
 

 

บทท่ี 1  

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ปัจจุบันการศึกษาของไทยอยู่ในช่วงที่ก าลังพัฒนาและเติบโตขึ้นจากเดิม ซึ่งส่วนที่มี

ความส าคัญที่จะขับเคลื่อนระบบการศึกษาของไทยเจริญและพัฒนามากยิ่งขึ้นคือ หลักสูตร ถือเป็น

หัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา 

เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

สังคมได้ การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้เรียน 

หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นการวาง

แผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและ

จุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น 

หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมาย เนื้อหาและ

วิธีการสอนของหลักสูตรโดยไม่ค่อยสนใจหรือค านึงผู้เรียนว่าจะมีความรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่างไร 

ปกตินักพัฒนาหลักการสูตรจะก าหนดจะก าหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และเนื้อหาสาระตลอดทั้งกระบวนการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นเรื่ องของครูที่จะต้องคิดมาหา ครู

มักจะหาเนื้อเรื่องและวิธีการเรียนการสอนโดยค านึงว่าผู้เรียนคิดอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร และมี

ความต้องการอย่างไร แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไป จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่

จะต้องหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมาก

ที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้เป็น

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
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กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญ ญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๔๒) จากการวิจัย และ

ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗; ส านัก

ผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย , ๒๕๔๗; 

Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและ

สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไร

ก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของ

หลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และ

ผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท า

ให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท า

เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนใน

ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนอกจากนั้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)ได้ชี้ให้เห็นถึงความ

จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบ

รู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและ

เยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่

จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, ๒๕๔๙) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
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เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มี

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑)จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย

และติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช๒๕๔๔ ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูล 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย 

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช๒๕๔๔ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา

คุณภาพผู้ เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมายสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียน

การสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตาม

ความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษา

แต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการ

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ

สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา

หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทาง
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ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็น

ระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 ทั้งนี้สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ ทางคณะผู้ท าวิจัยจึงได้มีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 4 ที่มีต่อ

หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ

พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและเป็น แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร 

การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านรายวิชา หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

2. ขอบเขตด้ำนประขำกร 
  ส าหรับประซากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรการจัดการ ชั้นปีที่ 

2 ถึง ชั้นปีที่ 4 จ านวน 406 คน 
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ศึกษำ 

  เวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปี
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การศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. หลักสูตรการจัดการ สามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดการมากยิ่งข้ึน 

2. หลักสูตรการจัดการสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 หลักสูตร หมายถึง การวางแผนเตรียมการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การวางแผน
เตรียมการนี้จะครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่จะเป็นวิถีทางไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในงำนวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

- เพศ 
- ชั้นป ี
- อาชีพของผู้ปกครอง 
- รายได้ของครอบครัว/ปี 

- รายวิชา  
- หลักสูตร  
- อาจารย์ผู้สอน  
- สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนการสอน  
- การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ

หลักสูตรการจัดการ 


