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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงใน

การจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูมหาวทิยา
ลัยนอร์ทกรุงเทพ ใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านเทคนิควิธีการสอน ด้านผู้เรียน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ไดแ้ก ่แบบสอบถาม 5 ระดบั สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ t-test (dependent samples) และ F-test (one-way analysis of variance) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความคาดหวังและความ
เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านเทคนิควิธีการสอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

2. เพศต่างกัน พบว่า มีความคาดหวังและความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่างกัน 
อายุต่างกัน พบวา่ มคีวามคาดหวงัในการจดัการเรยีนการสอน ไมต่า่งกนั และความเปน็จรงิในการจดัการ
เรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคาด
หวังในการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความเป็นจริง
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ความคาดหวัง ความเป็นจริง การจัดการเรียนการสอน

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1 Faculty of Education, North Bangkok University



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 188 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

Abstract
This research aims to study and compare expectation and perception towards  

assessment and evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession at  
North Bangkok University. In 6 major aspects including curriculum, instructor, pedagogy, 
student, assessment and evaluation and support factors. A sample was selected from 
90 Graduate Diploma Program in Teaching Profession. The research instruments used  
were five-rating scale questionnaire. Using techniques of descriptive statistic, in terms of 
percentage, mean, standard variation and test the hypothesis by using t-test (dependent 
samples) and F-test (one-way analysis of variance) 

The results showed that:

1. The students’ expectation and perception towards Graduate Diploma Program 
at North Bangkok University in overall is at the high level. For considering in each aspect, 
pedagogy is at the highest level.

2. The difference gender, there is similarity in the expectation. The difference age, 
there is similarity in the expectation and According to difference age, 

There is difference at statistically significant level of .05. The difference marital status, 
there is the expectation in Teaching Profession at the statistically significant difference level 
of .05 and the difference marital status, there is not different perception.
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้
อ่ืนได้อย่างมีความสุข ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัด
กระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศึกษาและหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องดำาเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ

และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้า
ใชเ้พือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 3) จดักิจกรรมใหผู้้
เรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ฝกึการปฏบิตั ิ
ให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555–2559) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพัน
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ที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจำาเป็น
ตอ้งนำาภูมิคุ้มกันทีม่อียู่พรอ้มทัง้เรง่สรา้งภมูคิุม้กนั
ในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศใหก้า้วหน้าตอ่ไปเพือ่ประโยชน์สขุทีย่ัง่ยนื
ของสังคมไทย (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554: 16) 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
มีพันธกิจหลักที่สำาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญาของสังคมที่
เป็นพันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ 
คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
กำาลังคนในระดับสูงให้กับ สังคม ประเทศชาติ 
2) การวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 3) การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญ
ก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
โดยใช้วิชาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน และ 4) การทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์
แห่งชาติไทย ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์
ผู้สอน จำาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
เก่ียวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา หรือการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรียน
การสอนในระดบัอืน่ โดยประเดน็สำาคญัทีอ่าจารย์
ผู้สอนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ของอุดมศึกษา ธรรมชาติของผู้เรียนในระดับ
อุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้
สามารถเชือ่มโยงเขา้ไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอน
ในระดบัน้ีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีความตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการจัดการศึกษา จึงได้มีการเปิดหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชพีคร ูซึง่ไดร้บัอนญุาต
จากคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำาปี
การศกึษา 2558 โดยสามารถรบัจำานวนนกัศกึษา
ได ้120 คน จากการเปดิการเรยีนการสอนมาแลว้
เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ในการ
จดัการศกึษาของหลกัสูตรยงัมจีดุทีค่วรพฒันาเพือ่
ให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ สอคคล้อง
กบัความตอ้งการของผูเ้รยีนในดา้นตา่งๆ เชน่ ดา้น
หลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านเทคนิควิธีการสอน 
ด้านผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
ปจัจยัเกือ้หนนุ ซึง่ปจัจยัเหลา่นีถ้อืเปน็ปจัจยัสำาคญั
ที่จะทำาให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพ 
(มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2558) 

จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปญัหาดงักลา่ว ทำาให้ผู้วิจยัมีความสนใจทีจ่ะศกึษา
ความคาดหวังและความเป็นจริงในการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ทั้งในด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน 
ด้านเทคนิควิธีการสอน ด้านผู้เรียน ด้านการวัด
และประเมินผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนนุทีส่ง่ผลตอ่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สำาเร็จการศึกษาตาม
หลกัสตูร และสามารถออกไปทำางานในหนา้ทีข่อง
ครูที่ดี หรือเป็นครูมืออาชีพได้ตามความคาดหวัง
หรือความต้องการของสถานศึกษาตามหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทำาวิจัยจะทำาให้ผู้
บรหิารสถานศึกษา ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร อาจารยผู้์
สอนรายวชิาชพีคร ูและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่การจดัการ
เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
นำาผลการศึกษาที่ได้ไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บณัฑติ สาขาวิชาชพีครู ใหม้คีณุภาพสอดคลอ้งกบั
ความคาดหวังทีผู่เ้รยีนตอ้งการอย่างแท้จรงิ อนัจะ
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เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยา
ลยันอรท์กรงุเทพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสังคมในการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพใน
การจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาความคาดหวงัและความเปน็

จรงิในการจดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาหลกัสตูร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ความเปน็จรงิในการจดัการเรยีนการสอนนักศกึษา 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู จำาแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพ
สมรสของนักศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ความคาดหวังและความเป็นจริงใน

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู อยู่ใน
ระดับมาก

2. ความคาดหวังและความเป็นจริงใน
การจดัการเรยีนการสอนนกัศกึษา หลกัสตูรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำาแนก
ตามเพศ อายุ และสถานภาพสมรสของนักศึกษา  
ไม่ต่างกัน

 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
จำานวน 116 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยนอร์ทก
รุงเทพ คำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตา
รางของเครซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 90 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณคา่ (rating 
scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด รวม 48 ข้อ มีค่าความเชื่อ
มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 หาคณุภาพของเครือ่งมอื
เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 
Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) จาก 
ผู้ เ ช่ียวชาญ จำานวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test 
(dependent samples) และF-test (one way 
analysis of variance) และทดสอบความแตก
ต่างรายคู่ด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธี
ของ scheffe’

ผลการวิจัย
1 .  นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหา
วทิยาลยันอรท์กรงุเทพ มคีวามคาดหวงัและความ
เปน็จรงิในการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก ยกเว้นด้านเทคนิควิธีการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

2 .  นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า มีความคาดหวังและความเป็นจริง
ในการจดัการเรยีนการสอน ไมต่า่งกนัอายตุา่งกนั 
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พบวา่ มีความคาดหวงัในการจดัการเรยีนการสอน 
ไม่ต่างกัน และมีความเป็นจริงในการจัดการเรียน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 สถานภาพสมรสต่างกนั มคีวามคาดหวงั
ในการจัดการเรยีนการสอน แตกตา่งกนัอย่างมนียั
สำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และมคีวามเปน็จรงิใน
การจัดการเรียนการสอนไม่ต่างกัน

 

อภิปรายผล 
1 .  นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ

ประกาศนยีบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพคร ูมหาวทิยา
ลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความคาดหวังและความเป็น
จริงในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ด้านเทคนคิวธิกีารสอน อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุสอดคลอ้งกบังานวจัิยของกสุมุา 
สดีาเหลา (2555:43-51) ได้ศึกษาความคาดหวงั
และความเป็นจริงของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
ความคิดเห็นด้วยกับความคาดหวังและความเป็น
จริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยรวม
และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในทุก
ด้าน ดังนั้นสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความ
สำาคญัในการจัดการศึกษาเพ่ือให้การเรยีนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร คุรุ
สภา และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 .  นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า มีความคาดหวังและความเป็นจริง
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่างกัน อายุต่าง
กัน พบว่า มีความคาดหวังในการจัดการเรียนการ

สอน ไม่ต่างกัน และมีความเป็นจริงในการจัดการ
เรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวาม
เปน็จรงิในการจดัการเรยีนการสอนไมต่า่งกนั ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะเพศต่างกันและอายุต่างกันมีความ
คาดหวังและความเป็นจริงในการจัดการเรียนการ
สอนทุกด้านเหมือนกัน เนื่องจากนักศึกษาที่เข้า
มาศึกษาต่อส่วนใหญ่มีอายุไม่แตกต่างกันมาก
นักทำาให้มีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกันและมี
ความต้องการคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรที่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุปราณี นาคแก้ว (2549: 91) ได้ศึกษาความคิด
เหน็นกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาเก่ียวกับความคาด
หวงัทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนการสอน ดา้นหลกัสตูร 
ด้านศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ด้านความพร้อม
ของผู้เรียน และด้านความพร้อมของสถาบัน 
นกัศกึษามคีวามคาดหวงัในทกุๆ ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และเมื่อทำาการศึกษาเปรียบเทียบความคิด
เห็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั เมือ่จำาแนกตามเพศ อาย ุอาชพี ตำาแหน่ง และ
สาขาวิทยาบริการที่แตกต่างกันมาก 

ข้อเสนอแนะ
ควรสร้างหรือพัฒนาเอกสารประกอบ

การสอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ให้มีความ
นา่สนใจ เนือ้หามคีวามทนัสมยั เพือ่กระตุ้นผูเ้รยีน
ใหเ้กดิการเรียนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการสอนแบบ MIAP 
ควบคูก่บัวธิกีารสอนแบบ Active Learning จะสง่
ผลให้บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนาน
และกระตุ้นความสนใจของนักศึกษามากขึ้น
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