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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของ

นกัศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศกึษา	พ.ศ.	2552	และความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	
ประชากรเปน็นักศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย	ีราชมงคลอสีาน	วิทยาเขตสรุนิทร	์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์	และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์	จำานวน	15,389	คน	คิดเป็นตัวอย่าง	390	คน	(p	<	
0.05)	เกบ็ข้อมลูโดยใชแ้บบสอบถามระหวา่งวันที่	3–11	ธนัวาคม	2555	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้คา่เฉลี่ย	
ค่าที	และการสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค่าที

ผลการวจิยั	พบวา่	วธิกีารสอนโดยนกัศกึษาไดศ้กึษาเนือ้หากอ่นการเรยีน	ระบปุญัหาและความ
จำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน	จำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้	และอภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี	ช่วย
ให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	 2552	การร่วม
กจิกรรมของมหาวทิยาลยัช่วยให้นักศกึษามพัีฒนาการดา้นคณุธรรมจรยิธรรม	ความรู	้ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 และทักษะการประเมิน	 วิธีการสอนโดยการฝึกทักษะจากบทเรียน
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ	 การให้
นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้และการที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	 อย่างเสรีมิได้ส่ง
ผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 แต่การทำาการบ้านหรือโครงงาน	
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การรว่มกิจกรรมของมหาวทิยาลยั	และการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยใีนการเรยีนสง่ผลเชงิบวกตอ่ความ
พร้อมการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน

คำาสำาคัญ:	 วิธีการสอน	พัฒนาการของนักศึกษา	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	2552	
ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

Abstract
The	objectives	of	this	research	were	to	analyzed	and	to	synthesized	the	teaching	

methods	affecting	student	developments	according	to	 the	Thai	Qualifications	Framework	
for	higher	education	-	TQF	(2009),	and	their	readiness	for	ASEAN	Community.	Population	
was	15,389	making	390	samples	(p<0.05)	involving	undergraduate	students	in	3	higher	
educational	institutes	in	Surin;	Rajamangala	University	of	Technology	-	Isan,	Surin	Campus,	
Surindra	 Rajabhat	 University,	 and	 Boromarajonani	 College	 of	 Nursing,	 Surin.	 Data	 were	 
collected	 during	 December	 3	 –	 11,	 2012	 and	 analyzed	 by	 using	 the	means	 and	 the	 
t-test,	and	synthesized	by	using	the	t-test	results.

Results	 were	 that	 teaching	 methods	 of	 students’	 premier	 study,	 identifying	 
problems	 and	 needs	 of	 study	 topics,	 identifying	 study	 topics,	 and	 wide-opened	 
discussion	helped	students	develop	in	all	of	the	required	areas	according	to	TQF	(2009).	
Student	 participations	 in	 the	 university	 activities	 helped	 them	 develop	 skills	 of	 moral,	 
knowledge,	 inter-personal	 relationships	 and	 responsibilities,	 and	evaluation.	 The	 teaching	
methods	 of	 skills	 practices	 after	 lessons	 and	 technology	 usages	 negatively	 affected	 on	 
their	 English	 skill	 developments.	 Students’	 identifying	 study	 topics	 and	 wide-opened	 
discussion	 did	 not	 affect	 their	 readiness	 to	 ASEAN	Community.	 But	 doing	 homework/ 
projects,	 participating	 in	 university	 activities,	 and	 using	 technology	 in	 their	 learning	 
positively	affected	their	readiness	for	ASEAN	Community.	

Keywords:	teaching	methods,	 student	 developments,	 Thai	 Qualifications	 Framework	 for	
Higher	Education	(2009),	Students’	Readiness	for	ASEAN	Community



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 110 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทนำา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

พ.ศ.	 2552	 (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา,	 2552)	 กำาหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์	 ประกอบด้วย	 มีความคิด
ร.เริ่มในการแก้ไขปัญหา	 สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้
ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ	สามารถ
พจิารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้
ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ	 มีส่วนร่วมในการ
ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย	
และมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบสงูทัง้ในบรบิท
ทางวิชาการ	 ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ	
โดยได้จำาแนกรายการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็น	5	ด้าน	คือ	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
ด้านความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	
และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข	การสือ่สาร	
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรอบมาตรฐาน
น้ี	 ส่งผลให้คณาจารย์ต้องจัดทำารายละเอียดของ
รายวิชาที่ตนทำาการสอน	 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัด
ทำาวธีิการสอนเพ่ือใหน้กัศกึษามพัีฒนาการครบทัง้	
5	ดา้นดงักลา่ว	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากคณาจารย์
ในระดับอุดมศึกษามิได้วุฒิทางการศึกษา	 โดยผล
จากการอบรมเรื่อง	 การจัดทำารายงานตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศกึษา	ในวนัที	่27	และ	
28	 มีนาคม	 2555	 ของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	
วทิยาเขตสรุนิทร	์สว่นหน่ึงพบวา่	อาจารย์สว่นใหญ	่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ใหม่	 ประสบความยุ่ง
ยากในการจัดทำารายละเอียดของรายวิชา	 ที่ต้อง
ครอบคลุมวิธีการสอนนักศึกษาที่สามารถก่อให้
เกิดพัฒนาการครบทุกด้านในตัวนักศึกษา	จึงนำาสู่
ประเดน็ปัญหาหลกั	คือ	คณาจารย์ควรจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนโดยใชวิ้ธกีารสอนอยา่งไรเพือ่ให้
นกัศกึษามพีฒันาการตามกรอบมาตรฐานดงักลา่ว	
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	

การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา	ค้นคว้า	
วิเคราะห์	 สังเคราะห์เอกสารและตำาราที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีและแนวคิด เกี่ ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 
(วรวรรณ	 ศรีตะลานุกค์,	 2555)	 เพื่อให้ได้วิธี
การสอนระดับอุดมศึกษาที่มีผลต่อพัฒนาการทั้ง	
5	 ด้านของนักศึกษา	 รวมถึงคุณลักษณะความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	อันสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการอุดมศึกษา	 ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำาไปสู่การ
พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และดำาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับความจำาเป็น
ต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งผลที่สุดย่อม
ช่วยให้อุดมศึกษาไทยสามารถแข่งขันได้ในเวที
ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
สังเคราะห์ค่าทีของวิธีการสอนที่มีผล

ต่อพัฒนาการของนักศึกษา	 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และการ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้ง

นี้จำาแนกเป็น	5	ประเด็น	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2542	มีความมุ่งหมายให้มีการจัดการศึกษาเพื่อ
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พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย	
จติใจ	สติปญัญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วม
กบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	ในการจดัการเรยีนการ
สอนต้องยึดหลักให้ผู้เรียนมีความสำาคัญ	 ความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 โดยมุ่งส่ง
เสรมิใหผู้เ้รยีนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพของตน	สาระเน้ือหาของบทเรยีนต้องเน้น 
ความสำาคญัทัง้ความรู	้คณุธรรม	กระบวนการเรยีนรู	้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสม	 อาทิ	 ความรู้
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง	และความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม	 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา	 ศิลปะ	
วฒันธรรม	ความรูแ้ละทกัษะด้านคณติศาสตร	์และ
ด้านภาษา	 และความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข	 ในการ
จัดการเรียนการสอนต้องจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน	โดยคำานึงถงึความแตกต่างระหวา่ง
บคุคล	ใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึทกัษะ	กระบวนการคดิ	การ
จัดการ	 การเผชิญสถานการณ์	 และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา	มกีารจดั
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้	คิดเป็น	และทำาเป็น	รักการ
อ่าน	และเกิดการใฝรู่อ้ย่างตอ่เนือ่ง	โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ	 รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม	
ค่านิยมที่ดีงาม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา	และให้มีการจัดการประเมินผู้เรียนโดย
พจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน	ความประพฤต	ิ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 การร่วมกิจกรรม	
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการ
สอนตามความเหมาะสม

2. ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการ
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศกึษา	

พ.ศ.	 2552	 ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับการเรียนรู้	 5	 ด้าน	 และแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้	 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด	 และทำาให้เกิด
ร.ยการในแบบสอบถามเพื่อให้ได้พัฒนาการของ
นักศึกษาในแต่ละด้าน	กล่าวคือ	ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบิร์ก	(Kohlberg,	
1974)	และศีล	5	ในพระพุทธ	ศาสนาซึ่งถือเป็น
พฤติกรรมพื้นฐานที่ต้องห้ามของพุทธศาสนิกชน	
ทำาให้ได้รายการพัฒนาการของนักศึกษา	 จำานวน	
14	 ข้อความ	 ซึ่งประกอบ	 ด้วยพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์	 ได้แก่	 รับผิดชอบต่อ
การกระทำาของตน	 กระตือรือร้นที่จะได้คะแนน
สูง	 ทำาตามมติของกลุ่ม	 เป็นคนตรงเวลา	 เคารพ
ตนเอง	 และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น	 มีใจ
ใฝ่สันติ	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 มีเหตุผล	
ฝ่าฝืนระเบียบ	และกฎหมาย	เบียดเบียนผู้อื่น	ผิด
จารีตประเพณีทางเพศ	 พูดจาโกหกหลอกลวง	
และเสพสิ่งเสพติด	 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความ
รู้ของ	 บลูม	 (Bloom,	 1956)	 และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของบรุนเนอร์	 (Bruner,	 1977)	 เกี่ยวกับ
การพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์	 ทำาให้ได้
รายการพฒันาการของนกัศกึษา	จำานวน	4	รายการ	
ได้แก่	 สามารถให้ความหมายของสิ่งที่เรียนรู้	
สามารถสร้างทางเลือกจากสิ่งที่เรียนรู้	 สามารถ
อธิบาย	 และให้เหตุผลสิ่งที่เรียนรู้	 และสามารถ
สาธติสิง่ทีเ่รยีนรู	้ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ทฤษฎีของกาเย่	(Gagne,	1983)	
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความรู้ของบลูม	 ทฤษฎี
การเรียนรู้ของบรุนเนอร์	 และแนวคิดของทิศนา	 
แขมมณี	(2545)	ทำาให้ได้รายการพัฒนาการของ
นักศึกษา	 จำานวน	 7	 ข้อความ	 ได้แก่	 สามารถ
จำาแนก	 แยกแยะสิ่งที่เรียนรู้	 สามารถรวบรวม	
และจดัร.เบยีบใหมจ่ากสิง่ทีเ่รยีนรู	้สามารถเปรยีบ
เทียบ	สรุปความ	และวิจารณ์สิ่งที่เรียนรู้	สามารถ
อ้างอิงสิ่งที่เรียนรู้	 สร้างความคิดรวบยอดจาก
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สิ่งท่ีเรียนรู้	 สร้างกฎเกณฑ์ใหม่จากการวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะ	 และสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้ไป
ใช้แก้ปัญหา	 สำาหรับทฤษฎีการเรียนรู้ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และความรับผิดชอบน้ัน
เก่ียวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการในวัยนักศึกษาของ
ชิกเกอร์ริ่งและไรเซอร์	 (Chickering	 &	 Reisser,	
1993)	ทำาใหไ้ดร้ายการ	จำานวน	11	รายการ	ได้แก	่
มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตน	 มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม	 มีพัฒนาการด้านการเข้า
สังคม	มีพัฒนาการด้านการทำางานกลุ่ม	สามารถ
จัดการกับอารมณ์ของตนเอง	 สามารถปกครอง
ตนเอง	 สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตน	 มีความ
เป็นตัวของตนเอง	 สามารถกำาหนดเป้าหมายชีวิต
ของตน	 เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์	 และเห็น
คุณค่าของความพอเพียง	 และทิศนา	 แขมมณี	
(2545)	 ได้เสนอแนวคิดการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ว่า	 ประกอบด้วย	 การ
คิดวิเคราะห์	6	ทักษะ	ซึ่งนำาสู่รายการพัฒนาการ
ของนักศึกษา	จำานวน	1	รายการ	คือ	สามารถนำา
เสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 สำาหรับทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้นั้น	 เมเยอร์	 (Mayer,	
2001)	 ได้กล่าวว่า	 ผู้สอนควรระบุพฤติกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก	 และสามารถสังเกต
ได้	 ระบุเงื่อนไขแห่งการแสดงพฤติกรรม	 และ
ความช่วยเหลือ	และระบุมาตรฐานของพฤติกรรม
ที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก	 ในขณะที่	 ไทเลอร์	
(Taylor,	 1998)	 กล่าวว่า	 ผู้สอนควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกิจกรรม	 เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง	 จัดสิ่งที่มีความง่าย
ไปสูส่ิง่ท่ีมีความยาก	และการจดัประสบการณเ์พ่ือ
ชว่ยใหผู้เ้รยีน	ได้เพ่ิมพูนความคดิเหน็	และได้แสดง
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกัน	 และกาเย่	 (Gagne,	
1983)	 ระบุว่า	 ผู้สอนควรเร้าความสนใจของผู้
เรียนด้วยสื่อ	 วัสดุ	 และอุปกรณ์	 กระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนด้วย

การตั้งคำาถาม	 บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนให้
แก่ผู้เรียน	 กระตุ้นความจำาผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงข้อมูล
ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ก่อน	 นำาเสนอเนื้อหา	 ยก
ตัวอย่าง	ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ	ให้คำาแนะนำา
เพิ่มเติม	 สอบเพื่อวัดร.ดับความเข้าใจและทักษะ	
และนำาไปประยุกต์ใช้กับการดำาเนินชีวิต	เช่นเดียว
กับนพิดา	พุดสโต	(2547)	กล่าวว่า	อาจารย์ควร
กระตุ้นให้นักศึกษาคิดค้น	สร้างงาน	โดยประยุกต์
ความรู้และทักษะ	เทพนคร	ทาคง	(2546)	กล่าว
ว่า	 มาตรฐานในรายวิชาควรเน้นความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาและทักษะหรือการปฏิบัติ	 และวร
วรรณ	ศรีตะลานุกค์	(Sritalanook,	2013)	กล่าว
ว่า	 การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนมีความจำาเป็น	
โดยอาจารย์ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งทฤษฎีและแนวคิด
เหลา่นีส้อดคลอ้งกบัแนวคดิปราชญภ์มูปิญัญาไทย	
คือ	 บอกให้รู้	 ทำาให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 และเป็นให้จริง	
(สมาคมครูภูมิปัญญาไทย,	2546)	

การวิจัยนี้จึงได้จำาแนกข้อความจาก
ทฤษฎีข้างต้นเป็น	 2	 ด้านหลัก	 ได้แก่	 วิธีการ
จดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีน
รู้	 และผลการเรียนรู้	 ทำาให้ได้ข้อความสำาคัญที่นำา
ไปสู่การสร้างแบบสอบถามที่ประกอบด้วย	 14	
ข้อความเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้	และ	73	ข้อความเกี่ยว
กับผลการเรียนรู้	8	ด้าน	

3. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเต
รียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มใหก้บัหนว่ยงานในสงักดั	โดย
ได้กำาหนดยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรี
ยมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	
พ.ศ.	 2558	 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย	 3	
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ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล	ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน	 และยุทธศาสตร์ที่	 3	 การส่ง
เสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน	ในท่ีน้ียกมาเฉพาะยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนานักศึกษา	 คือ	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	
(อาภรณ์	 แก่นวงศ์,	 2555)	 ที่กำาหนดกลยุทธ์ให้
มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยในระดับท่ีใช้ในการทำางานได้	 และ
พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและ
การทำางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย	 ดังนั้น	
สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเตรยีมพรอ้มใหบ้ณัฑติของ
ตนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ดงัเช่นรายงานการวจิยัเรือ่ง	อทิธพิล
ของวธิกีารสอนภาษาองักฤษแบบทาสทเ์บสทีม่ต่ีอ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ในระดบัมหาวทิยาลยั	(ปณัณธร	แสงอรณุ,	2555)	
ที่ให้ความสำาคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ความสามารถในการพูดและการฟัง	 สำาหรับด้าน
การประกอบวชิาชีพน้ัน	บัณฑติต้องมคีวามชำานาญ
ในวิชาชีพของตน	อีกทั้ง	ยังต้องสามารถทำางานใน
พืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมแตกตา่งจากวฒันธรรมของตน	
และดา้นจติสำานึก	บณัฑติตอ้งตระหนกัในการเปน็
พลเมืองอาเซียน	 ดังนั้น	 การวิจัยนี้จึงได้รวบรวม
คุณลักษณะข้างต้นเป็นรายการพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
โดยสามารถจำาแนกเปน็รายการ	2	ด้านหลกั	ได้แก	่
ทกัษะภาษาองักฤษ	ซึง่ประกอบด้วย	การฟังภาษา
อังกฤษได้อย่างเข้าใจ	 (E1)	การพูดภาษาอังกฤษ	
(E2)	 การอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ	 (E3)	
และการเขยีนเอกสารเปน็ภาษาองักฤษ	(E4)	และ
ความพร้อมสูอ่าเซยีน	ซึง่ประกอบด้วย	การทำางาน
กับผู้ท่ีมีความแตกตา่ง	(A1)	การตระหนกัในความ
เป็นพลเมืองของอาเซียน	(A2)	การเป็นผู้นำากลุ่ม	

(A3)	 และการเป็นสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับ
กลุ่ม	(A4)

4 .  กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	
พ.ศ.	2552	ได้กำาหนดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไว้	5	ด้าน	ได้แก่	คุณธรรมจริยธรรม	(L1)	ความรู้	
(L2)	ทักษะทางปัญญา	(L3)	ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 (L4)	 และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (L5)	 (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2552)	 เมื่อสกัด
คำาหลักของผลการเรียนรู้แต่ละด้านทำาให้ได้
รายการประเมินตามกรอบมาตรฐานนี้	 กล่าวคือ	
L1	ประกอบด้วย	7	รายการ	คือ	มีวินัย	มีความ
รับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	เป็นแบบอย่าง
ที่ดี	 เข้าใจผู้อื่น	 และเข้าใจโลก	 L2	ประกอบด้วย	
4	 รายการ	 ได้แก่	 มีความรู้หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถอธิบายความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา	 เห็นความสำาคัญ
ของงานวจิยั	และปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ	์L3	ประกอบดว้ย	4	
รายการ	ได้แก่	สามารถค้นหาข้อเท็จจริง	สามารถ
ประเมินข้อมูล	 สามารถเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้	 และสามารถเสนอแนะแนว
ทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	 L4	
ประกอบด้วย	 4	 รายการ	 ได้แก่	 ช่วยแก้ปัญหา
ในกลุ่ม	 มีภาวะผู้นำา	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม	และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง	และ	L5	ประกอบด้วย	5	รายการ	ได้แก่	
ระบุประเด็นปัญหา	 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม	
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูล	
สือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และเลอืกใชร้ปูแบบ
ของการนำาเสนอที่เหมาะสม	
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อย่างไรก็ตาม	การทบทวนเอกสารพบว่า	
ผลการเรียนรู้ของนกัศกึษายังประกอบด้วย	2	ด้าน
หลัก	 คือ	 การประเมิน	 (L6)	 และการบูรณาการ	
(L7)	ซึ่ง	L6	ประกอบด้วย	สามารถปรับปรุงแก้ไข
สิง่ทีต่นทำาผดิพลาด	สามารถประเมนิผลการเรยีน
รู้ของตนระหว่างปฏิบัติ	 สามารถอธิบายเหตุผล
ของข้อผิดพลาดของตน	 และสามารถอธิบายวิธี
การแก้ไขข้อผิดพลาดของตน	 และ	 L7	 ประกอบ
ด้วย	 สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่	
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ	 เข้าด้วย
กัน	 สามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 ใน
ภาพรวม	 และสามารถระบุข้อบกพร่องของความ
รู้ทั้งหมดในภาพรวม	

5. คณุลักษณะท่ีพงึประสงคข์องบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

คณุลกัษณะของบณัฑติทีพึ่งประสงคข์อง
สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัสรุนิทร์	ประกอบดว้ย	
มภีาวะผูน้ำา	ใฝเ่รยีนรูต้ลอดชีวติ	มคีวามสามารถใน
การใชภ้าษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เป็นอย่างดี	 มีความคิดร.เริ่ม
สร้างสรรค์	มีเหตุผล	สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี	มีสุขภาพดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	มี
บคุลกิภาพทีพ่งึประสงค์	มจีรรยาบรรณ	มจีติสำานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและรักประชาธิปไตย	 มี
ความรูแ้ละทกัษะ	มทีกัษะในการจดัการแกป้ญัหา	
เป็นผู้นำาในการทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์	 มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์	มีทักษะในการแสวงหาความรู้	มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง	ครอบครัว	สังคม	มีระเบียบ
วินัย	 ตระหนักในภาระหน้าท่ีที่ตนจะต้องปฏิบัติ
ในการบำาเพ็ญประโยชน์	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุนิทร,์	2555;	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร,์	2555;	วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสุรินทร์,	2553)	

คำาจำากัดความที่ใช้ในการวิจัย

พฒันาการของนกัศกึษา	หมายถงึ	ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

วิธีการสอน	หมายถึง	กิจกรรมการเรียน
การสอน	4	ลักษณะ	คือ	

1.	 การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ	
ประกอบด้วย	 การศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน	 (1.1)	
การฝึกทักษะจากบทเรียน	(1.2)	การทำาการบ้าน
หรือโครงงาน	 (1.3)	 และการร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย	(1.4)

2.	การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการ
สอน	ประกอบด้วย	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (2.1)	การให้นักศึกษาระบุ
ปัญหาและความจำาเป็นในเรื่องที่จะเรียน	 (2.2)	
การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้	
(2.3)	 การซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ	 (2.4)	 และ
การให้นักศึกษาอภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้อย่าง
เสรี	(2.5)

3.	 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน	ประกอบด้วย	การค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์	
(3.1)	 และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เรียน	(3.2)	

4.	การประเมินผล	ประกอบด้วย	การให้
นกัศกึษากำาหนดร.ยการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง	(4.1)	การใหน้กัศกึษาประเมนิผลการเรยีน
รูข้องตนเอง	(4.2)	และการใหน้กัศกึษาประเมนิผล
การสอนของผู้สอน	(4.3)

สมมติฐานของการวิจัย
1.	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	พ.ศ.	2552	

2.	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ทำาการศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์	
จำานวน	3	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน	วทิยาเขตสรุนิทร	์มหาวทิยาลยัราชภฏั
สรุนิทร	์และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรุนิทร	์
ซึง่มปีระชากรจำานวน	15,389	คน	คิดเปน็ตัวอย่าง	
390	คน	(p<0.05)	เครือ่งมอืทีใ่ช้คอืแบบสอบถาม
ทีม่คีา่ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา	เทา่กบั	0.98	และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 Cronbach’s	 Alpha	
เท่ากับ	 0.9634	 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่	 3–11	
ธันวาคม	 2555	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าที	 และ
สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค่าทีเพ่ือให้ได้ผลของ
วิธีการสอนตามวัตถุประสงค์	โดยพิจารณาวิธีการ

สอนที่มีค่า	 p<0.01	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บวกแสดงความสัมพันธ์เชิงบวก	(√)	ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานลบแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ	 (X)	
และกรณีที่	 p>0.01	 แสดงว่า	 วิธีการสอนนั้นไม่
ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษา	(-)

ผลการวิจัย
วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา	พ.ศ.	2552

ผลการสัง เคราะห์ค่าที เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่	 1	 วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการ
ของนักศึกษา	

ตารางที่ 1	 วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษา

วิธีการสอน
มคอ 3

นอกกรอบ
มคอ 3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

1.	การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ

1.1	การศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน √ √ √ √ √ - -

1.2	การฝึกทักษะจากบทเรียน √ √ √ √ - √ √

1.3	การทำาการบ้านหรือโครงงาน √ - √ √ √ √ √

1.4	การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย √ √ - √ - √ -

2.	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.1	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ √ √ √ √ - - √

2.2	การให้นักศึกษาระบุปัญหาและความจำาเป็นของเรื่องที่จะ
เรียน

√ √ √ √ √ - √

2.3	การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √

2.4	การที่นักศึกษาซักถามผู้สอน	เมื่อไม่เข้าใจ	 √ - √ √ - √ √

2.5	การที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี √ √ √ √ √ √ √

3.	การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน
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วิธีการสอน
มคอ 3

นอกกรอบ
มคอ 3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

3.1	การที่นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ √ - √ √ √ √ √

3.2	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ √ - √ - √ √ √

4.	การประเมินผล

4.1	การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง	

√ - √ - √ √ √

4.2	การให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง √ - √ - √ - √

4.3	การให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของผู้สอน √ - √ √ √ √ √

	 ตารางที	่1	ผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ข้อมูล	สามารถสรปุได้	7	ประการ	คือ	ประการที	่1	
การสอนทั้ง	4	ลักษณะ	ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อ	L1	
ประการที่	 2	 ลักษณะการสอนแบบ	2	 ส่งผลเชิง
บวกตอ่	L3,	L4	และ	L7	ประการที	่3	ลกัษณะการ
สอนแบบ	3	และแบบ	4	ก่อให้เกิดพัฒนาการเชิง
บวกตอ่	L3,	L5	และ	L7	ประการที	่4	ลกัษณะการ
สอนแบบ	2	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการเชิงบวก
ในรายดา้นมากทีส่ดุ	ประการที	่5	วธิกีารสอนแบบ	
2.3	และ	2.5	ชว่ยใหน้กัศกึษามพัีฒนาการครบทกุ
ด้าน	ประการที่	6	วิธีการสอนแบบ	1.1,	2.1	และ	

2.3	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตาม
กรอบมาตรฐานนี้	 และประการที่	 7	 วิธีการสอน
แบบ	1.4	ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการเชิงบวกใน
รายด้านน้อยที่สุด	คือ	มีพัฒนาการด้าน	L1,	L2,	
L4	และ	L6

วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการสังเคราะห์ค่าทีเพื่อทดสอบสมมติฐานที่	2	
วิธีการสอนมีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้าน
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
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ตารางที่ 2	 วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการสอน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ทักษะการเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียน

E1 E2 E3 E4 A1 A2 A3 A4

1.	การเตรียมพร้อมและการฝึกทักษะ

1.1	การศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน - √ √ - - - - -

1.2	การฝึกทักษะจากบทเรียน X X X X X √ X -

1.3	การทำาการบ้านหรือโครงงาน - X X - √ √ - √

1.4	การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย - √ X - √ - √ √

2.	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

2.1	การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ - - - - - - - √

2.2	การให้นักศึกษาระบุปัญหา
และความจำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน

- √ X √ - - √ -

2.3	การให้นักศึกษาจำาแนกประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ - - - - - - - -

2.4	การที่นักศึกษาซักถามผู้สอน	เมื่อไม่เข้าใจ	 - √ - - X √ √ -

2.5	การที่นักศึกษาได้อภิปรายประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี - - - - - - - -

3.	การใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1	การที่นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ X X - X √ √ - X

3.2	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียน X X X X √ √ √ √

4.	การประเมินผล

4.1	การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง	

- - √ √ - - √ -

4.2	การให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง - √ - √ - - - -

4.3	การให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของผู้สอน - √ √ √ X √ √ X

ตารางที่ 	 2 	 ผลการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของ
นักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้	 5	 ประการ	 คือ	
ประการที่	 1	 ลักษณะการสอนแบบ	 4	 ส่งผล
เชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา	 แต่ลักษณะการสอนแบบ	 3	 ส่งผลเชิง
ลบตอ่พฒันาการทกัษะภาษาองักฤษของนกัศกึษา	
ประการที่	2	วิธีการสอนแบบ	1.2	และ	3.2	ส่ง
ผลเชิงลบต่อพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง	
4	 ทักษะ	 คือ	 ฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 ประการ
ท่ี	 3	 วิธีการสอนแบบ	 2.3	 และ	 2.5	 มิได้ส่งผล
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ต่อพัฒนาการของนักศึกษาด้านความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	ประการที่	4	วิธีการสอนแบบ	
3.2	 ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะการเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน	 และประการที่	 5	
วิธีการสอนแบบ	1.3	และ	1.4	ส่งผลเชิงบวกต่อ
พัฒนาการทักษะการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน

อภิปรายผล
การสอน	4	ลักษณะที่นำามาเป็นประเด็น

ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 การเตรียมพร้อมและ
การฝึกทักษะ	 (1)	 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน	 (2)	 การใช้เทคโนโลยี
ในกิจกรรมการเรียนการสอน	 (3)	 และการ
ประเมินผล	 (4)	ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการ
ของนักศึกษาด้าน	 L1	 โดยเฉพาะลักษณะการ
สอนแบบ	(2)	ส่งผลเชิงบวกต่อ	L3,	L4,	L5	และ	
L7	 ตรงกับเป้าหมายการจัดการศึกษาในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	6	
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	
ความรู้	 และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข	ดังนั้น	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อน
เข้าชั้นเรียน	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาก่อน
จากหนังสือตำาราหรือเอกสารประกอบการสอน	
ซึ่งหมายความว่า	 อาจารย์ควรจัดทำาหนังสือตำารา
หรือเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตน
สอน	 และในระหว่างการเรียนการสอนอาจารย์
ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากบท
เรียน	 เพื่อแสดงให้นักศึกษามั่นใจว่า	 สามารถนำา
ความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำาวันและแก้ไข
ปัญหาได้	 หลังการสอน	 อาจารย์ควรมอบหมาย
งานการบ้านหรือโครงการให้นักศึกษาได้ฝึกฝน

เพิ่มเติม	 สอดคล้องกับนพิดา	 พุดสโต	 (2547)	
ว่า	 อาจารย์ควรกระตุ้นให้นักศึกษาคิดค้น	 สร้าง
งาน	 โดยประยุกต์ความรู้และทักษะ	 และเทพ
นคร	ทาคง	(2546)	ว่า	การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดที่อิงมาตรฐานในรายวิชาควรเน้นความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะหรือการปฏิบัติ	
นอกจากนี้	 การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับวรวรรณ	
ศรีตะลานุกค์	(Sritalanook,	2013)	ว่า	การเรียน
การสอนนอกช้ันเรียนมีความจำาเป็น	 โดยอาจารย์
ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย	 สำาหรับการส่งเสริมให้นักศึกษามี
สว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้	อาจารย์
ควรเริ่มจากการให้นักศึกษาได้ระบุปัญหาและ
ความจำาเปน็ในเรือ่งทีจ่ะเรยีน	เพราะเมือ่นกัศกึษา
เห็นความสำาคัญของสิ่งที่ต้องเรียนรู้	 พวกเขาย่อม
มีทัศนคติท่ีดีและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้	 หลัง
จากนั้น	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาจำาแนกประเด็น
ที่ต้องการเรียนรู้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์	
และเชือ่มโยงความรูเ้กา่	กบัประเดน็ใหมท่ีต่อ้งการ
เรียนรู้	 เมื่อนักศึกษามีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ชัดเจนแล้ว	อาจารย์ควรให้นักศึกษา
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองเพือ่บรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว	้ระหวา่งการ
เรียนการสอน	อาจารย์ควรกระตุ้นให้นักศึกษาซัก
ถามเมื่อไม่เข้าใจ	 และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้อย่างเสรี	 ซึ่งประเด็น
นี้รายงานการวิจัยเรื่อง	 การประเมินผลการเรียน
รู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (วีระวรรณ	 ศรีตะ
ลานุคค์,	2556ก)	พบว่า	อาจารย์ข้าราชการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายประเด็นต่างๆ	 ได้
อยา่งเสร	ีแตกตา่งจากอาจารยพ์นกังานในสถาบนั
อุดมศึกษาที่ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
ประเด็นต่างๆ	 ได้อย่างเสรี	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ	 0.05	 สำาหรับการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์	 และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเรียน	 นอกจากนี้	 อาจารย์ควร
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำาหน
ดร.ยการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง	 โดย
รายการประเมินผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง	5	ด้านและ
สอดคลอ้งกบัแผนการกระจายความรับผดิชอบของ
รายวิชาในหลักสูตรนั้นๆ	 เช่นเดียวกับนพิดา	 พุด
สโต	(2547)	วา่	อาจารย์ควรใช้เกณฑก์ารประเมนิ
ผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 ความสำาคัญของ
เน้ือหา	 กระบวนการเรียนรู้	 และพัฒนาการของ
นักศึกษา	 สำาหรับการะบวนการการประเมินผล
น้ัน	นักศกึษาควรได้รบัการแจง้ใหเ้ขา้ใจถงึรายการ
ประเมนิและวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ั้งแต่เริม่
การเรียนการสอน	 ซึ่งวิธีการประเมินผลการเรียน
รู้ควรใช้การประเมินผลจากทุกมุมมอง	 เพื่อให้
ได้ผลการประเมินที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมมาก
ท่ีสุด	อาทิ	การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม
จริยธรรม	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบควรใหท้กุฝา่ยทีม่ปีฏิสมัพนัธ์
กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม	 แต่ด้านความรู้ควรให้
สิทธิ์แก่อาจารย์เป็นผู้ประเมิน	เป็นต้น	ยิ่งกว่านั้น	
อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินผล
การสอนของอาจารย์ด้วยเช่นกัน	 เพื่อให้ได้ข้อมูล
สำาคญัสำาหรบัการพัฒนาการสอน	รายวชิา	และการ
พัฒนาหลักสูตร	 รายการการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับรายการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	 (วีระวรรณ	 ศรีตะลา
นุคค์,	2556ข)	

ขอ้คน้พบขา้งต้นสามารถนำามาสงัเคราะห์
เพื่อให้ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยเน้นพัฒนาการของ
นักศึกษาครบทุกด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา	และครอบคลุมพัฒนาการที่จำาเป็นอีก	
2	ด้าน	ได้แก่	ทักษะการประเมิน	และทักษะการ
บูรณาการ	ดังนี้

1.	 ข้ันก่อนการสอน	 ประกอบด้วย	 4	
วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษากำาหนดร.ยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง	 ระบุปัญหาและ
ความจำาเป็นของเรื่องที่จะเรียน	 จำาแนกประเด็น
ที่ต้องการเรียนรู้	และศึกษาเนื้อหาก่อนการเรียน

2.	ขั้นระหว่างการสอน	ประกอบด้วย	3	
วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ซักถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ	 และอภิปราย
ประเด็นต่างๆ	ได้อย่างเสรี	

3.	ขั้นหลังการสอน	ประกอบด้วย	4	วิธี
การ	ได้แก่	การให้นักศึกษาฝึกทักษะจากบทเรียน	
ทำาการบ้านหรือโครงงาน	 ประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเอง	และประเมินผลการสอนของผู้สอน

4.	ขั้นพัฒนาการนอกหลักสูตร	ประกอบ
ด้วย	 3	 วิธีการ	 ได้แก่	 การให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 ค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์	 และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้

นอกจากนั้น	 การวิจัยนี้ยังได้ข้อค้นพบที่
สำาคัญเกี่ยวกับวิธีการสอนที่มีผลต่อความพร้อม
ของนกัศกึษาในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	กลา่ว
คอื	ความพรอ้มของนกัศกึษาซึง่สามารถจำาแนกได	้
2	ทักษะหลัก	คือ	ทักษะภาษาอังกฤษ	และทักษะ
การเปน็สมาชกิของประชาคมอาเซยีน	วิธกีารสอน
ที่ส่งผลดีต่อทักษะภาษาอังกฤษ	 คือ	 วิธีการสอน
แบบ	1.1,	4.1,	2.4,	4.2	และ	4.3	อย่างไรก็ตาม	
วิธีการสอนแบบ	 1.2	 ส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 ดังนั้น	 วิธีการ
สอนโดยการฝึกทักษะจากบทเรียน	 และการใช้
เทคโนโลยีในการเรียน	จึงควรเน้นกิจกรรมการฝึก
พูดและฟังภาษาอังกฤษ	 นอกจากนี้	 วิธีการสอน
แบบ	 3.1	 และ	 3.2	 ส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการ
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ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	 ซึ่งเป็นไปได้ว่า	
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นภาษาไทย	 และถ้า
เป็นภาษาอังกฤษ	นักศึกษาสามารถใช้เครื่องแปล
ภาษาได	้ดว้ยเหตุน้ี	จงึทำาใหท้กัษะภาษองักฤษของ
นักศึกษาเป็นไปในเชิงลบ	 ดังนั้น	 การมอบหมาย
งานโดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์	
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้น้ัน	
อาจารย์ควรกระตุ้นและเสริมสร้างทักษะภาษา
อังกฤษให้แก่นักศึกษา	 โดยเฉพาะคำาสำาคัญที่มัก
ปรากฏบนเว็บไซต์	 และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	
ซ่ึงจะชว่ยให้นักศกึษามพัีฒนาการตามยุทธศาสตร์
ที	่2	(อาภรณ	์แกน่วงศ,์	2555)	ทีก่ำาหนดให้พัฒนา
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไทยในระดับที่ใช้ในการทำางานได้	 สำาหรับด้าน
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน	 อาจารย์ควรใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเรียนเพ่ือช่วยพัฒนาการทักษะ
การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน	 ด้านการ
ทำางาน	 การเป็นพลเมือง	 การเป็นผู้นำา	 และการ
เป็นสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือกับการทำางานของ
กลุ่ม	 ทั้งนี้เพราะการที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีเครือข่าย	 ย่อมช่วยให้นักศึกษามีความ
รู้	 ความเข้าใจ	 และมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากยิ่ง
ขึ้น	สังคมเครือข่ายเป็นสังคมเปิดที่ไม่ได้จำากัดเชื้อ
ชาติและศาสนา	 เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน	 ดังน้ัน	
มหาวิทยาลัยจึงควรลงทุนและจัดสรรทรัพยากร
ทางเทคโนโลยีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้จาก
ทกุที	่ทัง้ในเขตพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั	หรอืการเขา้
สู่ระบบจากภายนอกมหาวิทยาลัย	 เมื่อพิจารณา
ในรายวิธีการสอน	 อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้
นกัศกึษากำาหนดร.ยการประเมนิผลการเรยีนรู	้ควร
มอบหมายให้นักศึกษาทำาการบ้านหรือโครงงาน	
ควรให้นักศึกษาระบุปัญหาและความจำาเป็นของ
เรื่องที่จะเรียน	 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
กิจกรรมการเรียนรู้	 ควรกระตุ้นให้นักศึกษาซัก
ถามเมื่อไม่เข้าใจ	ควรให้นักศึกษาประเมินผลการ

สอนของอาจารย	์และควรกระตุน้ใหน้กัศกึษารว่ม
กจิกรรมของมหาวิทยาลยั	ซึง่วิธกีารสอนเหลา่นีจ้ะ
ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการทักษะการเป็นสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนด้านการทำางาน	 การเป็น
พลเมือง	 การเป็นผู้นำา	 และการเป็นสมาชิกที่ให้
ความรว่มมอืกบัการทำางานของกลุม่	สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรท์ี	่2	ดา้นการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ประกอบวชิาชพีและการทำางานขา้มวฒันธรรมของ
บัณฑิตไทย	(อาภรณ์	แก่นวงศ์,	2555)	

ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน	 และจัดการ

ฝึกอบรมคณาจารย์ให้สามารถใช้วิธีการสอนตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอันเกิดจาก
การสังเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้	 ซึ่งเป็นก
ระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2542	 กระบวนการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงลำาดับขั้น
การวิธีการสอนแต่ละข้ันที่มีผลต่อพัฒนาการของ
นกัศกึษาในแตล่ะดา้น	รวมทัง้การเพือ่เตรยีมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
ชว่ยใหอ้าจารยส์ามารถจดัการเรยีนการสอนอยา่ง
เป็นระบบที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 และยุทธศาสตร์
อดุมศกึษาไทยในการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเปน็
ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	

ข้อค้นพบว่า	 การฝึกทักษะจากบทเรียน
กอ่ใหเ้กดิผลเชงิลบตอ่พฒันาการดา้นทกัษะภาษา
อังกฤษของนักศึกษา	 ดังนั้น	 ในการจัดการเรียน
การสอน	อาจารยค์วรใชภ้าษาองักฤษในการสัง่งาน	
หรือการสนทนาทั่วไป	โดยใช้ข้อความสั้นๆ	ง่ายๆ	
กับนักศึกษา	 และกระตุ้นให้นักศึกษาโต้ตอบด้วย
ภาษาองักฤษ	และไมค่วรลงโทษนกัศกึษาทีพ่ดูผดิ	
แต่ควรให้กำาลังใจในความกล้าพูด
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ข้อค้นพบว่า	 การค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์	 และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
การเรียนส่งผลเชิงลบต่อทักษะภาษาอังกฤษ	 ดัง
น้ัน	 อาจารย์ควรมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ	 และให้ความช่วย
เหลือ	 พร้อมการตั้งข้อสังเกตในการประยุกต์ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	อย่างไรก็ตาม	
ข้อค้นพบเก่ียวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่
ปรากฏเป็นเชิงลบในการจัดการเรียนการสอน	
แสดงให้เห็นวา่	คณาจารย์ไมม่ทีกัษะภาษาองักฤษ
เชน่กนั	ดงันัน้	มหาวทิยาลยัควรจดัอบรมฝกึทกัษะ
ภาษาอังกฤษให้กบัคณาจารย์อย่างเรง่ด่วน	เพ่ือให้
คณาจารยส์ามารถจดัการเรยีนการสอนทีพ่รอ้มต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของวิธีการ
สอนที่มีต่อพัฒนาการของนักศึกษาในแต่ละด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	
พ.ศ.	 2552	 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการสอนในระดับ
อุดมศึกษายังมีอีกหลายวิธี	 ดังนั้น	 จึงควรจัด
ทำาการวิจัยเช่นเดียวกันนี้อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อ
สนับสนุนนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค	์นอกจากนี	้ควรทำาการวิจยัเกีย่วกบัทกัษะ
การสอนและการประเมนิผลการเรยีนการสอนของ
อาจารย์ด้วยเช่นกัน
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