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บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงคของวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ระดับบัณฑิตศึกษา  2) 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู วิชาการพัฒนาหลักสูตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน กลุมตัวอยางคือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 30 คน  หลักสูตรและการสอน  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร  ในปการศึกษา 2555
ระยะเวลาในการสอน 16 สัปดาห ๆ ละ 3 ช่ัวโมง  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงายเครื่องมือวิจัย 
คือ แบบทดสอบผลการเรียนรู วิชา “การพัฒนาหลักสูตร”  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียน   
การสอน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาความถ่ี คารอยละ และ       
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 ผลการวิจัยมีดังนี้  
  1. ผลการศึกษาการพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ระดับบัณฑิตศึกษา  พบวา
กระบวนการการสอนท่ีพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีขั้นตอนการสอน 
5 ขั้น ดังนี้ (1) วิเคราะหการเรียนรู  (2) การวางแผนการเรียนรู  (3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู (4) การ
สรุปความรู และการวิพากษความรู และ (5) การประเมินการเรียนรู 
  2. ผลการเรียนรูกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
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 3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ โดยลําดับ
แรกคือ บรรยากาศในการเรียนสงเสริมการเรียนรูรวมกัน รองลงมาเห็นดวยกับ สงเสริมใหผูเรียนวาง
แผนการเรียนรูดวยตนเอง และกิจกรรมมุงฝกคิดวิเคราะหในส่ิงท่ีไดเรียน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ :  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน/การพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรและการสอน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) develop the instruction in curriculum 
development for graduate students; 2) compare learning outcomes between pre- and post-
instruction in curriculum development and 3) investigate student opinions towards the 
instruction. The sample was comprised of 30 graduate students majoring in Curriculum 
and Instruction and enrolling in the Curriculum Development course in the first semester 
of the 2012 Academic Year. The instruction was performed over a period of 16 weeks, 
three hours per week. The sample was selected by using simple random sampling. The 
research instruments were learning outcome tests and questionnaires on students’ 
opinions towards the instruction. The obtained data were analyzed by t-test, 
mean,standard deviation, percentage and content analysis.  
  The results were as follows:  
  1. The research-based instruction in Curriculum Development course graduate 
students consisted of five steps namely: an analysis, planning, (3)  implementation,  (4) 
summarization and criticism and (5) assessment.  
  2. The learning outcome scores before and after the instruction were significantly 
differente at the .01 level.  
  3. The students’ opinions towards the instruction were at the “strongly agree” level. 
The top three comments were: 1) the classroom surroundings encouraged knowledge 
sharing; 2) self-study was encouraged and 3) analytical thinking was the focus of class 
activities respectively. 
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บทนํา 

  การสอนเปนศิลปะและศาสตรอย างหนึ่ ง  
เนื่องจากงานของผูสอนนั้นไมใชเพียงแตถายทอด
ขอมูลหรือแมกระท่ังความรูเทานั้น แตผูสอน
จะตองนําเสนอความรูในลักษณะของการเสนอ
ปญหาในบริบทใดบริบทหนึ่งและเสนอปญหา
ตาง ๆ ดังกลาวอยางถูกตอง เพื่อผูเรียนจะได
สามารถนําวิธีแกปญหานั้นไปใชกับเรื่องอ่ืน ๆ 
ไดตอไป ในความสัมพันธระหวางผูสอนและ
ผูเรียนนั้นมุงในดานการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผูเรียนอยางเต็มท่ี โดยเนนการพ่ึงตนเอง เม่ือ
มองในแงนี้ เรื่องอํานาจในตัวผูสอนดูจะเปน
เรื่องขัดกันในตัวเองเสมอ เพราะไมไดขึ้นอยูกับ
วาผูสอนเปนผูแสดงอํานาจ แตเปนการยอมรับ
โดยเสรีวา  ความรู ท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีถูกตอง 
ภาระหนาท่ีของผูสอนในฐานะผูทรงคุณวุฒิอาจ
วิวัฒนาการไป แตผูสอนยังจะมีบทบาทอันสําคัญ
อยูเสมอ เพราะจะเปนผูใหคําตอบสําหรับคําถาม
ตาง ๆ จากผูเรียนหากปราศจากผูสอนแลวเปน
การยากท่ีผู เรียนจํานวนมากจะเรียนรูและมี
คุณภาพตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ีจํากัด 
(คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 2541 : 181 – 182) นอกจากนี้ใน
สังคมฐานความรู สถาบันอุดมศึกษา โดยผูสอน
จะตองชวยช้ีนําผูเรียนใหเปนคนดี เขาถึงองค
ความรู มีความสามารถในการคิด มีความคิด
สร า ง สร ร ค  นํ า ค ว าม รู ม า แ ก ป ญ ห า อ ย า ง
สรางสรรค (วิชัย วงษใหญ การพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา 2554 : 3)  เม่ือประมาณ 30 ป กอน 
ค.ศ. 1970 เปนชวงเวลาท่ี “ศิลป” ของการสอน
กาวยางสูความเปน “ศาสตร” ในชวงตน
ทศวรรษ 1970  นักวิจัยไดศึกษาผลการสอนท่ีมี

ตอการเรียนรูของผูเรียน ดังบทสรุปของรายงาน
วิจัยของโคลแมนและคณะ (1966) สรุปวา 
คุณภาพการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดรับมีเพียง
รอยละ 10 ของความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรียนของผูเรียน คําถามสําคัญก็คือ 
มีปจจัยอ่ืนใดท่ีสงผลตอความแปรปรวนท่ีเหลือ
อีกรอยละ 90 โคลแมนและคณะวิจัยสรุปวา 
ผลสัมฤทธทางการเรียนของผูเรียนขึ้นอยูกับ
ปจจัยอ่ืนอีก เชน ความสามารถพิเศษหรือความ
ถนัดของผูเรียน พ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม รวมท้ังส่ิงแวดลอมทางบานของผูเรียน 
ตอมาเจนคสและคณะ( Jencks and other, 1972) 
ไดศึกษาและสรุปยืนยันวาโรงเรียนมีบทบาททํา
ใหเกิดความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน
นอยมาก โดยเจนคสตั้งขอสังเกตวา ความ
แตกตางท่ีเกิดขึ้น จากคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบเกิดจากปจจัยตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไม
สามารถควบคุมได  งานวิจัยของโคลแมนและ
เจนคส พบวาครูแตละคนมีผลตอผู เรียนเปน
อยางมาก โดยถาระบุไดวาครูท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการสอนมีวิธีการสอนอยางไร ก็จะอธิบาย
ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนได 
ตอมาไรท, ฮอรนและแซนเดอรส (Wright, 
Horn, & Sanders, 1997) ใหขอสังเกตวาครู
ประจําช้ันมีบทบาทสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียน ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การเรียนรูของผูเรียนคือผูสอน โดยนัยของ
ผลการวิจัยคือ  การปรับปรุงประสิทธิภาพ     
การสอน ผูสอนท่ีมีประสิทธิภาพก็คือผูสอนท่ี
สามารถสอนผูเรียนใหมีระดับผลสัมฤทธ์ิทุก
ระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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 แนวทางการพัฒนาการศึกษาท่ัวโลกได
พยายามใหผูสอนเปนนักวิจัยและปรับบทบาท
ของการวิจั ยให เขากับกระบวนการเรียนรู       
ใหเปนไปอยางอัตโนมัติ ในการจัดการเรียนรู  
ใหเกิดประสิทธิผล  ผูสอนจะตองนําโปรแกรม
การเรียนการสอนท่ีกําหนดไวไปใชอยางมี
ระบบ เพ่ือชวยใหม่ันใจวาการเรียนการสอนนั้น
ชวยให ผู เรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดอย างดี มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 14 
–15 ) ไดเสนอแนวคิดในการวิจัยควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนรูไวดังนี้  1) การวิจัยใน
กระบวนการเรี ยน รู  ผู เ รี ยนทํ าวิจั ย โดยใ ช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 
ซ่ึงกระบวนการวิจัยจะชวยใหผู เรียนไดฝก    
การคิด  การวางแผน  ฝกการดําเนินงานและ   
ฝกหาเหตุผล โดยผสมผสานองคความรูแบบ
บูรณาการเพ่ือใหเกิดประสบการณการเรียนรู
จากสถานการณจริงหรือท่ีเรียกวาโลกแหงความ
เปนจริง 2) การวิจัยพัฒนาการเรียนรู ผูสอนใช
การวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดวย
การศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนรู วางแผน
แกไขปญหาการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ท่ีอาศัยระเบียบ
วิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงคุณภาพ ผูสอน
อาจวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาท่ีนําไป 
สูคุณภาพการเรียนรู ดวยการศึกษาวิเคราะห
ป ญ ห า ก า ร เ รี ย น รู  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรมท่ีใชในการเรียนรู ทดสอบคุณภาพ
นวัตกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหผลการใชนวัตกรรมนั้น ๆ ผูสอน
สามารถนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยการใชเทคนิควิธีการท่ี

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะห
ปญหา สรางทางเ ลือกในการแกไขปญหา 
ปฏิบัติการตามแนวทางท่ี เลิก และสรุปผล     
การแกไขปญหา กระบวนการวิจัยดังกลาวนี้ชวย
การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ     
เปนตน 
  จากการสนทนาอาจารยผูสอนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะ
อาจารยผูสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ในประเด็นผลการสอบประมวลความรอบรู ใน
ระดับปริญญาโท  และการสอบวัดคุณสมบัติใน
ระดับปริญญาเอก ไดขอสรุปวา ผลการสอบ
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับเพียง
ผานเกณฑเฉล่ียรอยละ 70 และจากการสอบถาม
นักศึกษา สรุปไดวานักศึกษาสวนใหญคิดเปน
รอยละ 80 ใหขอมูลวา  วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
มีเนื้อหาสาระมาก มีความหลากหลาย นักศึกษา
บางสวนไมสามารถจัดระบบความคิดและ
นําเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไดครบถวน
และครอบคลุมได  ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียน จากท่ีกลาวมานี้การจัดการเรียนการสอน
วิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ในระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
จําเปนท่ีตองพัฒนาผูเรียนใหรูเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรและมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร ในกระบวนการพัฒนาดังกลาว ผูวิจัย
ไดการพัฒนาการสอนโดยใชการวิจั ยเ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน การสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (Student Centered Learning) ทฤษฎี
สรรค สร างความรู  (Constructivist)  และการ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร (Curriculum 
Based Assessment) เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา 
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การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
จะตองปรับเปล่ียนใหทันสมัย ซ่ึงผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหความเอาใจใส
เรียนรูและทําวิจัยเ พ่ือใหไดสารสนเทศมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน 
นัก พัฒนาห ลักสูตรจึ งได พัฒนา การเรี ย น       
การสอนเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีความรูและ
สามารถพัฒนาหลักสูตรได โดยทําการวิจัย
ควบคูกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับแบบจําลอง
การขับเคล่ือนผลการเรียนรู(Outcome Driven 
Model)  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ประยุกตใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
มีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
 1) พัฒนาการสอนรายวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” ระดับบัณฑิตศึกษา   
 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู “การพัฒนา
หลักสูตร” กอนและหลังการเรียนการสอน  
 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ
การเรียนการสอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอน
การดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้

ประชากรเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
ปการศึกษา 2555  จํานวน 37 คน กลุมตัวอยาง 
ไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย ดวยการจับ
ฉลาก จํานวน 30 คน  
 ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปรท่ีศึกษา   
  การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนัก ศึกษาบัณ ฑิตศึกษา 
เนื้อหาสาระประกอบดวย หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางด้านหลักสูตร วิ เคราะห์ วิจารณ์ 

บริบทการเปลียนแปลงและพัฒนาการของ

หลักสูตร ปัญหาการพัฒนาหลักสูตร การ

ออกแบบการพัฒนา การนําหลักสูตรไปใช้ และ

การประเมินผลหลักสูตร เทคนิคและทักษะใน

การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
  ตัวแปรตน  การสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” ใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  ตัวแปรตาม  
  1. ความรูดานการพัฒนาหลักสูตร  เปน
คะแนนภาคความรู จากผลประเมินการเรียนรู
ปลายภาคเรียน 
  2. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
เปนคะแนนท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมใน     
แตละหนวยการเรียน และคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น กําหนด 
คาระดับเปน 1=พอใช  2=ดี และ 3=ดีมาก 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา 
พัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นการวิจัยเ พ่ือพัฒนา    
การเรียนการสอน เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัย
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ไดเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห(Analysis) เปน
การวิเคราะห เพ่ือกําหนดเปาหมายในการสอน
เม่ือเรียนจบรายวิชา (Specify long term goals) 
และกําหนดผลการเรียนรู เม่ือเรียนจบแตละ
หนวย ( Specify short-term learning outcomes) 
ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
ความชัดเจนในจุดหมายและวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน(Planning)    
การสอน ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาแผนการสอน
(Lesson Plans) การออกแบบกลยุทธการสอน
(Instructional Strategies) การกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีจะประเมิน(Develop Assessment 
Specifications) และออกแบบและเลือกเครื่องมือ
ประเมิน (Design or select Assessment Tools) 
  ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาแผนการสอน  
เครื่องมือวัดและประเมินผล ซ่ึงประกอบดวย  
แบบทดสอบวัดความรู  และแบบสอบถาม  
จากนั้นนําไปใหผู เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
พิจารณาความเท่ียงตรง และ ประเมินความ
สอดคลองเหมาะสม  แลวปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําไปทดลอง
ใช (try out) กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 7 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เปนไปไดและปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  ขั้นตอนท่ี 3 การนําไปใช (Implementation) 
เปนขั้นตอนการนําแผนการสอนไปปฏิบัติใน
สถานการณจริง มีการประเมินระหวางการสอน 
(Make Formative Decisions) ประกอบดวย  

การปรับปรุงประสิทธิผลการสอนอยางตอเนื่อง 
ผูสอนนําผลการประเมินระหวางสอนไปพัฒนา
กลยุทธการสอนและระดับคุณภาพการเรียนรู
ของนักศึกษา มีการปรับแตงเปาหมายของ
ความสําเร็จ กลยุทธการสอน และการประเมิน
ใหสัมพันธกันตลอดหนวยการสอน มีการให
ขอมูลยอนกลับท่ีชวยใหนักศึกษาแตละคนได
ทราบถึงเกณฑพัฒนาผลการเรียนรู (gain to 
develop learning outcome) ของนักศึกษาเอง  
นักศึกษาจะตองปฏิบัติใหครบขั้นตอน (ท่ีผูสอน
ใช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
(1) วิเคราะหจุดหมายในการเรียนรู   (2) การ
วางแผนการเ รี ยน รู  ( 3)  ก ารพัฒนาทักษ ะ        
การเรียนรู (การแสวงหาและใชแหลงการเรียนรู  
การใชวิธีการตาง ๆในการเรียนรู การตรวจสอบ
ความรู ) (4) การสรุปความรูและการวิพากษ
ความรู และ (5) การประเมินการเรียนรู 
 ขั้นตอนนี้ตอเนื่องมาจากขั้นการวางแผน
เปนการนําแผนการสอนท่ีพัฒนาตามลําดับขั้น
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีกําหนด
ไว ไปทดลองใชในสภาพจริงโดยดําเนินการ
ทดลองตามแผนแบบการวิจัยเครื่องมือท่ีใชใน
การทดลอง ประกอบดวย แผนการสอน จํานวน 
4 แ ผ น  แ บ บ ท ด ส อ บ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการสอน นํา
ผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู วิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” กอนและหลังการจัดการเรียนสอน 
โดยใชสถิติ Paired samples t – test  
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน (Evaluation) 
การประเมินการสอนท่ีพัฒนาตามลําดับขั้นการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน ผูวิจัยดําเนินการ 2 
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ระยะ คือ 1) การประเมินระหวางการใชแผน 
การสอน มีจุดมุ งหมาย เ พ่ือพัฒนากลยุทธ      
การสอน ปรับแตงระดับคุณภาพการเรียนรูของ
นั ก ศึ ก ษ า  มี ก า ร ป รั บ แ ต ง เ ป า ห ม า ย ข อ ง
ความสําเร็จ กลยุทธการสอน และการประเมิน
ใหสัมพันธกันตลอดหนวยการสอน ดําเนินการ
ประเมินเม่ือจบการเรียนรูในแตละแผนการสอน 
รวมการประเมินท้ังส้ิน 4 ครั้ง โดยใชแบบสอบถาม 
(การกําหนดจุดหมายการเรียนรู  หลักฐาน
รองรอยการเรียนรู และเกณฑคุณภาพในการ
ประเมินการเรียนรู)  ซ่ึงเปนแบบมาตราสวน 
(rating scale) 5 ระดับ  2) การประเมินหลัง   
การสอน ท่ีผูสอนใชการวิจัยพัฒนาการเรียน 
การสอน มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของการเรียนการสอน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. ผูวิจัยได เก็บรวบรวมขอมูล  การ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีพัฒนาตามลําดับขั้น
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  รายละเอียด
ดังนี้ 
   1.1 การวิเคราะหเอกสารตามประเด็น
ตาง  ๆ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี
เกี่ยวของกับการประเมินการเรียนการสอน  
   1.2 ใชแบบสอบถามเกี่ยวรวบรวม
ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ  ในประเด็นเกี่ยวกับ 
จุดประสงคของหลักสูตรโครงสราง เนื้อหา
สาระ และแนวทางในการเรียนการสอน    
  2. ผู วิ จั ยได เ ก็บรวบรว มขอมูลกา ร
พัฒนาการสอน มีสาระเกี่ยวกับความรู ทฤษฎี
หลักสูตร และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

   2.1 ใชแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใหผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (สาขาวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร สาขาการ วัดผลการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) จํานวน 5 คน 
ไดคา IOC อยูระหวาง .80 – 1.00  
   2.2 ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ เ ก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูเรียนเกี่ยวกับการสอน    
การเรียนรู และการตรวจสอบรายการเพ่ือการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลัก สู ต ร ท่ี ผู เ รี ย น
พัฒนาขึ้นเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู   
   2.3 ใชแบบทดสอบวัดความรู และ
การประเมินตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ระหวางการเรียนรู โดยบันทึกผลคะแนนความรู 
และการฝกปฏิบัติการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ตามความสนใจ 
 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 1) ผลการศึกษากระบวนการการสอนท่ี
พัฒนาตามลําดับขั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  2) ผลการทดลองใชแผนการสอนท่ี
พัฒนาตามลําดับขั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 
และ 3) การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตอการสอนท่ีพัฒนาตามลําดับขั้นการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  
1.  ผลการศึกษากระบวนการการสอนท่ีพัฒนา
ตามลําดับขั้นการวิจั ยเ พ่ือพัฒนาการเรียน      
การสอน 
  การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา    
คณะศึก ษาศา สตร  ม หาวิท ยาลัย ศิ ลปาก ร         
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ใชกระบวนการวิจัย  เปนกรอบแนวคิดใน      
การพัฒนา ประกอบดวย องคประกอบหลัก 4 
ประการคือ 
  1. หลักการการสอน ประกอบดวย 
   1 . 1  ป รั ช ญ า อั ต ถิ ภ า ว ะ นิ ย ม
(Existentialism) ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Social 
Reconstruction) ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanist) 
ทฤษฎีสรรคสรางความรู (Constructivist)  
    1.2 การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียน
เปนสําคัญ (Student Centered Learning) การเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) และการเรียนรู
แบบรวมมือกัน(Cooperative Learning)  
   1.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม สภ า พ จ ริ ง 
(Authentic Assessment) 
   2. จุดมุงหมายของการพัฒนาการสอน 
เ พ่ือพัฒน าความ สามารถของนักศึกษา  2 
ประการ คือ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
   2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยใชทฤษฎีหลักสูตร และ
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสรางและหา
คุณภาพของหลักสูตร  
  3. กา รสอน  ผูสอน ใช ก าร วิจั ย เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวยขั้นตอน
การเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้ 
  ขันท ี1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ 

นักศึกษาวิเคราะหหลักการจัดการศึกษา ทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจุดหมายของ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ สา ก ล ( World class 
Education) เพ่ือกําหนดจุดหมายในการเรียนรู 
วิชา “การพัฒนาหลักสูตร” และนําไปกําหนด

จุดหมายของหลักสูตร ท่ีนักศึกษาจะตอ ง
พัฒนาขึ้น 
  ขันที 2 การวางแผนการเรียนรู้ นักศึกษา
วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 1) กําหนด        
กลยุทธการพัฒนาตนเอง จากการศึกษาเอกสาร 
หนังสือ  หลักฐานรองรอย หรือการสืบคนใน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือปฏิบัตกิิจกรรม
ท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรู “กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร”  2)  จัดทําปฏิทินและเครื่องมือในการ
กํากับติดตาม เพ่ือการประเมินตนเอง ในการ
พัฒนาหลักสูตร  
  ขั นที  3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

นักศึกษาศึกษาเรียนรูดวยการแสวงหาและใช
แหลงการเรียนรู ท้ังในรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ และการเรียนรูรวมกัน การใชวิธีการ 
ตาง ๆ ในการเรียนรู และการตรวจสอบความรู 
“กระบวนการพัฒนาหลักสูตร”   นักศึกษาจะ
ไดรับการสนับสนุนใหทํากิจกรรมการปฏิบัติ 
(Hand-On) การใชคอมพิวเตอร และกิจกรรม
กลุม มีการแลกเปล่ียนความคิดของนักศึกษา 
เปดการอภิปรายใหกวางขวาง เสนอหลักฐาน
รองรอยของความคิดของนักพัฒนาหลักสูตร 
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดอภิปรายกับกลุม
เพ่ือน ภายใตบรรยากาศการเรียนรูท่ีสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน  
  ขันที 4 การสรุปความรู้ และการวิพากษ์

ความรู้ ผูสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดอธิบาย
แนวคิด “กระบวนการพัฒนาหลักสูตร” โดยใช
ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลักฐานและความ
ชัดเจนในการอธิบายของนักศึกษา ฟงดวยความ
เคารพกับการอธิบายของนักศึกษา ท่ีใชความรู
เดิมหรือประสบการณท่ีมีมากอนของผูเรียน 
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เปนพ้ืนฐานในการอธิบาย ในสวนการวิพากษ
ความรู ผูสอนกระตุนใหผู เรียนขยายความรู 
ความเขาใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสูตร”  
ของนักศึกษาโดยผานประสบการณใหม  ๆ 
ผูเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหนําความรูปรับ
ใชกับประสบการณในชีวิตจริ ง  โดยผ าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษานํา
ความรูความเขาใจไปประยุกตโดยการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ิมขึ้น   
  ขันที 5 การประเมินการเรียนรู้ สงเสริม
ใหนักศึกษาประเมินความรู และความสามารถ
ของตนเอง ประเมินความกาวหนาในการเรียน 
และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา 
  4. การวัดและประเมินผล เปนการวัด
และประเมินความรูความสามารถของนักศึกษา 
2 ดาน คือ 

   4.1 ด า น ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เปนความรู ท่ี
เกี่ยวของตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ
นักพัฒนาหลักสูตรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
(Tyler. 1949)  และทฤษฎีหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ  
   4.2 ดานความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร เปนความสามารถ ดานการประยุกต 
ใชกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรใหตอบสนองความตองการ ของ
กลุมเปาหมาย ท่ีมุงพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ความสามารถในการแขงขัน ทาทายและการเปน
พลเมืองด ี

 
สรุปเปนแผนภาพ ไดดังนี ้
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แผนภาพท่ี 1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 กําหนดจุดหมายหลักสูตร 
Specify Long-term goals 

 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู แตละหนวย
Specify short-term learning outcomes   
(Clarify domain of targeted goals and objectives) 

 

        

    พัฒนาแผนการสอนDevelop lesson plans  

ออกแบบกลวิธีการสอน 

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประเมิน 

การออกแบบหรือเลือกเครื่องมือประเมิน 

 

        

     

  การประเมินระหวาง
การสอน(Make formative 
decisions) 

 การเรียนการสอน  

     1วิเคราะหจุดหมายในการเรียนรู  

     2. การวางแผนการเรียนรู  

 การประเมินหลังการสอน 
Make summative decisions 

 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู  

     4. การสรุป/การวิพากษความรู  

     5. การประเมินการเรียนรู  

        

   การประเมินคุณภาพการสอน  
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ปรับจาก Chatterji, Madhabi. (2003) Designing and using tools for educational assessment. Pearson Education, Inc. 
p.30 

2.  ผลการทดลองใชแผนการสอนท่ีพัฒนาตามลําดับขั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 2.1 ผลการทดสอบความรูความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรกอนและหลังการสอน
ของ กลุมตัวอยางปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  คะแนนความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรกอนและหลังการสอนของกลุม   
                 ตัวอยาง 

 

  จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางมี
คาเฉล่ียของคะแนนความรูความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหลังการสอน 
( x =23.27, S.D.= 4.64) สูงกวากอนการสอน 
( x =14.20, S.D.= 2.87) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
    2.2. ควา มสา มา รถใ นก ารพั ฒน า
หลักสูตร เปนคะแนนท่ีไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละหนวยการเรียน และคะแนน  
ท่ีได จาก การ ประ เมิน คุณภ าพห ลักสูตร ท่ี
พัฒนาขึ้น โดยกําหนดเกณฑคุณภาพดวย SOLO 
Taxonomy ตามแนวคิดของ John Biggs กําหนด
คะแนนความสามารถเปนองคประกอบเดียว 
หลากหลายองคประกอบ และความสัมพันธของ
องคประกอบ นักศึกษามีคะแนนความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรเปนดังนี้  ค าระดับ        

1= พอใช จํานวน  6  คน ระดับ 2 = ดี จํานวน    
9  คน และ ระดับ 3 = ดี มาก จํานวน 15 คน  
ตามลําดับ 
   3. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีตอการสอน ท่ีพัฒนาตามลําดับขั้นการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พบวา นักศึกษามี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
พัฒนาหลักสูตร เห็นดวยอยางยิ่ งกับการ
ประยุกตแนวคิดการวิจัยมาใชในการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาเห็นดวย
กับการนําแนวคิดการประเมินในช้ันเรียนมาใช
ในการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน และสุดทายไดเรียนรูแบบจําลองการ
ขับเคล่ือนผลการเรียนรู  (Outcome Driven 
Model) ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอนตอไป 

 n คะแนนเต็ม x  S.D. t 
(two-tailed test) 

p 

การประเมินกอนสอน 30 30 14.20 2.87 
-9.11 .000* 

การประเมินหลังสอน 30 30 23.27 4.64 
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อภิปรายผล 

  การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนา
หลักสูตร” สําหรับนัก ศึกษาบัณฑิตศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู เ รี ย น ใ ห บ ร ร ลุ ต า ม
จุดมุงหมาย ท้ังนี้เนื่องจากแผนการสอนไดรับ
การพัฒนาอยางเปนระบบ โดยอิงแนวคิดทฤษฎี
กระบวนการวิจัยรวมกับ outcome-driven model 
(Tyler, 1951; Nitko, 1989) ท่ีเปนพ้ืนฐานของ
การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 
(2545: 475) ท่ีวา รูปแบบการเรียนการสอนเปน
แบบแผนการดําเนินการสอนท่ีไดรับการจัด
อยางเปนระบบ สัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี 
หลักการเรียนรูหรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ  
และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามีประสิทธิภาพ
สามารถชวยให ผู เรี ยนเกิดการ เรี ยนรู ตาม
จุดมุงหมายเฉพาะ ของรูปแบบการเรียนการ
สอนนั้น อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce และ 
Weil (1996: 13) ท่ีกลาวถึงหลักการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนไววารูปแบบการเรียน
การสอนตองมีทฤษฎีรองรับ เชนทฤษฎีดาน
จิตวิทยาการเรียนรู และเม่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย 
จะตองมีก ารวิจั ย เ พ่ื อทด สอบท ฤษฎี และ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนํ าไปใช ใน
สถานการณจริง และนําขอคนพบมาปรับปรุง
แกไขรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

  จากผลการพัฒนาการสอนวิชา “การ
พัฒนาหลักสูตร” สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
คณะศึก ษาศา สตร  ม หาวิท ยาลัย ศิ ลปาก ร 

ผลการวิจัยการเรียนการสอน มีลักษณะท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาความรู “กระบวนการพัฒนาหลักสูตร” 
กล าวคือ  กระบวนการจัดการ เรียนรู ท้ั ง  5 
ขั้นตอนเปนการจัดการเรียนรู ท่ีใชขอมูลการ
ประเมินท้ังในระหวางเรียนและเม่ือส้ินสุด
บทเรียน และกระบวนการวิจัยเ พ่ือพัฒนา      
การสอน การจัดการเรียนการสอนผูสอนตอง
คํานึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูเสมอวา
ผูเรียนมีผลการเรียนรูตรงตามเปาหมายของ
หลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนท่ี
ออกแบบไวหรือไม  มีปญหาและอุปสรรค
ใดบาง ควรมีการแกไขกิจกรรมการเรียนรูใดให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดบาง  กระบวนการเรียน
การสอนตาง ๆ ดังกลาวนี้เปนการนําการวิจัยเขา
มาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเริ่ม
จาก 1. วิเคราะหการเรียนรู  2. การวางแผน   
การเรียนรู 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู 4. 
สรุปความรู และวิพากษความรู  5. ประเมิน   
การเรียนรู และนําผลไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  
(2545: 6 – 8) กลาววา การวิจัยในกระบวน    
การเรียนรูเปนบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
โดยใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
โดยการหาความรูหรือวิธีการใหม ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตกับสภาพการณของการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน เพ่ือแกปญหา/พัฒนาท่ีเกิดจาก    
การเรียนการสอนในช้ันเรียน สอดคลองกับ 
รูปแบบการสอนเพ่ือแกปญหา (SSCS Model) 
ของ Edward L. Pizzini, Daniel P Shepardson 
and Sandra K. Abell (1989) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) Search หมายถึง การคนหาปญหา แยกแยะ
สาเหตุของปญหา 2) Solve หมายถึง การ



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย                                          การพัฒนาการสอนวิชา  “การพัฒนาหลักสูตร” สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)                                               สุเทพ อวมเจริญ – ดร.ประเสริฐ มงคล – ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี 

 52

แกปญหาหรือการหาคําตอบของปญหาท่ีเรา
ตองการ 3) Create หมายถึง การนําเอาขอมูลท่ี
ไดจากการแกปญหาหรือคําตอบท่ีได มาจัด
กระทําใหอยูในรูปของคําตอบ และ 4) Share 
หมายถึง การท่ีผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คําตอบท่ีไดท้ังของตนเองและผูอ่ืน  
  จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ในการพัฒนาการสอนนี้  นักศึกษามีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน วิชาพัฒนา
หลักสูตร การประยุกตแนวคิดการวิจัยมาใชใน
การสอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เห็นดวย
ในระดับมากทุกขอ โดยลําดับแรกคือ บรรยากาศ
ในการเรียนสงเสริมการเรียนรูรวมกัน รองลงมา
เห็นดวยกับสงเสริมใหผูเรียนวางแผนการเรียนรู
ดวยตนเอง และกิจกรรมมุงฝกคิดวิเคราะหใน
ส่ิงท่ีไดเรียน ตามลําดับเหตุผลสําคัญของคําตอบ
ท้ังสามประเด็นนั้นอาจเนื่องมาจากนักศึกษาให
ความสําคัญกับกระบวนการวิจัย ในฐานะท่ีเปน
เครื่องมือในการเรียนรู ประกอบกับนักศึกษามี
ชวงเวลาจํากัดในการศึกษาเลาเรียน พัฒนา
ตนเองโดยมุงการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร
เ ป น สํ า คั ญ  นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง ก า ร ไ ด รั บ ก า ร
ตอบสนองการเรียนรู ดั งกล าว  ดังนั้นการ
พัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” ใช
การวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โด ย       
ใชแบบจําลองการขับเคล่ือนผลการเรียนรู
(outcome-based driven model) ภายใตกรอบ
แนวคิดการประเมินการเรียนรูตามหลักสูตร
(curriculum based assessment) จึงเปนประเด็น
สําคัญท่ีชวยใหนักศึกษาไดใชเวลาท่ีจํากัด บรรลุ
จุดหมายตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ไดพัฒนาทักษะวิธีการในการเรียนรู ในท่ีนี้คือ

กระบวนการวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็น
ความจําเปน ท่ีนําหลักธรรมในพุทธศาสนา     
มากํากับการพัฒนานักศึกษา จึงไดสอบถาม
ความคิดเห็นในการพัฒนาการสอนเพ่ิมเติม   
จากพระมหาเฉลิมชัย  ชยเมธีกุล นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สรุป 
ไดวา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสวนใหญจะทํางานเต็มเวลาใน 5 วัน มี
เวลาเขาช้ันเรียนในชวงวันศุกร วันเสารและ   
วันอาทิตย กลาวไดวาแมนักศึกษาจะทํางาน
อยางหนักก็จริง แตก็ยังรักความกาวหนา โดย
เลือกท่ีจะเรียนรูและฝกฝนพัฒนาพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา  การพัฒนาตนเองนี้สอดคลอง  
กับหลักภาวนา 4 (พระธรรมปฎก (ประยุทธ 
ปยุตฺโต), 2546) ในพระพุทธศาสนา นั่นคือ     
(1) กายภาวนา(physical development) นักศึกษา
พึงปฏิบัติตอส่ิงรอบขางท้ังผูรวมงาน  อีกท้ังยัง
ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมช้ันเรียน เพ่ือนรวมงาน
ในทางท่ีเปนคุณตอตนเอง ทําใหชีวิตมีแตความ
เจริญกาวหนาขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเขาหม่ันสราง
ดุลยภาพ และสัมพันธภาพตอส่ิงรอบกายอยางดี
นั่นเอง (2) สีลภาวนา ( moral development)  
นักศึกษาพึงเคารพกฎเกณฑ กติกามารยาท    
ทางสังคม ในทุกสังคมท่ีเขามีความสัมพันธดวย 
ไมละเมิดกฎระเบียบ ไมกอความเดือดรอนให
เกิดตอส่ิงรอบกาย ไมวาจะเปนคนหรือองคกร 
รูจักเกื้อกูลผูอ่ืน ใหเกียรติผูอ่ืน ยิ่งทําก็ยิ่งทําให
นักศึกษาเปนท่ีรักของทุกคน ทุกคนพรอมให
ความรวมมือหากในช้ันเรียน เพ่ือนก็ชวยเหลือ 
หากในชีวิตการทํางานเพ่ือนในกลุมเรียนก็ชวย
อุปถัมภสงเสริม ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากนักศึกษา
รูจักท่ีจะเคารพ ใหเกียรติ ไมทําใหผู อ่ืนตอง
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เดือดรอนนั่นเอง (3) จิตภาวนา (emotional 
development) นักศึกษาพึงไดฝกหัดจิตใจให
เขมแข็ง มีความขยัน อดทน พยายามเอาชนะ
อุปสรรคปญหาท่ีถาโถมเขามาโดยไมยอทอ 
หลายคนลมเหลวเพียงเพราะมีจิตใจหวั่นไหวไป
กับกระแสสังคม กระแสทุกขท่ีกระหน่ําเขามา
อยางโหดราย หากใครไมเคยฝกฝนอบรมจิตใจ
ใหแกรงดั่งแทงหิน ก็มีแตจะพายแพตอกระแส
ความอยาก กระแสแหงการชิงดีชิงเดนได การท่ี
นักศึกษาไดรับการกลอมเกลาและอบรมจิตใจ
อยางดี จากสถาบันทางสังคมท่ีอบอุน อีกท้ังยัง
เปนคนท่ีรูจักแบงเบาภาระของครอบครัว โดย
ทํางานไปเรียนไป หาทุนเรียนหนังสือ ไม
รบกวนใครเลย ทําใหเขามีประสบการณชีวิตท่ีดี 
ซ่ึงหาไมไดจากหองเรียนส่ีเหล่ียม ส่ิงเหลานี้
หลอมรวมใหนักศึกษามีจิตใจท่ีแกรงนั่นเอง   
(4) ปญญาภาวนา (Cultivation of wisdom; 
intellectual development) นักศึกษาพึงมอง
สรรพส่ิงอยางเขาใจความจริง เขาใจวาสรรพส่ิง
ลวนแตเปนสัจธรรม ไมมีอะไรแนนอน ทําใหมี
จิตใจปลอดโปรง หากมีปญหาหรืออุปสรรค   
จะพยายามหาทางแกปญหาอยางมีสติ แมจะมี
ทุกข (รวมถึงปญหาจากการศึกษาเลาเรียน)
มากมายอยางไร ก็สามารถฝาฟนเอาชนะได
เรื่อยไปเพียงเพราะเขารูจักใชสมองตรึกตรอง
อยางรอบดานนั่นเอง  
 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือใหผูสอนสามารถใชแผนการสอนท่ี
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูสอนควร
จะตองศึกษาขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองตามขั้นตอน การวิจัย เ พ่ือพัฒนา     
การเรียนการสอน และจัดสภาพบรรยากาศท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู บรรยากาศท่ีทาทาย 
บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
บรรยากาศท่ีอิสระ และบรรยากาศความมีวินัย
แหงตน ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเรียน ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูปกครอง   
  เพ่ือใหผูสอน วิชาการพัฒนาหลักสูตร ได
ตระหนักในการสอนท่ีควรไดกระตุนเตือนให
นักพัฒนาหลักสูตรไดระลึกเสมอวา การจะ
พัฒนาหลักสูตรใหดีมีคุณภาพ และคาดหวังท่ีจะ
ใชหลักสูตรเปนเข็มทิศกําหนดแนวทางจัด
การศึกษานั้น ควรจะจัดหลักสูตรใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีจะพัฒนาตนของผูเรียนท้ัง 4 ดาน   
ต า ม ห ลัก ภ า ว น า  4 ส่ิ ง สํ า คั ญ ท่ี นั ก พั ฒ น า
ห ลัก สูต ร ท่ี พึ ง ต ร ะ ห นั ก ก็ คื อ ก็ คื อ ก า ร ใ ห
ความสําคัญกับสังคม ส่ิงแวดลอม หลักสูตร
จะตองสรางส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอวิธีคิด ตอง
เปนหลักสูตรท่ีใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรู
ประสบการณเพ่ือใหเกิดทักษะดานสังคม การ
อยูในสังคม การเคารพสิทธิผูอ่ืน การมีความ
พยายาม อดทน อดกล้ัน ไมยอทอตออุปสรรค 
ตองฝกใหผูเรียนรูจักคําวารอคอย ผลผลิตของ
หลักสูตรมุงประโยชนตอสังคมและชุมชน
รวมถึงประเทศชาติ  
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