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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์คอื 1) เพ่ือประเมินหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยใช้แบบจำาลองการประเมินแบบซิปป์  
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการนำาความรู้ไปใช้ในการทำางานของบัณฑิต 4) เพื่อจัดทำาข้อเสนอ
แนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ให้เกิดศักยภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2553 กรรมการประจำาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบการ จำานวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำานวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 สำาหรับบัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษา ชุดที่ 2 สำาหรับกรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และชุดที่ 3 สำาหรับผู้ใช้บัณฑิตตาม
หน่วยงาน/สถานประกอบการ 

ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลัก
สตูรฯ โดยรวมทกุด้านมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับไมแ่นใ่จ และเมือ่แยกเปน็รายดา้น พบว่า ดา้นบรบิทมคีา่เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำาเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ไม่แน่ใจ และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1.2 ความคิดเห็นของกรรมการประจำาหลักสูตรและ
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อาจารยผ์ูส้อนตอ่หลกัสตูรฯ โดยรวมทกุดา้น มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และเมือ่แยกเปน็รายดา้น พบวา่ 
ด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำาเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านผลิตผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑติทีพึ่งประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และคณุลกัษณะบณัฑติทีเ่ปน็จรงิ
โดยรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 3. ความคิดเหน็ตอ่ความตอ้งการหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยกีารศกึษา (หลกัสตูรตอ่เนือ่ง) และการนำาความรูไ้ปใชใ้นการทำางานของบณัฑติ มรีายละเอยีด 
ดังนี้ 3.1ความคิดเห็นของบัณฑิต กรรมการประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต่อความต้องการหลัก
สูตรฯ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3.2 ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการนำาความรู้ไปใช้ในการ
ทำางานโดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก  4. ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรการศกึษา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ควรดำาเนินการ ดังนี้ 4.1 ด้านบริบท ควรมี
การปรับปรุงปรัชญา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา คำาอธิบายรายวิชา และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรให้
สอดคลอ้งการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยยีคุปจัจบุนั และตรงกบัความตอ้งการ
ของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 4.2 ด้านปัจจัยนำา
เขา้ ผูส้อนควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในรายวชิาทีส่อน พฒันาผล
งานใหม่ๆ ในสาขาวชิาอย่างตอ่เนือ่ง และทำาตำาแหนง่ทางวิชาการในสาขาวิชาทีส่อนจะชว่ยเพิม่ความเขม้
แข็งของหลักสูตร มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ระหว่าง
คณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบันมีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ ทัศนคติ ทักษะพื้นฐานให้
นิสติ จดัสรรงบประมาณและจดัหาเอกสาร ตำารา สือ่วสัดแุละหอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 
4.3 ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนต้องมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้สอนควรกำาหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้ชดัเจน และตอ้งประเมนิใหห้ลากหลาย ควรมกีารประเมนิตามวงรอบ 4 ป ีและในชว่งระหว่าง
การใช้หลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตรกับผูส้อนตอ้งมีการประชุมกนั นำาผลประเมินผู้สอน/ผูเ้รียนทุก
ภาคการศึกษามาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและแก้ไข ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.4 ด้านผลิตผล ควรมีการส่งเสริมหรือจัดให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงตามหน่วยงาน/
สถานประกอบการโดยอาจทำาเปน็ลกัษณะโครงการรว่มระหว่างภาควิชาฯกบัหนว่ยงานเพือ่เปดิโอกาสให้
นสิิตได้ฝกึประสบการณ์ตรง กระตุ้น ส่งเสรมิให้บัณฑิตกล้าคดิ กลา้เสนอความคดิใหม่ๆ  ชว่งระหว่างศกึษา
ผู้สอนควรเน้นจัดกจิกรรมใหน้สิติได้เสนอความคดิใหมแ่ละฝกึนำาเสนอใหค้นอืน่เขา้ใจไดง้า่ยและนา่สนใจ

คำ�สำ�คัญ: การประเมินหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

Abstract
 The purposes of this research were: 1) to evaluate the Educational Technology 

Program (Continuing Program) in Bachelor Degree curriculum which is revised in 2007 by 
applying CIPP model for evaluation. 2) to study the opinions of the employers about the 
ideal characteristics and actual characteristics of graduates. 3) to study the opinions for 
the requirements of the Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing 
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Program) and knowledge implementation in work of graduates. 4) to make the suggestions  
and guidelines to improve the Educational Technology Program in Bachelor Degree  
(Continuing Program) to achieve potentiality and responsive for the requirements of learners 
and employers. The sample of this research were 310 persons ; consisted of graduates in 
the Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) in academic 
year 2006 - 2010, the committee of the Educational Technology Program in Bachelor Degree 
(Continuing Program) , instructors and employers by using Multi-stage Random Sampling and 
Simple Random Sampling. The instruments of this research were the 5 levels rating scale 
questionnaire and the structured interview type. They consisted of 3 sets: 1) for graduates,  
2) for the committee of the Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing 
Program) and 3) for instructors and employers. 

 The research found that: 1. The results of evaluation on the Educational Technology  
Program in Bachelor Degree (Continuing Program) which is revised in 2007 were: 1.1 The 
opinions of graduates to curriculum in all of aspects were average at the uncertain level 
which the context aspect was at the high level, input aspect was at the uncertain level, 
process aspect was at the uncertain level and product aspect was at the high level. 1.2 The 
opinions of the curriculum committee and instructors to curriculum in all of aspects were 
average at the high level which the context aspect was at the high level, input aspect was 
at the uncertain level, process aspect was at the high level and product aspect was at the 
high level. 2. The opinions of employers to the ideal characteristics were at the highest level 
and actual characteristics were at the high level. 3. The opinions to the requirements of the 
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) and knowledge 
implementation in work of graduate were: 3.1 The opinions of graduates, the curriculum 
committee and instructors to the Educational Technology Program in Bachelor Degree 
(Continuing Program) were at the highest level. 3.2 The opinions of graduates to knowledge 
implementation in work at the high level. 4. The suggestions and guidelines for improving of the 
Educational Technology Program in Bachelor Degree (Continuing Program) were as follows: 
4.1 Context Evaluation Aspect: The results indicated that should improve philosophy, course 
outline, course description and course content of the curriculum appropriate to the current 
economic, social and technological and meet with requirements of learners and graduate – 
employers and specific psychomotor aspect which are used for existing of life in society. 4.2  
Input Evaluation Aspect: Instructor should have knowledge which are the curriculum,  
specific specialization in subject, continually developing of new task and should make  
academic position for subjects which they teach that is promoting of strength of the  
curriculum. Department of Educational Technology manage training or seminar about 
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techniques of pedagogy and learning process, the enhanced project about development  
of knowledge, attitude and basic psychomotor for learners, allocate budget and pro-
vide textbooks, hardware and software media and set up laboratory be adequate and  
appropriate for learner. 4.3 Process Evaluation Aspect: Instructional management requires 
both of theory and practice that instructors should explicitly determine and must use a 
variety of measurement, should get evaluation for every 4 years according to circular of 
evaluation of the curriculum. During of using the program, the committee and instructors of 
Bachelor of Education Program in Educational Technology (Continuing Program) should have  
conference together, show output of evaluation of instructors and learners and analyze 
information of evaluation for awareness to problems and solving problems, improve and 
effectively management. 4.4 Product Evaluation Aspect: should be enhanced to provide 
opportunities for students to practice real-world experience to the agencies or workplace 
by doing a collaboration project between department of Educational Technology and the  
agencies or workplace for opportunities of students to practice directed experience, to 
stimulate thinking and encourage students to express ideas or new ideas. During the study 
should focus on activities to teach students to practice presenting new ideas to other people 
to understand as easy and interesting. 

Keywords: The curriculum evaluation, The opinion of employers, The ideal characteristics 
of graduates

บทนำา
ความก้ า วหน้ า ของวิ ทยาการและ

เทคโนโลยีทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เรียกได้ว่าเป็นยุค  
“โลกาภวิตัน์ (Globalization) ” การเปลีย่นสิง่เหลา่นี ้
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในลักษณะที่ เป็นพลวัต  
(Dynamic) ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ต้องแข่งขันและปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New  
Paradigm) เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกมากขึ้นประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค
ของโลกต่างมุ่งปฎิรูปการจัดการศึกษาในประเทศ
ของตนไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong  
Education) กล่าวคือ ต้องการให้ประชาชนทุก

คนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน การ
ศกึษามีความจำาเปน็สำาหรบับคุคลทกุชว่งอาย ุมไิด้
จำาเป็นเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น ประชาชน
ทุกคนควรได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพราะมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ประชาชนทุกคนเผชิญ ปรับตัว และดำาเนินชีวิต
อยู่ในสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นแต่ละ
ประเทศจึงเร่งหาวิธีที่จะพัฒนาระบบการศึกษา 
เพื่อพัฒนาประชาชนของตนเองให้มีคุณภาพ  
เพือ่ใหอ้ยูใ่นสงัคมแหง่การเปลีย่นแปลงในลกัษณะ
พลวัต (Dynamic) ได้อย่างชาญฉลาดและมี 
ความสุข
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จากความก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีดังกล่าว ทำาให้ต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2549 ซึ่งได้ใช้มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ให้ทันกับ
เปล่ียนแปลงในในลกัษณะทีเ่ปน็พลวตั (Dynamic) 
จำาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพใน
การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อ
สนองความตอ้งการกำาลงัคนทียั่งมีความขาดแคลน
อยู่อีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน โดยกำาลังคน
ที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
ทนัท ีและมศีกัยภาพสงูในการพัฒนาตนเองใหเ้ขา้
กับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

การจัดการเรียนการสอนและการดำาเนิน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเน่ือง) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2549 ให้เกิดศักยภาพสูง และตอบ
สนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างแท้จริงนั้น จำาเป็นต้องมีการประเมินติดตาม
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการความต้องการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และการนำาความรู้
ไปใช้ในการทำางานของบณัฑติสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และความคิดเห็น 
เกี่ ยวกับคุณลั กษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์  
คุณลักษณะบัณฑิตที่ เป็นจริงจากผู้ใช้บัณฑิต  
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการประจำาหลักสูตร  
ผู้สอน บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ โดยผู้วิ จัยจะนำาผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นดังกล่าวมาดำาเนินการปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอนและการดำาเนินการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ให้เหมาะสมและ
มีคุณภาพสูงขึ้น

ความุ่งหมาย
1. เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลกัสตูรตอ่เนือ่ง) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 

2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ตอ่คณุลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์และคุณลกัษณะบณัฑติทีเ่ปน็
จริงของผู้ใช้บัณฑิต

 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และ
การนำาความรู้ไปใช้ในการทำางานของบัณฑิต

4. เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะและแนวทาง 
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
ใหเ้กิดศกัยภาพสงูและตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ครอบคลุม บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-
2553 กรรมการประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และผู้ใชบ้ณัฑติตามหนว่ยงาน/สถานประกอบการ 

2. ขอบเขตการประเมนิ จะใชแ้บบจำาลอง
การประเมนิแบบซปิป ์(CIPP Evaluation  Model) 
ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L.  
Stufflebeam) เป็นกรอบในการประเมิน 
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3 .  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง

4. ระยะเวลาดำาเนินการวิจัย ตุลาคม 
2555 – กันยายน 2556

วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดการ
ประเมินหลักสูตร แบบจำาลองการประเมินแบบ 
ซิปป์ (CIPP Evaluation Model) หลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์งานวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนำามาใช้ในการ
สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
การวิจัย

2. กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สำาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเน่ือง) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2549 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549-
2553 กรรมการประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และผู้ใชบั้ณฑิตตามหนว่ยงาน/สถานประกอบการ 
จำานวน 1,600 คน

กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยครัง้นี ้คอื บัณฑติ
ที่สำาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549-
2553 กรรมการประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และผู้ใชบั้ณฑิตตามหนว่ยงาน/สถานประกอบการ 
จำานวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) และการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูล ดำาเนินการ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสูตร
ให้ครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด
การประเมินหลักสูตร แบบจำาลองการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Evaluation Model) หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ความต้องการหลักสูตรงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การประเมินหลักสูตรเพื่อกำาหนดขอบข่ายข้อ
คำาถามและสร้างข้อคำาถาม

3.2 นำาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การประเมินหลักสูตรเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 
ตรวจสอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วนำาข้อ
เสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อคำาถามให้ถูกต้อง ชัดเจน

3.3 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา (Index of item objective congruence: 
IOC) ไดแ้บบสอบถาม (questionnaire) แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
แบบสอบถามโดยวิธีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ จำานวน 310 ฉบับ ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์ 254 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82 และข้อมูล
เชงิคณุภาพ (สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง) ผูวิ้จยัเขา้
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
บันทึกรหัสข้อมูล โดยจำาแนกตามประเภทของ
แบบสอบถามแต่ละชุด และใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.2 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ โดยถอด
เทปแบบคำาตอ่คำา (Transcript) อา่นอย่างวเิคราะห์
เพื่อสร้างมโนทัศน์ (Concept) จากข้อมูลที่ได้ 
แล้วจดัหมวดหมูข่องมโนทศันเ์พ่ือสร้างสมมตฐิาน
ชั่วคราว จากนั้นตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบ สามเส้า  

(Triangulation) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลว่ามีรายละเอียดครอบคลุมที่ต้องการศึกษา 
(Thick description) โดยใช้ความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical sensitivity) เพื่อขมวดประเด็น
คำาถาม (Probe) ซึ่งช่วยให้ตีความสิ่งที่ศึกษาได้
ถูกต้อง

กรอบแนวคิดการวิจัย

1. การประเมินบริบท ได้แก่ ปรัชญา 
วัตถุประสงค์โครงสร้าง และเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร รวมถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 
2. การประเมินปัจจัยนำาเข้า ได้แก่ ผู้สอน  
ผู้เรียน สื่ออุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณ
3. การประเมินกระบวนการ ได้แก่ การบริหาร
จัดการหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และการวัดและประเมิน
ผลการเรียนการสอน 
4. การประเมินผลลัพธ์ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำานวนการ 
มีงานทำาและจำานวนบัณฑิตทำางานตรง 
สายงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

- บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา 
- กรรมการประจำาหลักสูตร และผู้สอน
- ผู้ใช้บัณฑิตตามหน่วยงาน/สถานประกอบ
การ

ผลความคิดเห็นของ
บัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษา กรรมการ
ประจำาหลักสูตร ผู้
สอนและผู้ใช้บัณฑิต
ตามหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

- ความต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 
ต่อเนื่อง) 
- การนำาความรู้ไปใช้ในการทำางานของ
บัณฑิต

ภ�พประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 มีรายละเอียด 
ดังนี้

1.1 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตฯ จากแบบสอบถาม สรุปดังนี้

1.1.1 ผลรวมทุกด้าน พบว่า บัณฑิตมี
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วชิาเทคโนโลยกีารศกึษา (หลกัสตูรต่อเนือ่ง) อยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ (  = 3.46) ส่วนกรรมการประจำา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก (  
= 3.82) 

1.1.2 ผลรวมด้านบริบท (Context 
Evaluation: C) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจำา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) อยู่ในระดับมาก (
 = 3.97 /  = 4.27) 

1.1.3 ผลรวมด้านปัจจัยนำาเข้า (Input 
Evaluation: I) พบว่า บัณฑิต/กรรมการประจำา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
หลกัสตูรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการ
ศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (  
= 2.91 /  = 3.33) 

1.1.4 ผลรวมด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation: P) พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศกึษา (หลกัสตูรตอ่เนือ่ง) อยู่ในระดับไมแ่นใ่จ 
(  = 3.31) ส่วนกรรมการประจำาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก (  = 3.85) 

1.1.5 ผลรวมด้านผลิตผล (Product 
Evaluation: P) พบว่า 

- บัณฑิต/กรรมการประจำาหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) อยู่ในระดับมาก (  = 4.40 
/  = 4.22) 

1.2 ผลการสัมภาษณ์บณัฑิตกับกรรมการ
ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สรุป ดังนี้

1.2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation: 
C) บณัฑติ/กรรมการประจำาหลกัสตูรและอาจารย์
ผูส้อนสว่นใหญเ่หน็วา่แตล่ะดา้นมคีวามเหมาะสม 
ระดับมาก และสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือน่าจะเพิ่ม
เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปในปรัชญา
ด้วย และเพิ่มรายวิชาหมวดวิชาเอกให้มากกว่า
นี้ผู้เรียนจะได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากข้ึน และ
อยากให้จัดหา/นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้น เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอกับผู้เรียน
และเก่ามาก

1 .2 .2  ด้ านปั จจั ยนำ า เ ข้ า  ( I npu t  
Evaluation: I) บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สอน
มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี ส่วน
กรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส่วน
ใหญ่เห็นว่า ไม่ค่อยเข้าใจหลักสูตรเพราะคิดว่าไม่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะรับผิดชอบเฉพาะรายวิชาที่ตนเอง
สอนเทา่นัน้ นา่จะเปน็หนา้ทีข่องฝา่ยวิชาการ และ
เห็นว่าผู้สอนมีคุณวุฒิ ความสามารถทางวิชาการ 
ประสบการณเ์หมาะสมกบัรายวิชาทีส่อนในระดบั
มากที่สุด ในเรื่องคุณสมบัติผู้เรียนด้านต่างๆ  
มีความแตกต่างกันมากเพราะจบมาในสาขาที่
ต่างกัน และทำางานต่างกันทำาให้การเรียนบาง
รายวิชามีปัญหาโดยเฉพาะวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ 
ในส่วนของสื่ออุปกรณ์การเรียนมีความพร้อม
ในการใช้งานระดับน้อย ในส่วนของห้องเรียน 
อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความเพียงพอสามารถใช้ได้อย่างสะดวกทั่วถึงใน
ระดบัมาก ในการการจดัสรรงบประมาณเพือ่เสรมิ 
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สร้างสมรรถนะผู้ เรียนคิดว่ามีน้อยมาก เช่น  
งบประมาณเชิญวิทยากร การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ยังไม่ทั่วถึง

1.2.3 ด้านกระบวนการ (Process  
Evaluation: P) บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลกัสตูรตอ่เนือ่ง) ส่วนใหญเ่หน็วา่ ไมค่อ่ยรูข้อ้มลู
เก่ียวกับการบริหารหลกัสตูร สว่นกรรมการประจำา
หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนส่วนใหญเ่หน็วา่ ควรมี
การประชมุกรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารย์
ผูส้อนเลยตลอดระยะเวลาทีใ่ช้หลกัสตูร และเหน็วา่ 
ไม่มีแผนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ ชัดเจน  
ในส่วนของการประเมินผู้สอน/ผู้ เรียนหลัง 
เสร็จส้ินการสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรมีการดำาเนินการทุกภาค
การศกึษาอยูแ่ลว้ และการจดัการเรยีนการสอนของ
คณาจารย์ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายอยู่แล้ว เช่น มีทั้งบรรยาย นำาเสนอ
งาน ถาม-ตอบ ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา ฯลฯ แต่ 
บางวชิาควรจะมเีทคนคิการถา่ยทอดใหม้ากกวา่น้ี
โดยวิชาที่ยากๆ ส่วนการวัดและประเมินผลก็ทำา
หลากหลายมีทั้งสอบเก็บคะแนน ใบงาน การนำา
เสนอหน้าชั้นเรียน บางวิชาก็จะมีโครงงาน/ช้ิน
งานด้วย แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแจ้งผล
ให้ทราบทุกคร้ังเพราะผู้สอนมีภาระงานสอนมาก  
มีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมเนื้อหา
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด

1.2.4 ดา้นผลติผล (Product Evaluation: 
P) บณัฑติ/กรรมการประจำาหลกัสตูรและอาจารย์
ผูส้อนทีส่ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรการศกึษาบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (หลกัสตูรตอ่เนือ่ง) 
ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เรียนสามารถสำาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำาหนดเกือบ 100% อยู่แล้ว 
และมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณลกัษณะตาม

ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรในระดับมาก 
โดยเฉพาะทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละการถา่ยภาพ 
ผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีงานทำาเกือบ
ทุกคนอยู่แล้วเพราะบางคนทำางานอยู่แล้วก่อน
เข้าเรียนทำาให้มีประสบการณ์หางานได้ไม่อยาก 
และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทำางาน
ได้เป็นอย่างดี การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์  
การถ่ายภาพ การจัดฝึกอบรมฯลฯ เป็นที่ยอมรับ
จากสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ในระดับมาก

2 .  ผลการศึ กษาความคิด เ ห็นต่ อ
คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์และคณุลกัษณะ
บัณฑิตที่เป็นจริงของผู้ใช้บัณฑิต มีรายละเอียด 
ดังนี้

2.1 ผลการการศึกษาความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์และคณุลกัษณะ
บัณฑิตที่เป็นจริงจากแบบสอบถาม สรุปดังนี้

2.1.1 ผลรวมทกุดา้น พบว่า คณุลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.74) ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.66) 

2.1.2 ผลรวมดา้นความรูใ้นวชิาชพี/สาขา
วชิาทีส่ำาเรจ็การศกึษา พบวา่ คณุลกัษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62) ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  
(  = 3.18) 

2.1.3 ผลรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และมนุษยสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83) 
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.02) 

2.1.4 ผลรวมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.75) ส่วนคุณลักษณะ
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บัณฑิตที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) 

2.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สรุป ดังนี้

ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่าคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ในวิชาชีพ/สาขา
วิชาที่สำาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานใน
สาขาที่จบ และสามารถนำามาปฏิบัตินานจริงได้ 
เปิดใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ส่ิงใหม่กับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ/บริษัท ที่สำาคัญ
ทักษะทางภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษา
อังกฤษต้องสามารถสื่อสารได้ มีทักษะในการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ทำางานได้ และต้องกล้าคิด กล้าเสนอความคิด
เห็นพร้อมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่เห็น
ต่างกับตนเองอย่างมีเหตุผลด้วย ในด้านคุณธรรม 
จรยิธรรมต้องซือ่สัตย์ ยึดถอืความถกูต้อง ยุติธรรม 
มเีหตุ-ผลในการทำางาน ทีส่ำาคัญควรมจีติสาธารณะ 
ปรับตัวอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เห็นแก่ตัว มอง
ประโยชน์ส่วนรวมและและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต้องปรับตัวเข้ากับองค์กร  
มีปฎิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือ
ในการทำากิจกรรมร่วมโครงการกับองค์กร และใน
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพต้องเคารพและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง รู้จักนำาความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
มาประยุกต์ทำางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) และ
การนำาความรู้ไปใช้ในการทำางานของบัณฑิต

3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้องการหลักสูตรฯ จากแบบสอบถาม สรุปดังนี้

- บัณฑิต/กรรมการประจำาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.76 /  = 

4.81) 

3.2 ผลการสัมภาษณ์บัณฑิต/กรรมการ
ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนต่อความ
ต้องการหลักสูตรฯ สรุป ดังนี้

- บัณฑิต/กรรมการประจำาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมีการให้เปิด
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ต่อไปเพื่อเป็น
ช่องทาง/โอกาสทางการศึกษาให้ผู้ท่ีจบการศึกษา
ระดับอนุปริญญาที่สนใจหลักสูตรนี้ จะจัดเป็น
ลักษณะเทียบโอนก็ได้ ในเรื่องของวันเวลาเรียน
ควรมีทั้งวันจันทร์-ศุกร์สำาหรับคนที่ยังไม่มีงานทำา 
และวันเสาร์-อาทิตย์สำาหรับคนที่ทำางานอยู่แล้ว 
และใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี เพราะคิดว่าส่วนที่
เรียนระดับอนุปริญญามาควรจะเทียบโอนได้บ้าง 
และควรเพิ่มรายวิชาเอกมากๆ จะได้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เรียน และนำาไปทำางานได้จริงและมั่นใจ 
จัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและ
ควรเน้นฝึกทำาจริงให้มากๆ และต้องการรายวิชา
ด้านคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพ ผลิตสื่อภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว และพวกฝึกอบรม นำาสื่อหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสอน มีกิจกรรมให้
ฝึกคิด ฝึกทำา/ฝึกปฏิบัติจริง รู้วิธีเร้าความสนใจ 
ผูเ้รยีน อาจจดักจิกรรมในหอ้งใหผู้เ้รยีนมส่ีวนรว่ม 
เช่น เกม ถาม-ตอบ อภิปรายกันในชั้นเรียน ควรมี
การวดัและประเมนิผลการเรยีนควรทำาหลากหลาย 
ในส่วนบริการด้านต่างๆ ควรให้มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจำาในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อปรึกษาปัญหาการ
ลงทะเบยีน กฎระเบยีบตา่งๆ ให้กบันสิติและคอย
บริการคณาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอน 

3.3 การนำาความรูไ้ปใชใ้นการทำางานของ
บัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อการนำา
ความรู้ไปใช้ในการทำางานรวมทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก (  = 3.58) และเมื่อจำาแนกเป็นรายข้อ  
พบว่า บัณฑิตใช้ความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา
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กลุม่รายวชิาคอมพิวเตอรใ์นการทำางานเปน็ประจำา 
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80) รองลงมาใช้วิชา
ในหมวดวชิาเฉพาะสาขากลุม่รายวชิาการถ่ายภาพ
และผลิตรายการวีดิทัศน์/สื่อเคลื่อนไหวในการ
ทำางานเป็นประจำาอยู่ในระดับมาก (  = 4.41) 
และใช้วิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขากลุ่มรายวิชา
ฝึกอบรมในการทำางานเปน็ประจำาอยูใ่นระดับมาก 
(  = 4.20) 

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ควร
ดำาเนินการ ดังนี้

4.1 ด้านบริบท (Context Evaluation: 
C) ควรมีการปรับปรุงปรัชญา โครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชา คำาอธิบายรายวิชา และเน้ือหารายวิชา 
ของหลักสูตรให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยียุค
ปจัจบุนั และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และ
ผู้ใช้บัณฑิต และมีการเน้นทักษะที่ต้องใช้ในการ 
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 

4.2 ดา้นปจัจยันำาเขา้ (Input Evaluation: I)  
ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตร  
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในรายวิชาที่สอน พัฒนา
ผลงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง และทำา
ตำาแหน่งทางวิชาการในด้านที่สนใจจะช่วยเพิ่ม
ความเข้มแข็งของหลักสูตร มีการจัดอบรมหรือ
สมัมนาเทคนคิการสอน กระบวนการจัดการเรยีนรู ้
ใหม่ๆ ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบัน
มีการจัดโครงการเสริมเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ 
ทศันคติ ทักษะพ้ืนฐานใหน้สิติ จดัสรรงบประมาณ
และจดัหาเอกสาร ตำารา ส่ือวสัดุตา่งๆ หอ้งปฏบิตัิ
การต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม

4.3 ด้านกระบวนการ (Process  
Evaluation: P) ควรมีการประเมินตามวงรอบ 4 
ปี และในช่วงระหว่างการใช้หลักสูตรกรรมการ

บริหารหลักสูตรกับผู้สอนต้องมีการประชุมกัน 
นำาผลประเมินผู้สอน/ผู้เรียนทุกภาคการศึกษา
มาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหา
และแก้ไข ปรับปรุง บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนต้องมีทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้สอนควรกำาหนดเกณฑ์การ
ประเมนิใหช้ดัเจน และตอ้งประเมนิใหห้ลากหลาย 

4.4 ด้านผลิตผล (Product Evaluation: 
P) ควรมีการส่งเสริมหรือจัดโอกาสให้นิสิตได้ 
ฝึกประสบการณ์จริงตามหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการอาจทำาเป็นลักษณะโครงการร่วม
ระหว่างภาควิชาฯกับหน่วยงานเพื่อเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ตรง กระตุ้น ส่งเสริม
ให้บัณฑิตกล้าคิด กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ช่วง
ระหว่างศึกษาผู้สอนควรเน้นจัดกิจกรรมให้นิสิต 
ได้เสนอความคิดใหม่และฝึกนำาเสนอให้คนอื่น
เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ

อภิปรายผล 
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ พบว่า ความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) ของ
บัณฑิตมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (  
= 3.46) กรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้
สอนมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.82) 
ในสว่นของบณัฑติอาจเปน็เพราะขาดความรู ้ความ
เข้าใจหลักสูตรฯในภาพรวมและเห็นว่าด้านปัจจัย
นำาเข้า (Input Evaluation: I) ยังขาดความพร้อม
อยา่งมาก เชน่ มรีะดบัความรูแ้ละทกัษะดา้นตา่งๆ 
แตกต่างกัน การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนแต่ละรายวิชา 
(ส่วนใหญ่ต้องทำางานมีเวลาไม่เต็มท่ี) ขาดทักษะ
ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ด้วยตนเอง
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และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ไม่เพียงพอ และการจัดสรรงบประมาณ
สำาหรับการเรียนการสอนมีน้อย เช่น อุปกรณ์
การเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเชิญ
วิทยากรบรรยาย ฯลฯ มีน้อยมากไม่เหมาะสมกับ
จำานวนนิสิตทำาให้ผลการประเมินในภาพรวมต่ำา 
ในส่วนของกรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนมีผลรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เห็นว่า
หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
ทำาให้เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตร โดยเฉพาะด้าน
บรบิท (Context Evaluation: C) ด้านกระบวนการ  
(Process Evaluation: P) และด้านผลิตผล  
(Product Evaluation: P) สอดคล้องกับทาบา 
(Taba, 1962, pp. 422-425) ; Goodlad and 
Zhinxin (1997: 70) ; Parkay and Hass (2000: 
56) ; วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543, หน้า 50) ; กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 5) ; 
รุจีร์ ภู่สาระ (2546, หน้า 16) ; สุนทรีย์ คนเที่ยง 
(2550, หน้า 23) กล่าว่า การพัฒนาหลักสูตรที่ด ี
ต้องทำาอย่างเป็นขั้นตอน คำานึงถึงองค์ประกอบ 
ทุกด้านทั้งปรัชญา กระบวนการจัดการเรียนรู้  
วิธีการสอน สื่อ/กิจกรรม และพิจารณาความ
ต้องการสังคมด้วย จะพัฒนาหลักสูตรต้องเริ่ม
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา (Diagnosis of 
Needs)   การศึกษาความต้องการเป็นสิ่งสำาคัญ 
เป็นอันดับแรกผู้พัฒนาหลักสูตร จะต้องวินิจฉัย
ประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียนรวมถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ในสังคมปัจจุบันด้วย เพื่อนำามา
กำาหนดองค์ประกอบต่างๆ ของหักสูตร เช่น 
ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รายวิชา เนื้อหา 
สื่อ/ทรัพยากร ฯลฯของหลักสูตร นอกจากนี้  
Stufflebeam (1971) ; Cronbach (1963) ; 
Alkin (1969) กล่าวว่า การประเมินควรทำาให้

รอบด้าน ครบทุกองค์ประกอบ เพื่อประโยชน์กับ
กรรมการบรหิารหลกัสูตรในการตดัสินใจเลอืกทาง
เลือกต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2 .  ผลการศึ กษาความคิด เ ห็นต่ อ
คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์และคณุลกัษณะ
บณัฑติทีเ่ปน็จรงิของผูใ้ชบ้ณัฑติ พบวา่ คณุลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.74) และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีเป็น
จริงรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.66) 
เพราะในหลักสูตรให้ความสำาคัญและส่งเสริม
ความรู ้ทกัษะและกจิกรรมทกุดา้น ทัง้ดา้นความรู ้
ในวิชาชีพ/สาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ จรรยา
บรรณวิชาชีพเน้นให้มีการสอดแทรกสิ่งเหล่านี้
เขา้ไปในการจดัการเรยีนการสอนทกุรายวชิา และ
ความพยายามให้นิสิตได้มีโอกาสประยุกต์ความรู้
ไปพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ มีการให้ทำาจริง/
ใช้จริงในระหว่างที่ศึกษา เช่น ออกอบรมและผลิต
สื่อให้ครูปฏิบัติการสอนตามโรงเรียนต่างๆ จัด
กจิกรรมนสิติไดช้ว่ยเหลอืสงัคมทำาคา่ยพฒันาตาม
ที่หากไกลที่ด้อยโอกาส จัดเวทีให้เสนอผลงาน
ให้กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกสอดคล้องกับ 
Armstrong (1989) ; Beauchamp (1981) ;  
Goodlad and Zhixin (1997) ; Ornstein and 
Hunkins (2004) Pinar (1995) ; สมชาติ  
กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2550) ; 
อุทุมพร จามรมาน (2543) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ
มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงจะทำาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และกระตอืรอืรน้ในการเรยีนเพิม่ขึน้ กลา้คดิ  
กล้าทำา กล้าแสดงออก คิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ 
ได้ดีข้ึนและสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2551 
หนา้ 341) กลา่วว่า การใหน้กัเรียนได ้ได้ทำาความ
เข้าและปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ /
โครงการ จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ 
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ผู้เรียนมีความตั้งใจ มีความมั่นใจในการทำางาน 
กล้าคิดกล้าทำาด้วยตนเองมากขึ้น 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความ
ต้องการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) พบว่า 
บัณฑิต กรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์ 
ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อความต้องการหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) รวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด เพราะคิดว่ามีองค์ประกอบของหลักสูตร
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น มีการจัดวันเวลาเรียน
ที่เหมาะสมสามารถมาเรียนนอกเวลาทำางานได้  
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
และมีการเน้นฝึกทำาจริง มีการจัดผู้สอนที่มีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองที่สอนจริง ผู้สอนรู้จักวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย  
นำาสื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสอน  
มีกิจกรรมให้ฝึกคิด ฝึกทำา/ฝึกปฏิบัติจริง รู้วิธีเร้า
ความสนใจผู้เรียน จัดกิจกรรมในห้องให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม มีการวัดและประเมินผลการเรียนควร
ทำาหลากหลาย และเป็นหลักสูตรท่ีเรียนจบแล้ว
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำางาน/ดำาเนิน
ชีวิตได้จริง เป็นการเปิดช่องทาง/โอกาสทางการ
ศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาที่
สนใจหลักสูตรนี้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องสำาคัญใน
การพัฒนาหลักสูตรฯ สอดคล้องกับสอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 
1962) ; Goodlad and Zhinxin (1997: 70) ; 
Parkay and Hass (2000: 56) ; วิชัย วงศ์ใหญ่ 
(2548) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรที่ดีต้อง
ทำาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน พิจารณา
ปจัจยัรอบดา้นท้ังวเิคราะหส์ภาพปญัหา การศกึษา
ความต้องการผู้สอน/ผู้เรียน/ผู้ใช้บัณฑิต/สังคม 
คุณสมบัติผู้สอน/ ผู้เรียน วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหา รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ทรัพยากรการเรียน 
การประเมนิ หลกัสตูรองคป์ระกอบเหล่านีจ้ะทำาให้
ได้หลักสูตรมีคุณภาพและตรงกับความต้องการ

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับหลัก
สูตรฯควรนำาผลการประเมิน ผลการศึกษาความ
ต้องการหลักสูตร และข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ไปวางแผน และพัฒนา
หลักสูตรใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

1.2 ผลการประเมินหลักสูตรและความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เหมาะสำาหรับผู้บริหาร 
กรรมการประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใช้
เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ  

1.3 ควรนำาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
พิจารณาผลประเมินรายด้านทั้งด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลิตผล 
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างละเอียด
จะทำาให้ได้หลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการ 
ผู้เรียน ผู้สอน กรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ใช้
บัณฑิตอย่างแท้จริง

1.4 กรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยผ์ูส้อนควรนำาจดุออ่นทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
ไปปรับปรุงหลักสูตรทันที เช่นจุดอ่อนด้านปัจจัย
นำาเข้า (Input Evaluation: I) ในเรื่องของการเตรี
ยมความพรอ้มผู้เรยีน พืน้ฐานผู้เรยีน การจดัหาส่ือ 
วัสดอุปุกรณ ์ทรพัยากรการเรยีนตา่งๆ ใหเ้พยีงพอ
กับปริมาณผู้เรียน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับจำานวนผู้เรียนด้วย
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรโดยยึด
รูปแบบการประเมินแบบอื่น เช่น ประเมินโดย
ยึดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก ของไท
เลอร์ (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของแฮมมอนด์ (Robert L. Hammond) 
เพือ่ให้ทราบและสามารถปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ปน็
ไปตามวัตถุประสงค์

2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจแบ่งเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อน
นำาหลักสูตรไปใช้ ระยะที่ 2 การประเมินหลักสูตร
ระหว่างการดำาเนินการใช้หลักสูตร และระยะ
ที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตร
จะทำาให้ตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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