
1. ดา้นหลกัสตูร 
2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
3. ด้านวธิกีารสอนและการจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอน 
4. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
5. ดา้นสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนของคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ มหาวิทยาลยัต่างประเทศกวางสี  ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัเก่ียวขอ้งกับการ
วิจัยครั้งนี ้ และได้น าเสนอสาระส าคัญดังนี ้ แนวคิดเ ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศึกษา องคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ตวัแปรที่มีผลต่อการ
จดัการเรียนการสอน และการจดัการเรียนการสอนของคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัต่างประเทศกวางสี   

 
 
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

  
นอกจากนี ้สุมิตร คุณานุกร (2553, น. 130-132) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน 

หมายถึง 
1. การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน หมายถึง การตีความหมายและการก าหนด

รายละเอียดของหลักสูตร เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติ คือ ใชส้อน เนื่องจากหลักสูตรมักก าหนดความ          
มุ่งหมาย เนือ้หา วิชาที่สอน กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการประเมินไวอ้ย่างกวา้งๆ            
มีลักษณะยืดหยุ่นได้ เพื่อความสะดวกแก่การน าไปปรับปรุงใช้ให้เข้ากับท้องถิ่นหรือโรงเรียน         
ดงันัน้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งก าหนดรายละเอียดของหลกัสตูรไวก้่อนท าการสอน ไดแ้ก่ โครงการสอน 
แผนการสอน 

2. ปัจจยัสภาพต่างๆภายในสถานศกึษา นบัว่ามีสว่นสง่เสรมิหรือสกดักัน้           การ
ปฏิบัติงานของผู้สอน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านีไ้ด้แก่          
ขนาดของหอ้งเรียน จ านวนผูเ้รียน แผนการเรียน การจดัตารางสอน การจดัผูส้อนเขา้สอน การใช้
แผนการสอน การไดร้บังบประมาณ 

3. การสอน การสอนเป็นศิลปะของการช่วยใหผู้อ่ื้นเกิดการเรียนรู ้นบัว่าการสอนเป็น
สิ่งส าคัญที่ท าใหห้ลกัสูตรไดบ้รรลุผล การสอน คือ สื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร ผูเ้รียน           
และผูจ้ดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
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ส่วน ชม ภูมิภาค (2549, น. 255) ไดก้ล่าวว่า การสอน คือ การกระท าของผูส้อน เพื่อให้
ผู ้เรียนเกิดผลตามความมุ่งหมายที่การจัดการศึกษาได้วางเอาไว้วิธีการด าเนินการสอนย่อม
แตกต่างกนัแลว้แต่ความมุ่งหมายท่ีจะใหเ้กิดอะไรในตวัผูเ้รียน 

อาจสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน หมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์                 
การถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดยอาศัยหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
  

นพพงษ์  บุญจิตราดลุย ์(2555, น. 19) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนมีความส าคัญ
ต่องานวิชาการ ปรชัญาและจดุประสงคข์องการจดัการเรียนการสอนตอ้งเขียนใหช้ดัเจน เพื่อจะได้
เป็นแนวทางใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติัใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้และตอ้งมีความรูค้วามเข้าใจใน
หลกัสตูรเป็นอย่างดีมีการจดัวิชาต่างๆ ใหเ้หมาะสม รวมถึงอปุกรณท์ี่ใชใ้นการเรียนการสอน การ
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนการสอนและการน าผลการประเมิน
มาปรบัปรุงใชต่้อไป และ ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2555, น. 14)กลา่วว่า การเรียนการสอนมีความส าคญั
ต่อผูเ้รียน เพราะการเรียนรูท้ี่มีระบบการสอนที่ดี ย่อมท านายความส าเร็จของการสอนได้ดีด้วย 
เช่นเดียวกบัที่ วิชยั ดิสสระ (2556, น. 103) กล่าวว่า ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนคือ
ควรจดัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับศักยภาพของผูเ้รียน ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ ดทุ้ก
อย่าง นอกจากนีร้ะบบการเรียนการสอนที่เนน้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล จ าเป็นตอ้งอาศัย
กลวิธีการเรียนการสอนหลายๆ รูปแบบอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และอาภรณ ์ใจเที่ยง (2547, น. 15) กลา่วว่า ความส าคญัของการจดัการเรียนการ
สอนคือการที่ผู ้สอนสอนอย่างมีหลักการ มีความรู้และทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความหมาย มีคณุค่า   เป็นการประหยดัเวลา และปอ้งกนัการสญูเปลา่ 
 

แนวคิดและทฤษฎี  ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
เสริมศรี ไชยศร (2553, น. 27-31) ไดก้ล่าวถึงการจดัหลกัสตูรและการเรียนการสอน

ระดบัอดุมศึกษา สถาบนัอดุมศึกษาแต่ละแห่งมีปรชัญาและจุดมุ่งหมายเฉพาะในการจดัการเรียน 
การสอนของตนเอง ดว้ยเหตุผลที่ว่าการอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการศึกษาส าหรับ
ผูเ้รียนโดยทั่วไปและจัดสรา้งสภาวะแวดล้อมที่สรา้งสรรคเ์พื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของ
ผูเ้รียน และผูเ้รียนควรตอ้งไดร้บัประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่จะท าใหรู้จ้ักชีวิตและสังคมและ
พัฒนาความสามารถ เพื่อการมีชีวิตที่ดีในสังคมที่มีคุณภาพ ในขณะที่จุดมุ่งหมายในการผลิต
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บณัฑิตไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรใด มีนกัวิชาการหลายคนไดส้รุปไว ้ 2 ประการ คือ 1. จดุมุ่งหมายเพื่อ
ตัวผูเ้รียนเอง ไดแ้ก่ ความสามารถทางสติปัญญา การพัฒนาอารมณแ์ละความมั่นคงของจิตใจ
และศักยภาพใน การท างาน และ 2.จุดมุ่งหมายเพื่อสงัคม ไดแ้ก่ อนุรกัษ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ของชาติ ความเป็นพลเมืองดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และพฒันาสงัคมใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งทฤษฎีส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับการจดั       
การเรียนการสอนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เรียงตามล าดบัได ้ดงันี ้
 

ทฤษฎีการเรียนรู้  (Learning Theory) 
การเรียนรู ้ตามความคิดเห็นของนกัจิตวิทยาโดยทั่วไปนัน้ เป็นกระบวนการที่เป็นผล

ของการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของพฤติกรรม เป็นกระบวนการที่จิตใจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า
ภายนอกซึ่งพิจารณาไดจ้าการที่แต่ละบุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเรา้อย่างไร การเรียนรูเ้ป็นกระ
บวนการที่ เกิดขึ ้นเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละเรื่อง โดยที่ผู ้เรียนต้องกระท าต่อวัตถุและ
ปรากฏการณใ์นสิ่งแวดลอ้ม การเรียนรูอ้าจอยู่ในรูปเจตคติ ความเชื่อ ขอ้เท็จจรงิ มโนคติ หลกัการ 
กฎ การแกปั้ญหา และทกัษะการปฏิบติัการ การเรียนรูใ้นบางเรื่องผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ดเ้ร็ว บางเรื่อง
อาจเรียนรูไ้ดช้า้ จอ้งใชเ้วลาประสบการณ ์การเรียนรูใ้นบางเรื่องจะไม่ลืมง่าย แต่บางเรื่องจะลืมได้
ง่ายถา้ไม่มีการใชบ้า้ง (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2542, น. 63) ในขณะที่ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558: 
ออนไลน)์ กล่าวไวว้่าการเรียนรู ้คือ กระบวนการที่ท าใหค้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คน
สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากการไดย้ิน การสมัผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรูข้องเด็กและผูใ้หญ่
จะแตกต่างกนั โดยที่เด็กจะเรียนรูด้ว้ยการเรียนในหอ้ง การซกัถาม แต่ส าหรบัผูใ้หญ่มกัเรียนรูด้ว้ย
ประสบการณท์ี่มีอยู่ ซึ่งการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้จากประสบการณท์ี่ผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท้ี่สรา้งบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู ้
ที่จะท าใหเ้กิดขึน้เป็นรูปใดก็ได ้เช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบ
วินยัสิ่งเหล่านีผู้ส้อนจะเป็น(สรา้งเงื่อนไข และสถานการณใ์นการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน ดงันัน้ผูส้อน
จะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนรวมทัง้การสรา้งปฏิสมัพันธ์กับผูเ้รียนอย่างเหมาะสม ส่วน 
อารี พนัธม์ณี (2546, น. 86) กล่าวว่า การเรียนรู ้หมายถึง กระบวนการจากประสบการณห์รือการ
ฝึกฝน ไม่ใช่เป็นผลมาจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสญัชาติญาณ วุฒิภาวะ หรือความ
บงัเอิญและบลมู(อจัฉรา วฒันาณรงค.์ 2551, น. 35; อา้งอิงจาก Bloom. 1979) อธิบายไวว้่า การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเรียนรู ้เมื่อบคุคลเกิดการเรียนรู ้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้ 
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1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive 
Domain) หมายถึง การเรียนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หา สาระใหม่ ก็จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้ความเขา้ใจวิ่ง
แวดลอ้มต่างๆไดม้ากขึน้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสมอง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรูส้ึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective 
Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ก็ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึก ทางดา้นจิตใจ ความ
เชื่อ ความสนใจ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางดา้นความช านาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง 
การที่บุคคลไดเ้กิดการเรียนรู ้ทัง้ในดา้นความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรูส้ึกนึกคิด ค่านิยม 
ความสนใจไดแ้ลว้ ไดน้ าเอาสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปปฏิบติั จึงท าใหเ้กิดทกัษะหรือความช านาญมากขึน้ 

นอกจากนี ้พนัธศ์กัดิ ์พลสารมัย ์(2546, น. 8-15) ไดก้ลา่วถึงทฤษฎีการเรียนรูเ้ป็น 2 กลุม่ 
ไวด้งันี ้

1. ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวคิดกลุม่พฤติกรรมนิยม 
กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีความเห็นว่า พฤติกรรมมนุษยเ์กิดจากการเรียนรูโ้ดยอาศยั

กระบวนการปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม  จึงมีเป้าหมายหลกั คือ การคน้หาและระบุถึงกฎที่ควบคมุ 
การเรียนรู ้ทฤษฎี การเรียนรูต้ามแนวคิดนี ้จ าแนกเป็นสองกลุม่ทฤษฎีย่อย ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบต่อเนื่อง และทฤษฎีการเรียนรูแ้บบวางเงื่อนไข ดงันี ้

1.1 ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบต่อเนื่อง 
1.1.1 ทฤษฎีความต่อเนื่องของธอรน์ไดค ์(The Connectionism) 

ธอรน์ไดค ์ไดก้ลา่วไวว้่า การเรียนรู ้เกิดขึน้ไดด้ว้ยการที่บุคคลไดเ้ลือก
วิธีการตอบสนองที่ดีที่สดุเพื่อเชื่อมโยงกบัสิ่งเรา้ใหเ้หมาะสม โดยไดเ้สนอกฎการเรียนรู ้3 กฎ คือ 1.
กฎแห่งผล 2.กฎแห่งความพรอ้ม 3.กฎแห่งการฝึกหดั 

1.1.2 ทฤษฎีความต่อเนื่องของกทัธรี (Guthrie’s Contiguity Theory)   
กทัธรี ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีต่อเนื่องไว ้4 ประการ คือ 1) การเรียนรูเ้กิดจาก

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเรา้เฉพาะอย่างกับการตอบสนองเฉพาะอย่าง 2) การเรียนรูม้ีในการฝึกเพียง
ครัง้เดียว 3) รางวลัมีความจ าเป็นต่อการกระตุน้กิจกรรมช่วงแรกๆ แต่หลงัจากการเรียนรูร้างวัลจะ
ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  4) ความรูจ้ากการเรียนรูค้รัง้ใหม่จะแทนที่ความรูเ้ก่า ท าใหค้วามรูเ้ก่า
ลบเลือน 

1.2 ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบวางเงื่อนไข 
1.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ 
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พาฟลอฟ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไข ไว ้3 ขอ้ ดังนี ้1. การเรียนรู้
เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 2.การเรียนรูน้ีผู้เ้รียนไม่ตอ้งลงมือกระท าจะ
เกิดกับพฤติกรรมที่ผูเ้รียนไม่สามารถควบคุมได ้เช่นปฏิกิริยาสะทอ้น และพฤติกรรมทางอารมณ ์ 
3. การเรียนรูเ้กิดขึน้เพราะความใกลช้ิด (Contiguity) และการฝึกหัด (Practice) โดยน าสิ่งเรา้ที่
เป็นกลางคือ สิ่งเรา้ที่ไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการตอบสนอง เกิดเป็นการเรียนรูแ้บบวางเงื่อนไข 

1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร ์
สกินเนอร ์ได้กล่าวถึงทฤษฎีการวางเงื่อนไข ไว้ว่า การเรียนรู้จะ

เกิดขึน้ไดจ้ากวางเงื่อนไข โดยอาศยัการเสรมิแรงไม่ว่าจะเป็นรางวลัหรือการลงโทษก็ตามควบคู่กนั  
2. ทฤษฎีการเรียนรูต้ามแนวคิดกลุม่เนน้ความส าคญัทางการคิด 

กลุ่มเน้นความส าคัญ มีความเชื่อว่า การเรียนรูเ้ป็นสิ่งที่มากกว่าผลของการ
เชื่อมโยง สิ่งเร้า และการตอบสนอง การเรียนรู้จะอธิบายได้ดีที่สุดหากเราสามารถเข้าใจ
กระบวนการภายใน ซึ่งถือเป็นตัวกลางระหว่างสิ่งเรา้และการตอบสนอง ทฤษฎีการเรียนรูต้าม
แนวคิดนี ้จ  าแนกเป็นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่ เป็นที่ยอมรับและน ามาประยุกต์ใช้กันมากกับ
สถานการณก์ารเรียนการสอน มีดงันี ้

2.1 ทฤษฎีการเรียนของกลุ่มเกสตัลท ์(Gestalt's Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้
ของกลุม่ เกสตลัท ์ไดส้รุป แนวคิด ไวด้งันี ้

2.1.1 การเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลายที่อยู่กระจัด
กระจายใหม้ารวมกนัเสียก่อนแลว้จึงพิจารณาสวนย่อยต่อไป 

2.1.2 เน้นการเรียนรู้ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยและเกิดขึ ้นจาก  
2 ลกัษณะ คือ การรบัรู ้และการเรียนรูจ้ากการหยั่งเห็น เป็นการเรียนรูจ้ากการพิจารณาปัญหาใน
ภาพรวมและการใชก้ระบวนการคิดเชื่อมโยงประสบการณเ์ดิมกบัปัญหาที่เผชิญ 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรูข้องกานเย่ (Gagne's Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย่  ได้สรุปแนวคิดไว้ ดังนี ้ การเรียนรู้มี

องค์ประกอบส าคัญ  3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่างๆของมนุษย์  
2) กระบวนการเรียนรูแ้ละจดจ าอันเป็นผลจากการจัดกระท าในสมอง  3) ผลจากเหตุการณ์
ภายนอกที่มีต่อกระบวนการเรียนรูภ้ายในตวัตน 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบประมวลสารสนเทศ (Information Processing 
Theory) ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบประมวลสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ความจ าและการแกปั้ญหา 
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2.4 ทฤษฎีการเรียนรู ้เก่ียวกับการสอน ของบรูนเนอร ์ (Jerome Bruner's 
Theory) ทฤษฎีการเรียนรู ้เก่ียวกบัการสอน ของบรูนเนอร ์กล่าวไวว้่า ผูเ้รียนทุกระดบัชัน้ของการ
พฒันาสามารถเรียนรูเ้นือ้หาวิชาใดก็ไดถ้า้จดัการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ 

2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ ของเพียเจต์ (Jean 
Piaget's Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ ของเพียเจต์ กล่าวไว้ว่า  
การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายในผูเ้รียน ซึ่งผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากความสมัพนัธ์ 

2.6 ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม ของแบนดูร่า (Albert Bandura's Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม ของแบนดรู่า ไดก้ลา่วว่าไว ้การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดด้ว้ยการเลียนแบบหรือ
การสงัเกตจากกระท าของผูอ่ื้น ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ การเอาใจใส ่ความจ า การถ่ายแบบ
และแรงจงูใจที่จะแสดงออก 

อาจสรุปไดว้่า แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัมี
อยู่หลายทฤษฎี ทัง้จากนักวิชาการไทยและนักคิดชาวตะวันตก ซึ่งมีรากฐานมาจากการเรียนรูท้ี่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งหมายรวมถึง  ความรู ้ ความคิด  ความสามารถดา้นต่างๆ  
ทัศนคติ  และทักษะ จะเห็นได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ มีจ านวนและความ
หลากหลายพอสมควร  ซึ่งในความเป็นจริงแลว้ ยังมีอีกเป็นจ านวนมาก ผูส้อนจึงพึงตระหนักว่า
ศาสตร์ทางการสอนได้ให้แนวคิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างหลากหลาย
พอสมควร หากผูส้อนรูจ้กัแสวงหา ศึกษาเรียนรู ้และน าไปทดลองใช ้จะสามารถช่วยใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ มีชีวิตชีวา และมีความหลากหลาย ไม่จ ากัดกับวิธีการหรือกระบวนการ
เพียงไม่ก่ีวิธี ซึ่งอาจท าใหท้ัง้ผูส้อนและผูเ้รียนเกิดความเบื่อ 
 
องคป์ระกอบในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัการเรียนรูเ้พื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยใ์นทางที่
ดีขึน้ มีคณุประโยชนต่์อ ตนเอง สงัคม และประเทศชาติ เพราะจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง พฒันา
สังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึง
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนอนัเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัในการ
ที่จะส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ดา้นหลักสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ดา้นการวัดและประเมินผล และดา้นปัจจัยเกือ้หนุน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2553, น. 65) 
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1. ด้านหลักสูตร 
การจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายตอ้งมีหลกัสตูรที่ดี และหลกัสตูรถือเป็น

หัวใจส าคัญต่อการจัดการศึกษาและเป็นตัวก าหนดทิศทางเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายของการจัด
การศกึษาตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว ้ดงันี ้

หลกัสูตรเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ความส าเร็จของการศึกษาย่อมขึน้อยู่กับ
หลักสูตรเป็นประการส าคัญเพราะหลักสูตรจะเป็นข้อก าหนดว่าผูเ้รียนจะเรียนอะไร เพื่ออะไร          
ผู้ที่จะสอนได้ดีจึงต้องเป็นผู้เข้าใจหลักสูตรอย่างดีด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2542, น. 9) 

ความหมายของหลักสูตร 
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (2543, น. 1-4) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของ

การศึกษาเมื่อกล่าวถึง การศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดบัใดจ าเป็นจะตอ้งกล่าวถึงหลกัสตูรควบคู่กนัไป
ดว้ยเสมอซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องชีน้  าแนวทางว่าควรจะด าเนินการจัดการศึกษาไปในแนวทางใด         
โดยใหค้วามเห็นของหลกัสูตรแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี ้กลุ่มแรก ใหค้วามหมายของ หลกัสูตร 
หมายถึงแผนประสบการณก์ารเรียนที่เป็นเอกสารหรือโครงการการศึกษาที่สถาบนัการศึกษาไดจ้ดั
วางแผนไวเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดรวมถึงแผนการเรียน เนือ้หาวิชา
ของรายวิชาต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลตามที่ก าหนด ส่วนกลุ่มที่สองให้
ความหมายของหลักสูตร หมายถึงประสบการณ์การเรียนของผูเ้รียนที่สถาบันการศึกษาจัดให้ 
หมายรวมถึงแผนประสบการณก์ารเรียนและการน าหลกัสตูรไปใชไ้ด ้

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2549, น. 25) ไดส้รุปความหมายของหลักสูตรไว ้3 ประการ 
ดงันี ้

1. หลักสูตรเป็นศาสตรท์ี่มีทฤษฎี หลักการ และ การน าไปใช้ในการจัดการเรียน       
การสอนตามที่มุ่งหมายไว ้

2. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศึกษา โดยมีปัจจยัน าเขา้ (Input) เช่น ครู ผูเ้รียน 
วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ (Process) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output)        
คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความส าเรจ็ทางการศกึษา เป็นตน้ 

3. หลกัสูตรเป็นแผนการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งประสงคจ์ะอบรมฝึกฝนผูเ้รียนให้
เป็นไปตามเปา้หมายที่ตอ้งการ 

ทิศนา แขมมณี (2551, น. 1) ไดอ้ธิบายว่าหลกัสูตร หมายถึงโปรแกรมการศึกษาใดๆ ก็
ตามที่ได้ก าหนดโครงสรา้งการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆพรอ้มทั้งค าแนะน า
เก่ียวกบัการจดัประสบการณก์ารเรียนของแต่ละรายวิชา 
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ทาบา (ชิศากญัญ ์เลา่ช.ู 2554, น. 18; อา้งอิงจาก Taba. 1962, p. 9) กลา่วว่า หลกัสตูร 
หมายถึง แผนการสอนที่จดัท าขึน้เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดความรู ้

โบแชมพ ์(นิตยา เปลือ้งนุช. 2555, น. 6; อา้งอิงจาก Beauchamp. 1975, pp. 9-196) 
ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึง แผนที่เขียนไวอ้ย่างชัดเจนเพื่อบอกขอบเขตและการจัดโปรแกรม
การศึกษาในโรงเรียนซึ่งประกอบดว้ยขอ้ความที่แสดงถึงการใชเ้อกสารเป็นแนวทางส าหรับการ
วางแผนและการจัดการเรียนการสอนขอ้ความที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรที่ทางโรงเรียน
ตอ้งการเนือ้หาสาระวิชาที่สอดคลอ้งตรงตามจุดประสงคข์องหลักสูตรขอ้ความที่แสดงแนวการ
ประเมินผลคณุค่าและประสิทธิภาพของหลกัสตูรและระบบของหลกัสตูร 

เซเลอร์ และ อเล็กซานเดอร์ (ชูศรี  สะพรั่ ง .  2549, น.  13; อ้าง อิงจาก  Saylor; & 
Alexander. 1959, p. 4) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง บรรดาความ
พยายามทัง้หมดของสถานศึกษาในการที่จะก่อใหเ้กิดผลของการเรียนที่สถานศึกษาพึงปรารถนา
ทัง้ในสถานการณภ์ายในและภายนอกสถานศึกษา และ รุจิร ์ภู่สาระ (2555, น. 3) ไดใ้หค้  านิยาม
ของหลักสูตร หมายถึง สิ่งที่ใช้สอนในสถานศึกษาชุดวิชาที่ เรียน  (Set of Subjects) เนื ้อหา
(Content) โปรแกรมการเรียน (Program of Studies)  ชุดของสิ่งที่ใชใ้นการเรียนการสอน (Set of 
Materials) ล  าดับของกระบวนวิ ชา  (Sequence of Courses) จุดประสงค์ที่ น า ไปปฏิบั ติ  
(Performance Objectives) กระบวนวิชาที่ศึกษา  (Course of Study) ทุกสิ่งที่ด  าเนินการใน
สถานศึกษา รวมทัง้กิจกรรมนอกหอ้งเรียนการแนะแนวและการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
สิ่งที่สอนทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สถานศึกษาเป็นผูจ้ัด  ทุกสิ่งที่ก าหนดขึน้โดยบุคคล
ในสถานศึกษาล าดับของกิจกรรมในสถานศึกษาที่ด  าเนินการโดยผูเ้รียน  และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนแต่ละคน ซึ่งเกิดจากระบบการจดัการของสถานศกึษา 

หลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรเป็น
ตวัก าหนดวตัถุประสงค ์กิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ตามที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2547, น. 60)     
ไดใ้หค้วามหมายของ หลักสูตร ไวว้่า หลักสูตรหมายถึง เอกสารที่ก าหนดโครงการศึกษา  โดย
ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาเนือ้หาของความรูแ้ละประสบการณ์ที่จะจัดใหก้ับผู้เรียน 
กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล 

พิสิฐ เมธาภัทร และธีระพล เมธีกุล (2553, น. 92-93) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร
หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความเขา้ใจในจุดประสงคร์ายวิชา ตลอดจนการ
เลือกเนือ้หาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับทอ้งถิ่น ซึ่งสอดคลอ้งกับสุมิตร คุณานุกร (2553, น. 130-
132)กล่าวถึงหลกัสูตรว่า หมายถึง ความมุ่งหมาย เนือ้หา วิชาที่สอน กิจกรรมประกอบการเรียน
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การสอน และ การประเมินไว้อย่างกวา้งๆมีลักษณะยืดหยุ่นได ้เพื่อความสะดวกแก่การน าไป
ปรบัปรุงใชใ้หเ้ขา้กับทอ้งถิ่นหรือสถานศึกษา และ อรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง (2550, น. 186)  ไดใ้หค้  า
นิยามค าว่าหลกัสตูร ไวไ้ดด้งันี ้หลกัสตูร คือ เนือ้หาการเรียนการสอน มวลประสบการณท์ี่จะใหแ้ก่
ผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางที่จะท าใหผู้เ้รียนบรรลจุุดมุ่งหมาย และรายละเอียดของ
ลกัษณะรายวิชาที่ประกอบดว้ยเนือ้หาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกบั สงดั อทุรานนัท ์(2552, 
น. 8-16) ไดใ้หค้  านิยามค าว่า หลกัสตูรไว ้8 แนวทางดว้ยกนั คือ รายวิชาหรือเนือ้หาสาระที่ใชง้าน 
มวลประสบการณท์ี่สถานศึกษาจัดใหแ้ก่ผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อกลางหรือวิถีทางที่
จะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ข้อผูกพันระหว่างผูเ้รียนกับผู้สอน และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา สิ่งที่สงัคมคาดหมายหรือมุ่งหวังจะใหผู้เ้รียนไดร้บั กระบวนการปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน ผูส้อน และสิ่งแวดลอ้มทางการเรียน รวมไปถึงกิจกรรมทัง้นอกหอ้งเรียนหรือกิจกรรมนอก
หลกัสตูร 

ขณะที่วิชยั วงษใ์หญ่ (2553, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไว ้4 ประการ คือ 

1. รายการที่ทางสถานศกึษาก าหนดสอน รวมทัง้วสัด ุหลกัสตูร 
2. รายวิชาที่สอนใหก้บัผูเ้รียน 
3. รายวิชาที่ทางสถานศกึษาเปิดสอน 

4. การวางแผนจดัประสบการณ ์การเรียนรูซ้ึ่งทางสถานศกึษาจดัเสนอ 

กู๊ด (ชูศรี สะพรั่ง. 2549, น. 14; อา้งอิงจาก Good. 1973, p. 7) ไดใ้หค้วามหมายของ
หลกัสตูรไว ้3 ประการ คือ 

1. หลกัสตูร คือ เนือ้หาวิชาที่จดัไวเ้ป็นระบบ ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา เช่น หลกัสตูรสงัคม
ศกึษา  หลกัสตูรศิลปศกึษา 

2. หลกัสตูร คือ เคา้โครงทั่วไปของเนือ้หาหรือสิ่งเฉพาะที่ตอ้งสอนซึ่งสถานศึกษาจดั
ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหม้ีความรูจ้บชัน้ หรือใหร้บัประกาศนียบตัร เพื่อใหส้ามารถเขา้เรียนต่อในทาง
อาชีพต่อไป 

3. หลกัสตูร คือ กลุ่มวิชาและการจดัประสบการณท์ี่ก าหนดไว้ ซึ่งผูเ้รียนไดเ้ล่าเรียน
ภายใตก้ารแนะน าของสถานศกึษาและสถาบนัการศึกษา 

หลกัสูตรมีความหมายอย่างกวา้งมาก แต่อย่างไรก็ตามความหมายของหลกัสูตรที่มีผู ้
กล่าวถึงไวม้ากที่สดุนัน้ หมายถึง ประสบการณท์ี่สถานศึกษาจดัใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลจุดุหมาย
ปลายทางที่ตอ้งการ สว่นส าคญัของหลกัสตูรนัน้ ไดแ้ก่ จดุมุ่งหมายของการเรียนการสอน ความคิด
รวบยอดและเนือ้หาวิชาที่สอน กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการใชส้ื่อการสอน และการวดั
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และประเมินผลการเรียนการสอนด้วย หลักสูตรเป็นสื่อกลางที่จะน าผู้เรียนให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่สงัคมไดค้าดหวงัไวด้งันัน้หลกัสตูรจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบการเรียนการสอนตัง้แต่
จดุเริ่มตน้จนถึงจดุหมายปลายทาง(สงดั อทุรานนัท.์ 2552, น. 20) 

อาจสรุปไดว้่า หลักสูตร คือ เนือ้หาวิชา มวลประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่ผูส้อนจัด
ใหแ้ก่ผูเ้รียนถือเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ก าหนดโครงสร้างของการเรียนและโครงสร้างของชุดวิชา หากมีการจัดหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพผูเ้รียนก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน นอกจากนี ้ควรมีการวางแผน
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาหลกัสตูร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคมและ
เป็นการปรบัปรุงหลักสูตรใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกดว้ย หลักสูตรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
เครื่องชีน้  าแนวทางในการด าเนินการหรือ อีกนยัหนึ่งเป็นโปรแกรมที่ใชใ้นการเรียนการสอน รวมถึง
การจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้ทัง้นีย้งัมีความคิดเห็นออกเป็นหลายแนวทางคือ เป็นหลกัการ
ที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เป็นระบบในการจดัการศึกษา และ เป็นแผนการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายต่างๆที่ก าหนดไว ้

 
ลักษณะของหลักสูตรทีด่ี 

ไดม้ีนกัวิชาการ นกัการศกึษา เสนอแนะลกัษณะของหลกัสตูรที่ดีไวห้ลายท่าน ดงันี ้
นีกลีย ์และ อีแวนส ์(ณิชาภัทร จาวิสูตร. 2555, น. 13; อา้งอิงจาก Neagley; & 

Evans. 1967, pp. 15-16) ไดก้ลา่วถึง ลกัษณะของหลกัสตูรที่ดี ไวด้งันี ้
1. มีการวางแผนจดัท าและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. ตอ้งสะทอ้นวตัถปุระสงคข์องสถานศึกษาออกมาอย่างเด่นชดั 

3. รกัษาดลุยภาพของวตัถปุระสงคด์า้นต่างๆไวโ้ดยตลอด 

4. ตอ้งสง่เสรมิใหไ้ดป้ระสบการณท์ี่ต่อเนื่องกนั 

5. มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละสภาพของผูเ้รียน 

6. ตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากประสบการณก์ารเรียนและทรพัยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้
มากที่สดุ 

7. ตอ้งใหผู้เ้รียนแต่ละคนมีโอกาสพฒันาตนเองไปใหถ้ึงขีดสดุ 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2553, น. 9) ไดก้ลา่วถึง ลกัษณะของหลกัสตูรที่ดีไว ้ดงันี ้
1. เอกสารหลกัสูตรตอ้งมีความชัดเจน สมบูรณท์ันสมัย ชีแ้นวทางในการ

วางแผนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. ผู้สอนมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ ดีต่อหลักสูตร 
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนไดต้รงกับความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนให้
บรรลเุปา้หมายตามหลกัสตูร 

3. มีการสนบัสนนุทรพัยากรที่ดี เพียงพอ และเอือ้ต่อการใชห้ลกัสตูร 
4. มีคณะกรรมการบริหารที่ดี ด าเนินการจดัระบบบริหารจัดการหลกัสูตรที่

มีประสิทธิภาพ 
5. มีระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาที่มีประสิทธิภาพ พรอ้มที่จะใหข้อ้มลูช่วยเหลือ

แนะน าเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียน 
6. มีบรรยากาศทางวิชาการที่เอือ้ต่อการแสวงหาความรูแ้ละมารยาททาง

สงัคมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาการและทกัษะทางสงัคมของผูเ้รียน 
7. มีระบบควบคุมเก่ียวกับการใช้หลักสูตร และการติดตามผลการใช้

หลกัสตูร อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีการประเมินหลกัสูตร ไดแ้ก่ การรวบรวมและศึกษาขอ้มูล รวมถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณค่า บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไวห้รือไม่ 

นอกจากองคป์ระกอบของหลกัสตูรและคณุลกัษณะของหลกัสตูรที่ดีดงักล่าวแลว้ ยงั
มีผู ้กล่าวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีว่า หลักสูตรที่ดีย่อมสามารถสร้าง และผลิตบัณฑิตให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสังคม สถาบันอุดมศึกษา จึงตอ้งพัฒนาหลักสูตรใหท้ันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและต้องเป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของ
นักศึกษาในสถาบันดว้ย (ทองอินทร ์วงศโ์สธร. 2549, น. 72-74) ตรงกับความคิดเห็นของ ลมุล   
รตัตากร (2543, น. 13) เห็นว่า การจัดการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งเนน้ทัง้ในดา้น
ความรู ้ดา้นวิชาการ และการจัดการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศชาติ  และปทีป เมธาคุณวุฒิ (2551, น. 1) ได้กล่าวว่า ความหมายและขอบเขตของ
หลกัสตูรเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรชัญาการศกึษาแต่ละสมยั 

อาจสรุปไดว้่า หลักสูตรที่ดี ตอ้งมีความทันสมัย สามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น และมีความคล่องตัวพอสมควร 
หลักสูตรที่ดีต้องบอกแนวทาง วิธีการสอน สื่อ อุปกรณ์ประกอบเนื ้อหาสาระที่สอนไว้อย่าง
เหมาะสม และตอ้งมีการประเมินหลกัสตูรตลอดเวลา เพื่อทราบขอ้บกพรอ่งในอนัที่จะปรบัปรุงใหดี้
ยิ่งขึน้ 
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ความส าคัญของหลักสูตร 
สนัต ์ธรรมบ ารุง (2549, น. 7-8) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของหลกัสูตรว่า หลกัสตูร

เป็นเคร่ืองชีใ้หเ้ห็นถึงการศกึษาของประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนแนวทางที่สามารถท าใหท้ราบไดท้นัที
ว่า การจดัการศึกษาของประเทศจัดใหแ้ก่เยาวชนนัน้เนน้หนักไปในทางใดในแง่ความรู ้การเสริม
ทกัษะและทศันคติอนัมีผลโดยตรงต่อตวัเยาวชนและสงัคม 

ธ ารง บวัศรี (2549, น. 6-7) ไดอ้ธิบายถึงความส าคัญของหลกัสตูรว่า หลกัสูตรเป็น
ส่วนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยมี
รายละเอียดที่บ่งชีว้่าผูเ้รียนควรเรียนรูอ้ะไร มีเนือ้หาสาระมากนอ้ยเพียงไร ควรไดร้บัการฝึกฝนใหม้ี
ทกัษะในดา้นใด และควรมีพฒันาการทัง้ในสว่นของรา่งกาย จิตใจ สงัคม และสติปัญญาอย่างไร 

ปฎล นันทวงศ ์และ ไพโรจน์ ดว้งวิเศษ (2550, น. 9) ไดอ้ธิบายถึงความส าคัญของ
หลกัสตูรว่า หลกัสตูรมีความส าคญัยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่ก าหนดแนวทางในการจดัการเรียน 
การสอนของโรงเรียน ซึ่งผู้ที่ เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ           
เพื่อพฒันาบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพตามที่พงึประสงคใ์หแ้ก่สงัคมและประเทศชาติ 

อาจสรุปไดว้่าความส าคญัของหลกัสตูรเป็นเครื่องชีใ้หเ้ห็นถึงการศึกษาของประเทศ
ว่ามีมาตรฐานการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อการพัฒนาใหเ้กิดประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงเป็นเอกสารที่
ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดใหผู้เ้รียนควรเรียนรูอ้ะไรมีเนือ้หาสาระเป็น
อย่างไรและควรไดร้บัการฝึกทกัษะในดา้นใดบา้งเพื่อเป็นการท าใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพตามที่พงึ
ประสงคใ์หแ้ก่สงัคมและประเทศชาติ 

 
องคป์ระกอบของหลักสูตร 

หลกัสูตรจะตอ้งมีองคป์ระกอบเพื่อเป็นเครื่องชีแ้นวทางของหลักสูตรและเป็นส่วน
ส าคญัของหลกัสตูรที่จะท าใหค้วามหมายของหลกัสตูรสมบรูณ ์

ทาบา (บุญเลีย้ง ทองทุม. 2554, น. 14; อา้งอิงจาก Taba. 1962, p. 11) ไดอ้ธิบาย
ว่าองคป์ระกอบของหลกัสตูรมี 4 ประการ ดงันี ้

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Objectives) เป็นการก าหนดว่าตอ้งการใหผู้เ้รียน
เป็นอย่างไรหรือจะใหก้ารศกึษาอย่างไร 

2. เนือ้หา (Contents) เป็นการเลือกและจดัเนือ้หาวิชาความรูแ้ละประสบการณ์
ต่างๆที่จะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาไปสูค่วามมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

3. การน าหลกัสตูรไปใช ้(Curriculum Implementation) เป็นการน าเอาหลกัสตูร
ไปปฏิบติัใหเ้กิดผล 
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4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าหลกัสูตรสัมฤทธิผลตาม
ความมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ 

องคป์ระกอบทัง้ 4  ขา้งตน้ไดแ้สดงไวใ้นภาพประกอบ 4  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  แสดงองคป์ระกอบของหลกัสตูร 

 
ที่มา: Taba. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. p. 11. 

 
เซเลอร ์และ อเล็กซานเดอร ์(ชิศากัญญ์ เล่าชู. 2554, น. 20; อ้างอิงจาก Saylor; & 

Alexander. 1981, p. 17) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของหลกัสตูรเป็น 4 ประการ ดงันี ้
1. ความมุ่งหมายของการศกึษา 
2. การจดัเนือ้หาวิชา 
3. การน าหลกัสตูรไปใช ้

4. การประเมินผล 
นิโคล (อัจฉรา วัฒนาณรงค์. 2551; อ้างอิงจาก Nicholls. 1978, p. 16) ที่กล่าวถึง

องคป์ระกอบของหลกัสตูรที่สมบรูณว์่า ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี ้
1. จดุมุ่งหมาย (Objective) เป็นสิ่งที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรที่จะใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียน 

2. เนือ้หาวิชา (Content) สาระของความรูแ้ละประสบการณท์ี่จดัไวส้  าหรบัผูเ้รียน 

3. วิธีการ (Methods) วิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตาม
จดุมุ่งหมาย 

4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบการเรียนการสอนว่าบรรลุตาม
จดุประสงคห์รือไม่ 

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2553, น. 8) สรุปว่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรโดยทั่วๆ ไป เป็นการ
พิจารณาองคป์ระกอบจากภาพรวมของความเป็นคนที่สมบูรณ์ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และ

หลกัสตูร 

จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร 

การประเมนิผล การน าหลกัสตูรไปใช ้เนื้อหา 
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ความสามารถที่จบการศึกษาไดอ้ย่างสมบูรณน์ั่นคือองคป์ระกอบของหลักสูตรจะพิจารณาจาก
กระบวนรายวิชาเนือ้หาสาระเพื่อที่จะสรา้งใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ ์เป็นผูใ้หญ่ที่สมบูรณ ์ซึ่งความเป็น
ผูใ้หญ่ โดยทั่วไปจะประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรก การเป็นคนดีในสงัคมหรือมีความรบัผิดชอบใน
สงัคม ซึ่งปรากฏในหลกัสตูรสว่นที่เรียกว่าหลกัสตูรการศกึษาทั่วไป สว่นที่สองการเป็นคนที่มีอาชีพ 
มีงานที่รบัผิดชอบในสงัคมปรากฏในหลักสูตรส่วนที่เรียกว่า หลกัสูตรวิชาเฉพาะ หรือ หลกัสูตร
วิชาชีพ และส่วนที่สาม การมีงานอดิเรกมีการใชช้ีวิตที่อิสระ รูจ้ักตนเอง สนองตอบต่อความสุข
สว่นตวัของตน จะอยู่ในสว่นของหลกัสตูรวิชาเลือกเสรี 

อาจสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หา
ของวิชา  การน าหลกัสตูรไปใช ้และ การประเมินผล 

การพัฒนาหลักสูตร 
ชมพนัธุ ์กุญชร ณ อยุธยา (2543, น. 29) ไดอ้ธิบายถึงการพฒันาหลกัสูตรไวว้่าเป็น

กระบวนการเช่นเดียวกับการสรา้งหลักสูตร และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการสรา้ง
หลกัสตูร ในสถานการณจ์ริง การพฒันาหลักสตูรกบัการสรา้งหลกัสตูรเป็นกระบวนการด าเนินไป
พรอ้มๆกนั 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2553, น. 1-3) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่าเป็น 
กระบวนการปรบัปรุงและทบทวนหลักสูตรใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจบุนั อีกทัง้ยงัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาซึ่งประกอบดว้ย 

1. สิ่งที่ก าหนดในหลักสูตร คือการเตรียมการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานดา้นต่างๆที่
จ  าเป็นส าหรบัน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาหลกัสตูรเพื่อการทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัความ
ตอ้งการในการจัดการศึกษา เช่น สภาพสงัคมที่ตอ้งการจัดการศึกษาในปัจจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคตเพื่อไดบ้ณัฑิตออกไปบรกิารและสรา้งสรรคส์งัคม 

2. การบรหิารหลกัสตูร หมายถึง การวางแผนการควบคมุก ากบัดแูล การจดัระบบ
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะ
ธรรมชาติ การเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลักการบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

2.1 เอกสารหลักสูตร มีความชัดเจน สมบูรณ์ทันสมัย ชี ้แนวทางในการ
วางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.2 ผูส้อนมีคณุภาพ มีความรู ้ความเขา้ใจ และเจตคติที่ดีต่อหลกัสตูร 
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2.3 ผู้เรียนมีความพร้อมเก่ียวกับความรู้ทักษะพื ้นฐาน พรอ้มที่จะเรียนใน
หลกัสตูรที่จดัไว ้

2.4 มีบริการสนับสนุน มีทรพัยากรหลกัสูตรที่ดีและเพียงพอที่เอือ้ต่อการใช้
หลกัสตูร 

2.5 มีคณะกรรมการบริหารที่ ดี และด าเนินการจัดระบบบริหารจัดการ
หลกัสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ระบบอาจารยท์ี่ปรกึษามีประสิทธิภาพพรอ้มที่จะใหข้อ้มลู และช่วยเหลือ
แนะน าเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 

ไทเลอร ์(ชมพนัธุ ์กุญชร ณ อยุธยา. 2543, น. 29; อา้งอิงจาก Tyler. 1970, pp. 4-128) 
ได้เสนอขั้นตอนที่ส  าคัญในการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี ้ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการก าหนด
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายเหล่านี ้ควรระบุทั้งพฤติกรรมของผู้เรียนและเนื ้อหา  
จดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไวน้ัน้จะเป็นเกณฑใ์นการเลือกเนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

ส าหรบัขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรนัน้ไทเลอรไ์ดเ้สนอวิธีการที่เป็นกระบวนการ ที่เรียกว่า 
“ วิธีการ - จุดมุ่งหมาย ” (Means-End Process)นั้น คือทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาเป็น
แนวทางหรือวิธีการ(Means) ที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษา หรือจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไวน้ั่นเอง 

นอกจากนีก้ารเลือกจุดมุ่งหมายของการศึกษานัน้ ไทเลอรไ์ดเ้สนอแนวคิดไวว้่าควรเลือก
มาจากแหล่งต่างๆ 3 แหล่งดว้ยกนั คือ จากการศึกษาตวัผูเ้รียนเอง จากการศกึษานอกสถานศกึษา และ
ขอ้เสนอแนะของนกัวิชาการ เมื่อไดจุ้ดมุ่งหมายทางการศึกษาซึ่งอาจมีจ านวนมากมายเกินกว่าที่
จะบรรจุในหลกัสูตรไดท้ัง้หมดนักพฒันาหลกัสตูรจ าเป็นจะตอ้งเลือกจุดมุ่งหมายเฉพาะที่ส  าคญั
และเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน โดยใชห้ลกัปรชัญาและจิตวิทยาเป็นเครื่องช่วยการกลั่นกรองจุดมุ่งหมาย
เหล่านัน้ต่อจากนั้นจึงถึงขัน้การเลือกประสบการณ์การเรียน การจัดประสบการณก์ารเรียนและ   
การประเมินผลดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 

 
ที่มา: ชมพนัธุ ์กญุชร ณ อยธุยา. (2543). การพฒันาหลกัสูตร. หนา้ 29. 

 
อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการสรา้งหลักสูตร        

ซึ่งประกอบดว้ย ความชัดเจนในการวางแผน  ความรูค้วามเขา้ใจที่ดีต่อหลกัสูตร ความรูค้วามมี
ทกัษะในหลกัสูตร การมีทรพัยากรหลกัสูตรที่ดีและเพียงพอ ระบบบริหารจัดการหลกัสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนีต้อ้งค านึงถึงจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาโดยมีแหล่งที่มาจากการศึกษาตัวผูเ้รียน จากการศึกษานอกสถานที่และขอ้เสนอแนะของ
นกัวิชาการ 
 

การประเมินหลักสูตร 
สุจริต เพียรชอบ (2554, น. 64) ได้ให้ความหมายของ การประเมินหลักสูตร คือ 

กระบวนการส าคัญเพื่อหาค าตอบว่าหลักสูตรสมัฤทธิ์ผลตามท่ีไดต้ัง้จุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด อะไรเป็นสาเหต ุผูป้ระเมินหลกัสตูรจึงตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูท้ัง้ทางดา้นหลกัสูตรและ
ดา้น การประเมินซึ่งจะตอ้งเนน้การประเมินทัง้โปรแกรมการศึกษาไม่ใช่เพียงผลการเรียนปีสุดทา้ย
เท่านัน้ แต่ควรประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย 

ทาบา (ชิศากญัญ ์เลา่ช.ู 2554, น. 23; อา้งอิงจาก Taba. 1962, pp. 310) ไดอ้ธิบาย
ว่าการประเมินหลักสูตรมีความหมายที่ครอบคลุมขอบข่ายหลายประการ เราอาจจะประเมิน

ปรชัญา 

การเลือก
ประสบการณ์
การเรียนรู ้ขอ้เสนอแนะ

ของ
นกัวิชาการ 

การศึกษา 

สงัคม 

การศึกษา
ตวัผูเ้รียน 

การจดั
ประสบการณ์
การเรียน 

 

การ
ประเมินผล 

จดุมุง่หมาย
สดุทา้ย 

จดุมุ่งหมาย
ชั่วคราว 

จิตวิทยา 

ของการเรียนรู ้
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หลักสูตรโดยการประเมินจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของหลักสูตรคุณสมบัติของบุคลากรที่
รับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตร ความสามารถของนักศึกษา ความส าคัญของรายวิชาต่างๆ 
ผลสมัฤทธิ์ของการน าจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรไปใชแ้ละวสัดสุื่อการเรียนต่างๆ 

แมคนีล (บุญเลีย้ง ทองทุม. 2554, น. 291; อา้งอิงจาก McNeil. 1977, p. 134) ได้
สรุปการประเมินหลกัสูตรไวว้่า การประเมินหลกัสูตรจะตอบค าถาม 2 ประการดังนี ้  1. หลกัสูตร 
รายวิชา และกิจกรรมการเรียนที่ไดพ้ัฒนาและจัดท าขึ ้นนัน้ไดผ้ลตามที่ปรารถนาหรือไม่  2. จะ
ปรบัปรุงหลกัสตูรนัน้ใหดี้ที่สดุอย่างไร 

ไทเลอร ์(ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์. 2557, น. 277; อ้างอิงจาก Tylor. 1970, pp. 
110-125) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรไวด้ังนี ้การประเมินหลักสูตรควรพิจารณาจาก
ผูเ้รียนว่ามีความกา้วหนา้ตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

ดงัแสดงภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
 

ที่มา: Tylor. (1970). Basic Principles of Curriculum and Instruction. p. 110-125. 
  

อาจสรุปไดว้่า การประเมินหลกัสูตรเป็นกระบวนการส าคัญเพื่อหาค าตอบว่าหลักสูตร
สัมฤทธิ์ผลตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด โดยประเมินหลักสูตรจาก
จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของหลักสูตร คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ หลักสูตร และ           
การเปลี่ยนแปลงผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน 
 
 

ประสบการณ์การเรยีนรู้ 

จุดมุ่งหมาย 

การประเมนิผล 
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2. ด้านอาจารยผ์ู้สอน     
ความหมายของอาจารยผ์ู้สอน 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอน หมายถึง ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2545, น. 4)  

มาตรา 4 พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า ผูส้อน หมายความว่า บคุลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขัน้พืน้ฐานและ
อุดมศึกษาที่ต  ่ากว่าปริญญา ทัง้ของรฐัและเอกชน (ส านักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546, น. 2)  

พจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน 2525, น. 168) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ผูส้อนว่า หมายถึง ผูส้ั่งสอนศิษย ์ผูถ้่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ศิษย ์

เปลือ้ง ณ นคร (2550, น. 89) ใหค้วามหมายของค าว่า ผูส้อน ว่าหมายถึง  ผูม้ี
ความหนกัแน่น ผูค้วรแก่การเคารพของศิษยผ์ูส้ั่งสอน 

อาจสรุปไดว้่า ผูส้อน คือ ครูและคณาจารยท์ี่ท าการสอนในสถานศึกษาทุกระดบั
รวมทัง้เป็นผูถ้่ายทอดความรู ้ประสบการณ ์และจดับรรยากาศการเรียนการสอนร่วมกบัผูเ้รียน 
 

คุณลักษณะของอาจารยผ์ู้สอน 
สถาบนัอุดมศึกษาควรมีระบบการสรรหา พัฒนา และธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งอาจารยท์ี่มี

คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม มีการก าหนดภารกิจของ
อาจารย์ผู้สอนและมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจอย่างสม ่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2553, น. 7) 
 

คุณลักษณะของอาจารยผ์ู้สอน 
ชม ภมูิภาค (2549, น. 145) ไดก้ลา่วว่าคณุลกัษณะของผูส้อนสิ่งที่ส  าคญัคือ ความรู้

ความสามารถของผูส้อน คุณภาพการศึกษาขึน้อยู่กับคุณภาพของผูส้อน เพราะผูส้อนเป็นผู้น า
หลกัสูตรมาสู่การปฏิบติั หลกัสูตรนัน้แมว้่าจะเขียนไวดี้เพียงใด หากผูส้อนไม่มีความสามารถใน
การปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้คุณภาพการศึกษาย่อมจะไม่เกิดขึน้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร 
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วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 2-5,37) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูส้อน
ในระดบัอดุมศกึษา ดงันี ้

1. รูจ้ักวางแผนการสอน คือ ประมวลรายวิชา ท าแผนการสอนรายวัน เพื่อได้
เตรียมการสอน วิธีการและสาระอย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์

2. รูว้ิธี การสอนหลายแบบและรูจ้กัเลือกวิธีการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
และสาระของเนือ้หาวิชาที่สอน 

3. รูจ้กัผูเ้รียน ผูส้อนควรรูจ้กัผูเ้รียนเพื่อทราบภมูิหลงั พืน้ฐานความสนใจและเพื่อ
สรา้งบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน 

4. รูจ้กัใชอ้ปุกรณ ์ผูส้อนควรรูจ้ักใชอุ้ปกรณท์ี่จะใชเ้ป็นเครื่องช่วยท าใหบ้ทเรียน
น่าสนใจดีย่ิงขึน้ 

5. รูจ้ักทรพัยากรมนุษย ์รูจ้ักแหล่งที่จะเชิญผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้ี่มาเป็นวิทยากร
ใหค้วามรูแ้ก่ศิษยข์องตน 

6. รู ้จักค้นคว้า รู ้จักแหล่งที่จะให้ข้อมูลส าหรับนักศึกษาค้นคว้าหรื อแหล่งที่
นกัศกึษาจะฝึกฝนอาชีพได ้

7. รูจ้กัวิธีประเมินผล การสอนที่ดีควรจะมีการประเมินผลที่ตรงกบัวตัถปุระสงคท์ี่
สอนเพื่อท าใหผู้ส้อนเขา้ใจและปรบัปรุงการสอนของตนเองดีขึน้ ผูท้ี่สอนแลว้ท าใหผู้เ้รียนสอบตก
มากควรพิจารณาตนเองว่าอาจจะเป็นผูส้อนที่ใชไ้ม่ไดเ้ลยมากกว่าจะเป็นความผิดของผูเ้รียน 

อาจสรุปไดว้่า คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนคือ ความรู ้ความสามารถ รวมไปถึง   
การรูจ้ักวางแผนการสอน รูจ้ักวิธีการสอนที่หลากหลายและเลือกน าวิธีสอนมาสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคแ์ละสาระของเนือ้หาวิชาที่สอน 

ลักษณะของอาจารยผ์ู้สอนทีด่ี 
มิเคลิช (ทัศนีย ์ตรีธาร. 2544, น. 21; อา้งอิงจาก Michalish. 1979, pp. 18-19) ได้

กลา่วว่าผูส้อนที่ท าการสอนทัง้ในดา้นการศกึษาและวิชาชีพตอ้งมีความรูใ้นสิ่งต่างๆ ดงันี ้
1. รูจ้ดุมุ่งหมายของการสอนที่ชดัเจน 

2. รูค้วามตอ้งการ ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียนทัง้ในลักษณะเป็นกลุ่ม 
และ เป็นรายบคุคล 

3. รูจ้กัสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทัง้ในลกัษณะเป็นกลุม่และเป็นรายบุคคล 

4. รูจ้กัชมุชน 
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5. รูเ้ก่ียวกับการวางแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ความมุ่งหมาย 

6. รูเ้ทคนิคการสรา้งเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

7. รูห้ลกัการใชว้สัดแุละอปุกรณต่์างๆ ประกอบการสอน 

8. รูก้ารประเมินผล 

9. ศกึษาและเอาใจใสท่ี่จะรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนรว่มงาน 

บิดเดิล (ทศันีย ์ตรีธาร. 2544, น. 21; อา้งอิงจาก Biddle. 1976, pp. 346-347) กล่าวถึง
คณุลกัษณะของผูส้อนว่าควรมีอยู่ดว้ยกนั 3 ประการ คือ 

1. ดา้นพฤติกรรมของผูส้อน อาจสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมต่างๆ ของผูส้อนโดยตรง 
เช่น ยอมรบัความคิดเห็นของผูเ้รียน ยกย่องชมเชยผูเ้รียน ชอบถามปัญหาผูเ้รียน แนะแนวทางแก่
ผูเ้รียน วิพากษว์ิจารณก์ารกระท าของผูเ้รียน 

2. ดา้นกิรยิามารยาท คือ มีความสามารถในการควบคมุอารมณ ์และความประพฤติ
มีความส ารวม 

3. ดา้นพฤติกรรมการสอนของผูส้อนในขณะท าการสอนในชัน้ 

สวุฒัน ์มทุธเมธา (2551, น. 140-143) ไดก้ลา่วถึง บทบาทของผูส้อนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
1. เป็นผู้จัดการ (Manager of The Learning Environment) ผู้สอนต้องด าเนินการ

จดัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งตอ้งอาศยัการจดัและการวางแผน
เพื่อใหเ้กิดสิ่งที่ตอ้งการ 

2. เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator of Individual Development) ผูส้อนช่วย
ใหผู้เ้รียนแต่ละคนเรียนรูต้ามที่ผูเ้รียนตอ้งการ ผูส้อนจึงตอ้งรูค้วามแตกต่างระหว่างบคุคลและปรบั
วิธีเรียน วิธีสอนใหห้ลากหลาย 

3. เป็นสื่อกลาง (Mediator of Human Relations) ผูส้อนมีหนา้ที่สรา้งความสมัพันธ์
ที่ดี ทัง้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบักลุ่มผูเ้รียน สรา้งความสมัพนัธเ์ชิง
บวก ใหก้ารยอมรบัและความอบอุ่นแก่ผูเ้รียน 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 59-60) ได้กล่าวว่า ก่อนการสอนผู้สอนต้อง
วิเคราะหค์วามพรอ้มดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ทัศนคติต่ออาชีพ ผู้สอนรูส้ึกมีความภูมิใจในความเป็นอาจารย์หรือไม่  รูส้ึกมี
ความสุขและสนุกที่จะสอนมากน้อยเพียงใด ผูส้อนมีความเต็มใจที่จะรบับทบาทภาระการสอน
หรือไม่ ผูส้อนควรไดพ้ิจารณาตนเองจากขอ้ค าถามหลายๆ ประเด็น เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความรกัการ
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สอน ผูส้อนยังเห็นว่าอาชีพสอนเป็นอาชีพที่ก่อใหเ้กิดความสุขทางใจ  มีความปิติและเต็มใจที่จะ
สอนลกูศิษย ์มีความสขุที่จะคน้ควา้หาความรูต้ลอดจนหาวิธีการที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้ความ
เขา้ใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี 

2. ความรู ้ผูส้อนมีความรูใ้นสาระของวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร (Curriculum) มาก
นอ้ยเพียงใด ความรูท้ี่ผูส้อนมีอยู่ในระดบัสงูกว่าหรือนอ้ยกว่าความรูท้ี่ก  าหนดในลกัษณะรายวิชา
(Course Description) ผูส้อนควรเลือกสรร เสาะหาความรู ้เพื่อใหเ้หมาะกับหลักสูตรและระดับ
ของผู้เรียน โดยเฉพาะการพัฒนาความรูอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับวิชาชีพ
อาจารยร์ะดับอุดมศึกษา อาจารยต์อ้งอ่านคน้ควา้และเขา้ประชุมวิชาการในศาสตรข์องอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง 

3. ศาสตรก์ารสอน ผู้สอนที่มีความรูด้้านสาระวิชา เป็นจ านวนมากที่ไม่อาจเป็น
ผูส้อนที่ดีไดเ้นื่องจากขาดความรูด้า้นศาสตรก์ารสอน ดงันัน้ ผูส้อนตอ้งถามตนเองว่าผูส้อนทราบ
วิธีการสอนหลายๆ แบบหรือไม่ การสอนบรรยายจะใชไ้ดเ้มื่อใด การสอนสัมมนามีจุดมุ่งหมาย
อย่างไร จะไดใ้ชใ้นกรณีใด การสอนแบบโครงการ แบบปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างไร และเมื่อใดจะใช้
การระดมสมองหรือการประชุมกลุ่มย่อย ศาสตรต่์างๆ เหล่านีไ้ดม้ีผูป้ระมวลไว้ ซึ่งผูส้อนควรได้
พิจารณาว่า สามารถหรือพรอ้มที่จะปรบัเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร การรูศ้าสตรก์ารสอน ย่อมท า
ใหผู้ส้อนรูว้ิธีการวางแผนการสอน วิธีการด าเนินการสอน การน าเขา้สู่บทเรียนอย่างน่าสนใจ การ
เรียนเรียงสาระตามล าดับอย่างดี  การมีอุปกรณ์ประกอบที่ชัดเจน  สวยงาม ตลอดจนการ
ประเมินผลอย่างถกูตอ้ง 

4. บุคลิกภาพ ผูส้อนที่มีบุคลิกภาพดี เช่น หนา้ตามีความสขุ อ่ิมเอิบ ยิม้แยม้ แจ่มใส 
อารมณดี์ สุขภาพจิตดี ย่อมชวนใหน้ิสิตนักศึกษา เกิดความประทับใจ ตอ้งการเรียนดว้ย และถา้
เป็นผูท้ี่พูดไดค้ล่องแคล่ว เสียงดัง ฟังชัด พูดชัดถอ้ยชัดค าแลว้ยิ่งท าใหผู้เ้รียนเกิดศรทัธาเลื่อมใส 
สนใจติดตามฟังเรื่องที่อาจารยส์อนไดม้ากกว่า การนั่งฟังอาจารยพ์ดูเบาๆ ไม่ชดัเจน ไม่ไดย้ิน ท า
ให้เกิดการเบื่อง่าย ผู้สอนจึงควรปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับการมีอาชีพเป็น
อาจารยม์หาวิทยาลยั ซึ่งจ าเป็นตอ้งพิถีพิถนักบัเสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องแต่งกาย น า้เสียงและท่าทาง 

เนื่องจากตอ้งเป็นผูท้ี่อยู่เบือ้งหนา้ของคนเป็นจ านวนมาก แมว้่าอาจารยจ์ะไม่จ าเป็นตอ้ง
หล่อหรือสวยเหมือนดาราโทรทัศน์ แต่ควรอยู่ในระดับรองๆ เพราะเป็นอาชีพที่ตอ้งปรากฏกาย 
โดยเฉพาะต่อหนา้กลุม่ชนที่เป็นเยาวชนจ านวนไม่นอ้ยซึ่งชอบความดดีู สง่างาม 

สรุปได้ว่า  ผู้สอนที่ ดีควรมีบุคลิกภาพทางกาย  ทางวาจา  ทางการแต่งกายที่ ดีมี
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ และมีความรูใ้นวิชาที่สอนศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่
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เสมอ มีความรบัผิดชอบในการสอน และงานอ่ืนที่ไดร้บัมอบหมาย มีมนุษยส์มัพันธท์ี่ดีกับผูเ้รียน 
เพื่อนร่วมงานผูบ้ริหาร และชุมชน สรา้งบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เขา้ใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิเคราะหผ์ูเ้รียนได้ มีการวางแผนการสอนเตรียมการสอนล่วงหน้า และสอน
อย่างมีระบบ ใหค้วามเสมอภาคกับผูเ้รียนแต่ละคนเท่าเทียมกัน วดัและประเมินผลผูเ้รียนตาม
เกณฑท์ี่วางไวอ้ย่างยติุธรรม 

 
3. ด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นอีกองคป์ระกอบหนึ่งที่ส  าคญัในการเรียน
การสอน เพราะผูส้อนตอ้งอาศยัวิธีการสอน และกิจกรรมในการถ่ายทอดความรูไ้ปสูผู่เ้รียน 

ความหมายของวิธีการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2551, น. 138) กล่าวว่า วิธีสอน คือ ขัน้ตอนในการด าเนินการสอน

ให้ส  าเร็จด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญ อันเป็น
ลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิชานัน้ๆ 

อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2551, น. 49) สรุปว่า วิธีสอน คือ วิธีการที่ผู ้สอนใช้ในการ
ถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคติ ซึ่งจะสงัเกตไดจ้าก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการแลว้ การเรียนการสอนแต่ละ
ครัง้จึงตอ้งมีหลกัในการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ เลือกตามลกัษณะเนือ้หาวิชาเลือกตาม
ความสามารถของผูส้อน  เลือกตามทรพัยากรที่มีอยู่  เลือกโดยพิจารณาหลกัการของการเรียนรู้
ส  าหรบัธรรมชาติของเนือ้หาของแต่ละวิชานัน้จะมีเนือ้หาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  การเลือก
เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมจึงตอ้งมีการพิจารณา 

ทิศนา แขมมณี (2552, น. 383) กล่าวว่า วิธีการสอนเป็นกระบวนการ หรือ ขัน้ตอน         
ในการด าเนินการสอน วิธีสอน แบบใดแบบหนึ่งก็คือขั้นตอนในการด าเนินการสอนซึ่งมี
องคป์ระกอบและขัน้ตอนส าคญัอนัเป็นลกัษณะเด่นหรือแก่นส าคญัของวิธีสอนแต่ละวิธีเพื่อช่วยให้
สามารถใชว้ิธีไดอ้ย่างเหมาะสมกบัจดุมุ่งหมายของวิธีนัน้ๆ วิธีสอนมีใหเ้ลือกหลากหลายผูส้อนควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุ่งหมาย การใช้วิธีสอนที่หลากหลายวิธีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนแลว้ยงัช่วยใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจเพิ่มขึน้ และจูงใจผูเ้รียน
ใหส้นใจเรียนรูเ้พิ่มขึน้ดว้ย 

อาจสรุปไดว้่า วิธีสอน คือ วิธีการท่ีผูส้อนใชใ้นการถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูเ้รียนเพื่อให้
เกิดการเรียนรูท้ั้งดา้นความรู ้ทักษะ เจตคติ ซึ่งจะสงัเกตไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการแลว้ โดยวิธีสอนมีใหเ้ลือกหลากหลายผูส้อนควรเลือกใชใ้ห้
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เหมาะสมกบับทเรียนและจุดมุ่งหมาย การใชว้ิธีสอนที่หลากหลายวิธีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  ใน
การเรียนการสอนแลว้ยงัช่วยใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจเพิ่มขึน้ 
   
ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีผสมผสานการใหค้วามรูก้ับการปฏิบัติจริงโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู ้กระบวนการคิดอย่างมีเหตผุลและกระบวนการกลุ่ม (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา. 2553, น. 5) 

วไลพร คโุณทยั (2551, น. 19) ใหค้วามหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 
สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์และการกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึน้จากความร่วมมือ
ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และ
ผูเ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

ทศันีย ์ศภุเมธี (2553, น. 89-190) ใหค้วามหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระท าขึน้เพื่อใหก้ารเรียนการสอนในครัง้นัน้ๆไดผ้ลดี การสอนของครูเป็นไป
อย่างมีความหมายนกัเรียนไดท้ัง้ความรูแ้ละความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

อินทิรา บุญยาการ (2554, น. 4) ใหค้วามหมายของ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
คือ กระบวนการในการจัดมวลประสบการณ์ต่างๆให้แก่ผู ้เรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันจัด
กิจกรรมทัง้ที่เป็นกิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามสามารถและ
ลกัษณะต่างๆตามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ประดินันท์ อุปรมัย (2549, น. 80-86) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการใช้หลักสูตรที่ส  าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน               
ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการเรียนรู้หรือคุณลักษณะต่างๆที่มุ่งให้เกิดในตัวผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น
ภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติ ในรูปแบบและวิ ธีการต่างๆกัน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ ดีนั้น           
จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการสอนอันจะเป็นประโยชนต่์อผูส้อนที่จะไดเ้ตรียมเนือ้หา สาระกิจกรรม     
การเรียน วิธีการสอน และแจง้ใหผู้เ้รียนหรือติดต่อกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหเ้ตรียมตัว เตรียมเครื่องมือ 
หรือหาวสัดอุปุกรณม์าเรียนไดเ้หมาะสม 

เสริมศรี ไชยศร (2553, น. 45-56) กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) คือ กิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียนควรเป็น
กิจกรรมที่สอดคลอ้งกับการด ารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียนโดย
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูท้ี่
เกิดขึน้ควรมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาโดยองคร์วม ใหเ้ป็นผูท้ี่มีความสมดุล ทัง้ความรู ้
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ความดีงามและรับผิดชอบต่อสังคม โดยอธิบายการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางหรือ  เป็นส าคญัไวด้งันี ้การเรียนรูเ้นือ้หาสาระขอ้เท็จจรงิ การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ การ
เรียนรูจ้ากกรณีปัญหาการเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม การเรียนแบบโครงการ การเรียนรูแ้บบรว่มมือ การ
สรา้งจิตส านึกเชิงจริยธรรม การเรียนรูจ้ากการท างาน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน บทบาทของ
สถาบนั บทบาทของชมุชน 

สิปปนนท ์เกตุทัต (2553, น. 2) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรูค้วามคิดเป็นคิดชอบและเรียนรูว้ิธีปรบัตวัเอง  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไ้ว ้ควร
เริ่มตัง้แต่การวางรากฐานพัฒนาชีวิตทั้งในครอบครวัและชุมชนเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้
เขม้แข็งต่อไปจึงพฒันาความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน 

สงัด อุทรานันท์ (2552, น.  16)  กล่าวว่า  ความหมายของการเรียนการสอนใน
ระดบัอดุมศึกษาจะด าเนินการไปไดด้ว้ยดีนัน้ทัง้ตวัผูเ้รียนเองมีส่วนช่วยใหอ้าจารยม์ีทิศทางและมี
สิ่งก าหนดในการสอนเก่ียวกับวัตถุประสงค ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้วิธีการสอน สื่อการ
สอน การวดัและประเมินผล 

อาจสรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ กระบวนการที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน ดว้ยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์ซึ่งประกอบดว้ย การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และน าผลที่ได้มา
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
   
ลักษณะวิธีการสอนทีด่ี 

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2553, น.  54) ไดก้ าหนดวิธีการสอนหลกัของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษา
โดยทั่วไปมี 4 แบบ ดงันี ้

1. การสอนแบบบรรยาย หมายถึงการสอนที่ผูส้อนพูด บอกเล่า หรืออธิบายเนือ้หา
เรื่องราวต่างๆใหผู้เ้รียนฟัง โดยทั่วไปจะเป็นการสื่อความหมายทางเดียวคือจากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย นอกจากนั่งฟัง จดและเตรียมตวัสอบ การสอน
แบบบรรยายจะใช้ได้ผลกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนรูเ้นื ้อหาวิชาแนวคิดเบือ้งต้น หรือ           
ค านิยามหลกั หรือขอ้มลูที่ตอ้งการอธิบายเพิ่มเติมหรือการอธิบายสรุปความคิดรวบยอดเป็นตน้ 

2. การสอนแบบอภิปราย หมายถึง การสอนแบบเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาส
อภิปรายถกเถียงในเรื่องที่ก าลงัเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณซ์ึ่งกันและกัน        
การสอนแบบอภิปรายอาจเรียกอีกแบบหนึ่งว่า การสอนแบบกลุ่มย่อย (Small Group Teaching) 
เพราะท าไดดี้เฉพาะกลุ่มผูเ้รียนที่มีจ านวนนอ้ย ถา้มีผูเ้รียนจ านวนมากเกินไป บทบาทของผูเ้รียน 
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ต่อการอภิปรายจะมีน้อย หรือมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้ไม่เต็มที่ จุดมุ่งหมายหลักของ          
การสอนแบบอภิปราย คือ การฝึกฝนใหผู้เ้รียนรูจ้ักคิด วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ ์ประยุกต ์และ 
ผสมผสานความรู้หรือสิ่งที่ เรียนต่างๆเข้าด้วยกันและเป็นการฝึกฝนพัฒนาความสามารถใน             
การแสดงออกเช่น การฟัง การพดู การโตแ้ยง้ การใหเ้หตผุล และการอา้งหลกัฐานทางวิชาการ 

3. การสอนแบบฝึกปฏิบัติ หมายถึงการเปิดโอกาส ใหผู้เ้รียนใชค้วามรูท้ี่ไดเ้รียนมา
ประยุกตป์ฏิบติักับของจริงในรูปแบบของหอ้งทดลอง เพื่อฝึกฝนใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัไดต้าม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด การสอนแบบฝึกปฏิบติัจะใหค้วามส าคญัทัง้ผูส้อนและผูเ้รียน คือ ผูส้อนจะ
ไดเ้ห็นผลการสอนของตนเองในทันทีทันใด จากการทดลองของผูเ้รียน และผูเ้รียนก็จะสามารถ
เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดท้ันที จุดมุ่งหมายของการสอนแบบฝึก
ปฏิบติั คือใหผู้เ้รียนรูจ้กัและคุน้เคยกบัเครื่องมือและอุปกรณท์ี่ส  าคญั รูจ้กัการวางแผนเตรียมการ
ทดลอง ฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการสงัเกต   รูจ้กัประยุกตห์ลกัการทัง้ในหอ้งทดลองกบั
สถานการณอ่ื์นนอกหอ้งทดลอง 

4. การสอนใหศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หมายถึง การสอนที่มีจุดเนน้อยู่ที่ผูเ้รียนให้
ผูเ้รียนก าหนดการศึกษาดว้ยตนเอง ใหอิ้สระในการเรียนรูซ้ึ่งความมีอิสระในการเรียนรูน้ีข้ึน้อยู่กับ
การตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือบางครั้งอาจมีเกณฑ์ของสถาบันเข้ามาเก่ียวข้องกับ
การศกึษาคน้ควา้ 

คิลโก (ชิศากญัญ ์เลา่ช.ู 2554, น. 23; อา้งอิงจาก Kilgo. 1970, pp. 251-253) ไดก้ าหนด
องคป์ระกอบ การสอนของอาจารยท์ี่ดีและมีประสิทธิภาพไว ้10 ประการ ดงันี ้

1. ใชก้ระบวนการกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพผูส้อนตอ้งพยายามรูจ้ักผูเ้รียนเป็น
รายบคุคลและจะตอ้งพยายามใหน้กัเรียนในหอ้งเดียวกนัรูจ้กักนัดว้ย 

2. ใชก้ารวางแผนการสอนรว่มกบัผูเ้รียน 

3. เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจดัการเรียนการสอนที่สามารถยืดหยุ่นได้
ใชอ้ปุกรณแ์ละการสอนหลายๆวิธี 

4. ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบดา้นเวลา ขนาดของชัน้เรียน ความสามารถที่แตกต่างกนั 
ภมูิหลงัของผูเ้รียน 

5. มีความสขุกบัการสอน และการเรียนรู ้
6. สอนทกัษะทัง้สี่คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียนไปพรอ้มๆกบัเนือ้หาวิชา 
7. สนใจวิชาที่สอนและชอบวิชาที่สอน 
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8. ตอ้งค านึงเสมอว่า ความกลวั ความเย็นชา และความเป็นศัตรู เป็นอุปสรรคต่อ 
การเรียนรูต้รงกนัขา้มความรูส้กึปลอดภยั การยอมรบั และความสขุท าใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

9. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน และพยายามท าให้ผู ้เรียนเกิดทักษะใน              
การแสวงหาความรู ้

10. ผูส้อนตอ้งพยายามส่งเสริมวิชาชีพครูใหเ้ป็นวิชาชีพชัน้สงูนั่นคือแสวงหาความรู ้
อยู่เสมอไม่รูจ้บ 

อาจสรุปไดว้่า ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นสิ่งที่ส  าคญัในการสรา้งความส าเรจ็อนัไดแ้ก่ การถ่ายทอด 
ความรูไ้ปสู่นกัศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนทัง้ในหอ้งเรียน

และนอกหอ้งเรียน นอกจากนีก้ิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมร่วมกันอันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงคใ์นการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทัง้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ทัง้กิจกรรมตามหลกัสตูรในชัน้เรียน และกิจกรรมนอกหลกัสตูรควบคู่กันไปเป็น
การเปิดกวา้งใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วม ท าใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสพฒันาตนเอง ทัง้ในดา้นวิชาการและดา้น
สงัคม รวมทัง้ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนในการสรา้งสรรคก์ิจกรรมไดอ้ย่างเต็มที่อีกทัง้ควร
จัดใหม้ีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา้มาช่วยสอนเพื่อท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียน และมีความสขุไปกบักระบวนการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชา 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ความหมายของการวัดและประเมินผล 

การวดัผล หมายถึง ทดสอบเพื่อวดัเชาวผ์ลสมัฤทธิ์ของการเรียนรู ้บคุลิกภาพเป็น
ตน้ โดยใชว้ิธีการแบบหนึ่ง เช่น การเรียนรูใ้นสาขาวิชาต่างๆ จ าเป็นจะตอ้งวัดผลอย่างสม ่าเสมอ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน . พ.ศ. 2542, น. 1059)  และ การประเมินผล หมายถึง 
พิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ประเมินผลสัมมนา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท : (การศึกษา) วัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้า
การศึกษา เช่น การสอบไล่เป็นวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 
พ.ศ. 2542, น. 664) 

ภัทรา นิคมานนท์ (2553, น. 11) กล่าวว่าการวัดผล หมายถึง การใช้เทคนิค
วิธีการซึ่งเรียกว่า เครื่องมือวดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อศึกษา คน้หา หรือ ตรวจสอบคณุลกัษณะของ
บุคคล ผลงาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มีความหมายแทนพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะ
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ของสิ่งของสิ่งหรือบุคคลที่ตอ้งการศึกษา และวิชัย ตันศิริ (2550, น. 252) ใหค้วามหมายว่า การ
ประเมินผลเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนและผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูเ้รียนใน
ระยะยาวและยังเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง การจัด
กระบวนการประเมินควรจดัควบคู่ไปกบัการสรา้งรูปแบบของหลกัสตูร 

สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  (2551, น.  26) กล่าวว่า  การประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล และการจัดท ารายงานสรุป เพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 

กาญจนา จันทะดวง (2552, น. 118) ไดใ้หค้วามหมายการวัดและประเมินผล 
ดงันี ้

กาญจนา เกียรติประสุติ (2554, น. 116)  ได้ให้ความหมายของ การวัดและ
ประเมินผลว่า การวัดผล (Measurement) คือการก าหนดหน่วยให้แก่ปริมาณที่มีอยู่โดยใช้
เครื่องมือการวดัประเมินผล (Evaluation) คือ การน าผลที่วดัไดม้าหาคณุค่า 

พนัส หันนาคินทร์ (2555, น.199-200)  ได้ให้ความหมายของการวัดและการ
ประเมินผลว่า การวดัผลเป็นการเปรียบเทียบผลที่ไดร้บัจากการเรียนกบัมาตรฐานอนัหนึ่งที่ยึดถือ
อยู่ ซึ่งมีลกัษณะเป็นรูปธรรมคือจะแสดงผลการวัดออกมาเป็นตวัเลขส่วนการประเมินผลเป็นการ
ก าหนดค่าหรือราคาจากคะแนนที่ไดจ้ากการวดัผล 

นอกจากนี ้อุทุมพร จามรมาน (2552, น. 38) กล่าวว่า การวัดผลทางการศึกษา 
หมายถึง การตรวจสอบพฒันาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และสงัคมของผูเ้รียน การวดัที่ดีตอ้ง
วดัไดค้รอบคลมุในสิ่งที่ตอ้งการวดั และตอ้งมั่นใจว่าสามารถวดัสิ่งนัน้ไดแ้น่นอน และใหแ้นวคิดใน           
การประเมินผล คือ การตดัสินภายใตเ้กณฑท์ี่ระบไุว ้โดยใชข้อ้มลูจากการวดัที่เชื่อถือได ้

อาจสรุปไดว้่า การวัดและประเมินผล คือ การวัด หรือ กระบวนการการติดตามผล          
การตดัสิน หรือการวินิจฉัยสิ่งต่างๆว่า ตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่โดยอาศยัเกณฑก์ารพิจารณา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลที่ไดอ้อกมาเป็นตัวเลข สญัลกัษณห์รือขอ้มูลแทนความหมายของสิ่งที่
ตรวจสอบนัน้และตอ้งเชื่อถือได ้การวดัและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการที่มีความสมัพนัธก์ันโดย
ที่การวัดเกิดขึน้ก่อนแลว้จึงน าเอาผลจากการวัดไปเทียบกับเกณฑห์ลงัจากนัน้จึงท าการตัดสินที่
เรียกว่าประเมินผล ดังนั้นการวัดจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลและมีความสัมพันธ์อัน
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงไปควบคู่กนัตลอดเวลา 
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ความส าคัญของการวัดและประเมินผล 
ในการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลเพราะการวัดและ

ประเมินผลจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการวินิจฉัยของครูผูส้อนว่าสามารถจดัปรบัสภาพการเรียน
การสอนใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร การวัดและประเมินผล
การศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยปัญหา ก าหนดทิศทางและนโยบายให้ด าเนินไปตาม
จุดมุ่งหมาย ของการศึกษาซึ่งผลการศึกษานั้นจะได้น ามาเป็นข้อมูลให้ ผู ้บริหาร นักศึกษา  
นกัการศึกษา หรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ ามาปรบัวางแผนการท างานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการประเมินผลจึงมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ซึ่งทั้ง  3  อย่างนับเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญของการศึกษา  ดังแสดง
ภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงองคป์ระกอบการศกึษา 
 

ที่มา: ชูศรี สนิทประชากร. (2553). หลกัการสอนและการเตรียมประสบการณว์ิชาชีพครู  
ภาควิชาหลกัสตูรและการสอนคณะวิชาครุศาสตร ์สหวิทยาลยัรตันโกสินทร.์ หนา้ 265. 
  

ส าหรับเพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร  (2548, น. 76) กล่าวว่า ความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาควรเลือกใชเ้ครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใชว้ัดพฤติกรรมการเรียน

จุดมุ่งหมาย 

การประเมนิผล 
การจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้
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การสอนมีหลายชนิด ผูส้อนควรพิจารณาและเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับลักษณะของพฤติกรรมที่
ตอ้งการวดั และวดัใหค้รอบคลมุพฤติกรรมตามจดุประสงคข์องการเรียนการสอน 

อาจสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผล เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนการสอนที่
ส  าคัญ ในการด าเนินการวัดและประเมินผลนัน้ ควรพิจารณาหลกัเกณฑท์ี่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
และปรบัปรุงทัง้ผูเ้รียนและผูส้อน การปรบัเทคนิควิธีสอนและปรบัวิธีด าเนินการเพื่อใหก้ารจัดการ
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล 
พิมพา สวุรรณฤทธิ์ (2552, น. 9) สรุปว่า การวดั มีจดุประสงคส์รุปได ้ 5  ประการ คือ 

1. เพื่อจดัต าแหน่ง (Placement) คือ เพื่อที่จะดวู่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถ
อยู่ที่ตรงระดบัไหนของกลุม่ เป็นการบอกศกัยภาพของผูเ้รียน การจดัต าแหน่งที่ใชก้นัมากมี 2 แบบ 
คือ 1) การคัดเลือก (Selection) จะเป็นการวัดเพื่อจะหาบุคคลใหไ้ดต้รงตามคุณลักษณะที่ตอ้ง 
การอาจจดัเป็นประเภท รบั-ไม่รบั 2) การจ าแนก (Classification) จะเป็นการวดัเพื่อใหท้ราบว่าผู้
ถกูวดัอยู่ในต าแหน่งใดของกลุม่ เพื่อจ าแนกคนออกเป็นกลุม่ๆ ตามความสามารถที่วดัได ้

2. เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) คือ เพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่ เรียนไปแล้ว       
ในช่วงเวลาระยะหนึ่ง ผูเ้รียนมีการพฒันา หรือเจรญิงอกงามมากกว่าตอนก่อนเรียนเท่าใด 

3. เพื่อวินิจฉัย (Diagnosis)  คือ เพื่อที่จะดูว่าผู้เรียนมีความสามารถเ ด่น                  
หรือมีขอ้ดอ้ยในดา้นใดบา้ง เช่น การวินิจฉัยเพื่อดคูวามพรอ้มของผูเ้รียนก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป 
หรือการวดัเพื่อดวู่าผูเ้รียนเก่ง อ่อน ในวิชาอะไรบา้ง 

4. เพื่อพยากรณ ์(Prediction) คือ เพื่อที่จะน าผลที่ไดไ้ปใชท้ านาย หรือ คาดคะเน
ว่าผูเ้รียนแต่ละคนควรเลือกเรียนอะไรจึงจะประสบความส าเร็จ หรือควรจะเลือกใครท างานจึงจะ
เหมาะสม 

5. เพื่อประเมินค่า (Evaluation) คือ เพื่อที่จะน าผลจากการวัดไปวิเคราะหห์าขอ้
สรุปว่าการจดัการศกึษาโดยสว่นรวมซึ่งครอบคลมุถึงหลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอนการบริหาร  
และการจดับริการต่างๆ ที่จดัขึน้ไดท้ าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัไหน  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์
ที่ก าหนดบรรลตุามจดุมุ่งหมาย  

ความมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียน ประสิทธิภาพของการสอน และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนมีความสมัพนัธก์นั การท่ีตอ้งมีการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย ดงันี ้
(อจัฉรา วฒันาณรงค.์ 2551, น. 129; อา้งอิงจาก Worthen; & Sanders. 1987)  
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1. เพื่อวดัความเจรญิกา้วหนา้ของผูเ้รียน จากนัน้หาทางปรบัปรุงแกไ้ขสิ่งบกพรอ่ง ถา้
พบขอ้ดีจะหาทางสง่เสรมิการเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ 

2. เพื่อส ารวจความสนใจและความถนัด ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
มีประโยชนต่์อการแนะแนวต่างๆ 

3. เพื่อคน้หาสิ่งบกพร่องและหาทางแก้ไขกระบวนการเรียนและกระบวนการสอน
โดยเฉพาะในสิ่งที่ยงัตอ้งปรบัปรุง 

4. เพื่อรายงานผลการเรียน เป็นเกณฑพ์ิจารณาตดัสินการสอนผ่าน 

5. เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพของการเรียนการสอน 

6. เพื่อทราบล าดบัที่และความสามารถของผูเ้รียน 

7. เพื่อใหม้ีการแข่งขนัน าไปสูค่วามเป็นเลิศ 

8. เพื่อยืนยนัประสิทธิภาพของวิธีสอน กระบวนการและกิจกรรมที่น ามาใช ้

อาจสรุปไดว้่า วตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผล เพื่อเป็นการ
วัดเปรียบเทียบความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนว่าอยู่ในระดับใด รวมไปถึงเปรียบเทียบระดับ
พฒันาการก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อจะสามารถหาสาเหตขุอ้บกพร่อง เพื่อ
หาแนวทางแกไ้ข และเพื่อน าผลไปพยากรณใ์นอนาคตว่าผูเ้รียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเอง
และจะเรียนวิชานัน้ๆ ไดส้  าเร็จหรือไม่ การสอบวดัดงักล่าวตามจุดมุ่งหมายนีส้่วนใหญ่จะน าผลไป
ใชใ้นการแนะแนวทางการศกึษาหรือการสอบคดัเลือกเพื่อศกึษาต่อไป 

 
ทัง้นีค้ณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จะสอดแทรกอยู่ในผลการเรียนรู ้ทัง้ 3 

ประการนี ้อย่างเป็นธรรมชาติ (Authentic) 
นอกจากนี ้ส  านกังานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (2551, น. 66-67) ไดเ้สนอแนะ

แนวทางการวดัและประเมินผลอย่างมีคณุภาพว่าตอ้งประกอบดว้ยสิ่งเหลา่นี ้
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบการวดัการประเมินผล และวิธีการประเมินผลที่ชดัเจน 

โดยระบบการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ประกอบดว้ย 
1.1 รูปแบบของการประเมินและวิธีการประเมิน 
1.2 น า้หนกัในการประเมินในภาพรวมและในแต่ละสว่น 
1.3 เงื่อนไขในการมีสิทธิเขา้สอบ 
1.4 เวลาเขา้ชัน้เรียน 
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1.5 รายละเอียดเก่ียวกับส่วนที่จะประเมิน เช่น ก าหนดเวลาส่งงาน รูปแบบ
รายงานเนือ้หาของรายงานแต่ละชิน้ ปริมาณงาน เวลาของงานที่จะใชใ้นแต่ละชิน้โทษของการส่ง
งานเกินเวลาที่ก าหนด  ความสามารถในการเขียนรายงาน 

1.6 ขัน้ตอนการสง่งาน สถานที่สง่และรบังานที่ตรวจสอบแลว้ 
1.7 การปรบัคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน 
1.8 เกณฑข์ัน้ต ่าที่ผ่านการประเมิน 

5. ด้านส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
สถาบันอุดมศึกษาจัดสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องนักศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพมีอาคารที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ
กลุ่มใหญ่  กลุ่มเล็ก และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  มีหอ้งสมุด หนังสือ วารสารทัง้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ  มีสื่อการเรียนการสอนและอปุกรณท์ี่เอือ้อ านวยต่อการสืบคน้และสามารถ
แสวงหาความรู ้ มีบรรยากาศโดยรอบที่เอือ้ให้เกิดการใฝ่รูข้องผู้เรียน (ส านักงานมาตรฐานและ
คณุภาพอดุมศกึษา. 2551, น. 13)   

ความหมายและองคป์ระกอบของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประดิษฐ์  คุณรัตน์ (2543, น. 2) ได้ให้ความหมายว่า  อาคารสถานที่  หมายถึง 

สิ่งก่อสรา้งภายในสถานศึกษา ที่ใชใ้นการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ  รวมทั้งใช้จัด
กระท าอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอน แบ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

บญุช่วย จินดาประพนัธ ์(2550, น. 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า อาคารสถานที่ หมายถึง 
ตกึ บา้นเรอืน รา้น แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือสิ่งปลกูสรา้งอย่างอื่นใด ที่บคุคลไดเ้ขา้อยู่หรือเขา้
ใช้ สอยได้ รวมทั้งอัฒจันทร์ หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นที่ชุมนุมของประชาชน  ไม่ว่าในร่มหรือ
กลางแจง้และโดยเฉพาะที่ซึ่งติดต่อกับทางสาธารณะ  ใหห้มายถึงสะพาน อุโมงค ์ท่อ หรือราง
ระบายน า้ รัว้หรือก าแพง ปา้ยโฆษณาที่ติดไวอ้ย่างถาวร อู่เรือ เขื่อน ท่าน า้หรือท่าจอดเรือ 

สเุทพ ทองประดิษฐ์ (2558, น. 22) ไดใ้หค้วามหมายของอาคารสถานที่ และบริเวณ
สถานศึกษา ไวด้งันี ้อาคาร หมายถึง สิ่งก่อสรา้งภายในสถานศึกษาอนัเป็นที่ที่ใชใ้นการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ แบ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบสถานที่  หมายถึง 
สถานที่ที่ใชก้ระท าอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น สว้มน า้ด่ืม น า้ใช ้

สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สิ่งที่น าความรูไ้ปสู่ผูเ้รียน อยู่ในรูปของ
สิ่งพิมพ์หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ สื่อการสอนที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็คือ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio 
Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา  (ปรียาพร  
วงศอ์นตุรโรจน.์ 2549, น. 244) 
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บ ารุง กลัดเจริญ และ ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2549, น. 244) กล่าวว่า สื่อการสอน 
(Instructional Aids) หรือโสตทัศนวัสดุ (Audiovisual Materials) หมายถึง วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ
เครื่องใช ้ภาพ ตลอดจนสถาบนั สถานที่และกิจกรรมต่างๆที่ผูส้อนใชป้ระกอบการสอนเพื่อช่วยให้
การเรียนของผู้เรียนบังเกิดผลดีที่สุดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  สื่อการสอน คือ ของทุกสิ่งทุกอย่าง 
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยใหผู้ส้อนถ่ายทอดความรู้ (Knowledge) ขอ้เท็จจริง (Facts) ทักษะ 
(Skills) เจตคติ (Attitude) และความซาบซึง้เห็นคณุค่า (Appreciation) ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 14)  กล่าวว่า สิ่งแวดลอ้มมีผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน เช่น สภาพแออัดภายในหอ้งเรียน ความรอ้น เป็นตน้ ปัจจัยต่างๆเหล่านี ้เป็น
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะท าใหผู้เ้รียนไม่อยากเรียน และผูส้อนเกิดความไม่สบาย
ใจที่จะสอน 

ประดิษฐ์ คณุรตัน ์(2543, น. 3-4) ไดใ้หค้วามหมายของอาคารสถานที่ไวว้่า อาคาร
สถานที่ หมายถึง สิ่งก่อสรา้งภายในสถานศึกษา ซึ่งใชใ้นการเรียนการสอนหรือปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนการสอนต่างๆ 

อุทุมพร จามรมาน (2556, น. 41) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านปัจจัยเกื ้อหนุนที่
ส  าคญั ดงันี ้

1. อาคารเรียนและหอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน คือ 
1.1 หอ้งเรียนเพียงพอ 
1.2 หอ้งเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ า และอยู่ในสภาพดี พรอ้มใหใ้ช้

ตลอดเวลา 
2. หอพักนักศึกษาปลอดภัย เอือ้ต่อการเรียนและการท ากิจกรรมนอกเวลา 

หอ้งพกั มีครุภณัฑส์ าหรบัการอยู่อาศยัและการศกึษานอกเวลาเป็นสดัสว่น 
3. หอ้งสมดุมีขนาดเหมาะสมและสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

บุญช่วย จินดาประพนัธ ์(2550, น. 19-20) ใหห้ลกัการในการก่อสรา้งอาคารสถานที่
ไว ้ดงันี ้

คณุภาพของสื่อ 3 ประการ ไดแ้ก่  ความแข็งแรง  ความเบา  และ ความโปรง่แสง 
1. 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นภาษา  มิติดา้นสงัคม  มิติดา้นลกัษณะเฉพาะ 

อาจสรุปไดว้่าสื่อสนบัสนุนการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ในการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์  ต าราต่างๆ  ล้วนมี
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ความส าคัญและจ าเป็น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนใหก้ารเรียนการสอนประสบความส าเร็จ            
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียนอีกดว้ย 
 
ตัวแปรทีม่ีผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ชั้นปีที ่
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2553, น. 50) ไดก้ล่าวว่า อายุ มีผลต่อเจตคติของบุคคลส่วน

ใหญ่และมักปรบัตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มที่เปลี่ยนไปไดย้าก ซึ่งท าใหม้ีผลต่อเจตคติของเขาเอง 
นอกจากอายุแลว้ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ปฏิกิริยาของบุคคลต่อสิ่งเรา้ ข่าวสาร เป็นตน้ 
บุคคลที่อายุแตกต่างกัน จะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ความคิดเห็นย่อมแตกต่างกนัไปดว้ย 

ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษาของผูเ้รียนมีผลต่อการจดัการเรียนการสอน ดงัการศึกษางานวิจยั
ของ คณะกรรมการด าเนินงานการวิจยั สาขาวิทยบรกิารฯ จงัหวดัเชียงราย (2556: บทคดัย่อ) เรื่อง 
ความคิดเห็นของนกัศึกษาปรญิญาโทที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
พบว่า นักศึกษาปริญญาโทที่มีระดับชัน้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบรกิารฯ จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา เพิ่มสิน (2546: 
บทคัดย่อ) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบในโครงการ
ความรว่มมือโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิต
ที่ศกึษาอยู่ในชัน้ปีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของ ชผูิง เปย้ (2557: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาทศันะของนกัศกึษาต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
พบว่า นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีต่างกันมีทัศนะ ต่อ การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน  วิทยาลัย
การแพทยท์างเลือก มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยรวมและเป็นรายดา้น  แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงตัง้สมมติฐานของการ
วิจัยนี ้ว่า  นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน คณะ
มนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  โดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
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2. ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา 
วัฒนา ศรีสัตย์วาจา (2552, น. 77) ได้สรุปว่า การเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group 

Membership) มีผลต่อค่านิยมและทัศนคติของบุคคล เพราะมีความกดดันและชักจูงใหส้มาชิก
คล้อยตามบรรทัดฐาน (Norms) ของกลุ่ม ทุกกลุ่มที่บุคคลเข้าร่วมจะมีบรรทัดฐานทางสังคม 
(Social Norms) ที่แน่นอน บรรทดัฐานทางสงัคมเหล่านีก้็คือ พฤติกรรม ความคิด ความรูส้ึก และ
ทศันคติที่เหมาะสมของสมาชิกภายในกลุ่มซึ่งเกิดจากการคาดหวงัร่วมกนั ดงันัน้ คนที่เป็นสมาชิก
ของแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมก็จะยึดถือระเบียบกฎเกณฑแ์บบพฤติกรรม หรือ ทัศนคติที่กลุ่มหรือ
สงัคมก าหนดไวอ้ย่างเดียวกนั จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่มมีผลต่อทัศนคติและค่านิยมของ
บคุคล 

ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาของผูเ้รียนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน                     
ดงัการศึกษางานวิจยัของ ภทัรพร ค าปาเชือ้ (2556: บทคดัย่อ) เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยัพบว่า 
นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บณัฑิต คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกัน  
และงานวิจยัของ นฤมล กิจไพศาลรตันา (2546: บทคดัย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีที่ 1 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการคน้คว้าทาง
สงัคมศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า นิสิตภาควิชาการปกครอง ภาควิชาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
ภาควิชารฐัประศาสนศาสตรแ์ละภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา พึงพอใจในการเรียนการ
สอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตรแ์ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนิสิต
ภาควิชาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชานีร้ะดบัมาก ในขณะที่นิสิต
อีก 3 ภาควิชาพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชานีร้ะดับปานกลาง  รวมถึงงานวิจัยของ ชีวภัทร 
ธรรมเกสร (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา
ต่างกนัมีทศันะต่อการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ บุปผา 
เพิ่มสิน (2546: บทคดัย่อ) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบ
ในโครงการความร่วมมือโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ศึกษาอยู่ในวิชาเอกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาภรณ ์หาญคณุะเศรษฐ์ 
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(2547: บทคดัย่อ) เรื่อง การจดัการเรียนการสอนวิชาทกัษะพฒันาเพื่อการสื่อสารภาษาองักฤษใน
วิทยาลยับรหิารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  ตามความคิดเห็นของนกัศกึษา พบว่า นกัศกึษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพโดยรวมและเป็นรายดา้น
ทกุดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงตัง้สมมติฐานของการ
วิจัยนี ้ว่า นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน คณะ
มนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  โดยรวมและในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
สมคิด สรอ้ยน า้ (2542, น. 221) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจ

ของการศึกษา เพราะการเรียนการสอนเป็นวิถีทางที่น านกัเรียนไปสู่จุดประสงคข์องการเรียนรู ้การ
จัดการเรียนการสอนจึงนับว่าเป็นปัจจัยที่ส  าคัญในกระบวนการจัดการศึกษา ทั้ งนี ้เพราะการ
จัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้นย่อมท าให้การจัดการศึกษาบรรลุ
จดุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

การจดัการเรียนการสอน ถา้ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่เกิดการเรียนรูแ้ทจ้ริง เช่น ถา้
ใหน้ักเรียนได้รับรูอ้ย่างเดียว โดยฟังบรรยายจากครูผูส้อนแลว้ไม่มีการอภิปรายหรือวิเคราะห์ 
นักเรียนจะเรียนรูแ้บบจดจ าความรู ้ท าใหรู้แ้คบ และอาจน าไปใชไ้ม่ได ้ดังนั้น ครูผูส้อนจึงตอ้ง
จดัการเรียนการสอนใหม้ีองคป์ระกอบทัง้ 3 สว่น มีหลายวิธี จะไดน้ าเสนอเป็นตวัอย่าง คือ 

1. การเรียนการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา เป็นการสอนภาษาจากส่วนรวม
ไปหาส่วนย่อยที่สามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงใน
ชีวิตประจ าวนั นกัเรียนมีโอกาสฝึกทกัษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องตามล าดบัขัน้การเรียนรู ้(ฟัง พดู 
อ่าน เขียน) นอกจากนี ้ ยังเน้นกระบวนการกลุ่มและสามารถบูรณาการให้สัมพันธ์กับกลุ่ม
ประสบการณอ่ื์นไดดี้ 

2. การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสรา้งนิสัย เป็นการสอนเพื่อปลูกฝัง
คณุลกัษณะและบุคลิกภาพของนกัเรียน โดยจดักิจกรรมเป็นขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัระดบัขัน้พฒันา
ของพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ ถ้าครูจัดกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง นักเรียนจะเกิด
คณุลกัษณะที่เป็นกิจนิสยัอย่างถาวร 

3. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจดักิจกรรมโดยการก าหนดเรื่องที่จะ
สอนดว้ยการศึกษาจุดประสงคข์องวิชาหลกัและวิชารองที่จะมาบูรณาการ ก าหนดเนือ้หาย่อยที่
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สนองจุดประสงคก์ารเรียนรู ้วางแผนการสอน ปฏิบติัการสอนแลว้ประเมินผล พรอ้มปรบัปรุงและ
พัฒนาตามล าดับ ซึ่งการเรียนการสอนวิธีนี ้มีจุดเนน้ใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูโ้ดยใชท้ักษะความคิด 
ความสามารถหลายๆ ดา้นสอดคลอ้งกบักลุม่ประสบการณต่์าง ๆ และสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

4. การเรียนรูโ้ดยการคน้ควา้ดว้ยตัวเอง เป็นการสอนที่เนน้ใหน้กัเรียนมีอิสระใน
การแสวงหาและสรา้งความรู ้ตอบสนองความสนใจใฝ่รู ้ตลอดจนฝึกการวิเคราะห ์สังเคราะห์
บรูณาการความรูแ้ละความรบัผิดชอบมุ่งมั่นในการท างานใหส้  าเรจ็ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, น. 12-14) ไดก้ล่าวไวว้่า การ
เรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ื้น เนื่องจากผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนภาษา
เพื่อความรูเ้ก่ียวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการณต่์าง ๆ ทัง้ในชีวิตประจ าวนั และการงาน
อาชีพการที่ผูเ้รียนจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ขึน้อยู่กบัทกัษะ เช่นเดียวกบั
กระทรวงศกึษาธิการ (2545, น. 143) ที่กลา่วว่า ในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
ผูส้อนจ าเป็นที่จะตอ้งรูค้วามแตกต่างระหว่างเทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิดทฤษฎี ซึ่งเป็น
ที่มาของวิธีสอนแบบต่าง ๆ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความสัมพันธ์ของค าทั้งสามตามระดับชั้น ดา้น
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูด้้านจิตวิทยา ด้านภาษาศาสตร ์และด้านการศึกษา แนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไดร้บัอิทธิพลจากแนวคิดในยคุสมยัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ กลยทุธใ์น
การสื่อสาร ทักษะการจ าทักษะการถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสรา้งสรรค ์การ
ประเมินตนเอง การวางแผนจดัการเรียนรูข้องตนเอง การใชว้ิธีเรียนแบบต่างๆ การท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น ฯลฯ ไดเ้หมาะสมกบัตนเองตามระดบัชัน้ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษา เป็นบคุลากรหลกัในการบรหิารโรงเรียน คณุภาพของการศึกษา
ย่อมขึน้อยู่กับสมรรถภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ จะตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี การจดัหลกัสตูรและกิจกรรม การ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องมีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดผ้ลกัดนัใหม้ีการปรบัเปลี่ยนหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 สรุปได ้ดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2555, น. 5-8) 

1) โรงเรียนตอ้งเป็นหน่วยบรกิารทางการศกึษาในมิติที่กวา้งขึน้ เพราะในปัจจุบนั
สงัคมโลกเป็นสงัคมที่ไรพ้รมแดน ที่มีการติดต่อประสานสมัพนัธร์ะหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึน้ อีก
ทัง้การกา้วไปสูป่ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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2)  หลกัสตูรการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นสากลมากขึน้ เนื่องจากยุคโลกาภิ
วัตน์ มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มี
ศกัยภาพในหลายดา้น รวมทัง้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห ์การสื่อสาร 
คุณลกัษณะในการเป็นพลโลกการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงตอ้งปรบัใหม้ีความเป็น
สากลมากขึน้ นอกจากนีก้ารเปิดเสรีทางการศึกษาท าใหส้ถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศเขา้มา
ลงทุนด้านการจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจัดหลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของ
การศกึษา 

3) ตอ้งมีการพฒันาทกัษะการคิดมากขึน้ สภาพสงัคมโลกที่มีการแข่งขนัสงูท าให้
การจดัการศกึษาจ าเป็นตอ้งเนน้การพฒันาทกัษะเป็นส าคญั 

4) ตอ้งมีการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมมากขึน้ 
5) การสอนภาษาต่างประเทศตอ้งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในยุคโลกไรพ้รมแดน

นัน้ ผูม้ีความรูด้า้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใชส้ื่อสารกนัอย่างกวา้งขวาง เช่น 
ภาษาองักฤษหรือภาษาจีน ย่อมมีความไดเ้ปรียบในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองในเรื่องต่าง 
ๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพ การจดัการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสพฒันา
ทกัษะภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศกัยภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 31) ไดก้ าหนดหลกัการเรียนการสอนตามแนวการ
สอนภาษา ดงันี ้

1. สอนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
2. เนือ้หาที่ใชม้ีพอสมควรเท่าที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3. การใชก้ิจกรรมทางภาษาเป็นเครื่องมือในการฝึก และถือเป็นหัวใจของการ

ด าเนินการสอน 
4. การสอนยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นผูช้ีแ้นะ ส่งเสริมความสามารถในการ

แสดงออกและความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียน 
5. การสอนเน้นทักษะรวมมากกว่าทักษะเดียว (ทักษะสัมพันธ์) และเน้น

พฒันาการทางภาษา 
กู๊ดแมน (ชนาธิป พรกุล ; และทิศนา แขมมณี. 2544, น.  35-49; อ้างอิงจาก 

Goodman. 1982) ไดใ้หแ้นวคิดพืน้ฐานของการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว ้6 ประการ 
คือ 
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1. การเรียนภาษาตอ้งเรียนจากสิ่งที่เป็นจริงและเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับผูเ้รียนโดย
เรียนไปพรอ้มกนัทัง้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 

2. การเรียนภาษาผูเ้รียนตอ้งไดร้บัประสบการณจ์ริง เพื่อใหเ้ห็นกระบวนการการ
ใชภ้าษาอย่างหลากหลายในสถานการณต่์างๆ 

3. การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจ้ากทกุที่ ทกุแห่ง และทกุวิชา 
4. การเรียนภาษาต้องเกิดขึน้จากตัวผู้เรียนเอง โดยมีครูสนับสนุนและเป็น

ตวัอย่างของการใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนอย่างถกูตอ้ง 
5. การเรียนภาษาตอ้งเป็นการท ากิจกรรมทางภาษาร่วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รียน

เพื่อการแกไ้ขที่ถกูตอ้ง 
6. การเรียนภาษาผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาการใช้ภาษาด้วย

ตนเอง 
กิ่งแก้ว อารีรักษ์ (2546, น. 120) ได้สรุปเทคนิคการสอนที่นิยมใช้ในการสอน

ภาษาต่างประเทศที่ใชส้อดแทรกในวิธีสอน หรือขัน้ตอนการสอนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนน่าสนใจ
มากขึน้และบรรลเุปา้หมายตามที่ตอ้งการ ดงันี ้

1. การฝึกเป็นกลุ่ม ใชใ้นการใหพู้ดค า หรือประโยคซ า้ตามแบบ การฝึกการออก
เสียง 

2. การท างานคู่ / กลุม่ ใชใ้นการฝึกถาม - ตอบ การส ารวจขอ้มลูหรือความเห็นใน
ชัน้เรียน 

3. การแสดงบทบาทสมมติุ ใชใ้นการเรียนและการฝึกสนทนา 
4. ขอ้มลูที่ขาดหายไป ใชใ้นการฝึกการสื่อสาร 
5. จินตนาการวาดและบรรยาย ใชใ้นการสรา้งสรรคเ์รื่องราวโดยใชภ้าษาของ

ตนเอง 
6. การใชป้ระโยคเทียบเคียง ใชใ้นการสรา้งประโยคโดยใชโ้ครงสรา้งใหม่ 
7. เทคนิคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ประโยคสลบัที่ การเขียนตามค าบอก การบรรยายภาพให้

วาดภาพตาม เกมการจับคู่ค  า เกมบิงโก การตอบสนองดว้ยท่าทาง การกระซิบ การรวมประโยค
หรือเชื่อมโยงประโยค ตารางค าส าหรบัใชแ้ทนที่ 

สมุิตรา องัวฒันกลุ (2540, น. 30) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาไวว้่า การสอน
ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เก่ียวกบัภาษา แต่เนน้การฝึกใชภ้าษา ไวยากรณเ์ป็นสิ่งที่จะน าเปา้หมายไปสู่การ
เรียนภาษาควรสอนภาษาที่เจา้ของภาษาใชพ้ดู ส านวนที่ไดย้ินกนัในบทสนทนาก็ถือว่าใชไ้ด ้และ
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ผูส้อนควรเลือกใหเ้หมาะสมกับระดับชัน้ของการเรียน นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 
245) กล่าวถึง การวดัผลและประเมินผลทางภาษาว่า ในการจดัการเรียนการสอนภาษาตามแนว
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูผูส้อนเป็นผูท้ี่เสาะแสวงหาวิธีสอนและเทคนิคการสอนภายในชัน้เรียนให้
เกิดความรู ้แบบผสมผสาน โดยคาดหวังว่าผูเ้รียนจะตอ้งมีความรูแ้ละทักษะทางภาษา โดยน า
ความรูจ้ากกระบวนการเรียนรูท้างภาษา ตลอดกระบวนการต่างๆ มาผนวกเขา้กบัความรูท้ี่เกิดขึน้
ภายในตนและสามารถใชภ้าษาตามสถานการณต่์าง ๆ ไดจ้ริง ส่วนลกัษณะภาษาที่น ามาประเมิน
ควรเป็นภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารตามสภาพจริง  คือเป็นขอ้ความที่สมบูรณใ์นตัวเองเป็นภาษาที่
เจ้าของภาษาใช้ มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในบริบท ทั้งนี ้ ต้องค านึงถึงความสามารถและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนดว้ย การประเมินความสามารถของการใชภ้าษาออกจากสถานการณ์ 
และควรวดัใหค้รอบคลมุ นั่นคือ ตอ้งประเมินทัง้ความรู ้ซึ่งหมายถึง เนือ้หาทางภาษาประกอบดว้ย 
เสียง ค าศพัท ์โครงสรา้ง ไวยากรณ ์ประเมินทัง้ความสามารถหรือประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ทกัษะ
ในการน าความรูไ้ปใชก้ารเลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสม สอดคล่องกบัความคิดและสถานการณ ์และ
ประเมินขอบเขตของการใชภ้าษา นั่นคือ สมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ทกัษะการรูจ้กัปรบั
ตนของนกัเรียนในสถานการณ ์

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนจะตอ้งมีการจดัหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีความเป็นพลวัต
กา้วทนักบัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใชเ้ทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบ จดัการเรียนการสอน 
โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกและความคิดสรา้งสรรค์ของ
นักเรียน การสอนเน้นทักษะรวมมากกว่าทักษะเดียว (ทักษะสัมพันธ์) และเน้นพัฒนาการทาง
ภาษา 

 
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ 
ดงัต่อไปนี้การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศในงานวจิยัเล่มนี้ จะกล่าวถงึเพยีง
บางประเทศ เนื่ องจากผู้วิจัยจะศึกษาการจัดการเรียนกา รสอนภาษาไทย ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศส าหรบันกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาของประเทศจีน สถาบนัอดุมศกึษาระดบัชัน้น า
ในทวีปอาเซียไดเ้ปิดสอนภาษาไทยมากขึน้ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรีจนถึงระดบัปรญิญาโทรวมไปถึง
การจัดหลกัสูตรเร่งรดัใหบุ้คคลภายนอกอีกดว้ย ในการสมัมนานานาชาติการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ สุภา ปานเจริญ (2554: 8) ได้กล่าวว่า หลายประเทศในอาเซียนให้
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ความส าคญัต่อภาษาไทย ซึ่งเป็นเหตผุลมาจากการกา้วหนา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกลจ้ะ
มาถึงการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

ประวัติความสมัพนัธไ์ทย-จีน ที่มียาวนานกว่า 1,000 ปี เชื่อมโยงกับความกา้วหนา้
การเรียนการสอนภาษาจีน เนื่องจากขอ้มลูจากพงศาวดารจีนพบว่า  มีการเรียนการสอนภาษาไทย
ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง ที่ส  านักอ๋ีกว่าน เมืองนานกิง (ประมาณปี พ.ศ. 1952) โดยเชิญ
อาจารยช์าวไทยไปสอน ต่อมาเมื่อมีการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนแลว้ในปี พ.ศ. 2489 
วิทยาลัยภาคตะวันออกนานกิง  ได้จัดตั้งแผนกวิชาภาษาสยามขึน้   และได้ย้ายไปรวมกับ
มหาวิทยาลยัปักกิ่ง ภาควิชาภาษาไทยในปี พ.ศ. 2492  นอกจากนี ้อดีตนายกรฐัมนตรีจีน (นาย
โจว เอินไหล) ได้ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จึงมีการก่อตั้งสถาบัน
ภาษาต่างประเทศและสาขาภาษาไทยเพิ่มขึน้ เช่น ที่สถาบนัชนชาติส่วนนอ้ยกวางสี ปี พ.ศ. 2507 
สถาบนัภาษาต่างประเทศปักก่ิง พ.ศ. 2508 และสถาบนัต่างประเทศกวางโจว พ.ศ. 2513 

หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี พ.ศ. 2518 มีการตั้งสถาบันสอน
ภาษาไทยเพิ่มขึน้  เช่นที่  สถาบันส่วนน้อยยูหนานเปิดสอนภาษาไทยในปี  พ.ศ. 2536 และ
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซียงไฮ้ ไดต้ัง้สาขาวิชาภาษาไทยในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบนัจึงมี
มหาวิทยาลยัในจีนเปิดสอนภาษาไทย รวมทัง้สิน้ 6 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัปักกิ่ง มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้ สถาบนัชนชาติส่วน
นอ้ยกวางสี มหาวิทยาลยัชนชาติส่วนน้อยยูนนาน และมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศเซียงไฮ้ 
โดยมหาวิทยาลยัปักกิ่งเปิดสอนภาษาและวฒันธรรมไทยถึงปริญญาเอก ส่วนสถาบนัชนชาติส่วน
นอ้ยกวางสีเปิดสอนปริญญาโทส่วนสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่ามีการพฒันา
หลกัสูตรและการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เช่น ส่งอาจารย/์นักศึกษา มาศึกษา
ภาษาไทยในประเทศไทย แต่ปัญหาการเรียนการสอน เช่น หนงัสือและต ารายงัมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย บางวิชาไม่มีต ารา ต่างคนต่างสอนโดยไม่ร่วมมือกัน และยังมีปัญหานักศึกษา ศึกษา
ปริญญาควบคู่กัน 2 ใบ(ปริญญาใบที่สอง) ท าให้ใช้เวลาศึกษาปริญญาใบที่สองมากเกินไป 
จนกระทั่งไม่ไดฝึ้กทกัษะภาษาไทยเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความนิยมศกึษาภาษาไทยมีเพิ่มขึน้เป็น
ล าดบั โดยในปี พ.ศ. 2543 มีนกัศกึษาภาษาไทย เพียง 56 คน แต่ปี พ.ศ. 2547 มีจ านวนเพิ่มขึน้ถึง 
135 คน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากบรรยากาศความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยือนจีน (ฟู่  เจิงโหย่ว. 2548) 
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การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 
ความเป็นมาของการศึกษาภาษาไทยในมหาวิทาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ

ต่างประเทศในวิทยาลยัเขตกรุงโซล ประเทศสาธรณรฐัเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชัน้ของ
ประเทศแห่งหนึ่ง ผูก้่อตัง้มหาวิทยาลัยคือ ดร. คิม ฮุงแบ ไดจ้ัดตัง้มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1954 
สาเหตุส  าคัญของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคือ การติดต่อกับต่างประเทศในช่วงสงครามเกาหลี 
เนื่องจากมีทหารสหประชาชาติมาช่วยรบที่เกาหลี การสื่อสารในการด าเนินการต่างๆ ไม่ราบรื่น 
ดังนัน้ ดร. คิม ฮุง แบ จึงมีความเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญและตอ้งเรียนภาษาอ่ืนด้วย 
เพราะฉะนัน้ ดร. คิม ฮงุ แบก็เปิดมหาวิทยาลยัที่สอนวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแห่งแรก
ในประเทศเกาหลี และเริ่มเปิดสอน 5 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนั จีน และรสัเซีย 
ส่วนภาควิชาภาษาไทยเริ่มสอนในปี ค .ศ. 1966 เป็นภาษาที่  12 ของมหาวิทยาลัย ทาง
มหาวิทยาลยัไดท้ าความตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัเมืองไทย 10 แห่ง และเชิญอาจารยปี์
ละ 2 คนจากเมืองไทย หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัประกอบไปดว้ยระดบัปริญญาตรีเรียน 4 ปี โดย 
2 ปีแรกสอนเขียนพูด อ่านภาษาไทยใหค้ล่อง และระดับปริญญาโท 2 ปี แยกเป็นวรรณคดีและ
ภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้ขา้สมัผัสกับวัฒนธรรมไทย เช่น 
งานวนัสงกรานต ์งานวนัลอยกระทง เป็นตน้ ทางภาควิชาจะสอนภาษาไทยในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียนใหน้กัศึกษาไปฝึกเองบา้ง เรียนเพิ่มเติมบา้ง และช่วงปิดเทอมฤดหูนาว ฤดรูอ้น นกัศึกษา
จะจัดกลุ่มเรียนภาษาไทย ระยะสัน้ 4 สปัดาหม์าเรียนที่เมืองไทย นอกจากนีทุ้กปีจะจัดใหม้ีการ
ประกวดเรียงความ สุนทรพจน ์และล่ามส าหรบันักศึกษาทั่วประเทศ นักศึกษาเขียนเองโดยมี
อาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวเกาหลี  ให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังเท่านั้น ท่านทูตและ
ขา้ราชการจากสถานทูตไทย ประจ าประเทศเกาหลีมาเป็นกรรมการและมอบรางวลัใหก้ าลงัใจแก่
นกัศกึษาเกาหลีที่เรียนภาษาไทย (คิม ยอง แอ. 2554: 26-30)  

การเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ 
วิทยาเขตยงอิน (Global Campus) ไหจ้ดัตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1983 และจดัตัง้วิทยาลยัการล่ามและการ
แปลในปี ค.ศ. 2008 เพื่อสนบัสนนุการลา่มและการแปลอาชีพระดบัโลก นกัศกึษาของวิทยาเขตยง
อินสามารถเรียนสองวิชาเอกและเรียนจบภายใน 4 ปี นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยจะเรียน
ภาษาไทย 70 หน่วยกิต และเลือกเรียนเอกอ่ืนๆ อีก 54 หน่วยกิต รวมแล้ว 150 หน่วยกิตหรือ
นกัศกึษาสามารถเรียนวิชาเอกเขม้ขน้เฉพาะ 

วิชาภาษาไทย83 หน่วยกิต และมีหลักสูตรพิเศษที่นักศึกษาปี 3 ขั้นไปตอ้งเขา้มา
เ รี ย น ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ ช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ฯลฯ โดยเรียน 1 ภาคการศกึษา เมื่อกลบัมาประเทศเกาหลีแลว้อย่าง
น้อยนักศึกษาต้องเรียนอีก 1 ภาค การศึกษาจึงจะจบ นอกจากนี ้ยังมีการเรียนเริ่มเติมตาม
หลกัสตูรระยะสัน้ของนกัศึกษาปี 2 ขึน้ไปในช่วงปิดเทอม เรียน 4 สปัดาห ์แลว้ก็เก็บโอนหน่วยกิต 
ส าหรบักิจกรรมของนักศึกษายงอิน พอเขา้เป็นนักศึกษาปี 1 ตอ้งสมคัรชมรมนักศึกษา นกัศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยก็สมัครชมรมวัฒนธรรมไทย ชมรมร ารอ้งเพลงไทย ไดฝึ้กรอ้งเพลงหรือร  าไทย
โดยมีรุ่นพี่หรืออาจารยค์นไทยมาช่วยสอนให ้หรือนักศึกษาดูวีดีโอ ซีดีแลว้ฝึกเอง เนื่องในโอกาส
เทศกาลต่างๆ ของไทย ทางภาควิชาจดักิจกรรมที่วิทยาเขตยงอิน (ฌองส ์ฮวนั ซงึ. 2554: 32-35) 

การเรียนการสอนภาษาไทยในภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยัพซูานภาษาและ
กิจการต่างประเทศ เริ่มเปิดสอนครัง้แรกในปี ค.ศ. 1982 โดยมีวิชาเอกภาษาต่างประเทศเพียง 7 
ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน ภาษาไทย และภา
มาเลย-์อินโดนีเซีย ภาควิชาภาษาไทยไดม้ีขอ้ตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกบั
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น สถาบันเอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ในปี ค.ศ. 2005 ไดท้ าสญัญาความรว่มทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ด้านการสอนภาษาไทย ระบบ 3+1 ซึ่งหมายถึง ระบบที่นักศึกษาต้องศึกษาใน
ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา และศึกษาในประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาให้มี ระบบการศึกษาแบบ 2+2 โดยรับ
ปรญิญาทัง้ 2 สถาบนั หลกัสตูรของภาควิชาภาษาไทย ระดบัปรญิญาบณัฑิตก าหนดใหศ้กึษาเป็น
เวลา 4 ปีการศึกษา แต่ละปีมี 2 ภาคการศึกษาอีกทั้งทางภาควิชาภาษาไทยได้พยายามจัด
กิจกรรมเพื่อใหน้ักศึกษาของภาควิชามีโอกาสไดส้มัผัสกับวฒันธรรมไทยโดยตรง เช่น จดัสอนร า
ไทยและดนตรีไทย จดัการแสดงประเพณีไทย เช่น ประเพณีสงกรานต ์สนบัสนุนใหน้ักศึกษาแต่ง
กายแบบไทยในโอกาสต่างๆ ท าอาหารไทย เช่นตม้ย ากุง้ ผดัไทย ย าวุน้เสน้ แหนมทรงเครื่อง ขา้ว
ผดั เป็นตน้ โดยใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษารบัประทานร่วมกัน ภาควิชาภาษาไยและนกัศึกษา ได้
จดังานของภาควิชาเป็นประจ าทุกปี เรียกว่า “งานวนัไทย” ซึ่งเป็นวนัที่นกัศึกษา ทัง้รุ่นพี่รุ่นนอ้งมา
พบปะสงัสรรคแ์ละชมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทยของนักศึกษารุ่นปัจจุบนั สถานทูตไทยประจ า
ประเทศเกาหลี มหาวิทยาลยัพซูาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลยัฮนักุ๊ก ไดม้ีการจดั
กิจกรรมประกวดแข่งขนัสนุทรพจนภ์าษาไทยทุกปีสถานทูตไทยประจ าประเทศเกาหลีไดเ้รียนเชิญ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัพซูานภาษาและกิจการต่างประเทศรบัประทานอาหารไทย
ร่วมกนั ท าใหน้กัศึกษาไดม้ีโอกาสสมัผสักบัวฒันธรรมอาหารไทยโดยตรงนอกจากนีย้งักระตุน้ให้
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นักศึกษาสนใจฝึกพูดภาษาไทยอยู่เสมอ ภาควิชาภาษาไทยจึงสนับสนุนและจัดใหน้ักศึกษาไดม้ี
ประสบการณจ์ริงในการใชภ้าษาและกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ท างานหรือบริษัทที่ตอ้งการใชล้่าม
ภาษาไทย ทัง้ในประเทศเกาหลีและในประเทศไทย (คิม ฮง ค.ู 2554: 36-40) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะต่างประเทศ 

ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่แถวต่างชาติสนใจเรียนรู ้จะเห็นไดจ้ากสถาบนัการศึกษาทัง้
ภาครฐัและเอกชนต่างเปิดสอนหลกัสตูรการสอนภาษาไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศกนัอย่าง
มาก นอกจากนีห้น่วยงานต่างๆ ยังจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อร่วมกนัระดมความคิดเห็นใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ อาทิ การจัดสมัมนาระดับภูมิภาคว่า
ดว้ยการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศกึษาโดยกองวิเทศสมัพนัธ ์ส านกังานปลดักระทรวง
มหาวิทยาลัย (2544) การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจีน 
(2550) หรือการจัดสัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการ
ภาษาไทยเขม้แข็ง (บก.3) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (2554) เป็นตน้ 

นอกจากนี ้สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ(องคก์ารมหาชน) ไดจ้ดัท ามาตรฐานสาขาวิชาชีพงาน
และล่ามแปล สาขาผูส้อนภาษาต่างประเทศ อาชีพผูส้อนภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีมาตรฐานเดียวกันดว้ย (สถาบนั
คณุวฒุิวิชาชีพ(องคก์ารมหาชน )2561, ออนไลน)์ 

จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ชาวต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมาก
ขึน้ ดงันัน้  การเรียนรูแ้นวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติจึงเป็น
เรื่องส าคัญ ที่จะช่วยใหผู้ส้อนบรรลุวัตถุประสงคใ์นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  เนื่องจากการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติ
ย่อมมีวิธีการสอนที่ แตกต่างจากการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ใหเ้ด็กไทย  
ดังนัน้ ผูส้อนควรเขา้ใจหลกัการจัดการเรียนการสอนในภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ทัง้
ดา้นแนวคิดเก่ียวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจดักิจกรรมและการใชส้ื่อประกอบการเรียนการ
สอนรวมทัง้การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัสูตร เนือ้หา วิธีสอน และ
กลวิธีสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้รียน  อันจะท าใหท้ัง้ผูส้อนและผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังที่  สมศีล ฌานวังศะ (2547,น.18-19) 
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กล่าวถึงการเรียนภาษาต่างประเทศใหป้ระสบความส าเร็จมีขั้นตอนส าคัญ 4 ขัน้ตอนสรุปไดคื้อ 
ประการที่ 1 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายใหเ้ป็นรูปธรรมจะสอน ฟัง พดู อ่าน เขียน หรือแปล  
ภายในกรอบเวลาใด โดยใหส้อดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง ประการที่2 รูจ้ักจัดเตรียมและ
แสวงหาแหล่งความรูท้ี่เอือ้ต่อการฝึกทักษะ ประการที่3 พัฒนากลยุทธ์การเรียน 10 ประการคือ 
ศึกษา ฝึกฝน สังเกต จดจ า เลียนแบบ ดัดแปลง วิเคราะห์ ค้นคว้า ใช้งาน และปรับปรุง และ 
ประการที่4 ลงมือปฏิบติั 

จะเห็นไดว้่า หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่จะ
สรา้งความส าเร็จใหผู้ส้อนไดผู้ส้อนตอ้งเริ่มจากก าหนดวัตถุประสงคข์องการเรียนอย่างชัดเจน 
รวมทัง้ผูส้อนตอ้งมีกลยุทธก์ารสอนที่จะช่วยใหผู้ ้เรียน ชาวต่างชาติไดพ้ฒันาทักษะภาษาทุกดา้น
อย่างคล่องแคล่ว ทัง้นีก้ารที่ผูส้อนจะประสบความส าเร็จตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้จ าเป็นตอ้ง
เขา้ใจแนวคิดวิธีสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม สื่อการสอน และการประเมินผล
อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หาและกลุม่ผูเ้รียนต่อไป 

บทความนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายแนวทางจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่แนวคิดเก่ียวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การใชส้ื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

แนวคิดวิธีสอนภาษาต่างประเทศมีหลายแนวคิด สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้                    
(สมุิตรา องัวฒันกลุ, 2540, น.40-119; รุง่ฤดี แผลงศร, 2561, น. 70-96) 1. วิธีสอนแบบไวยากรณ์
และแปล (The grammar–translation method หรือ Translation method) 2. วิธีสอนแบบตรง 
(The direct method) วิธีนีเ้นน้เรื่องการพดูและหา้มการแปลโดยเด็ดขาด ผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งเอา
ใจใส่กฎเกณฑข์องภาษา 3. วิธีสอนแบบฟัง–พดู (audio–lingual approach) เกิดจากแนวคิดทาง
จิตวิทยาพฤติกรรมและจิตวิทยาการเรียนรู ้รวมทัง้ แนวคิดว่าดว้ยการเรียนรูภ้าษาเชิงโครงสรา้ง
ไดร้บัการยอมรบัและผสมผสานกนัออกมาเป็นวิธีการและกระบวนการเรียนรูภ้าษา  4. วิธีสอนตาม
ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ (The cognitive code learning theory) วิธีสอนแบบนี ้อิงแนวคิดว่า
ภาษาเป็นระบบทีว่าไปตามกฎเกณฑ ์ความเขา้ใจและการแสดงออกทางภาษาขึน้ อยู่กับความ
เขา้ใจกฎเกณฑ ์5. วิธีสอนแบบเงียบ (The silent way) เป็นวิธีการเรียนรูภ้าษาที่มีแนวคิดพืน้ฐาน
ใกลเ้คียงกบัวิธีสอนแบบธรรมชาติ 6. วิธีสอนแบบการตอบสนองดว้ยท่าทาง (The total physical 
response) แนวการสอนแบบนีใ้หค้วามส าคัญต่อการฟังเพื่อความเขา้ใจ แนวความคิดเรื่องการ
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เน้นทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจได้มาจากการสังเกตการเรียนรู้ภาษาแม่   7. วิธีสอนแบบ
ธรรมชาติ (The natural method หรือ The natural approach) แนวคิดของวิธีสอนแบบธรรมชาติ
อิงแนวคิดการสอนภาษาตามแบบการรูภ้าษา (acquisition) คือกระบวนการเรียนรูภ้าษาเหมือน
เด็กพดูภาษาแม่ไดโ้ดยธรรมชาติ การสอนใชว้ิธีการพดูเป็นหลกัและผูส้อนจะเนน้เรื่องค าศพัทอ์ย่าง
มากโดยถือว่า การเรียนภาษานั้นคือการเรียนค าศัพท ์ส่วนไวยากรณ์ที่เรียนนั้นเป็นแบบให้ค า
จ ากดัความและกฎเกณฑส์ว่นเนือ้เรื่องที่เรียนมกัยึดเอาเหตกุารณ์ซึ่งเกิดขึน้ในขณะนัน้ เป็นเกณฑ์
ของเด็ก เด็กจะใชเ้วลาฟังผูค้นรอบขา้งก่อนที่จะเริ่มพดู เด็กจึงมีเวลาหาความหมายจากเสียงที่เขา
ไดย้ิน  8. วิธีสอนแบบชักชวน (suggestopedia) วิธีสอนแบบชักชวนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถใชภ้าษาสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ผูส้อนจะเป็นคนที่ผูเ้รียนไวว้างใจ การเรียนการสอนเนน้
การจัดบรรยากาศไม่ท าให้ผู ้เรียนรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล  9.วิ ธีสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
(community language learning) วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ยึดผูเ้รียนเป็น และ 10. วิธีสอน
แบบการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร (The communication approach) การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศในระยะหลังมีแนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาเปลี่ยนไปเป็นการสอนเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม เนื่องจากมีความเชื่อว่า ภาษาไม่ไดเ้ป็น
เพียงระบบไวยากรณ์เท่านั้นแต่ภาษาคือระบบการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ดังนั้น การสอน
ภาษาจึงควรสอนใหผู้เ้รียนสามารถน าภาษาไปใช้สื่อสารหรือสื่อความหมายได ้ (สุมิตรา อังวัฒ
นกลุ, 2540,น. 107) 

สรุปไดว้่า ผูส้อนจึงท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาทางภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียนแนวคิดเก่ียวกบัวิธีสอน
ภาษาต่างประเทศดังกล่าวขา้งต้นเป็นแนวคิดทีผู้สอนภาษาต่างประเทศทุกภาษาควรมีความ
เขา้ใจเป็นเบือ้งตน้เก่ียวกับขอ้ดีและขอ้จ ากัดของแต่ละแนวคิดเก่ียวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ 
เช่นเดียวกับผูส้อน ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศก็ควรมีความเขา้ใจว่า การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติย่อมไม่เหมือนการจดัการเรียนภาษาไทยใหเ้ด็กไทย 
ดงันัน้ การน าแนวคิดเก่ียวกบัวิธีสอนภาษาต่างประเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย
ส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติจึงเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหน่ึงที่จะท าให้การวางแผนการสอนประสบ
ผลส าเรจ็ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
ข้อมูลท่ัวไปของคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี   

มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีเดิมเป็นวิทยาลยัภาษาต่างประเทศตงฟางกวางสี
ซึ่งไดร้บัการอนุมัติการจัดตัง้จากรฐับาลเขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวางสีในเดือนมิถุนายนปี 
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ค.ศ.2004 ต่อมาในเดือนเมษายนปี ค.ศ.2011ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศกวางสี วิทยาลยัจดัตัง้ 11 คณะ ไดแ้ก่คณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ คณะภาษาและวฒันธรรมยุโรป- อเมริกา  คณะเศรษฐกิจและการคา้ระหว่างประเทศ   คณะ
บริหารบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะศึกษาศาสตรเ์ป็นตน้   คณะศึกษาศาสตรม์ีวิชาพิเศษ7
วิชา ไดแก่วิชาภาษาไทย ภาษาเวียดนาม  ภาษาญ่ีปุ่ น  ภาษากมัพชูา  ภาษาอินโดนีเซีย   ภาษา
ลาว ภาษาพม่า  โดยมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ  ปีละส่งนักศึกษาไปเรียนที่
ต่างประเทศจ านวนมาก 

ปรัชญา   รักษาจิตวิญญาณความเป็นชนชาติจีน  มีความเป็นสากลสู่ความเป็น
นานาชาติ 

วิสัยทัศน ์ มุ่งมั่นพฒันาอย่างสรา้งสรรคส์ูค่วามเป็นนานาชาติ 
หลักสูตรการเรียนการสอนองคณะภาษาวัฒนธรรมเอเชียและภาษาต่างประเทศ

กวางสี มีทัง้หมด170หน่วยกิต เป็นโครงการ3+1  มีวิชาหลกัๆดงันี ้ภาษาไทยพืน้ฐาน ภาษาไทย
ระดบัสงู  การพดูภาษาไทย   ทกัษะการฟังการพดู การอ่าน  การเขียงเรียงความ การแปลไทย-จีน 
การแปลดา้นการพดู  การแปลดา้นการเขียน  ภาษาจีนสมยัปัจจบุนั  

แนวทางการประกอบอาชีพ  หลงัจากเรียนจบแลว้  ไดป้ระกอบอาชีพท างานเก่ียวกบั
ที่กระทรวงต่างประเทศ  การคา้ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม  ส านักงานข่าว  การสอน  ในวงการ
ท่องเที่ยว ลา่ม บรหิารการจดัการเรียนการสอนเป็นตน้   

สรุปไดว้่า มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีเดิมเป็นวิทยาลยัภาษาต่างประเทศตง
ฟางกวางสี วิทยาลยัจดัตัง้ 11 คณะ มีโครงการนกัศึกษาแลกเปลี่ยนดว้ยค่ะ  ปีละส่งนกัศึกษาไป
เรียนที่ต่างประเทศ มีปรชัญามุ่งรกัษาจิตวิญญาณความเป็นชนชาติจีน  มีความเป็นสากลสู่ความ
เป็นนานาชาติ มีวิสยัทศันม์ุ่งมั่นพฒันาอย่างสรา้งสรรคส์ู่ความเป็นนานาชาติ และหลกัสตูรมีการ
จดัการเรียนการสอนจ านวน 170 หน่วยกิต เป็นโครงการ 3+1  และมีแนวทางการประกอบอาชีพ  
หลงัจากเรียนจบแลว้  ไดป้ระกอบอาชีพท างานเก่ียวกบัที่กระทรวงต่างประเทศ   
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษานักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  สาธารณรฐัประชาชนจีน  ผูว้ิจยัใชว้ิธี
เชิงส ารวจ (Survey Research) และด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง  
2. วิธีการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
3. การเก็บขอ้มลู 
4.  การวิเคราะหร์วบรวมขอ้มลู  
5. การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาภาษาไทยระดับปริญญาตรีละอนุปริญญาที่

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา2559คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี   รวมจ านวนทัง้สิน้ 1084 คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  
1-4 คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชยตะวันออกเฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี   
โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size)  โดยใชส้ตูรการค านวณขนาดตวัอย่างของทาโร ยา
มาเน่ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2549, น. 117;อา้งอิงจากTaro Yamane.n.d.) ที่ระดบัความคลาดเคลื่อนไม่
เกินรอ้ยละ 5ระดบั ความเชื่อมั่น95% ไดจ้ านวนนกัศกึษาเป็นกลุม่ตวัอย่างจ านวน 286 คน จากนัน้
ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยมีชั้นปีเป็นระดับตัวแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมี
นกัศกึษาแต่ละชัน้ปีเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)  ดงัแสดงในตาราง1(พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2549, 
น. 117; อา้งอิงจากTaro Yamane.n.d.) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 5 ระดับ ความ
เชื่อมั่น95% ไดจ้ านวนนกัศกึษาเป็นกลุม่ตวัอย่างจ านวน 286 คน จากนัน้ใชว้ิธีการสมุแบบแบ่งชัน้
โดยมีชั้นปีเป็นระดับตัวแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) โดยมีนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็น
หน่วยการสุม่(Sampling Unit) ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 กลุม่ตวัอย่าง 
 

ชัน้ปี ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1 298 79 
2 257 68 
3 371 98 
4 158 41 

รวม 1084 286 

 
ที่มา:  กองทะเบียนนกัศกึษา   มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้น
วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลและดา้นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูโ้ดยมีล  าดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต าราและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาเป็นค านิยามศพัทเ์ฉพาะในแต่ละดา้น 

2. สรา้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีการ
สรา้งแบบสอบถามของลิเคิรท์ (Likert 's Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารย์
ผูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลและดา้น
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 

3. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ปรุงปรุงแกไ้ขในเรื่องความครอบคลมุของเนือ้หา การใชภ้าษาและขอ้ความใหถู้กตอ้งชดัเจนในแต่
ละขอ้ค าถาม 

4. น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงที่แกไ้ขแลว้ใหผู้ท้รงคณุวฒุจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความชดัเจนของภาษาใหถู้กตอ้งและเหมาะสม
ยิ่งขึน้ จากนั้น พิจารณาความสอดคลอ้งและความครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะและคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
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5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาคณะ
คณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ชัน้ป่ีที่ 
2 ชัน้ป่ีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยหาค่า
รอ้ยละ 27 ของกลุ่มคะแนนสูงและกลุ่มคะแนนต ่า จากนัน้ใชก้ารทดสอบที (t-test ) (Ferguson. 
1981, p. 180)เพื่อคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 1.761 ขึน้ไป เอาไวเ้ป็นขอ้ค าถาม
เพื่อการวิจยั ส าหรบัขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่าเกณฑผ์ูว้ิจยัจะไดน้ ามาปรบัปรุงเนือ้หา
และส านวนภาษารว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ 

6. น าแบบสอบถามไปวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ทัง้ฉบบัโดยวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach.1984, p. 161) ได้ความเชื่อมั่น(Reliability) 
เท่ากบั 0.91 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ชั้นปี 
ภาควิชาและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน คณะ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 5ดา้นคือ
ดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการ
วดัและประเมินผลและดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูแ้บบสอบถามนีเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5ระดับตามแบบของลิเคิร ์ท (Linkert.1932, pp. 1-55) และในตอนท้ายของ
แบบสอบถามแต่ละด้านจะมีข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเต็มอย่างเสรี  อิสระ 

การใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัก าหนดค่าน า้หนกัของคะแนนดงันี ้
5 หมายถึง     ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง     ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยู่ในระดบัมาก 
3 หมายถึง     ผูต้อบเห็นดว้ยขอ้ความดงักลา่วอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง     ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยู่ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง     ผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงันี ้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสมการจดัการเรียน
การสอนดงักลา่วอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยคณะ
ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเองโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้วิ จัย ติด ต่อขอหนังสื อแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลั ย

ภาษาต่างประเทศกวางสีถึงคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี เพื่อขอความกรุณาอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีที่ 2-4 ปีการศกึษา 2562 ที่ใชใ้นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้

2. ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามใหก้ับนักศึกษาตัวเองและรบัคืนดว้ยตนเอง หรือรบัส่ง
ในทางออนไลน ์

3. ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสมถามที่ไดร้บัคืนมา และด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูต่อไป 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาโดยหา
ค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละ 
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2. การวิเคราะหข์อ้มูลตามความมุ่มหมายของการวิจัยขอ้ที่ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรียนการสอน  คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงใต้  
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี  โดยรวมและในแต่ละด้าน ได้แก่  ด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล  
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean)และค่าความเบี่ยงเป็น
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่2 เพื่อแนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสีโดยวิเคราะหเ์นือ้หา จากแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเพื่อศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยน ามาพิจารณารวบรวม  
ขอ้คิดเห็น จัดกลุ่มและแจกแจงความถ่ี   เสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงบรรยาย  และน าไปใช้
ประกอบกาอภิปรายผลการวิจยั 
 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อสรา้ง
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอน ทัง้หมด 5 ดา้น ดา้นหลกัสูตร  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ดา้น
วิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการวัดและประเมินผล ดา้นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

2. เอาแบบสอบถามไปเสนออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อดขูอ้มลูครอบคลมุ ครอบถว้นหรือไม่ 
3. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขสมบูรณเ์สนอผูเ้ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนือ้หา 
4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบหาค่าอ านาจ

จ าแนกเป็นรายขอ้ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและจัดท าเป็นแบบสอบถาม
การจดัการเรียนการสอนทัง้หมด 5 ดา้น 

5. น าแบบสอบถาม ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง 
6. รวบรวมแบบสอบถามเท่าที่ตอ้งการ วิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจยั 
7. ไดผ้ลกลบัมาจากมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีสาธารณรฐัประชาชนจีน จ าแนกเป็นชัน้ปี ภาควิชา และ
ประสบการณเ์รียนต่างประเทศเพื่อใหก้ารแปลความหมายของขอ้มูลเป็นที่เขา้ใจตรงกันผูว้ิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n  หมายถึง จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 

X̅   หมายถึง  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
S.D.  หมายถึง  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
การเสนอผลวิเคราะหข์้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเป็น 4 ตอนดงันี ้
ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ชัน้ปี ภาควิชา และประสบการณ์

เรียนที่ต่างประเทศ ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารหาค่าความถ่ี  และค่ารอ้ยละ 
ตอนที่  2 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักศึกษาที่มีต่อการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรฐัประชาชนจีนใน5ดา้น คือดา้นหลกัสูตร ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการวดัและประเมินผล
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

ตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีผูว้ิจัยวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการแจงความถ่ีและน าเสนอในเชิงบรรยาย 
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ผลวิเคราะหข์้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูกระท าตามล าดบัดงันี ้
 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและ
ค่าร้อยละ ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วย Questionnaire star ให้กลุม่ตัวอย่าง
จ านวน 297 คน ได้รับแบบสอบถามคืนสมบูรณจ์ านวน 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% 
แสดงในตารางที ่2  
 
ตาราง 2 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชัน้ป่ีที่ 1 
ชัน้ป่ีที่ 2 
ชัน้ปีที่ 3 
ชัน้ปีที่ 4 

16 
62 

135 
84 

5.39% 
20.88% 
45.45% 
28.28% 

รวม 297 100% 
ภาควิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทยระดบัปรญิญาตรี 
การใชภ้าษาไทยระดบัอนุปริญญา 

257 
40 

86.53% 
13.47% 

รวม 297 100% 
ประสบการณเ์รียนทีต่่างประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มปีะสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ 
ไม่มปีะสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ 

76 
221 

25.59% 
74.41% 

รวม 297 100% 

 
จากตารางที่  2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย

สงูสดุ จ านวน 84 คน คิดเป็นคิดเป็นรอ้ยละ 45.45  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาภาควิชา
ภาษาไทยระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 86.53 และไม่มีประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ คิด
เป็นรอ้ยละ 74.41 
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ตอนที ่2 การศึกษาความคดิเหน็ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง
3-12 
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีต่อการเรียน
การสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสีโดยรวมและเป็นรายดา้น   
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
นักศึกษา 
(n = 297) 

ระดับความคิดเหน็ 

X̅ S.D.  
1.ดา้นหลกัสตูร 3.97 0.76 มาก 
2.ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.05 0.77 มาก 
3. ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 

4.03 0.78 มาก 

4. ดา้นการวดัและประเมินผล  4.05 0.77 มาก 
5.ดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้  3.94 0.83 มาก 

รวม 4.00 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงว่าจากการวิจยัพบว่านกัศึกษาเห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนการสอน

ภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศ

กวางสีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดย ดา้นอาจารยผ์ูส้อน (X̅=4.05 S.D.= 0.77) ดา้นการวัดและ

ประเมิน (X̅=4.05 S.D.= 0.77) ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X̅= 4.03 

S.D.= 0.78)   ดา้นหลักสูตร (X̅= 3.97 S.D.= 0.76)  และดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (X̅= 3.94 
S.D.= 0.83)   
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีดา้นหลกัสตูร เป็นรายขอ้ 
 

 
ด้านหลกัสูตร 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
1จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 3.98 0.78 มาก 
2.วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขยีน การแปล 

4.16 0.71 มาก 

3.วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ 
ที่เก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาชีวติและเอือ้ต่อการน าไปประกอบอาชีพ  ล่าม ครูและอื่นๆ  

4.10 0.69 มาก 

4.โครงสรา้งของหลกัสตูรเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนัของผูเ้รียน  3.89 0.77 มาก 
5.หลกัสตูรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม   3.94 0.73 มาก 
6.หลกัสตูรมีความเป็นสากลในเชิงวชิาการและทนัสมยั  3.85 0.88 มาก 
7.คู่มือหลกัสตูรอธิบายรายละเอยีดตา่ง ๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรอยา่งชดัเจน 3.96 0.75 มาก 
8.เนือ้หาในแต่ละวชิามีความเหมาะสมกบัจ านวนหน่วยกิต 4.00 0.72 มาก 
9.เนือ้หาวิชาสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได ้ 4.03 0.73 มาก 
10. เนือ้หาสาระของวชิาในหลกัสตูรเหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
ของนกัศกึษาแต่ละระดบัชัน้ปี 

3.94 0.79 มาก 

11. เนือ้หาส่งเสรมิใหน้กัศกึษาสามารถแกไ้ขปัญหาและสามารถ 
น าไปใชใ้นชวีิตจรงิได ้ 

3.98 0.76 มาก 

12. รายวิชาในหมวดวิชามีความหลากหลาย โดยนกัศกึษาสามารถเลือกเรยีนไดต้าม
ความสนใจ 

3.81 0.89 มาก 

13.มีการจดัเนือ้หาสาระของรายวิชาเหมาะสมต่อเนื่อง และสอดคลอ้งความตอ้งการ
ของสงัคม 

3.96 0.75 มาก 

14.การจดัเนือ้หาวิชามุ่งเนน้ดา้นวฒันธรรมสงัคม เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าไปปรบั
ใชไ้ดใ้นสงัคมพหวุฒันธรรม  

3.93 0.76 มาก 

15. หลกัสตูรมีความทนัสมยัมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนพรอ้มปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงใน
สงัคม  

3.93 0.73 มาก 

รวม 3.97 0.76 มาก 
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จากตารางที่ 4 แสดงว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อการเรียนการสอน
ภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวาง
สีดา้นหลกัสตูรโดยรวมอยู่ระดบัมาก 
 
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีดา้นอาจารยผ์ูส้อน เป็นรายขอ้ 
 

 
ด้านอาจารยผู้์สอน 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
16. อาจารยผ์ูส้อนมีความรูป้ระสบการณแ์ละคณุวฒุิตามมาตรฐานหลกัสตูรก าหนด  4.14 0.76 มาก 
17.มีกระบวนการสอนท่ีส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้คิดวิเคราะห ์ คิดสรา้งสรรค์
และท างานรว่มกนั  

4.09 0.70 มาก 

18. มีการน ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรที่ส่งเสรมิการน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชใ้น
การปฏิบตัิงาน  

4.06 0.76 มาก 

19. มีคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีการสอดแทรกคณุธรรม
จรยิธรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

4.14 0.72 มาก 

20.มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิม่ขึน้  4.06 0.76 มาก 
21.มีการส่งเสรมิใหผู้เ้รียนสามารถน าความรูด้า้นกฎหมายและวิชาชีพครูล่ามไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานและพฒันาต่ออาชีพในสภาพปัจจบุนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.98 0.81 มาก 

22. มีการส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ และวิชาชีพครู ล่าม 
ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

4.04 0.77 มาก 

23.มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถ เหมาะสมกบัแต่ละรายวิชาใน
หลกัสตูร  

4.02 0.81 มาก 

24.มีอาจารยท์ี่ปรกึษาจ านวนเพยีงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 4.00 0.80 มาก 
มีการจดัอาจารยท์ี่ปรกึษาใหค้  าแนะน าดา้นการเรียนและกิจกรรม และมีการก าหนด
ช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาที่เหมาะสม 

3.90 0.92 มาก 

26.มีการเอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถามและรบัฟังความคิดเห็น
ของผูเ้รียน 

4.03 0.82 มาก 

27. มีการจดัการสอบประมวลความรูใ้นวิชาชีครู ล่ามในช่วงเวลาที่เหมาะสม   4.03 0.78 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

 
ด้านอาจารยผู้์สอน 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
28. มีการเตรยีมการสอนและมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวชิาภาคปฏิบตัิ 4.05 0.73 มาก 
29.มีความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติที่ดตี่อการปฏิบตัหินา้ที่การสอน  4.11 0.74 มาก 
30. สามารถปรบัตวัตามสถานการณ ์เช่น เมื่อเกดิโรคระบาดรา้ยแรงโควิด19 
สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและสอนออนไลนอ์ย่างเหมาะสม 

4.16 0.73 มาก 

รวม 4.05 0.77 มาก 

 
จากตารางที่ 5 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น

ของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ดา้นอาจารยผ์ูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

 
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็น
รายขอ้ 
 

 
ด้านวิธกีารสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

31.มีการชีแ้จงจดุมุ่งหมายการเรียนการสอนของแต่ละวิชาอย่างชดัเจน 4.01 0.80 มาก 

32.มีการเลือกใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

4.07 0.76 มาก 

33.มีการจดักิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที่เพื่อเปิดประสบการณก์าร
เรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน 

3.99 0.78 มาก 

34.มีการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาใหเ้กิดแนวคิดเชิงวิเคราะห ์ 
สงัเคราะห ์ และความคิดสรา้งสรรค ์

4.06 0.78 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

 
ด้านวิธกีารสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

35. มีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัศกึษาเป็นส าคญั  4.03 0.81 มาก 

36. มีการสรุปผลการเรียนรูใ้หน้กัศึกษาทราบ เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอน
ทกุภาคการศึกษา 

4.00 0.82 มาก 

37. มีการใชเ้ทคนิคการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตอบค าถามดว้ยตนเองใน
ระหว่างการเรียนการสอน 

4.04 0.73 มาก 

38. มีการจดักิจกรรมเสรมิที่เสรมิใหน้กัศึกษาแสดงผลการเรียนรูข้องตน 4.03 0.74 มาก 

39. มีการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น งานนิทรรศการ งานเทศกาลต่าง ๆ  
และเขา้รว่มการแข่งขนัการประกวดภาษาไทยระดบัอดุมศกึษา  

4.07 0.77 มาก 

40. มีการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการสื่อสารกบัเจา้ของภาษา
โดยตรงเพื่อสรา้งความเชี่ยวชาญดา้นภาษา 

4.00 0.77 มาก 

41.มีการสอนโดยใชม้ัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน โดยใหดู้หนัง 
รอ้งเพลง เพื่อใหผู้เ้รียนมีสทุรียภาพ 

4.09 0.76 มาก 

42.มีการสรา้งนวตักรรมการสอน เช่น วีดิทศัน ์ เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดความรู้
ใหม่ที่เชื่อมโยงกบับทเรียนไดอ้ย่างดี 

4.08 0.74 มาก 

43. มีการจดัเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูก้บัอาจารยเ์จา้ของภาษา  4.01 0.82 มาก 

44.มีการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และวิจารณอ์ย่างมี
เหตผุล 

4.00 0.80 มาก 

45. มีการใชร้ะบบและวิธีการสอนรูปแบบใหม่เพื่อการเรียนการสอน
ออนไลนใ์นช่วงสถานณก์ารโรคระบาด  โดยการใชแ้พลตฟอรม์ที่
หลากหลาย เช่น Zoom Blackboard Google Meeting 

4.04 0.79 มาก 

รวม 4.03 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 6 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีด้านวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของคณะภาษาและ
วฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ดา้นการวดัและ
ประเมินผล เป็นรายขอ้ 
 

 
ด้านการวดัและประเมินผล 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

46. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาได้
ภายในระยะเวลา 4 ปี 

4.04 0.82 มาก 

มีการก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่นอ้ยกว่า145หน่วยกิต 
และไม่เกิน 170 หน่วยกิต 

4.06 0.78 มาก 

48. มีการใชว้ิธีประเมินความสามารถในการเรียนรูข้องนกัศกึษา 4.04 0.78 มาก 

49.มีการก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนที่มีความชดัเจน และมีวิธีการวดัและ
ประเมินผลตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

4.05 0.75 มาก 

50. มีการวดัและประเมินผลดา้นความยุติธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 4.08 0.76 มาก 

51. มีการวดัพฒันาการและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนกัศกึษา
ระหว่างเรียน 

4.06 0.76 มาก 

52. มีการวดัและประเมินผลทางการเรียนรูท้ี่หลากหลายรูปแบบในการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน เช่น การแปล และการเรียงความ  

4.10 0.76 มาก 

53.การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งและคลอบคลมุกบั
เนือ้หาวิชาที่เรียน 

4.04 0.76 มาก 

54. มีการประเมินผลการเรียนรูจ้ากการปฏิบติังานในรายวิชา เช่น การท า
รายงาน การน าเสนอรายงาน   

4.07 0.79 มาก 

55. การวดัผลแต่ละรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาที่เรียน 
และสามารถตรวจสอบได ้

4.05 0.75 มาก 

56. มีการประเมินการใชเ้ครื่องมือการวดัและประเมินผลที่สอดคลอ้งกบั
วิธีการวดัและประเมินผลในแต่ละแผนกการจดัการเรียนรู ้

4.02 0.73 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

 
ด้านการวดัและประเมินผล 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

57. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการวดัผลและประเมินผลการศกึษาและการ
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน  

4.01 0.77 มาก 

58. มีการใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้อง
หลกัสตูรที่หลากหลายและเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

4.03 0.76 มาก 

59. อาจารยไ์ดน้ าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมา
วิเคราะห ์เพื่อปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

4.00 0.80 มาก 

60.อาจารยม์ีวิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจรงิและการใชผ้ล
การประเมินไปพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.06 0.77 มาก 

 
จากตารางที่ 7 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น

ของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ดา้นการวดัและประเมินผล  อยู่ในระดบั
มาก 
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ เป็นรายขอ้ 
 

 
ด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

61.มีต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสารอา้งอิงแต่ละ
รายวิชาอย่างเพียงพอในแต่ละรายวิชา 

3.85 0.96 มาก 

62.มีอปุกรณ ์สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียน 
การสอนอย่างเพียงพอ 

3.98 0.85 มาก 

63. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนที่ 
เหมาะสม เพียงพอกบัรายวิชา  และมีการใชจ้รงิ 

3.96 0.82 มาก 

64. มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์(PC)  
ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอรอ์ย่างเพียงพอ 

3.96 0.84 มาก 

65. มีระบบเครือข่าย Internet ที่ทนัสมยัและรวดเรว็ 3.86 0.94 มาก 

66. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต 
ซึ่งเปิดใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

3.99 0.82 มาก 

67.มีการจดับรรยากาศการเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียน แสงสว่างในหอ้งเรียน 
และสื่อการสอนที่เหมาะสม 

3.99 0.78 มาก 

68.มีวารสารและนิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชา ภาษา ในหอ้งสมดุที่
ทนัสมยัและเพียงพอ 

3.94 0.79 มาก 

69..มีการจดัสถานที่อ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น หอ้งอาหาร หอ้งสขุา 
มมุพกัผ่อน และสนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

3.95 0.84 มาก 

70. มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัอย่างเหมาะสม 3.92 0.85 มาก 

71. มีระบบการดแูลอาคารสถานที่ของสถาบนั  
คณะ และหลกัสตูรที่มีความปลอดภยั 

3.93 0.68 มาก 

72.มีการวางระบบขนาดหอ้งเรียนที่ความเหมาะสม 
กบัจ านวนนกัศกึษา 

3.95 0.82 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

 
ด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

นักศึกษา 
(n= 297) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 

73.มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูส้  าหรบันิสิต 
ต่างชาติเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั 

3.91 0.84 มาก 

74.มีการจดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อนกัศึกษาทุกกลุม่ 
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

3.93 0.81 มาก 

75.มีกระบวนการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้สนอ และประเมินการจดัสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  

3.94 0.85 มาก 

รวม 3.94 0.83 มาก 

 
จากตารางที่ 8 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น

ของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ อยู่ในระดบั
มาก 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  จ าแนกตามภาควิชา 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

ภาควิชา 
อนุปริญญา 

(n= 40) 
ปริญญาตรี 

(n=257) 

X̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ดา้นหลกัสตูร 3.89 0.96 มาก 3.98 0.73 มาก 
2.ดา้นอาจารยผ์ูส้อน   4.02 1.00 มาก 4.06 0.73 มาก 
3.ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.99 1.02 มาก 4.04 0.73 มาก 

4.ดา้นการวดัและประเมินผล  3.95 0.95 มาก 4.04 0.77 มาก 
5.ดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้  3.92 0.98 มาก 3.94 0.82 มาก 

รวม 3.95 0.98 มาก 4.01 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ 9 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น

ของของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตม้หาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี ทั้งอนุปริญญาและปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก   แต่ระดบัปรญิญาตรีมีค่าสงูกว่า 
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  จ าแนกเป็นชัน้ปี 
 

การเรียนการสอนภาษาไทย 

ชัน้ปี 
ป่ีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

X̅ S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

1.ดา้นหลกัสตูร 4.45 0.74 มาก 3.97 0.77 มาก 3.91 0.65 มาก 3.95 0.89 มาก 
2.ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 4.44 0.74 มาก 4.03 0.80 มาก 4.03 0.68 มาก 4.03 0.86 มาก 
3.ดา้นวิธีการสอนและการจดั
กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

4.45 0.79 มาก 3.96 0.84 มาก 4.02 0.66 มาก 4.04 0.87 มาก 

4.ดา้นการวดัและประเมินผล 4.42 0.78 มาก 4.02 0.87 มาก 4.02 0.65 มาก 4.04 0.83 มาก 
5.สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 4.27 1.09 มาก 3.93 0.84 มาก 3.91 0.73 มาก 3.92 0.93 มาก 

รวม 4.41 0.83 มาก 3.98 0.82 มาก 3.98 0.67 มาก 4.00 0.88 มาก 

 
จากตารางที่ 10 แสดงว่า นกัศึกษาชัน้ปีที่1 เห็นดว้ยกบัการเรียนการสอนภาษาไทยของ

คณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการวดัและประเมินผล และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ 

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 เห็นดว้ยกบัการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวฒันธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ตามล าดบัคือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ดา้นการวดัและประเมินผล  ดา้นหลกัสตูร ดา้นวิธีการสอนและ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอน   ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 เห็นดว้ยกบัการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวฒันธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ตามล าดบัคือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นหลกัสตูร  และดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้    

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 เห็นดว้ยกบัการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและวฒันธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ตามล าดับคือ ดา้นการวัดและประเมินผล ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ดา้นหลกัสตูร  และดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

 
ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของนกัศึกษาต่อการ
เรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสี จ าแนกตามประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศ 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

ประสบการณเ์รียนทีต่่างประเทศ 
มีประสบการณ ์

(n= 76) 
ไม่มีประสบการณ ์

(n=221) 

X̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ดา้นหลกัสตูร 3.94 0.88 มาก 3.97 0.72 มาก 
2.ดา้นอาจารยผ์ูส้อน   4.07 0.85 มาก 4.05 0.74 มาก 
3.ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 

4.06 0.88 มาก 4.02 0.74 มาก 

4.ดา้นการวดัและประเมนิผล  4.08 0.81 มาก 4.04 0.75 มาก 
5.ดา้นสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้  3.86 0.89 มาก 3.92 0.75 มาก 

รวม 4.00 0.86 มาก 4.00 0.75 มาก 

 
จากตารางที่  11 แสดงว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

คิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  อยู่ในระดบัมาก 
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ตอนที ่3 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยความคิดเหน็ของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี   

จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี พบว่า 

1. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  

1.1 ไม่มีปัญหา  นอกเหนือจากบางวิชาจดัหนาแน่นเกินไป 
1.1.1 ต าราแบบเรียนขัน้พืน้ฐานลา่สมยั ไม่เหมาะสมกบัโลกในยคุนี ้
1.1.2 ขาดบางวิชา เช่นวิชาวรรณคดีไทย  
1.1.3 โครงการ 3+1ควรสง่นกัศกึษาปีที่ 3 ไปเรียนที่ประเทศไทย 
1.1.4 จ านวนบคุคลกรสายการสอนไม่พอ ไม่สามารถดแูลนกัศกึษาย่างดี 

1.2 พืน้ฐาน หรือความสามารถในการเรียนรู ้ ของนกัศกึษาแต่ละคนไม่เหมือนกนั  
1.3 ดา้นหลักสูตรควรจะปรับปรุงยังไง จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหาทางออก ความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจ บริษัทและองคก์รต่างๆที่
เ ก่ียวข้องวิสาหกิจเพื่อสังคมรวบรวมความคิดเห็นของเครือข่ายจะร่วมมือสร้างบัณฑิตที่มี
ความสามารถรอบดา้น มีศักยภาพผสมผสานที่สนองความตอ้งการของสังคม ในเมื่อนักศึกษา
เรียนจบไปแลว้หางานยาก ครูขาดประสบการณใ์นดา้นปฏิบติังานจริงในวิสาหกิจ มีความรูอ้ย่าง
เดียวคงไม่พอที่จะถ่ายทอด บรูณการ ที่ส  าคญัตอ้งมีเวทีใหผู้ส้อนอบรม ยกระดบัใหม้ีประสบการณ์
ปฏิบติังานจริง เนื่องในสถานการณ์โควิด ควรจะปรบัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งเช่นอีคอมเมิรซ์ขา้ม
พรมแดน พิธีกรรายการวิทย ุ ภาษาจีนส าหรบัคนต่างชาติ  เป็นตน้  

1.4 คณะอาจารยแ์ละผูส้อนควรมีความสามารถมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออก
เสียงส าเนียงและความรูท้างดา้นภาษา วิชาการเรียนการสอนควรเนน้ไปทางดา้นการใชก้ับการชี
วิดประจ าวนั และการท างาน  

2. ปัจจัยที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตม้หาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีและอุดมศึกษาทั้งในประเทศจีนและ
ประเทศไทย ประสบความส าเรจ็ หรือไม่ส  าเรจ็ 
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2.1. ดา้นหลักสูตร จัดเป็นระบบตามความตอ้งการของผูเ้รียนและค านวณถึง
ช่วงเวลาในการท าการบ้านของนักศึกษาบางวิชามีเนือ้หาที่ยากและต้องใช้เวลาเรียนมากขึน้
ตรงกนัขา้มบางวิชาอาจเรียนไดง้่ายโดยใชเ้วลาเรียนสัน้กว่า 

2.2 หลักสูตรควรตามความต้องการของนักศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความตอ้งการของตลาด 

2.3 หลกัสตูรประสบความส าเร็จเนื่องจากนกัศึกษามีความสามรถในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนมากยิ่งขึน้ ทั้งนีห้ลักสูตรมหาวิทยาลัยจีนอาจตอ้งเพิ่มวิชาวรรณคดีและ
วรรณกรรม วิเคราะหว์รรณคดี และวรรณกรรม เพิ่มความเพลิดเพลินการเรียนรู ้และถ่ายทอด
ความรูส้กึนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสงัคมในอดีต และความงดงามของ
ภาษา 

2.4 หลักสูตรที่ดีตอ้งทันสมัย สอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม มีจุดแข็ง
หลักสูตรที่แข็งแรงจะตอ้งปรบัปรุงตามสภาพโลกปัจจุบัน เช่น อีคอมเมิรซ์ขา้มพรมแดน พิธีกร
รายการวิทย ุ ภาษาจีนส าหรบัคนต่างชาติเป็นตน้ 

2.5 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัการใชง้านหรือใชไ้ปในการท างานไม่พอ  
 

ปัจจัยด้านอาจารยผ์ู้สอน 
2.2.1 อาจารยผ์ูส้อนควรเขา้ใจเนือ้หาสาระในการสอนเป็นอย่างดีและเขา้ใจความ

แตกต่างในการเรียนของนกัศกึษาทกุคน แผนการสอนควรจดัตามความสามารถของนกัศกึษา 
2.2.2 อาจารยท์ี่จัดการเรียนการสอนควรเป็นอาจารยท์ี่มีประสบการณ์ในการสอน

ภาษาไทยและมีความรูใ้นดา้นวฒันธรรมไทย 
2.2.3 อาจารยผ์ูส้อนมีประสบการณ ์มีการเรียนการสอนที่ดี มีความใสใ่จนกัศกึษา มี

ทักษะในการพูดโนม้นา้วเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหก้ับนักศึกษาใหน้ักนักศึกษามีความกระตือรือรน้ที่
อยากจะเรียน อยากเขา้รว่มกิจกรรม 

2.2.4 ผูส้อนมีประสบการณ์ท างานที่นอกมหาวิทยาลัย เช่นบริษัทการแปลปริษัท
น าเขา้ส่งออก องคก์รต่างที่เก่ียวขอ้งจะไดม้ีประสบการณโ์ดยตรงถึงจะรูจ้ริงว่าความตอ้งการของ
สงัคมเป็นอย่างไร หรือด ารงต าแหน่งที่วิสาหกิจสรา้งเครือข่ายเป็นตน้ 

2.2.5 ส  าเรจ็ มีอาจารยต่์างชาติสอน นกัศกึษาจะเก่งการพดู มีอาจารยท์ี่มีความรูแ้ละ
ความรบัผิดชอบ มากพอ ท าใหน้กัศกึษามีพืน้ฐานที่หนาแน่น 
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ปัจจัยด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3.1 การเลือกและน าเสนอเกมผูส้อนตอ้งสรา้งขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

เนื ้อหาสาระของการสอนถ้าน าเกมของผู้อ่ืนที่สร้างต้องน ามาปรับดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคซ์ึ่งเกมการศกึษา 

2.2.3.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกและมี
สว่นรว่มในการเรียนการสอน  

2.2.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้
ช่วยขยายความรูแ้ละประสบการณ์ของเด็กใหก้วา้งขึน้ .และ ช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 

2.2.3.3 มีรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย  แต่อาจจะตอ้งการ
เพิ่มกิจกรรมการเรียนการแต่งชุดกาย การท าอาหารไทย หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

2.2.3.4 ปัจจัยดา้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอ่านหนังสือแต่เชา้ สรา้ง
ความสามารถในการอ่าน พิธีกรวิทยสุปัดาหส์ไตสป์ระเพณีขนบธรรมเนียม เอเชียงตะวนัออกเฉียง
ใต ้คดัไทยการรอ้งเพลง เช่น งานนิทรรศการ งานเทศกาลต่างๆ เช่นวนัลอยกระทงวนัสงกรานตเ์ป็น
ต้น และจัดเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาษาไทยระดับอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนระหว่าง
นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาจีน 

2.2.3.5 ส  าเร็จประสบความส าเร็จ มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายใหน้ักศึกษาเขา้ร่วม 
ไดท้ัง้ความรู ้และความสขุ 

 

ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล 
2.4.1 การวดัและประเมินผลตอ้งมีหลายมาตรฐานโดยเนน้การพัฒนารอบดา้นของ

นกัศกึษา 
2.4.2 ควรหาวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4.3 ปัจจยัดา้นการวดัและประเมินผล   ดา้นการวดัและประเมินผลมีความส าเร็จใน

ระดบัหน่ึง ผูส้อนหรือผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยัสามารถทราบถึงระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษา 
ทัง้นีอ้าจจะตอ้งเพิ่มการวัดและการประเมินผลแบบสมัภาษณเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างละเอียด และ
เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
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2.4.4 ส  าหรบัการประเมินนัน้ มีผูด้แูลอาจารยผ์ูส้อนโดยเฉพาะผูส้อนแต่ละคนก ากบั
ดแูลซงึกนัและกนั ใหค้ะแนนกนัมีตารางก ากบักนัและรายงานเป็นตามฤดกูาส าหรบันกัเรียนมีสอบ
และคะแนนปกติ และมีใบประเมินผูส้อนดว้ย 

2.4.5 ส  าเรจ็ หางานง่าย เป็นก าลงัผลิตใหก้บัจีนไทยทัง้สองประเทศ 
 

ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.5.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรูต้อ้งสอดคลอ้งตามเปา้หมายของการเรียน 
2.5.2 ปัจจัยดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรูค้วามพรอ้มดา้นอุปกรณ ์และ ความพรอ้ม

ดา้นเทคโนโลยี เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งท าวิจยั อปุกรณก์ารเรียนการสอน หอ้งสมดุ การ
บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์Wifi และอื่นๆ 

2.5.3 มีความเพียงพอและครบถว้น 
2.5.4 อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมให้บริการ การจัดการเรียนการสอน  เช่น

คอมพิวเตอร ์หอ้งเรียนมลัติมีเดีย หอ้งแปลพรอ้มกนั (Simultaneous Translations Room) หอ้งพกั 
สนามกีฬา หอสมดุ หอ้งอาหารเป็นตน้ อ านวยความสะดวกใหน้กัศกึษา 

2.5.5 ส าเรจ็ ทางมหาวิทยาลยัไดเ้ห็นคณะนีเ้ป็นอย่างพิเศษ ผูบ้รหิารไดอ้  านวยความ
สะดวกหลายอย่าง ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกบัภาษา 

3.การศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีและอุดมศึกษาของทัง้ประเทศจีนและประเทศไทย
ประกอบดว้ย 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1)ดา้นหลกัสตูร 2)ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  3)ดา้นจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 4)ดา้นการวัดและประเมินผล 5)ดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ในมุมมองของท่านคิดว่าการ
จดัการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบันกัศึกษาอดุมศึกษาของทัง้ประเทศจีนและประเทศไทยทีดี
ควรด าเนินการอยา่งไรและควรไดร้บัการพฒันาดา้นไหนบา้งเป็นพิเศษ   

3.1 ตอ้งเนน้การพฒันารอบดา้นของนกัศึกษา ดา้นหลกัสตูรจดัเป็นระบบตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

3.2 ส าหรบัการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีควร
เนน้ดา้นหลกัสตูร ควรปรบัปรุงหลกัสตูรตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

3.3 การสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการการสอนโดยใชเ้พลง เกม นิทาน การสอนโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะ การสอนโดยมุ่งเนน้กระบวนการผลิตภาษา เนน้การบรูณาการ โดยสว่นมากสอน
การอ่าน การเขียน ดว้ยวิธีอ่านแบบแจกลกูสะกดค า 
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3.4 ดา้นหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรไดร้บัการพัฒนาเป็น
พิเศษจดัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม จดักิจกรรมที่ไดป้ระโยชนแ์ก่นกัศกึษา 

3.5 ผมเลือกดา้นหลกัสูตร ถา้ไดเ้รียนสิ่งจะใชใ้นอนาคตการท างาน งานจะหาง่าย
และไดง้านที่ดี ภาษาถือว่าเป็นความสารถพืน้ฐานอย่างหนึ่ง นอกจากภาษาแลว้ยังจะตอ้งเพิ่ม
ความสามารถอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ดา้นบรหิาร การบญัชี ท่องเที่ยว 

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
ส าหรบันกัศึกษาอดุมศกึษาของทัง้ประเทศจีนและประเทศไทย 

4.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบันักศึกษาอุดมศึกษาของประเทศจีน
และประเทศไทยสามารถเรียนรูจ้ากจุดแข็งของกันและกัน เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนและ
วฒันธรรมไทยของนกัศกึษา ผสมผสานการเรียนรูแ้ละฝึกฝน  

4.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบันักศึกษาอุดมศึกษาของประเทศจีน
ควรเนน้การออกเสียงไทย และการเรียนการสอนภาษาไทยที่ใชไ้ดจ้รงิๆในสงัคมไทย 

4.3 การจดักิจกรรม อาทิเช่น การโตว้าทีแบบภาษาไทย และเพิ่มวิชาที่นกัศึกษาไทย-
จีนสามารถเรียนรว่มกนัได ้

4.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ประโยชนข์องการเรียนภาษาไทย  มีหอ้งเรียนทดลองเช่น 
วิชาภาษาไทย+กฎหมาย ถา้ไดผ้ลรบัดี จะเผยแพรก่ระจาย 

4.5 วิชาทางเลือกจะเพิ่มการเรียนทางดา้นบรหิารและการบญัชีพืน้ฐาน 
นอกจากนี ้ จากการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 

ปลายปิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศ กวางสี ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีและน าเสนอ
ในเชิงบรรยาย ดงัแสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12 สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปรายปิดเก่ียวกบั 
การเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศ กวางสี   
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเดิม ความถ่ีของค าตอบ 

1. งานวิจยัเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะส าหรบัการสอนในประเทศไทยเป็นตวัอย่างที่ส  าคญัอย่างยิ่ง 
ในการท าความเขา้ใจการพฒันาการสอนภาษาจีน 
2. การเผยแพรก่ารพฒันาการสอนภาษาจีน และส าหรบัการสอนภาษาจีนในประเทศอ่ืนๆ  
ในโลก ควรมีช่องทางการสื่อสารและการเขา้ถึงที่หลากหลายชดัเจน           
3. ควรมุ่งเนน้การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบติั 

 
จากตารางที่  12 แสดงว่า นักศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอและเพิ่มเดิมจาก

แบบสอบถามออนไลนแ์สดงใหเ้ห็นว่า งานวิจัยเก่ียวกับขอ้เสนอแนะส าหรบัการสอนในประเทศ
ไทยเป็นตัวอย่างที่ส  าคัญอย่างยิ่งในการท าความเขา้ใจการพัฒนาการสอนภาษาจีนในประเทศ
ไทย เผยแพร่การพฒันาการสอน ภาษาจีน และส าหรบัการสอนภาษาจีนใน ประเทศอ่ืนๆ ในโลก  
รวมถึง ควรมุ่งเนน้การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบติั  
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บทที ่5 
อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรม 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีใน5ดา้น คือดา้นหลกัสูตร ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   ดา้นการวดัและประเมินผล  
และดา้นสื่อสนบัสนนุการเรียนรู ้ 

2. เพื่อศกึษาแนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยความคิดเห็นของนกัศึกษา
ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้หาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี   
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลงัศึกษาในปี
การศึกษาปี 2559 อยู่ชัน้ปีที่ 1-4 คณะภาษาและวฒันธรรมเอเชยตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสีรวมจ านวนทัง้หมด 297 คน  ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการเก็บขอ้มลูตามจ านวน
กลุม่ตวัอย่างไดร้บัแบบสอบถามที่มีความสมบรูณคื์นมา 297 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 100 % 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชยตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศกวางสี ใน 5 ดา้น  คือดา้นดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอน
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลและดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้  
ทัง้หมด 75 ขอ้ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิรท์ 
(Likert Rating Scale)และในตอนทา้ยของแบบสอบถามแต่ละดา้นเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไดอ้ย่างเสรีโดยแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่น(Reliability)  ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0 .91 
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การวิเคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะหข์อมลูผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาโดยหา
ค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละ  

2. การวิเคราะหข์อ้มลูตามความมุ่มหมายของการวิจยัขอ้ที่ เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงใต้  
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี  โดยรวมและในแต่ละด้าน ได้แก่  ด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน  ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล  
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean)และค่าความเบี่ยงเป็น
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูตามความมุ่มหมายของการวิจยัขอ้ที่ 2 เพื่อศกึษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงใต้  
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี  โดยรวมและในแต่ละด้าน ได้แก่  ด้านหลักสูตร ด้าน
อาจารยผ์ูส้อน  ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล  
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)และค่าความเบี่ยงเป็น
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่2 เพื่อแนวทางพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสีโดยวิเคราะหเ์นือ้หา จากแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเพื่อศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยน ามาพิจารณารวบรวม  
ขอ้คิดเห็น จัดกลุ่มและแจกแจงความถ่ี   เสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงบรรยาย  และน าไปใช้
ประกอบกาอภิปรายผลการวิจยั 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและ
วฒันธรรมตะวันออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสีโดยรวมและในแต่ละดา้นอยู่
ในระดบัมาก 

2.นกัศกึษาที่ศกึษาอยู่ในชัน้ปีต่างกนัมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
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3.นกัศกึษา ภาควิชาต่างกนั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
4.นกัศกึษามีประสบการณเ์รียนที่ต่างประเทศมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
การจดัการเรียนการสอนที่ดี จะมีดา้นหลกัสตูร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ควรจะครบหา้ดา้น แต่
จากการสัมภาษณ์ส่วนมากเน้นด้านหลักสูตรมากที่สุด  เพระว่าหลักสูตรที่ดีเป็ นแนวทางสู่
ความส าเร็จ เป็นเส้นทางชี ้ให้เห็นเราจะเรียนอะไร เรียนยังไง  เรียนแล้วจะได้ผลอะไร  เป็น
เปา้หมายที่เราจะศกึษา  ควรจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม  สงัคมตอ้งการอะไร   เราจะ
ผลิตบณัฑิตอะไร รบัใชส้งัคม       

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบสรา้ง เสริม สะสมประสบการณ์ภาษา  เป็น 
รูปแบบที่พฒันาขึน้ส าหรบันกัเรียนที่เริ่มเรียนภาษาไทยในโรงเรียนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
ใชว้รรณกรรมเป็นสื่อการอ่านและใชรู้ปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผสมผสานแนวการสอน 
ภาษาไทยแบบแจกรูปผสมค า และการสอนภาษาแบบองคร์วม (whole language approachซึ่ง
เป็นการสอนภาษาไทยแบบบรูณาการทัง้การฟังพดูอ่านและเขียนการแปลในบริบทที่มีความหมาย 
และอย่างค่อย เป็นค่อยไป     

หลกัสตูรควรเพิ่มวิชาเลือกที่ประยุกตใ์ชใ้นการท างานเช่น  การท าบญัชี  การคา้ระหว่าง
ประเทศ การเที่ยวเที่ยว  อีคอมเมิรซ์ขา้มพรมแดน   ภาษาแค่เป็นเครื่องมือสื่อสาร วิชาอ่ืนๆที่ตาม
สถานการณจ์ะควรปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจบุนั  

วิธีการสอน การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ส าหรบัชาวต่างชาติที่เน้นการเรียนรู้ตาม
สภาพจรงิ   

ส าหรบัการจดักิจกรรม  กิจกรรมอ่านหนงัสือแต่เชา้ สรา้งความสามารถในการอ่าน พิธีกร
วิทยุสปัดาหส์ไตสป์ระเพณีขนบธรรมเนียม เอเชียงตะวันออกเฉียงใต ้คัดไทยการรอ้งเพลง เช่น 
งานนิทรรศการ งานเทศกาลต่างๆ เช่นวันลอยกระทงวันสงกรานตเ์ป็นต้น และจัดเขา้ร่วมการ
แข่งขนัการประกวดภาษาไทยระดบัอดุมศกึษา แลกเปลี่ยนระหว่างนกัศกึษาไทยและนกัศึกษาจีน 

 ด้านการวัดและประเมินผลมีความส าเร็จในระดับหนึ่ง ผู้สอนหรือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยัสามารถทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา ทัง้นีอ้าจจะตอ้งเพิ่มการวัดและ
การประเมินผลแบบสมัภาษณเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างละเอียด และเป็นแนวทางในการบรหิารจัดการ
หลกัสตูร 
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ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ความพร้อมด้านอุปกรณ์ และ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งท าวิจัย อุปกรณก์ารเรียนการสอน หอ้งสมุด การ
บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์Wifi และอื่นๆ 

 
การอภปิรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะภาษาและ
วฒันธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  โดยรวมและรายดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นหลักสูตร ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดา้นการวัดและประเมินผล ดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้พบว่านักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการ
สอนภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

1. นักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการสอนดา้นหลกัสูตร อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการฟัง การพดู การอ่าน และการ
เขียน การแปล และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการที่เก่ียวขอ้ง
เพื่อการพัฒนาชีวิตและเอือ้ต่อการน าไปประกอบอาชีพ   ล่าม ครูและอ่ืนๆ ดังที่ พิสิฐ เมธาภัทร 
และธีระพล เมธีกุล  (2553, น. 92-93) ได้กล่าวถึงหลักสูตรเป็น การศึกษาจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ความเขา้ใจในจุดประสงคร์ายวิชา ตลอดจนการเลือกเนือ้หาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถิ่น ซึ่งสอดคลอ้งกับสุมิตร คุณานุกร (2553, น. 130-132)กล่าวถึงหลกัสูตรว่า เป็นความมุ่ง
หมาย เนือ้หา วิชาที่สอน กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ การประเมินไวอ้ย่างกวา้งๆมี
ลักษณะยืดหยุ่นได ้เพื่อความสะดวกแก่การน าไปปรบัปรุงใชใ้หเ้ขา้กับทอ้งถิ่นหรือสถานศึกษา  
และ อรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง (2550, น. 186)  ไดก้ล่าวว่าหลกัสูตร หลกัสูตร คือ เนือ้หาการเรียนการ
สอน มวลประสบการณท์ี่จะใหแ้ก่ผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางที่จะท าใหผู้เ้รียนบรรลุ
จดุมุ่งหมาย และรายละเอียดของลกัษณะรายวิชาที่ประกอบดว้ยเนือ้หาการเรียนการสอน  

2. นักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการสอนดา้นอาจารยผ์ูส้อนอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ อาจารยผ์ูส้อนเป็นมีความรูป้ระสบการณแ์ละคุณวุฒิตามมาตรฐานหลกัสูตรก าหนด 
และอาจารยเ์ป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่  มิเคลิช (ทัศนีย์ ตรีธาร. 2544, น. 21; อ้างอิงจาก 
Michalish. 1979, pp. 18-19)  ไดก้ลา่วว่าผูส้อนที่ท าการสอนทัง้ในดา้นการศึกษาและวิชาชีพตอ้ง
มีความรูใ้นจดุมุ่งหมายของการสอนที่ชดัเจน รูค้วามตอ้งการ ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน
ทัง้ในลกัษณะเป็นกลุ่ม และ เป็นรายบุคคล รูจ้กัสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทัง้ในลกัษณะเป็น
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กลุ่มและเป็นรายบุคคล รูจ้กัชุมชน รูเ้ก่ียวกบัการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดผล
สมัฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย รูเ้ทคนิคการสรา้งเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน รู ้
หลกัการใชว้สัดแุละอปุกรณต่์างๆ ประกอบการสอน รูก้ารประเมินผล และศกึษาและเอาใจใส่ที่จะ
รักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับบิดเดิล (ทัศนีย์ ตรีธาร. 2544, น. 21; 
อ้างอิงจาก Biddle. 1976, pp. 346-347) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้สอนว่าควรมีอยู่ด้วยกัน  3 
ประการ คือ ดา้นพฤติกรรมของผูส้อน อาจสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมต่างๆ ของผูส้อนโดยตรง เช่น 
ยอมรบัความคิดเห็นของผูเ้รียน ยกย่องชมเชยผูเ้รียน ชอบถามปัญหาผู้เรียน แนะแนวทางแก่
ผู้เรียน วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของผู้เรียน  ด้านกิริยามารยาท คือ มีความสามารถในการ
ควบคมุอารมณ ์และความประพฤติมีความส ารวม และดา้นพฤติกรรมการสอนของผูส้อนในขณะ
ท าการสอนในชัน้ อีกทัง้ สุวัฒน ์มุทธเมธา (2551, น. 140-143) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูส้อนที่
ส  าคัญ ไดแ้ก่ เป็นผูจ้ัดการ (Manager of The Learning Environment) ผูส้อนตอ้งด าเนินการจัด
สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู  ้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู  ้ซึ่งตอ้งอาศัยการจัดและการวางแผน
เพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องการ เป็นผู้อ  านวยความสะดวก  (Facilitator of Individual Development) 
ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนแต่ละคนเรียนรูต้ามที่ผูเ้รียนตอ้งการ  ผูส้อนจึงตอ้งรูค้วามแตกต่างระหว่าง
บคุคลและปรบัวิธีเรียน วิธีสอนใหห้ลากหลาย และเป็นสื่อกลาง (Mediator of Human Relations) 
ผูส้อนมีหนา้ที่สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี ทัง้ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกับ
กลุม่ผูเ้รียน สรา้งความสมัพนัธเ์ชิงบวก ใหก้ารยอมรบัและความอบอุ่นแก่ผูเ้รียน 

3. นักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการสอนดา้นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การเรียนการสอนปัจจบุนัมีการสอนโดยใชม้ลัติมีเดีย
ประกอบการเรียนการสอน โดยให้ดูหนัง รอ้งเพลง เพื่อให้ผู ้เรียนมีสุทรียภาพ และมีการสรา้ง
นวตักรรมการสอน เช่น วีดิทศัน ์ เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรูใ้หม่ที่เชื่อมโยงกับบทเรียนไดอ้ย่างดี  
ดังที่ สิปปนนท ์เกตุทัต (2553, น. 2) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนจ าเป็นต้องช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรูค้วามคิดเป็นคิดชอบและเรียนรูว้ิธีปรบัตวัเอง  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ไว ้ควร
เริ่มตัง้แต่การวางรากฐานพัฒนาชีวิตทัง้ในครอบครวัและชุมชนเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้
เขม้แข็งต่อไปจึงพัฒนาความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน สอดคลอ้งกับ สงัด อุทรานันท ์(2552, น. 16) 
กล่าวว่า ความหมายของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะด าเนินการไปไดด้ว้ยดีนัน้ทั้ งตัว
ผูเ้รียนเองมีส่วนช่วยใหอ้าจารยม์ีทิศทางและมีสิ่งก าหนดในการสอนเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์การจดั
ประสบการณก์ารเรียนรู ้วิธีการสอน สื่อการสอน การวดัและประเมินผล  
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4. นักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการสอนดา้นการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ  การวัดและประเมินผลมีการวัดและประเมินผลทางการเรียนรูท้ี่หลากหลาย
รูปแบบในการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน เช่น การแปล และการเรียงความ และมีการวดั 
และประเมินผลดา้นความยุติธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ดงัที่  สมนึก ภทัทิยธนี (2551, น. 16-17) 
ได้กล่าวถึง หลักการวัดและประเมินผล  ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
กล่าวคือ การวดัผลจะเป็นสิ่งตรวจสอบผลจากการสอนของผูส้อนว่า ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามที่
ระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายการสอนมากน้อยเพียงใด  เลือกใชเ้ครื่องมือที่ดีและเหมาะสม ผูส้อนควร
เลือกใชเ้ครื่องมือวดัที่มีคณุภาพ เพื่อใหผ้ลการวดัถกูตอ้งแม่นย าและเชื่อถือไดม้ากที่สดุ นอกจากนี ้
ตอ้งพยายามใชเ้ครื่องมือวดัหลายๆอย่าง เพื่อช่วยใหก้ารวดัถกูตอ้งสมบรูณย์ิ่งขึน้ ระวงัความคลาด
เคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใชเ้ครื่องมือชนิดใดต้องระวังความบกพร่องของ
เครื่องมือหรือวิธีการวัดของผู้สอน และต้องมีความสนใจหรือฝึกทักษะในการวัดอยู่ เสมอ 
ประเมินผลการวัดใหถู้กตอ้ง เมื่อไดผ้ลการวัดออกมาแลว้ และใชผ้ลการวดัใหคุ้ม้ค่า จุดประสงค์
ส  าคัญของการวัด สอดคลอ้งกับ อุทุมพร จามรมาน (2556, น. 41) ที่สะทอ้นผลและประเมินผล
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ล่วงหน้า มีการแจง้วิธีการประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบล่วงหน้า มีการประเมินวิธีการวัดและการ
ประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรบัปรุง  นอกจากนี ้ศิรพิงศ ์พะยอมแยม้ (2554, น. 61-
62) กล่าวถึง การวัดและประเมินผลที่ดี ควรมีลักษณะความเชื่อถือได้สูง คือไม่ว่าจะวัดหรือ
ประเมินผลก่ีครั้ง ล  าดับความสามารถของผู้เรียนนั้นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  มี ความ
เที่ยงตรง สามารถวดัและประเมินผลไดต้รงตามจุดที่ตอ้งการ  มีอ านาจจ าแนก คือ สามารถแยก
ออกไดร้ะหว่างผูท้ี่เรียนเก่ง และ ผูท้ี่เรียนอ่อนตามสภาพการเรียนรูจ้ริง และมีความเป็นปรนยั คือ 
ความคงที่ในการวดัและการประเมิน 

5. นักศึกษาเห็นดว้ยกับการเรียนการสอนดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ การเรียนการสอนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรูม้ีแหล่งศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดให้บริการและอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอมีการจัด
บรรยากาศการเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียน แสงสว่างในหอ้งเรียน และสื่อการสอนที่เหมาะสม ดังที่   
อทุุมพร จามรมาน (2556, น. 41) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นปัจจยัเกือ้หนุนที่ส  าคญั คือ อาคาร
เรียนและห้องเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน คือ  ห้องเรียนเพียงพอ และหอ้งเรียนมีอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณป์ระจ า และอยู่ในสภาพดี พรอ้มใหใ้ชต้ลอดเวลา  หอพกันกัศึกษาปลอดภยั เอือ้ต่อการ
เรียนและการท ากิจกรรมนอกเวลา หอ้งพกั มีครุภณัฑส์ าหรบัการอยู่อาศยัและการศกึษานอกเวลา
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เป็นสดัส่วน  หอ้งสมดุมีขนาดเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน  สอดคลอ้งกบั บุญช่วย 
จินดาประพันธ์ (2550, น. 19-20) ใหห้ลักการในการก่อสรา้งอาคารสถานที่ไว ้ตอ้งพิจารณาถึง
ความตอ้งการใชอ้าคารใหถ่ี้ถว้น และ ใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายทาง ค านึงถึงจ านวนของผูเ้รียน วยัของ
ผูเ้รียน  พิจารณาหลกัสถาปัตยกรรมใหส้วยงาม ทนทาน ปลอดภยัและสะดวก รวมทัง้ การถ่ายเท
ของอากาศและความสว่าง และพิจารณาถึงครุภัณฑใ์นอาคารเรียน คือ การพิจารณาว่าต้องใช้
ครุภณัฑแ์บบใด จึงจะเหมาะสมกบัประโยชนท์ี่จะใชใ้นแต่ละอย่าง   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ด้านหลักสูตรจากการวิจัยพบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียน มีความสามารถในการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการแปลเนือ้หาวิชา
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้รายวิชาในหมวดวิชามีความหลากหลายโดยนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจอยู่ในระดับมากแต่คนเห็นดว้ยในระดบักลางก็เยอะแนะน า
เพิ่มวิชาที่หลากหลายใหน้กัเรียนเลือกตามความสนใจ 

2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน จากการวิจยัพบว่านักศึกษาเห็นดว้ยกับ อาจารยผ์ูส้อนมี
ความรู ้ประสบการณ์และคุณวุฒิตามมาตรฐานหลักสูตรก าหนดมีการจัดอาจารยท์ี่ปรึกษาให้
ค าแนะน าดา้นการเรียนและกิจกรรม และมีการก าหนดช่วงเวลาในการใหค้ าปรึกษาที่เหมาะสม 
อยู่ในระดบัมาก แต่เห็นดว้ยปานกลางเยอะกว่าขอ้อ่ืน  

3. ดา้นวิธีการสอนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน จากการวิจยัพบว่านกัศึกษา
เห็นดว้ยกบั  มีการจดักิจกรรมเสริมที่เสริมใหน้ักศึกษาแสดงผลการเรียนรูข้องตนอยู่ในระดับมาก  
แต่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญดา้นภาษา เห็นดว้ยปานกลางเยอะกว่าขอ้อ่ืน   

4. ดา้นวดัและการประเมินผล จากการวิจยัพบว่านักศึกษาเห็นดว้ยกับ มีการใช้
เทคนิคการกระตุน้ใหน้กัศกึษาตอบค าถามดว้ยตนเองในระหว่างการเรียนการสอน แต่ผูเ้รียนมีสว่น
รว่มในการวดัผลและประเมินผลการศึกษาและการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนเห็นดว้ยปาน
กลางเยอะกว่าขอ้อ่ืน  

5. ดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้จากการวิจยัพบว่านกัศึกษาเห็นดว้ยกบั  มีการจดั
บรรยากาศการเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียนแสงสว่างในหอ้งเรียนและสื่อการสอนที่เหมาะสมมีวารสาร
และนิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชา ภาษา ในห้องสมดุที่ทนัสมยัและเพียงพอ แต่มีระบบ
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เครือข่ายInternetที่ทันสมัยและรวดเร็วมีระบบการดูแลอาคารสถานที่ของสถาบันคณะและ
หลักสูตรที่มีความปลอดภัยเห็นด้วยปานกลางเยอะกว่าข้ออ่ืนปรับระบบเครือข่าย Internet
ความเรว็และจ านวนคอมพิวเตอรใ์หเ้พียงพอกบัจ านวนนักศึกษาที่ไปใชบ้ริการ 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1 .ควรศึกษาปัจจยัการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  
2. ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณะ

ภาษา และวฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  
3. ควรศกึษาความจ าเป็นของนกัศึกษาที่มีต่อการกดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  
4. เรียนรูแ้นวโนม้และความตอ้งการของสงัคมเพื่อไปพฒันานกัศึกษากา้วสู่เป็นคนที่

อินเตอร ์ พรอ้มที่จะรบัใชส้งัคมโลกาภิวฒัน ์
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แบบสอบถาม  

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนของคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการเก็บขอ้มูลการวิจยัในระดบัปริญญาโท 

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง การศึกษา
การจดัการเรียนการสอนของคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสี   แบบสอบถาม ประกอบดว้ย  3 ตอน ดงัน้ี 
                ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 3 ขอ้ 
                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของคณะภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี จ านวน 75 ขอ้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 ดา้นหลกัสูตร   
2.2 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
2.3 ดา้นวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
2.4 ดา้นการวดัและประเมินผล  
2.5 ดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    

                ตอนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
2. ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถาม พิจารณาขอ้ค าถามโดยละเอียด และตอบตามสภาพความเป็นจริง 

ท่ีท่านเป็นอยู ่หรือตามระดบัความคิดเห็นท่ีท่านรับรู้หรือรู้สึกต่อประเด็นขอ้ค าถามดงักล่าวในทุกขอ้
ค าถาม 

3. ขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามฉบบัน้ี จะเก็บเป็นความลบั โดยผูวิ้จยัจะด าเนินการ 
วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น 

4. ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านท่ีใหข้อ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรง และเป็น 
ประโยชน์ยิง่ต่อกระบวนการวิจยัในคร้ังน้ี 

      ผู้วิจัย : นางสาว Zhouling  Fan 
     นิสิตระดับปริญญาโท กศ.ม. (การจัดการการอุดมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



  101 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจริง และกรอกขอ้ความลงใน
ช่องวา่งตามความเป็นจริง 
 
1.  ชั้นปี              1.   ชั้นปีท่ี 1                    

2.       ปีท่ี 2               
3.       ปีท่ี 3                 
4.       ปีท่ี 4  
 

2.  ภาควิชา           1.  ภาษาไทยระดบัปริญญาตรี      
2.  การใชภ้าษาไทยระดบัอนุปริญญา     

 

3.  ประสบการณ์ในการเรียนท่ีต่างประเทศจาก 
1.  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   
2.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
3.  มหาวิทยาลยัเกริก         
4.   มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ        
5.  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี    
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าน ้าหนกัของ
คะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวระดบัมาก 
3  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวระดบัน้อย 
1  หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวระดบัน้อยท่ีสุด 

  

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.1 ด้านหลกัสูตร 
1.จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมุ่งใหผู้เ้รียน 
มีความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการแปล 

     

2. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมุ่งใหผู้เ้รียนมีความ
รอบรู้ในดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาชีวิต  
และเอ้ือต่อการน าไปประกอบอาชีพ  ล่าม ครู  
และอ่ืนๆ 

     

4. โครงสร้างของหลกัสูตรเหมาะสมกบั 
สถานการณ์ปัจจุบนัของผูเ้รียน      

     

5. หลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของสังคม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 
6. หลกัสูตรมีความเป็นสากลในเชิงวิชาการและ
ทนัสมยั 

     

7. คู่มือหลกัสูตรอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั
หลกัสูตรอยา่งชดัเจน 

     

8. เน้ือหาในแต่ละวิชามีความเหมาะสมกบัจ านวน
หน่วยกิต 

     

9. เน้ือหาวิชาสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้      
10. เน้ือหาสาระของวิชาในหลกัสูตรเหมาะสมกบั
การเรียนการสอนของนกัศึกษาแต่ละระดบัชั้นปี  

     

11. เน้ือหาส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถแกไ้ขปัญหา
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้

     

12. รายวิชาในหมวดวิชามีความหลากหลาย  
โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ 

     

13. มีการจดัเน้ือหาสาระของรายวิชาเหมาะสม 
ต่อเน่ือง และสอดคลอ้งความตอ้งการของสังคม 

     

14. การจดัเน้ือหาวิชามุ่งเนน้ดา้นวฒันธรรมสังคม  
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นสังคม 
พหุวฒันธรรม 

     

15. หลกัสูตรมีความทนัสมยั มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียน
พร้อมปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ประสบการณ์ และคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานหลกัสูตรก าหนด 

     

2. มีกระบวนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละท างาน
ร่วมกนั 

     

3. มีการน ากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการน า
ความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติังาน  

     

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม   

     

5. มีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

     

6. มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ 
ดา้นกฎหมายและวิชาชีพครู ล่ามไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานและพฒันาต่ออาชีพในสภาพปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

7. มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงทั้ง 
ภาควิชาการ และวิชาชีพครู ล่าม ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

     

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกบัแต่ละรายวิชาในหลกัสูตร 

     

9. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวนเพียงพอกบัจ านวน
ผูเ้รียน 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน (ต่อ) 
10. มีการจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า 
ดา้นการเรียนและกิจกรรม และมีการก าหนดช่วงเวลา
ในการใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสม  

     

11. มีการเอาใจใส่ ใหค้วามช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้
ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 

     

12. มีการจดัการสอบประมวลความรู้ในวิชาชีครู ล่าม
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

     

13. มีการเตรียมการสอนและมีเทคนิควิธีการสอน 
ท่ีเหมาะสมกบัรายวิชาภาคปฏิบติั 

     

14. มีความรับผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน 

     

15. สามารถปรับตวัตามสถานการณ์ เช่น เม่ือเกิด 
โรคระบาดร้ายแรงโควิด19 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสอนออนไลน์อยา่งเหมาะสม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.3 ด้านวิธีการสอนและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. มีการช้ีแจงจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนของแต่ละ
วิชาอยา่งชดัเจน 

     

2. มีการเลือกใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

     

3. มีการจดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเปิด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

     

4.มีการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดแนวคิด 
เชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค์ 

     

5. มีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัศึกษา 
เป็นส าคญั   

     

6. มีการสรุปผลการเรียนรู้ให้นกัศึกษาทราบ  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

     

7. มีการใชเ้ทคนิคการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตอบค าถาม
ดว้ยตนเองในระหวา่งการเรียนการสอน 

     

8. มีการจดักิจกรรมเสริมท่ีเสริมใหน้กัศึกษาแสดง 
ผลการเรียนรู้ของตน 

     

9. มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น งาน
นิทรรศการ งานเทศกาลต่าง ๆ และเขา้ร่วม 
การแข่งขนัการประกวดภาษาไทยระดบัอุดมศึกษา 

     

10. มีการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร 
กบัเจา้ของภาษาโดยตรง เพื่อสร้างความเช่ียวชาญ
ดา้นภาษา 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.3 ด้านวิธีการสอนและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน (ต่อ) 
11.มีการสอนโดยใชม้ลัติมีเดียประกอบการเรียน 
การสอน โดยใหดู้หนงั ร้องเพลง เพื่อใหผู้เ้รียนมี 
สุทรียภาพ  

     

12. มีการสร้างนวตักรรมการสอน  เช่น วีดิทศัน์  
เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรู้ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบั
บทเรียนไดอ้ยา่งดี 

     

13. มีการจดัเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้กบัอาจารย์
เจา้ของภาษา 

     

14. มีการพฒันาความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ 
และวิจารณ์อยา่งมีเหตุผล 

     

15. มีการใชร้ะบบและวิธีการสอนรูปแบบใหม่เพื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานณ์การโรค
ระบาด โดยการใชแ้พลตฟอร์มท่ีหลากหลาย เช่น 
Zoom Blackboard Google Meeting 

     

  



  108 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.4 ด้านการวัดและประเมินผล 
1.การก าหนดแผนการศึกษาสามารถท าใหผู้เ้รียน
ส าเร็จการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

     

2. มีการก าหนดจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร
ไม่นอ้ยกวา่ 145 หน่วยกิต  และไม่เกิน 170 หน่วยกิต 

     

3. มีการใชว้ิธีประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

     

4.มีการก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนท่ีมีความชดัเจน และ
มีวิธีการวดัและประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

     

5. มีการวดัและประเมินผลดา้นความยติุธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

6. มีการวดัพฒันาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของนกัศึกษาระหวา่งเรียน 

     

7. มีการวดัและประเมินผลทางการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายรูปแบบในการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน เช่น การแปล และการเรียงความ 

     

8.การวดัและประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งและ 
คลอบคลุมกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 

     

9. มีการประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติังานใน
รายวิชา เช่น การท ารายงาน การน าเสนอรายงาน 

     

10. การวดัผลแต่ละรายวิชามีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาของวิชาท่ีเรียน และสามารถตรวจสอบได ้
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.4 ด้านการวัดและประเมินผล (ต่อ) 
11. มีการประเมินการใชเ้คร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการวดัและประเมินผล
ในแต่ละแผนกการจดัการเรียนรู้ 

     

12. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัผลและประเมินผล
การศึกษา และการประเมินกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

13. มีการใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผลตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

     

14. อาจารยไ์ดน้ าผลการวดัและประเมินกระบวน 
การเรียนการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

     

15. อาจารยมี์วิธีการวดัและประเมินผลตาม 
ความเป็นจริงและการใชผ้ลการประเมิน 
ไปพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.5 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. มีต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
เอกสารอา้งอิงแต่ละรายวิชาอยา่งเพียงพอในแต่ละ
รายวิชา 

     

2.มีอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยปีระกอบการเรียน 
การสอนอยา่งเพียงพอ 

     

3.มีอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
หอ้งเรียนท่ีเหมาะสม เพียงพอกบัรายวิชา  
และมีการใชจ้ริง 

     

4. มีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC)  
ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ 

     

5. มีระบบเครือข่าย Internet ท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว      
6. มีแหล่งศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด  
หอ้งอินเทอร์เน็ตซ่ึงเปิดใหบ้ริการและอ านวย 
ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

     

7. มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
แสงสวา่งในหอ้งเรียน และส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 

     

8. มีวารสารและนิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบั
วิชา ภาษา ในหอ้งสมุดท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

     

9. มีการจดัสถานท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น 
หอ้งอาหาร หอ้งสุขา มุมพกัผ่อน และสนามกีฬา 
อยา่งเหมาะสม 

     

10. มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั 
อยา่งเหมาะสม 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก

ที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 

(2) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(1) 

2.5 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 
11. มีระบบการดูแลอาคารสถานท่ีของสถาบนั  
คณะ และหลกัสูตรท่ีมีความปลอดภยั 

     

12. มีการวางระบบขนาดหอ้งเรียนท่ีความเหมาะสม
กบัจ านวนนกัศึกษา 

     

13. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส าหรับนิสิตต่างชาติเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกนั 

     

14. มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อนักศึกษา
ทุก 
กลุ่มอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

     

15. มีกระบวนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอ 
และประ เ มินการจัด ส่ิ งสนับส นุนการ เ รี ยน รู้ 
อยา่งต่อเน่ือง 

     

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

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

*** ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม ***  
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 

และหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 
1. ศาสตราจารย ์วิทยา จนัทรศิ์ลา ภาควิชาบรหิารและพฒันาการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ หมีแ้สน  อาจารยป์ระจ า วิทยาลยัครุศาสตร ์ 
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   

 
3. อาจารย ์ดร. ประภาศรี พรหมประกาย  มหาวิทยาลยับรูพา 
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ภาคผนวก ง 

ค่าอ านาจจ าแนกและคา่เช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 
ตาราง 13 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามของความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนภาษาไทยคณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้หาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศกวางสี 
ขอ้ ดา้น

หลกัสตูร 
ขอ้ ดา้น

อาจารย ์
ผูส้อน 

ขอ้ ดา้นการจดั 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ขอ้ ดา้นการวดั 
และ

ประเมินผล 

ขอ้ ดา้น 
สิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู ้

1. 2.780 16. 3.876 31. 2.445 46. 3.012 61. 5.025 
2. 3.254 17. 3.754 32. 4.432 47. 4.569 62. 3.643 
3. 2.748 18. 3.342 33. 3.487 48. 4.437 63. 5.876 
4. 2.924 19. 3.684 34. 3.265 49. 4.320 64. 1.978 
5. 2.342 20. 2.987 35. 2.985 50. 2.424 65. 2.897 
6. 3.567 21. 5.083 36. 3.765 51. 3.284 66. 3.875 
7. 4.685 22. 3.541 37. 3.876 52. 4.876 67. 4.987 
8. 3.853 23. 2.765 38. 2.764 53. 3.894 68. 5.765 
9. 4.986 24. 3.885 39. 4.214 54. 5.432 69. 4.345 
10. 3.657 25. 4.013 40. 4.895 55. 2.980 70. 3.765 
11. 4.012 26. 5.897 41. 3.372 56. 3.654 71. 3.897 
12. 4.324 27. 4.765 42. 2.998 57. 1.686 72. 2.865 
13. 3.132 28. 3.543 43. 3.556 58. 2.987 73. 4.872 
14. 2.987 29. 2.541 44. 4.675 59. 3.986 74. 3.834 
15. 3.973 30. 1.987 45. 3.564 60. 2.760 75. 3.523 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั α.91 
หมายเหต:ุในกรณีที่ขอ้ค าถามมีค่าอ านาจจ านาจรายขอ้ต ่ากว่า1.75 ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัส านวน
ภาษาที่ใชใ้หม้ีความชดัเจนยิ่งขึน้  โดยไม่ไดต้ดัขอ้ค าถามนัน้ออก ดงันัน้จึงไดข้อ้ค าถามจ านวน
ทัง้สิน้ 75 ขอ้ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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วัน เดือน ปี เกิด 24 สิงหาคม 2529 
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