
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ  ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปี
ที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1. ทฤษฏีความต้องการ 
 2. หลักสูตร 
 3. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 4. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2556-2560 
 5. แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ทฤษฏีความต้องการ 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ของ Maslow ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s 
Hierarchical Theory of Motivation ) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมาก
สามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความ
ต้องการ ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการ
ของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความ
ต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ 
ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อ
บุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็น
คุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
 Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนา
เหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับขั้น
ค ว าม ต้ อ งก าร ข อ งม นุ ษ ย์  (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) 
Maslow, lg air conditioner เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้น
ต่อไปไว้เป็นล าดับดังนี้ 
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 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs ) 
 2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) 
 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs ) 
 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 
 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs ) 
 
ล าดับขั้นความต้องการของมาสโล มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ าสุดจะต้องได้รับ
ความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามล าดับดังจะ
อธิบายโดยละเอียดดังนี้ 
 1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs ) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มี
อ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกาย
เหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของ อินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้น
นี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบ ความล้มเหลวที่จะสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความ
ต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งท าให้
ความต้องการอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหย
เป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลก ได้ บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการ
จัดหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้มีอาหารไว้รับ ประทาน Maslowอธิบาย ต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมี
ความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียง พอส าหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิติของ
เขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้จะไม่มีความส าคัญไม่ว่าจะเป็น
เสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นนี้มีชีวิตอยู่
เพ่ือที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการ
ทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องส าคัญที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาด 
อาหารหรือน้ าติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวอย่างคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่
กักขังเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่างๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต้
สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับอาหารเพ่ิมขึ้น อีก
ตัวอย่างหนึ่งในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกาใต้ผู้ที่รอด
ตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของ ผู้ที่ตายจากเครื่องบิน
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ตก จากปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา 
จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการ อ่ืนๆ และแรงผลักดัน
ของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอ่ืนๆ 
 2. ความต้องการความปลอดภัย(Safety needs) 
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่ง
ขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) Maslow กล่าว
ว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็ก
เล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่
ตามล าพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะท า
ให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังค าพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้
ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อ เด็กเกิด
ความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการ ฝันร้าย
และความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้ก าลังใจ 
 Maslow กล่าวเพ่ิมเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่าง ไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่
ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึง พอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กิน
ไม่เป็นเวลาไม่เพียง แต่ท าให้เด็กสับสนเท่านั้นแต่ยังท าให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา 
สัมพันธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ 
หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ท าให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ไม่ม่ันคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และน าไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
 ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่าน พ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ใน
บุคคลที่ท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือท างานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ 
และผู้ที่ท าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่ง
คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่ง
คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์
ยึดถือท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะท าให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ท า
ให้บุคคล รู้สึก “ปลอดภัย” ความต้องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ าท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของ
สังคม และเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้ 
 Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ า
คิด-ย้ าท า (obsessive, nikon coolpix -compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหา
ความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขาก าลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและ
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ก าลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง
ซึ่งเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ 
 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs)
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล กล่าวคือ 
บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่
เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะแสวงหาอย่างมากที่จะ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิด
สัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) ส าหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) 
เขาอธิบายว่า ความรักที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 
คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน นอกจากนี้ Maslow 
ยัง ย้ าว่าความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จัก ให้ความรักต่อ
ผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อ่ืน การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ท าให้
บุคคลเกิด ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้าง
และเคียด แค้น กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและท าให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้ 
และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ 
 สิ่งที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจ านวนมากที่มีความล าบากใจที่จะเปิดเผยตัวเอง
เมื่อมีความ สัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึก เช่นนี้ 
Maslow กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัย
เด็ก ย่อมมีผลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก Maslow 
เปรียบเทียบว่าความต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือ
น้ ามันนั่นเอง (Maslow 1970 p. 170) 
 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs) 
เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคล เกิด
ความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ 
กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความ
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ต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจาก
ผู้อื่น (esteem from others) 
  4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect, panasonic camcorder ) คือ ความ
ต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่
ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถ
ที่จะประสบความส าเร็จในงานภาระกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 
  4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความ
ต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่
กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท า
ให้รู้สึก ว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

 ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของล าดับชั้นในเรื่อง
ความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะ
แสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็น
เจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่
บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการ
ระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย่างที่ 
Maslow น า มาอ้างคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าการตอบสนองความต้องการความรักของเธอ ได้
ด าเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ และได้ประสบความส าเร็จเป็นนักธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏว่าเธอวางมือจาก
ธุรกิจต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือ และหันมาใช้ความพยายามที่จะ
เรียกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระท าเช่นนี้ของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความรักซึ่งครั้ง
หนึ่ง เธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไป
เกี่ยว ข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง 
 ความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยทั่วๆ ไป เป็นความรู้สึกและทัศนคติ
ของความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละก าลัง การมีความสามารถ และ
ความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจ าเป็นต่อ โลก ในทางตรงกันข้ามการ
ขาดความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวนี้ย่อมน าไปสู่ความรู้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู้สึกไม่พอ 
เพียง เกิดความรู้สึกอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ 
(negative) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลัว และรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชีวิต และประเมินตนเองต่ ากว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการได้รับ
การยกย่อง และยอมรับจากผู้อ่ืนอย่างจริงใจมากกว่าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการได้ รับการ

http://astore.amazon.com/cheap.panasonic.camcorder-20
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ประจบประแจง การได้รับความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความ
ต้องการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าบุคคลนั้นต้องการค าชมเชยจากผู้ อ่ืนมากกว่าการยอมรับความจริง
และเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือ ยกย่อง มีพ้ืนฐานจากการกระท าของบุคคลมากกว่าการ
ควบคุมจากภายนอก 
 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ถึงล าดับขั้น
สุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง 
ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทาย ความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของ
ตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคล ที่จะบรรลุถึง
จุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้น เป็นคน
ที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” Maslow ( 1970 : 46) 
 ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะด าเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเรา 
ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” Maslow 
(1962 : 58) 
 ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะใน ศิลปินเท่านั้น คนทั่วๆ ไป เช่น 
นักกีฬา นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถ 
ท าในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความแตกต่าง
อย่างกว้างขวางจาก คนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความต้องการที่แสดงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิ่ง ใหญ่ที่สุด 
 Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ 
Mark, tomtom gps ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเป็น
นักจิตวิทยาคลินิก นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ อาจจะอธิบายว่าท าไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย่าง เช่น Freud 
อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ตั้งแต่วัย
เด็ก ขณะที่ Adler อาจมองว่ามันเป็นความพยายามเพ่ือชดเชยความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก 
Skinner อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต ขณะที่ Bandura สัมพันธ์เรื่องนี้
กับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark ก าลังจะพุ่งตรงไป
เพ่ือที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ในอาชีพโดย

http://astore.amazon.com/cheap.tomtom.gps-20
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ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ Mark ให้ลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถ้า 
Mark ได้ผ่านกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและใน
ที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลินิก สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือ เมื่อเขาส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคลหนึ่งได้เสนองานให้เขาในต าแหน่งต ารวจสืบสวน ซึ่งงานในหน้าที่นี่
จะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลายๆ อย่างตลอดจนรับประกันการว่าจ้าง
และความมั่นคงส าหรับชีวิต เมื่อประสบเหตุการณ์เช่นนี้ Mark จะท าอย่างไร ถ้าค าตอบของเขาคือ 
“ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือความต้องการความปลอดภัย ส าหรับการ
วิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขา
จะต้องเป็นในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าเขาตกลงเป็นต ารวจสืบสวน เขาก็จะ
ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
 ท าไมทุกๆ คนจึงไม่สัมฤทธิผลในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Why Can’t All People 
Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่
ต้องการแสวงหาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน จากงานวิจัยของเขาท าให้ Maslow สรุปว่าการรู้
ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจ าเป็นบังคับ ส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มี
จ านวนน้อยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว่าการน าศักยภาพของ
ตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้ว่า ตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพนั้นจะ
ได้รับการส่งเสริมได้อย่างไร มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของ
ตนจึงท าให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการ
ทางด้านความต้องการของบุคคลดังนี้ 
อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเอง คือแบบ
พิมพ์ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งก าหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็นชาย 
(masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชาย เช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ่อนโยน สิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณา
ว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (masculine) หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิงขึ้นอยู่กับจิตวิทยาพัฒนาการของผู้หญิง เป็น
ต้น การพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์ที่ดี” มากกว่าเป็น
เกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
 ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายาม
ที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่ืนเกิดความพึง
พอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตน บุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะ
พิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลส าเร็จ แสวงหาความ
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อบอุ่น และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง 

 ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-
2007&group=29&gblog=3 

2. ความหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตร คือ กิจกรรมในการเรียนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้โดยสามารถขยายความได้ว่า "หลักสูตร คือโครงสร้างของเนื้อหาวิชาและประสบการณตาง ๆ 
ที่สถานศึกษาก าหนดใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการมีสวนรวมกิจกรรม
เสริมสรางประสบการณตนเอง ซึ่งการจบหลักสูตรจะตองอาศัยกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเรียน 
สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตามเกณฑที่สถานศึกษาไดก าหนดไว เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
น าความรูที่ไดจากหลักสูตรไปศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น หรือใชประกอบอาชีพได" (อ้างถึงใน http://e-
book.ram.edu/e-book/c/CU331/CU331-1.pdf) 
 
การพัฒนาหลักสูตร 
 สุเทพ อ่วมเจริญ (2557: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงกระบวนการสร้าง
และทดสอบคุณภาพของหลักสูตรที่ น าวิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ ใช้  โดยเฉพาะการน า
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
 จากแนวคิดดังกล่าวแนวคิดส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร คือ แนวคิดการจัดการ
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific manament) ซึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่มผลผลิต (product approach) ซึ่ง
ได้แก่ Tyler (1949), Taba (1962), Saylor, Alexander และ Lewis (1981) โดยหลักสูตรที่สร้าง
ขึ้นจะก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (desirable result) ในรูปแบบของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
หรือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามแนวคิดของบลูม 
 
ความส าคัญของหลักสูตร 
 ธ ารง บัวศรี ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุปว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อ
การศึกษาส่วนร่วม นั่นคือหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของ 
การศึกษาของชาติไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถ้าจะกล่าวว่า
หลักสูตรคือหัวใจทางการศึกษาก็คงไม่ผิด เพราะถ้าปราศจากหลักสูตรเสียแล้วการศึกษาก็ย่อมด าเนิน
ไม่ได้ และหลักสูตรยังมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน กล่าวคือ ถ้าหากไม่มีหลักสูตร ก็สอนไม่ได้

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3
http://e-book.ram.edu/e-book/c/CU331/CU331-1.pdf
http://e-book.ram.edu/e-book/c/CU331/CU331-1.pdf
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เพราะไม่รู้จะสอนอะไร หรือถ้าจะสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน โดยที่อาจสอนซ้ าไปซ้ ามา 
ไม่เรียงล าดับตามที่ควรจะเป็น ผลการเรียนรู้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ผู้เรียนเองก็จะมีความล าบาก
ใจเพราไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปนั้นสามารถน าไปเปรียบเทียบได้กับระดับใด 
สามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรมีความส าคัญดังนี้ 
 1. เป็นเอกสารของทางราชการ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ปฏิบัติตามและ
เข้าใจตรงกัน 
 2. เป็นแผนการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 3. เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
 4. เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา 
 5. เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
 6 .เป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต และเป็นเครื่องชี้วัดความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 7. เป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามนโยบายของการ
จัดการศึกษา สรุปจากที่มาhttp://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/kedthip3/kedthip3_print.html 
 
องค์ประกอบของหลักสูตร 
               องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้หลักสูตรนั้นสมบูรณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอน การประเมินผลและ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้
Tyler กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมาย (education purpose) ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดผล 
 2. ประสบการณ์ (education experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล
 3. วิธีการจัดประสบการณ์ (organization of education experience) เพ่ือให้การสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การประเมินผล (determiation of what to evaluate) เพ่ือตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ 
Taba กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 2. เนื้อหาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 

http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/kedthip3/kedthip3_print.html


 
 

15 

 

 3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. วิธีการประเมินผล 
 
ธ ารง บัวศรี กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรว่ามี ดังต่อไปนี้ 
 1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (education goals and policies) หมายถึงสิ่งที่รัฐ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษา 
 2. จุดหมายของหลักสูตร (curriculum aims) หมายถึงผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 
 3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (types and structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผัง
ที่แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
 4. จุดประสงค์ของวิชา (subject objectives) หมายถึงผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
หลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว 
 5. เนื้อหา (content) หมายถึงสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถที่
ต้องการให้มีรวมทั้งประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 
 6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (instructional objectives) หมายถึงสิ่งที่ต้องการให้ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาก าหนดไว้ 
 7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (instructional strategies) หมายถึงวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 8. การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร 
 9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (curriculum materials and instructional 
media) หมายถึงเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวี ดีทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรที่นักการศึกษาและผู้ศึกษาทางด้านหลักสูตร
ได้กล่าวไว้ ผู้เขียน สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักของหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 4 ประการที่
ส าคัญ โดยทั้ง 4 ประการนั้นต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (objective) เพ่ือสร้างแนวทางในการจัดการศึกษาว่าหลักสูตร
นั้นๆ มุ่งให้ผู้ เรียนเป็นไปในลักษณะใดบ้าง เช่น ผู้ เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ หลั งจากจบ
การศึกษาระดับนั้นๆ แล้ว เป็นต้น 
 2. เนื้อหา (content) เป็นเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องครอบคลุมถึงทั้งด้านความรู้ 
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ทัศนคติ และ พฤติกรรมต่างๆ ด้วย เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่วางไว้ 
 3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทมากท่ีสุดส าหรับองค์ประกอบนี้ โดยถือว่าการสอนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
การน าเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆไปใช้ 
 4. การประเมินผล (evaluation) เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรนั้นๆ บรรลุจุดมุ่งหมาหรือไม่ 
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรต่อไปสรุปจากท่ีมา : https://www.l3nr.org/posts/413856 

ประเภทของหลักสูตร  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 27-29) กล่าวไว้ว่า การแบงประเภทของหลักสูตรเปนการแบงตาม
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภท ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 1. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเนนเนื้อ
หาสาระเพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจ โดยจะมีลักษณะดังนี้ 
      1.1 เนื้อหาสาระแตละรายวิชาจะแยกจากกัน เชน วิชาคณิตศาสตร์ ฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา สอนแยกออกจากกันเปนรายวิชา 
      1.2 แตละวิชาจะมีล าดับเนื้อหาสาระ มีขอบเขตความรูที่เรียงล าดับตามความยากงาย
และไมเกี่ยวโยงถึงวิชาอ่ืนๆ 
      1.3 วิชาแตละวิชา ไมไดโยงความสัมพันธระหวางความรูนั้นกับการปฏิบัติในสถานการณ
จริง 
      1.4 การเลือกเนื้อหาสาระ และการจัดเนื้อหาสาระ โดยยึดคุณคาที่มีอยูในตัวของเรื่องที่
สอนนั้น โดยมีแนวคิดวาผูเรียนสามารถน าเอาไปใชเมื่อตองการ 
 2. หลักสูตรสหพันธ (Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เอาเนื้อหาของวิชาอ่ืนที่มี
ความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกัน ท าใหเห็นความสัมพันธของ 2 วิชา โดยไมท าลายขอบเขตวิชาเดิม 
นั่นคือ ไมไดมีการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน เชน การจัดเนื้อหาเนนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรทัศน ความสัมพันธระหวางการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช โดยแสดงใหเห็น
แตละวิชาจะเสริมกันไดอยางไร 
  3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชาโดย
สร้างจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนน ามารวมใหเปนวิชาเดียวกัน แตยังคงเนื้อหาพื้นฐานของแตละวิชา
ไว หลักสูตรแบบนี้แตกตางจากหลักสูตรสหสัมพันธที่มีบูรณาการระหวางวิชามากกวา คือ การสอน
วิชาเหมือนสอนวิชาเดียว เช่น การสอนสุขศึกษาและพละศึกษา เป็นต้น 
 4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะหลาย
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หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสหสัมพันธและหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการน าเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชา
จัดเป็นวิชาทั่วไปที่กวางขวางขึ้น โดยเนนถึงการรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผลมีระบบ เชน มนุษย
กับเทคโนโลยีมนุษยสัมพันธ เปนตน 
  5. หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนของ
วิชาอ่ืนๆ โดยเนนเนื้อหาดานสังคมและหนาที่พลเมืองเพ่ือการแกปญหาเชน ประชากรและมลภาวะ 
การด ารงชีวิตในเมืองและชนบท 
  6. หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เปนหลักสูตรที่มุงให
เกิดทักษะกระบวนการ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการในการแกปญหา เพ่ือ
พัฒนาใหผู้เรียนมีความสามารถดานทักษะกระบวนการดังนี้ 
      6.1 มีความรูที่สามารถน าไปใชได 
      6.2 ใชกระบวนการใหเปนสื่อไปสูจุดมุงหมาย 
      6.3 ใหรธูรรมชาติของกระบวนการ 
  7. หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน (Competency or Performance base Curriculum) เป
นหลักสูตรที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดมุงหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และ
ความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียน หลักสูตรแบบนี้ตองก าหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ตอง
การไวเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงคดานความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงคและมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผูเรียนกอนที่
จะผานไปเรียนจุดประสงคถัดไป เชน การฝกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพดีด 
  8. หลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social Activities and roblemCurriculum)  
หลักสูตรนี้จะแตกตางตามแนวคิดของแตละกลุม เชน ผูที่มีแนวคิดวาหลักสูตรควรตรงกับการารงชีวิต
ในสังคมจริง ดังนั้นในการสรางหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนาที่ทางสังคม หรือหากมีแนวความคิดวา
หลักสูตรควรเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาในสังคมชุมชน เชน การปองกันมลภาวะ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
 9. หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล (Individual Needs and 
Interest Curriculum) เปนหลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน เชน การเนนที่ผู
เรียน การเนนที่ประสบการณ โดยหลักสูตรที่สรางขึ้นตามความรูและความสนใจของผูเรียนมีความยืด
หยุนสูงและผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคลเชน หลักสูตรของโรงเรียน Summer Hill ที่อังกฤษ 
ซึ่ง นิล (Niel 1960) สรางข้ึน โดยท าโรงเรียนใหสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียน เปนตน 
สรุปจากที่มา: http://e-book.ram.edu/e-book/e/EA634/EA634-2.pdf 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย 
ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข 
ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานที่ท า และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผล
ต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 
 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือ
น้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หาก
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
 กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง  
 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของ
บุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั้น 
 นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ 
 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มี
อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่าง
การเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 
 สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตาม
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ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่
ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

         แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
         Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้
จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึง
พอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความ
ต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่
ต่างกัน 
         พิทักษ์  (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผล
การประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือ
สิ่งที่มากระตุ้น 
        สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ด้วยกัน 4 ประการ คือ 
 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่
ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
 2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 
 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการ
ของบุคคล 
 4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์
มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความ
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความ
มั่นคงในการประกอบกิจกรรม 
        ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึง
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ปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 
 1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลา
ในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 
 2.  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการท างาน 
ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็น
ต้น 
 3. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคง
ในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพ่ือน
ร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น  
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่ งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
         1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
        อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค าตอบ
ของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด 
ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 
          1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
          1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความ
ต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
          1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
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          1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 
ความนับถือและสถานะทางสังคม 
           1.5 ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
        บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยก
ย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 
        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
       ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามี
ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่ เหนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
 ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท า
สิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากล าบาก 
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 
 1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจ
ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ 
 2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์เสมอไป 
 3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหา
ความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้
หนึ่งด้วย 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 
การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัด
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ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึง
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า"พึง" เป็นค า
ช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า "ควร" เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า "พอ" 
หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูกชอบ เมื่อน าค าสองค ามาผสมกัน"พึงพอใจ" จะ
หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973) อ้างโดยภนิดา ชัยปัญญา 
(2541) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกท่ีได้รับความส าเร็จตามมุ่งหวังและความต้องการ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
 ทวีพงษ์ หินค า (2541:8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความต้องการของบุคคลได้ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น 
 ธนียา ปัญญาแก้ว (2541:12) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจจะเกี่ยวกัน
กับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่ อง 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่
พอใจงานที่ท า ถ้าหากว่างานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยก
ย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 
 วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541:754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการ
แก้แค้น สิ่งที่ชดเชย 
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542:11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตน
ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546:5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 Phillip B. Applewhite (1965:6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความสุข 
ความสบายที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายที่เกิดจากการเข้าร่วม ได้
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รู้ได้เห็นในกิจกรรมนั้นๆ 
 Benjamin B. Wolman (1973:384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าหมายถึง 
ท่าทีทั่วๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการ คือ 
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 
 3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
 Risser (1975:45-51) กล่าวว่า ความพึงพอใจของแต่ละคนเกิดจากการได้รับประสบการณ์ 
หรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง 
 Campbell (1976:117-124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละ 
คนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวัง หรือรู้สึกว่าสมควร 
จะได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
 Donabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการประสบ
ความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังจากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของ
ความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และ
เป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ 
 
การวัดความพึงพอใจ 
 ในการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดทัศนคติได้
โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน   
ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้ น
แสดงความคิดเห็นไมต่ รงกับความรู้สึกที่จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา
ของการวัดโดยทั่ว ๆ ไป 
 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
กระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความ
พอใจในด้านต่าง ๆ 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะ
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ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
 3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่า
จะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
 
4. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2556-2560 

 ปรัชญา( Philosophy )มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นวิสัยทัศน์( Vision )ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล 

พันธกิจ( Missions) 
 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
 2) วิจัย  สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย  
 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
เป้าหมายที่ส าคัญในระยะ 4 ปี 
 1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน  
 2) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและมีความพร้อมในการเข้าประชุมประชาคมอาเซียน  
 3) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าที่มีความก้าวล้ าทางด้านวิทยาการ 
 4) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 5) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 6) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เพ่ิมพูนและใช้อย่างคุ้มค่า 
 7) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็น
สุข มีระบบการบริหารจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ภารกิจหลัก  6 ด้าน 
 1) ด้านการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
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 2) ด้านระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 3) ด้านการวิจัยและบริการชุมชน 
 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5) ด้านการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556 – 2560 ยุทธศาสตร์  
 1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 2) สร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน  
 3) พัฒนางานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น แหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ
ชุมชน 
 4) พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ และสร้างความก้าวล้ าทางด้านวิทยาการ 
 5) ส่งเสริม สืบสาน สร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 7) พัฒนาจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
พ่ึงตนเองได ้
  1) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

  2) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  3) มีคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์มืออาชีพ มีทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4) มีแหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  5) มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาการและวิชาชีพ 
  6) มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7) มีกระบวนการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  8) มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการท างานของนักศึกษาในรูปแบบบัณฑิตสหกิจ
ศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ ในการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและตรงตามเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  9) มีกลไก และกระบวนการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
  10) มีกระบวนการสร้างคุณภาพบัณฑิตเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน  
 กลยุทธ์  
 1) มีกระบวนการสร้างขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับภูมิภาค
อาเซียน 
 2) มีกระบวนการสร้างสมรรถนะของนักศึกษาด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3) มีกระบวนการสร้างสมรรถนะของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพและการท างานข้าม
วัฒนธรรม 
 4) มีกลไกและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ละบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสากล 
 5) มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากลข้อมูล
และสถิต ิ
 
 6) มหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 7) การสอบวัดภาษาอังกฤษที่จะสามารถบริหารจัดการ ให้นักศึกษามีผลการสอบวัด
คุณภาพภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  (โดยการทดสอบ TOEIC Test of English for International 
Communication) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนางานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน  
 กลยุทธ์  
 1) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
 2) สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก  
 3) สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 4) สนับสนุนการน างานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และขยายผล
ไปสู่การบริการวิชาการและเชิงพาณิชย์  
 5) ส่งเสริมให้บุคลากรน าผลงานวิจัยไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  
 6) เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยที่เข้มแข็ง  
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 7) สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัยสู่ความเป็นเลิศ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ และสร้างความก้าวล้ าทางด้านวิทยาการ  
 กลยุทธ์  
 
 1) บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพที่สามารถใช้ร่วมกันได้ส าหรับทุกส่วนงาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 2) มีการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) มีฐานข้อมูลสาสนเทศกลางที่ใช้ร่วมกันและมีก าหนดช่วงระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูล
อย่างชัดเจน 
 4) ในการบริหารจัดการให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5) มีนโยบายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
 6) ส่งเสริมให้บุคลกรมีความรูและทักษะการใช้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริม สืบสาน สร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้  
 กลยุทธ์  
 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 2) มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
 3) ส่งเสริมให้ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  
 4) สืบสานโครงการเนื่องจากพระราชด าริ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์  
 1) สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย  
 2) มีกระบวนการเชิดชูยกย่องคุณค่าบุคลากร  
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 3) น าระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติให้
เห็นเป็นรูปธรรม  
 4) มีกระบวนการในการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 5) มีระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชากรและสายสนับสนุนให้มีความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นร่วมถึงต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย  
 6) สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความตะหนักในความจงรักภักดีต่อองค์กรเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  
 7) มีกระบวนการเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นคนดี คนเก่ง เข้ามาร่วมงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพึ่งตนเองได้  
 กลยุทธ์  
 1) สร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  
 2) เสริมสร้างประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 3) เสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ให้แก่คณะ/ หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 4) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ร่วมกับภาคเอกชน  
 5) สร้างระบบการให้บริการเข้าสู่รูปแบบ One Stop Service   
 6) สร้างระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงานทุกส่วนงาน  
 7) สร้างจิตส านึกให้บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการ  
 8) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้แสวงหารายได้ และน าไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
 9) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความ
คล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 10) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 

5. แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

ความเจริญก้าวหน้ าอย่างรวดเร็วทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
(Information and Communication Technology :ICT) ท าให้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนใน  ยุค
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ศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างไปจากยุคศตวรรษที่ 20  เหตุเนื่องจากงานที่เคยใช้คนท างานกับ
เครื่องจักรก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีด
ความสามารถจนสามารถท างานแทนที่คนได้  ท าให้สัดส่วนแรงงานลดลงเกิดขึ้นในงานที่ใช้สัมผัสรับรู้
อย่างจ าเจและงานที่ใช้แรงงานแบบซ้ าๆซากๆ ซึ่งเป็นงานที่ป้อนค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท าแทน แต่
สัดส่วนแรงงานระดับชาติบางส่วนที่เพ่ิมขึ้นในงานที่เน้นการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้  การ
สื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งเป็นงานที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าแทนได้ 

องค์ประกอบของการคิดอย่างเชี่ ยวชาญคือ การเชื่อมโยงแบบแผนหรือระบบอย่างมี
ประสิทธิผลโดยใช้ความรู้อย่างละเอียดและการรู้เท่าทันความคิด (metacognition) ซึ่งการค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยที่วิธีการมาตรฐานทั่วไปใช้ไม่ได้ผลคือทักษะที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ใน
โลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการสื่อสารอันซับซ้อน โดยในแต่ละวินาทีมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจ านวนมากมายทั้งแบบวัจนภาษา (verbal) และแบบอวัจนภาษา  (nonverbal) 
โดยที่ทิศทางของข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพราะการสื่อสารจะพัฒนาไปอย่างที่ไม่อาจคาด
เดาได้ ดังนั้นคนจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นจากยุคเดิม ต้องมีไหวพริบในการ
ตอบค าถามเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน และควบคุมการเจรจา ถกเถียง ที่ไม่เป็นระเบียบได้อย่างราบรื่น 
หรือถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารและมีไหวพริบในการจัดการและควบคุมห้องเรียน
ที่วุ่นวายให้เป็นห้องเรียนที่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ราบรื่น และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ที่ชัดเจน 
   ทักษะการร่วมมือท างานนับว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อคนในศตวรรษที่ 21 
มากเพราะความส าเร็จของงานในระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมมากขึ้น โดย
ที่ความเชี่ยวชาญและบทบาทของสมาชิกในทีมต่างช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งพนักงานในศตวรรษที่ 
21 จะสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อ (mediated interaction) 
กับเพ่ือนร่วมงานในอีกเมือง อีกประเทศ หรืออีกซีกโลกได้โดยไม่เคยพบปะกันเลย ดังนั้นทักษะในการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือร่วมท างานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและทักษะนี้น่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ในความเจริญที่มีอย่างไม่หยุดยั้ง 
   จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ท าให้
เราได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายที่ไหล่บ่าเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 เราคงไม่ค้นหาข้อมูล
จากหนังสือในห้องสมุดอย่างในศตวรรษที่ 20  แต่เราสามารถค้นหาข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา
สมัยใหม่ซึ่งอาจได้ข้อมูลหลายหมื่นหลายแสนชิ้นภายในไม่กี่วินาที แต่ข้อมูลเหล่านั้นคงมีจ านวนไม่
น้อยที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  หรืออาจพบข้อมูลที่
ขัดแย้งกัน ดังนั้นความสามารถในการกรองข้อมูลข่าวสารจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
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ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้คนสามารถเลือก แยกแยะ และสกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ เพื่อด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 25) ที่ได้น าเสนอแนวทางการจัด  การ
เรียนรู้โดยเน้น “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน ได้แก่  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”  เมื่อน ามาเทียบเคียงกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรได้รับการพัฒนาแล้ว
นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความพยายามให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น แต่ยังไม่เน้นย้ าที่ชัดเจนในเรื่องของทักษะส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ยัง
ถือว่าเป็นแนวทางเดิมแบบศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิผลของการสอนแบบ
เก่า เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือเพ่ิมผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน การใช้โปรแกรม
ช่วยค านวณข้อมูล ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการท างาน แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตีความ 
ตัดสินใจ และใช้สารสนเทศในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานและ
การใช้ชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นแนวโน้มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาครูและผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต 

กรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

  เพ่ือให้เห็นฐานความคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ที่ชัดเจน จึงได้น าเสนอ
กรอบความคิดเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ขององค์กรและบุคคล
ต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้ (วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554: 118-137) 
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  1. กรอบความคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills, 2007) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21ที่ถูกน าไปใช้อ้างอิง  อย่าง
กว้างขวาง ดังนี้ 

    1.1 วิชาแกน (core subject) พระราชบัญญัติการศึกษาพ้ืนฐานถ้วนหน้า ค.ศ. 2001  (No Child 
Left Behind Act of 2001) ของสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดวิชาแกนที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ไว้ คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หน้าที่
พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

    1.2 เนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 21 เนื้อหาในสาขาใหม่ๆ ที่ส าคัญต่อความส าเร็จในที่ท างานและ
ชุมชน แต่โรงเรียนต่างๆในทุกวันนี้ไม่ได้เน้นในการน าไปสอน ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง และความ
ตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ 

    1.3 ทักษะการเรียนรู้และการคิด นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการแล้ว นักเรียนจ าเป็นต้องรู้จัก
วิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ทักษะ
การเรียนรู้และการคิด ประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์
และผลิตนวัตกรรม ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท และทักษะพ้ืนฐานด้าน
ข้อมูลและสื่อ 

    1.4 ความรู้พื้นฐานไอซีที (ICT literacy) ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริบทของการ
เรียนรู้วิชาแกน นักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาและทักษะ และจะได้เรียนรู้วิธีการ
เรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และ
การร่วมมือท างาน 

    1.5 ทักษะชีวิต ทักษะชีวิตที่ส าคัญที่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้แก่ ความเป็นผู้น า ความมีจริยธรรม 
การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว การรู้จักเพ่ิมพูนประสิทธิผลของตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ทักษะในการเข้าถึงคน ความสามารถในการชี้น าตนเอง และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

  2. กรอบความคิด enGauge ของ NCREL/Metiri Group (2003) 
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    ห้องวิจัยการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) และกลุ่มเมทิรี (Metiri Group) ได้เสนอ
กรอบความคิดส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในปี ค.ศ. 2003 ไว้โดยกรอบความคิด enGauge ได้
เพ่ิม “ความรู้พ้ืนฐานเชิงทัศนาการ” (visual literacy) ลงไปว่าเกี่ยวข้องกับความรู้พ้ืนฐานทางข้อมูล
ข่าวสารและรวม “ความอยากรู้”“ความกล้าเสี่ยง” และ “การจัดการความซับซ้อน” เข้าไว้ในทักษะ
หลักด้วย กรอบความคิดนี้เน้น “การจัดล าดับความส าคัญ” การวางแผน และการจัดการเพ่ือมุ่ง
ผลลัพธ์”  และเห็ น ว่ า “ความรู้ พ้ื นฐานทางพหุ วัฒ นธรรม ”(multicultural literacy) เป็ น
องค์ประกอบที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้เสนอกรอบความคิดที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21ไว้อีกดังนี้ 
    2.1 ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล ได้แก่ 

-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี 
-ความรู้พื้นฐานเชิงทัศนาการและข้อมูล 
-ความรู้พื้นฐานทางพหุวัฒนธรรมและจิตส านึกต่อโลก 

    2.2 การคิดเชิงประดิษฐ์ ได้แก่ 
-ความสามารถในการปรับตัว 
-การจัดการความซับซ้อน 
-ความสามารถในการชี้น าตนเอง 
-ความอยากรู้ ความสร้างสรรค์ 
-ความกล้าเสี่ยง 
-การคิดระดับสูง 
-การใช้เหตุผลที่ดี 

    2.3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
-การท างานเป็นทีม ความร่วมมือ 
-ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
-ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 
-การสื่อสารแบบโต้ตอบ 

    2.4 การเพิ่มผลิตผลระดับสูง  ได้แก่ 
-การจัดล าดับความส าคัญ 
-การวางแผน 
-การจัดการเพ่ือมุ่งผลลัพธ์ 
-การใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
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  3. กรอบความคิด องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD, 2005) 
  องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไว้ในปี ค.ศ. 2005 ดังนี้ 
   3.1 ความสามารถในการใช้เครื่องมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์  รู้จักใช้ภาษา สัญลักษณ์ และ
เนื้อหาข้อความอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ใช้ความรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ และใช้เทคโนโลยี
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
  3.2 ความสามารถด้านปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มที่หลากหลาย โดยมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 
ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง 
    3.3  ความสามารถในการโต้ตอบโดยอิสระ โดยค านึงถึงภาพรวม วางแผนชีวิตและด าเนิน
ตามโครงการส่วนตัวที่วางไว้ ปกป้องและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน์ ข้อจ ากัด และความต้องการ 
  4. สภาผู้น าแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาของอเมริกา (LEAP, 2007) 
  สภาผู้น าแห่งชาติเพ่ือการศึกษาเสรีและสัญญาของอเมริกาได้เสนอกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนและต่อเนื่องไปถึงการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือความท้าทายในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
   4.1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมมนุษย์และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ ได้แก่ในเรื่อง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ภาษา และศิลปะ โดยเน้น
การศึกษาเพ่ือตอบค าถามส าคัญ ทั้งในยุคนี้และที่คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย 
   4.2 ทักษะทางปัญญาและเชิงปฏิบัติ ได้แก่ การตั้งค าถามและการวิเคราะห์ การคิดเชิง
วิพากษ์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยการเขียนและพูด ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องปริมาณ 
ความรู้พ้ืนฐานในข้อมูลข่าวสาร การท างานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา โดยมีการฝึกปฏิบัติให้ทั่วทุก
หลักสูตร ในลักษณะที่มีความท้าทายของปัญหา โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติ และประเมินผล 
   4.3 ความรับผิดชอบส่วนตัวและต่อสังคม ได้แก่ ความรู้และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง 
ทัง้ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
     4.4 การเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้แก่ การสังเคราะห์และความส าคัญขั้นสูงในการศึกษา
ทั่วไปและเฉพาะทาง โดยสาธิตผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ และความรับผิดชอบใน
สภาพแวดล้อมใหม่และปัญหาที่ซับซ้อน 
  5. กรอบความคิด สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ ( ISTE, 2007)  
  สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (ISTE)  ได้เสนอมาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความส าคัญต่อนักเรียนในศตวรรษที่ 21ไว้ในปี ค.ศ. 2007 ดังนี้ 
     5.1 ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิต
ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลลิตและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ในด้าน 
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   - การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ 
   - การสร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม 
   - การใช้โมเดลและการจ าลองเพ่ือส ารวจระบบและปัญหาที่ซับซ้อน 

 - การหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
    5.2 การสื่อสารและการท างานร่วมกัน โดยนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและ
สภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพ่ือสื่อสารและท างานร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ทางไกล
ส าหรับตนเองและผู้อื่น ด้วยการกระท าต่อไปนี้ 
   - การมีปฏิสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ และเผยแพร่งานร่วมกับเพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคล
อ่ืนๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ 
  - การสื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจ านวนมากอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้สื่อหลากหลาย
รูปแบบ 
   - การพัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรมและจิตส านึกต่อโลกด้วยการคลุกคลีกับผู้เรียนจาก
วัฒนธรรมอื่น 
   - การช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา 
    5.3 ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล  โดยนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพ่ือ
รวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมูล ในด้าน 
   - การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น 
   - การค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จาก
แหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ 
  - การประเมินและคัดเลือกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจ
นั้นๆ 
   - การประมวลข้อมูลและรายงานผล 
    5.4 การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยนักเรียนสามารถแสดงทักษะการคิด
เชิงวิพากษ์ เพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ
ดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ในด้าน 
   - การก าหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและก าหนดค าถามส าคัญเพ่ือการค้นคว้า 
  - การวางแผนและบริหารกิจกรรมเพ่ือหาค าตอบหรือท าโครงการให้ลุล่วง 
  - การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบ และ/หรือเพ่ือตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล 
   - การใช้กระบวนการต่างๆ และแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ 
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    5.5 ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship) โดยนักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย ด้วยการ 
   - การสนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมาย และอย่าง
รับผิดชอบ 
   - การแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้ และการ
เพ่ิมผลผลิต 
  - การแสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - การแสดงความเป็นผู้น าในฐานะพลเมืองดิจิตอล 
    5.6 การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด โดยนักเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจแนวคิด 
ระบบ และการท างานของเทคโนโลยี ในด้าน 
   - ความเข้าใจและการใช้ระบบเทคโนโลยี 
   - การเลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล 
   - การแก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้ 
   - การรู้จักใช้ความรู้ที่มีในปัจจุบันเพ่ือเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  6. กรอบความคิด ศูนย์บริการทดสอบการศึกษา (ETS, 2007)  ได้เสนอกรอบความคิดส าหรับ
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและไอซีทีไว้ในปี ค.ศ. 2007 เช่นกันดังนี้ 
     6.1 ความสามารถในการรู้คิด ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การอ่านออกเขียนได้ การค านวณพ้ืนฐาน การแก้ไขปัญหา และความรู้พ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์/
ทัศนาการ 
     6.2 ความสามารถทางเทคนิค เป็นองค์ประกอบของความรู้พ้ืนฐานทางดิจิตอล ได้แก่ 
ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม เครือข่าย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิตอล 
     6.3 ความสามารถด้านไอซีที เป็นการหลอมรวมและการประยุกต์ใช้ทั้งทักษะในการรู้คิด
และทักษะทางเทคนิค ซึ่งถูกมองว่าเป็นใบเบิกทาง ซึ่งความสมรรถนี้ท าให้คนเราใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ และอาจถึงกับท าให้เกิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งความรู้พ้ืนฐานด้านไอซีทีนี้มี 5 ระดับคือ 
   -ระดับเข้าถึง เช่น รู้จักเลือกเปิดอีเมลในกล่องจดหมายที่ควรอ่าน 
  -ระดับจัดการ เช่น ระบุและจัดระเบียบข้อมูลในกล่องจดหมาย 
   -ระดับบูรณาการ เช่น สรุปประโยชน์ของหลักสูตรอบรมท่ีบริษัทจัดขึ้น 
   -ประเมิน เช่น ตัดสินใจได้ว่าควรจัดหลักสูตรใดต่อในปีหน้า โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้า
เรียนปีก่อน 
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   -สร้างสรรค์ เช่น เขียนอีเมลข้อเสนอแนะส่งให้รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
  7. กรอบความคิด ของ เฮนี เจงกินส์ และคณะ (Jenkins et al., 2009) ซึ่งได้เสนอรายการ
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล ดังนี้ 
     7.1 การเล่น เป็นความสามารถในการลองสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ   การ
แก้ปัญหา 
     7.2 การแสดงบทบาท เป็นความสามารถในการใช้อัตลักษณ์อ่ืนเพ่ือพลิกแพลงเฉพาะหน้า
และเพ่ือการค้นพบ 
     7.3 การจ าลอง เป็นความสามารถในการตีความและสร้างโมเดลที่สะท้อนกระบวนการจริง 
     7.4 การหยิบฉวย เป็นความสามารถในการเลือกตัวอย่างที่น่าสนใจและผสมเนื้อหาสื่อขึ้นมา
ใหม ่
     7.5 การท างานหลายอย่าง เป็นความสามารถในการส ารวจสิ่งรอบตัวอย่างรวดเร็ว แล้วเบน
ความสนใจไปที่รายละเอียดส าคัญได้ตามต้องการ 
     7.6 การรู้คิดแบบกระจาย เป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบเพ่ือขยาย
ศักยภาพทางความคิด 
     7.7 การใช้ปัญญาแบบหมู่คณะ เป็นความสามารถในการรวมพลังความรู้และเปรียบเทียบ
ข้อคิดเห็นกับผู้อื่นเพ่ือเป้าหมายร่วมกัน 
     7.8 การใช้ดุลพินิจ เป็นความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่
แตกต่างกัน 
     7.9 การก ากับทิศทางผ่านสื่อ เป็นความสามารถในการติดตามทิศทางของเรื่องราวและ
ข้อมูลไปมาระหว่างสื่อกลางต่างๆ 
     7.10 การสร้างเครือข่าย เป็นความสามารถในการค้นหา สังเคราะห์ และกระจายข้อมูล
ข่าวสาร 
     7.11 การเจรจา เป็นความสามารถในการเดินทางไปในหลากหลายพ้ืนที่ ตระหนักถึงความ
แตกต่างและเคารพมุมมองอันหลากหลาย รวมถึงท าความเข้าใจและเฝ้าติดตามบรรทัดฐานทางเลือก 
  8. กรอบความคิด ของ ดีดี้ (Dede, 2005) ซึ่งได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 ไว้ดังนี้ 
     8.1 ความคล่องแคล่วในการใช้สื่อหลายรูปแบบ  เป็นการประเมินค่าสื่อแต่ละแบบตาม
ประเภทของการสื่อสาร กิจกรรม ประสบการณ์ และการแสดงออก 
     8.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการแสวงหา กลั่นกรอง และสังเคราะห์ประสบการณ์
ร่วมกับผู้อ่ืน แทนที่จะค้นหาและดูดซับข้อมูลจากแหล่งที่ดีที่สุดเพียงแหล่งเดียวด้วยตามล าพัง 
     8.3 การแสดงออกผ่านการน าเสนอที่ไม่เป็นล าดับเชิงเส้น เป็นการจ าลองเรื่องราวและ
สร้างเว็บเพื่อบรรยายความเข้าใจแทนที่จะเขียนเป็นรายงาน 
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     8.4 การร่วมออกแบบโดยครูและนักเรียน เป็นการปรับรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เข้ากับความต้องการและความชอบของแต่ละคน 
9.  กรอบความคิด 5 จิตเพื่ออนาคต ( Five minds for the Future) ของ Howard Gardner 
  Five minds for the Future เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ Howard Gardner  นักวิชาการด้าน
การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียนเรื่อง Frame of  Minds และ Changing Minds ที่เคย
จุดประเด็นความส าคัญของ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) จนโด่งดังไปทั่วทั้งวง
การศึกษา ในหนังสือ เรื่อง Five minds for the Future นี้ได้ชี้ให้เห็นและเน้นความส าคัญของ 
“ความฉลาดหรือทักษะ” ซึ่ง Gardner ใช้แทนด้วยค าว่า “จิต” (Mind) ทั้ง 5 ประการ ที่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้านในโลกยุคศตวรรษที่ 21 (Gardner.2006:1-20) ซึ่งจิต
ทั้ง 5 นั้นประกอบไปด้วย 
   9.1 จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น 
ปรับปรุง ประยุกต์ สิ่งที่เล่าเรียนมา และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   9.2 จิตแห่งการสังเคราะห์  (Synthesizing Mind) เป็นการสั่ งสม ต่อยอด และสร้าง
นวัตกรรมความรู้  โดยการเลือกสรรข้อมูลที่ส าคัญจากแหล่งข้อมูลที่มากมายหลากหลาย แล้วจัด
กระท าข้อมูล ท าความเข้าใจกับข้อมูลและประเมินข้อมูล โดยปราศจากอคติ แล้วผสมผสาน
(สังเคราะห์) ข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลใหม่ที่มีความหมายต่อตนเองและผู้อื่น 
   9.3 จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไป
จากเดิม 
   9.4 จิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind) เป็นการเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิด
เห็น ทั้งของบุคคลและกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย อย่างเห็นอกเห็นใจ และเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การท างานร่วมกับคนที่แตกต่างกัน 
   9.5 จิตแห่งจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นการมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตอบสนองประโยชน์ส่วนตน 
Gardner ได้กล่าวว่า “บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความส าเร็จทั้งในด้าน   การท างาน 
และการด าเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมีจิตทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของ
คนๆนั้น นอกจากนี้จิตทั้ ง 5 ยังจะช่วยจรรโลงให้สังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มาก
ยิ่งขึ้น”  แสดงให้เห็นว่า Gardner เน้นว่าจิตทั้ง 5 นั้นมีความส าคัญเป็น อย่างมากต่อมนุษย์ในโลกยุค
ใหม่ โดยที่บุคคลจะต้องมีครบทั้ง 5 จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปเสียไม่ได้ เพราะจิตทั้ง 5 มีผลต่อการ
พัฒนาตัวบุคคลทั้งในแง่การท างาน การด าเนินชีวิต และสังคมโดยรวม ซึ่งจิตทั้ง 5 จะกลายเป็นพลัง
ขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดหมายของชาติ และยืนหยัดในกระแสของการ
แข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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   จากกรอบแนวคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าโดยทั่วไปมีความ
สอดคล้องกัน แต่กรอบความคิดทางเลือกอ่ืนได้เพ่ิมเติมหรือเน้นย้ าทักษะบางประการที่อยู่
นอกเหนือจากกรอบความคิดของภาคี โดยสิ่งที่เพ่ิมเติมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 
สิ่งที่เพ่ิมเติมประการแรกคือ กลุ่มอ่ืนๆที่ชี้ให้เห็นว่าทักษะย่อยในกรอบความคิดของภาคี นั้นก็มี
ความส าคัญไม่แพ้กัน เช่น ทักษะย่อย “การแก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์”  ที่ ISTE 
เสนอนั้นสามารถจัดอยู่ในกลุ่มความรู้พ้ืนฐานไอซีทีภายในกรอบความคิดของภาคีได้ด้วย ซึ่งก็ต้องใช้
ทักษะพ้ืนฐานที่เป็น “ความสามารถทางเทคนิค ความรู้พ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม 
เครือข่าย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิตอล”  ที่สนับสนุนโดย ETS การเน้นย้ าทักษะย่อย
เหล่านี้ช่วยให้เราสังเกตเห็นวิธีประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครูส่วนใหญ่มักมองข้ามใน
วัฒนธรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนแทบไม่มีโอกาสเรียนรู้ การหาทาง
แก้ปัญหา” เพราะสัญชาตญาณแล้วครูย่อมไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดข้ึนจริงๆ ในระหว่างการสอน 
สิ่งที่เพ่ิมเติมประการที่สอง คือ กลุ่มอ่ืนๆ เน้นประเด็นที่ตนรู้สึกว่าไม่ได้รับความส าคัญเพียงพอใน
กรอบความคิดของภาคี เช่น กรอบความคิดของ OECD เน้นการที่ “นักเรียนลงมือปฏิบัติโดยอิสระ” 
โดยจัดเป็นความสามารถหลัก ซึ่งตรงกับวัฒนธรรมในโรงเรียนอเมริกันปัจจุบัน ในท านองเดียวกัน
กรอบความคิดของ NCREL/Metiri เน้น “ความกล้าเสี่ยง” ของนักเรียน แต่คุณสมบัตินี้แทบไม่มีทาง
ได้รับการสนับสนุนจากครูในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะตอกย้ าเป็นพิเศษว่าทักษะเหล่านี้ส าคัญต่อการ
ท างานและการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

คุณลักษณะท่ีส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   จากแนวคิดขององค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้รับการพัฒนามี 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ 

   1. ด้านความรู้ ความรู้ที่ควรได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 
จิตส านึกต่อโลก  การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม
มนุษย์และโลกทางกายภาพและโลกธรรมชาติ สุขภาพและสวัสดิภาพ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานเชิงทัศนาการ” (visual literacy)  ความรู้พ้ืนฐานทาง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้พ้ืนฐานทางพหุวัฒนธรรม (multicultural literacy) และความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง
ปริมาณ 

2. ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด ทักษะการเรียนรู้และการคิดที่ควรได้รับการส่งเสริมให้
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย  ความอยากรู้/จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) การคิด
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ระดับสูง การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง ทักษะการสังเคราะห์ 
(Synthesizing Mind) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม ทักษะการท างานเป็นทีม/การ
ท างานร่วมกัน/การสร้างเครือข่าย ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทักษะ
การเรียนรู้ตามบริบท ทักษะด้านไอซีที ทักษะการใช้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร  ทักษะการผลิตนวัตกรรม ทักษะการจัดล าดับความส าคัญ ทักษะการวางแผนและการจัดการ
เพ่ือมุ่งผลลัพธ์ ทักษะการใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและ
เหมาะสม ทักษะการตั้งค าถามและการวิเคราะห์ ทักษะการหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
และทักษะการรู้คิด 

3. ด้านทักษะชีวิต ทักษะชีวิตที่ส าคัญท่ีควรส่งเสริมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น า  ความสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุผลที่ดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ในฐานะพลเมือง  การเข้าถึงคน/การเจรจา การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  ความสามารถในการ
ชี้น าตน เอง ความกล้ าเสี่ ย ง การจัดการความซับซ้อน การรู้ จั ก เพ่ิม พูนประสิทธิผลของ
ตนเอง  ความสามารถในการสื่อสารแบบโต้ตอบ/การโต้ตอบโดยอิสระ การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง 
ในระดับท้องถิ่นและโลก ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship)  จิตแห่งความเคารพ
(Respectful Mind)และจิตแห่งจริยธรรม (Ethical  Mind)  

 
 
 
แนวโน้มหลักสูตรใน ศตวรรษที่ 21 

จากข้อสรุปว่าคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้รับการพัฒนามีสามด้าน
คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิดและด้านทักษะชีวิต ผู้เขียนได้น ามาแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
เนื่องจากโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   การ

สื่อสาร จนเรียกได้ว่าโลกนี้เกิดความเป็นพลเมืองดิจิตอล (digital citizenship)  เราจึงได้รับข้อมูล
ข่าวสารจ านวนมากมายที่เข้ามาอย่างไร้ระเบียบ รวดเร็ว ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของเราบ้าง ไ ม่
ตรงกับความต้องการบ้าง หรืออาจมีทั้งความจริง และความเท็จที่ต้องมีการกลั่นกรองใหม่ ดังนั้น
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 Name: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล 
 Address: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 Organization : คณะครุศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจ าแนกตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พ้ืนฐานทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึ กษา ชั้นปีที่ 5 ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 25 คน เป็นหญิง 13 คน และเป็นชาย 12 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาขาวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน) มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือ ด้านสาขาวิชาเฉพาะด้าน 
(บังคับเลือก) 3.24 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน 3.11 และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.10 ตามล าดับ 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ด้านรายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน) พบว่า รายวิชาที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 1093303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 รองลงมาได้แก่วิชา 1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ย 3.59 1092601 การประยุกต์ใช้
งานด้านมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ย 3.56 และ 1091602 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.54 3. 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้าน
รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน) พบว่า รายวิชาที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชา1093307 เกมและสถานการณ์จ าลองเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมาได้แก่
วิชา1092307 อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.56 1092304 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และ
ภาพเคลื่อนไหว มีค่าเฉลี่ย 3.51 และ 1092102 คอมพิวเตอร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 ส่วนรายวิชาที่เหลือมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 4. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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3.32 รองลงมาคือการตรวจงานและชี้แจงผลงานให้นักศึกษาทราบและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.28 ส่วนการเชิญวิทยากรให้ความรู้เพ่ิมเติมมีระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.64 5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่
มีต่อปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนพบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สื่อการเรียนการสอนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 ปริมาณสื่อการเรียนการสอนมี
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน บรรยากาศของห้องเรียนเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน และ ความ
ทันสมัยของต าราเอกสารในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 3.12 6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 6.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6.2 
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.01-3.00 และ 3.01-4.00 มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรียน) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน) ด้าน
ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 6.3 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทาง
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนีบัตรวิชาชีพมีระดับความพึงพอใจหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่มีด้านใดแตกต่างกัน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อ
กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

นายณัฐธนินทร์ ดวงค า 
 ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตอกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ท าการส ารวจข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยออกแบบสอบถาม 
เพ่ือเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 100ตัวอย่างสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดั้งนี้ 
 สรุปผลการศึกษากลุ่มนักศึกษาตัวอย่างแผนการเรียนภาคปกติ 
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
60 เป็นเพศหญิงร้อยละ 40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20ปี ถึงร้อยละ 60 อายุ 19ปี ร้อยละ 30
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ หอพักเอกชน ถึงร้อยละ 58 พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษาร้อยละ 26 ในด้าน
ความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิชา 751103 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่คาดหวัง 
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ที่จะมีจิตสึกที่ดีตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์และ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ 
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ มากท่ีสุดถึง (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมา 
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ย 3.90) ล าดับสุดท้าย 
เข้าใจการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.88) และการเข้า ร่วมท ากิจกรรมส่วน
ใหญ่ในกิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท ากิจกรรมร้อยละ 100 กิจกรรม เสริมส่วนใหญ่เข้าร่วมคิด
เป็นร้อยละ 50 ของการท ากิจกรรม 
 ส่วนความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิชา 751104 กลุ่มตัวอย่างส่วน 
ใหญ่มีคาดหวัง มีจิตส านึกที่ดีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 
รองลงมา พัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยอาศัยกิจกรรมนอกห้องเรียน(ค่าเฉลี่ย 3.82) ล าดับสุดท้าย 
พัฒนาบุคลิกภาพได้ดี เข้าใจการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในสังคม ค่าเฉลี่ย(3.80) และการ 
เข้าร่วมท ากิจกรรมส่วนใหญ่ในกิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท ากิจกรรมร้อยละ 94 กิจกรรม 
เสริมส่วนใหญ่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 62 ของการท ากิจกรรม 
 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ อันดับที่หนึ่งมีความพึงพอใจต่อ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องลับการ
เรียนมีความเหมาะสมไม่ล้าสมัยหรือน าสมัยจนเกินไป (ค่าเฉลี่ย 3.72) อันดับที่สองมีความพึง พอใจ
ต่อ เนื้อหาตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสังคมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.60) อันดับสุดท้าย มีความพึง
พอใจต่อ สภาพแวดล้อมในการท ากิจกรรมเอ้ือต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.58) และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสามอันดับสุดท้ายคือ อันดับหนึ่งความพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่/วิทยากรในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 3.32)อันดับสอง ความพึงพอใจต่อยานพาหนะที่คณะจัดให้
ไปท ากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.32) อันดับสุดท้าย สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไต้น าไปใช้
ประโยชน์ไต้หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.34) 
 สรุปผลการศึกษากลุ่มนักศึกษาตัวอย่างแผนการเรียนภาคตรีโท 
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาภาคตรี-โท พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศ หญิงใน
จ านวน ร้อยละ 50 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20ปี ถึงร้อยละ 47.7 อายุ 19 ปี ร้อย ละ 40 
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ หอพักเอกชน ถึงร้อยละ 46.7 พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษาร้อยละ 26.7  ต้าน
ความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิชา 751103 กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่คาดหวัง 
ที่จะมีจิตสึกที่ดีตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์มากที่สุดถึง (ค่าเฉลี่ย3.96)รองลงมา ตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ย 3.96) ล าดับสุดท้าย พัฒนาความรู้
ทางวิชาการโดยอาศัยกิจกรรมนอกท้องเรียน(ค่าเฉลี่ย 3.96) และการเข้า ร่วมท ากิจกรรมส่วนใหญ่ใน
กิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท ากิจกรรมร้อยละ 100กิจกรรมเสริม กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและคูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมท ากิจกรรมคิดเป็นร้อย ละ 43.3 และกิจกรรมอนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมท ากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 93.3 ของการท า กิจกรรมความคาดหวั งต่อกระบวน
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม วิชา 751104 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคาดหวัง มีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและพัฒนาจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.86) รองลงมา 
สามารถอธิบายถึงรูปแบบ วิธีการ แนวความคิด แนวทางการพัฒนาที่ เกี่ยวกับศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ไต้ (ค่าเฉลี่ย 3.83) ล าดับสุดท้าย มีจิตส านึกที่ดีตระหนักในคุณค่า ความเป็นมนุษย์ (3.80) และการ
เข้าร่วมท ากิจกรรมในการท ากิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท า กิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ต้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพร้อยละ86.7ส่วนกิจกรรมเสริมเข้าร่วมท า กิจกรรมศึกษาดูงานต้านวิชาชีพ 
และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2 คิดเป็นร้อยละ 70 ของการท ากิจกรรม 
 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนวิชาการเรียนผ่านกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ พึง
พอใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ อันดับที่หนึ่งมีความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ / วิทยากร ให้บริการ ด้วย
ความสุภาพเป็นมิตร(ค่าเฉลี่ย 3.56)อันดับที่สองมีความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่/วิทยากรเป็นผู้ มีความ
เกวามสามารถ (ค่าเฉลี่ย 3.56) อันดับสุดท้าย มีความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ / วิทยากร ให้ ค าแนะน า 
ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.56) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อกระบวน วิชาการเรียนผ่าน
กิจกรรมสามอันดับสุดท้ายคือ อันดับหนึ่ง สามารถน าความและประสบการณ์ที่ ได้น าไปใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 2.96)อันดับสอง ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ของ คณะเศรษฐศาสตร์ใน
ภาพรวมที่รับผิดชอบกระบวนวิชาการเรียนผ่านกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.03) อันดับสุดท้าย ความพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างท ากิจกรรม ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 3.10) 
 สรุปผลการศึกษากลุ่มนักศึกษาตัวอย่างแผนการเรียนภาคพิเศษ 
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาภาคพิเศษ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศ หญิงใน
จ านวน ร้อยละ 50 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20ปี ถึงร้อยละ 50 อายุ 19 ปี ร้อยละ 35 
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ หอพักเอกชน ถึงร้อยละ 65 พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษาในก ากับร้อยละ 20
ด้านความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนผ่านกิจกรรม วิชา 751103 กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่
คาดหวังที่จะ. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
รองลงมา มีความ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั่งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ประสบการณ์ชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.90) ล าดับสุดท้าย มีความอดทนและรับผิดชอบต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 
3.85) และการเข้าร่วมท ากิจกรรมส่วนใหญ่ในกิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท า กิจกรรมร้อยละ 
100 กิจกรรมเสริม กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและคูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นเข้าร่วมท ากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 45 และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมท า
กิจกรรมคิด เป็นร้อยละ 70 ของการท ากิจกรรม 
 ความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนผ่านกิจกรรม วิชา 751104 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
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มีคาดหวัง มีจิตส านึกที่ดีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์(คะแนนเฉลี่ย3.85) รองลงมา มีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและพัฒนาจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคม(ค่าเฉลี่ย3.85) ล าดับ
สุดท้าย พัฒนาบุคลิกภาพได้ดี เข้าใจการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในสังคม (3.80) และการ
เข้าร่วมท ากิจกรรมในการท ากิจกรรมหลักกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมท ากิจกรรม บ าเพ็ญ ประโยชน์ ร้อยละ 
100 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 95 กิจกรรมพัฒนา บุคลิกภาพร้อยละ 90 
ส่วนกิจกรรมเสริมเข้าร่วม ท ากิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ ร้อยละ 70 และ กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 2คิดเป็นร้อยละ 55 ของการท ากิจกรรม 
 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจมากที่สุดสามอันดับแรกคือ อันดับที่หนี้มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ วิทยากร เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 3.80) อันดับที่สองมีความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ให้บริการ ด้วย
ความสุภาพเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย 3.75) อันดับสุดท้าย มีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ วิทยากร ให้ ค าแนะน า 
ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.75) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อกระบวน วิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมสามอันดับสุดท้ายคือ อันดับหนึ่ง ความพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ระหว่างท า
กิจกรรมในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 3.25)อันดับสอง เนื้อหาตรงกับความต้องการของ นักศึกษาและสังคม
ได้(ค่าเฉลี่ย 3.25) อันดับสุดท้าย ความพึงพอใจต่อยานพาหนะที่คณะจัดให้ไป ท ากิจกรรม(ค่าเฉลี่ย 
3.30) 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. จากการศึกษาความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (751103) พบว่ า 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกภาคปกติและภาคตรีโท มีความคาดหวังในหัวข้อที่จะมีจิตส านึกที่ดีและตระหนัก
ในคุณค่าความเป็นมนุษย์มากท่ีสุด ส่วนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างภาคพิเศษและตรีโท มีความ คาดหวังใน
หัวข้อ ที่จะตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความคาดหวังในหัวข้อที่ มีความรู้ ทักษะเจตคติ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
ประสบการณ์ชีวิต มากที่สุดอีกด้วย ดังนั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์และ ผู้ดูแลหลักสูตรควรค านึงถึง 
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็นมนุษย์ เพ่ิมเนื้อหาและจัดกิจกรรมให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 2. จากการศึกษาความคาดหวังต่อกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (751104) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีความคาดหวังในหัวข้อ มีจิตส านึกดีดระหนักใน 
คุณค่าความเป็นมนุษย์มากที่สุด ส่วนภาคตรี -โทสองภาษาคาดหวังในหัวข้อ มีคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและพัฒนาจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคมมากที่สุด ภาคปกติและภาคพิเศษ 
ยังคาดหวังในหัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพไดดี เข้าใจการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในสังคม ดั้ง 
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นั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์และผู้ที่ดูแลหลักสูตรควรค านึงถึง เรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์มีคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมเนื้อหาและจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 3. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ภาคตรี -โทสองภาษา และภาค 
พิเศษมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นที่สอดคล้องกันในหัวข้อ มีความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่วิทยากร 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร และให้ค าแนะน า ตอบข้อ ซักถามไต้
ชัดเจน ตังนั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์และผู้ดูแลหลักสูตรควรที่จะให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ วิทยากร 
รักษามาตรฐานความสามารถและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้ดีเพ่ิมขึ้นเพ่ือ เป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียน ส่วนภาคปกติจากการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในหัวข้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรียนมีความเหมาะสมไม่ล้าสมัยหรือน าสมัยจนเกินไป เนื้อหาตรงกับความต้องการ ของนักศึกษาและ
สังคมไต้ และสภาพแวดล้อมในการท ากิจกรรมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตังนั้น ต้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เรียน
ทางเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลควรเอาใจใส่ท าความสะอาดเพ่ือจะสามารถน าไปใช้งานไต้ เสมอ เนื้อหาผู้ดูแล
หลักสูตรควรพัฒนาเนื้อหาให้ใช้ไต้กับจริงกับนักศึกษาและสังคม 
 4. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในหัวข้อความพึงพอใจต่อ
ยานพาหนะที่คณะจัดให้ไปท ากิจกรรม ตังนั้นทางคณะเศรษฐศาสตร์ควรปรับปรุงยานพาหนะใน การ
เดินทางให้ไต้มาตรฐานและอ านวยความสะดวกมากขึ้น ส่วนภาคตรี -โท มีความพึงพอใจใน หัวข้อ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไต้น าไปใช้ประโยชน์ไต้หลากหลาย น้อยที่สุดตังนั้น ทางคณะ
และผู้ดูแลหลักสูตรควรจะจัดท าเนื้อหาการเรียนและกิจกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ไต้จริงใน
ชีวิตประจ าวันอีกท้ังในสังคมไต้อย่างแท้จริง 
 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการรายวิชา แรป 
305 การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะ 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่มเรียน จ านวน 105 คน 
เครื่องมือที่ใข้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ใน รายวิชาการ
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จัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะ บริหารธุรกิจ 
โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ รองลงมาคือด้านการสอนและเทคนิค การสอน ด้าน
การรัดและประเมินผล และด้านสื่อประกอบการสอน ตามล าดับ 
 
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสมชาย บุญสุ่น 2554 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียน 
การสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตที่มี 
ต่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจ าแนกตาม อายุ พรรษา
สถานภาพ และชั้นปี ๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน ๓๑๖ รูป 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test และ ANOVA 
 ผลของการวิจัยพบว่า 
 ด้านเนื้อหาการเรียน นิสิตให้ความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาจากบทเรียนไปแหล่งอ่ืน ๆ ได้ดี และการที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเสนอแนะใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะท าให้นิสิตมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือ 
 ด้านการเรียนการสอน นิสิตให้ความพึงพอใจต่อการที่ผู้สอนมีรูปแบบบทเรียนกระตุ้นความ
สนใจของนิสิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้สอนยังมีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัด
ห้องเรียนการเตรียมความรู้ ใช้ต าราประกอบการเรียน และมีทักษะในการสอนแบบต่าง ๆได้เหมาะสม
กับเนื้อหา 
 
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียน นิสิตให้ความพึงพอใจต่อผู้สอนในการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ ชักจูงใจให้นิสิตมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม 
 ด้านการใช้สื่อ ตามความคิดเห็นของนิสิตพบว่า ผู้สอนมีการใช้สื่อการสอน จ าพวก
โสตทัศนวัสดุ เพ่ือเร้าความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นด้านแหล่งเรียนรู้ที่แนะน า
ศึกษาด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า การที่มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิด
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การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่นิสิต นอกจากนี้นิสิตยังให้ความพึงพอใจต่อการที่
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการมีห้องสมุดที่สมบูรณ์ และต าราที่เป็น
ภาษาของตนเอง 
 ด้านวัดผลและประเมินผล ตามความคิดเห็นของนิสิตพบว่า ผู้สอนมีการประเมินผลที่มี
ความหลากหลาย และมีการวัดผลการเรียนการสอนโดยจะท าการวัดผลเป็นระยะๆ ให้ติดต่อกัน
เพ่ือให้เกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนและยังเป็นการวัดความเข้าใจของนิสิตเมื่อท า การศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า สิต
ที่มีอายุ, ระดับชั้นที่ศึกษา และพรรษาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนนิสิตที่อยู่ในคณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่ต่างกันแนวทางจัดการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ 
 ๑. ควรจัดอาจารย์เข้าสอนให้ตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเชิญอาจารย์พิเศษที่
ตรงสาขาวิชานั้นๆ มาช่วยสอน 
 ๒. อาจารย์ควรทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอน ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๓. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณา ความเหมาะสมด้านเวลา 
 ๔. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนบ้าง 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีกรณีศึกษา 

ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีกรณีศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลและภาควิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน
ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
อยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกัน 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท ต่อการให้บริการของโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานคร 
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ณัฐพล รัตนเวโรจนวิไล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ าไท ที่มีต่อบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขาเอกมัยกรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัยมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ าไทยมากน้อยเพียงใด เพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นผลการวิจัยพบว่าเป็นเพศ
หญิง ส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีการศึกษาปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม
อยู่ในระดับ 3.01-3.50 สถานภาพโสด รายได้ 5,001–10,000บาท ชมภาพยนตร์ 1 ครั้งต่อเดือน 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เรื่องความหลากหลายของภาพยนตร์ ความคมชัดของภาพ และ
คุณภาพของเสียง อยู่ในระดับมาก ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องความเหมาะสม
ของราคาบัตรชมภาพยนตร์เมื่อมีโปรโมชั่น อยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ เรื่องความเพียงพอของโรงภาพยนตร์ที่ให้บริการสถานที่ตั้งของโรง
ภาพยนตร์ ความสะอาดของโรงภาพยนตร์ ความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์ อยู่ในระดับมาก ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เรื่องบัตรชมภาพยนตร์ราคา 60 บาท บัตร
ชมภาพยนตร์ราคา 80 บาทส าหรับนักเรียน/นักศึกษา อยู่ในระดับมาก  ด้านบุคลากร ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกเรื่องได้แก่ ความมีอัธยาศัยความเต็มใจในการให้บริการของ
พนักงาน ความเหมาะสมในการแต่งตัวของพนักงานและการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาเมื่อผู้บริโภค
พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกเรื่องได้แก่
ขั้นตอนการจ าหน่ายบัตรภาพยนตร์ที่รวดเร็วถูกต้อง การให้บริการที่ถูกต้อง การให้บริการจองบัตรชม
ภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก และด้านสุดท้าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ ในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของห้าง ป้ายรถประจ าทาง และรถ
ประจ าทางท่ีผ่านห้างเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยู่ในระดับมาก 


