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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ต่อโครงสร้างหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนิน
การวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ�ำนวน 60 คน อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา      
ภาษาไทย จ�ำนวน 10 คน โดยน�ำข้อมูลที่ได้มารายงานผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่เห็นว่า โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีความครอบคลุมสามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ แต่ควรเพิ่ม
สัดส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และควรค�ำนึงถึงบทบาทการน�ำไปใช้ในแต่ละชั้นปี และควรเพิ่มเติมเรื่องของความรู้       
ที่สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ งานวิชาการ งานธุรการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด และหลักภาษา ก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรเน้นในเรื่องของการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเคยชินและไม่เขินอายในการไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนส�ำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า ควรมีการให้ค�ำแนะน�ำแนวทางเรื่องของการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู มีโครงการเตรียมสอบก่อนที่จะมีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า ด้านอาจารย์ผสู้ อน มีการสอน
ตามเนือ้ หาของแต่ละรายวิชา มีความเป็นครูเป็นแบบอย่างทีด่ ี และความสามารถในการถ่ายทอดความรูต้ ามเทคนิคของอาจารย์
แต่ละคน  ด้านสือ่ วัสดุอปุ กรณ์สว่ นใหญ่เห็นว่ายังขาดวัสดุอปุ กรณ์ทที่ นั สมัย ด้านการวัดผลและประเมินผล เห็นว่ามีความชัดเจน
วัดตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้มีความเที่ยงตรง เชื่อมั่นในข้อสอบและมีความยุติธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเห็นว่ายังมีน้อย
ไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมค่ายอาสาสอนนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกล กิจกรรมเสริมความรู้ก่อน
ส�ำเร็จการศึกษาและกิจกรรมส�ำหรับเสริมสร้างความสามัคคี
ค�ำส�ำคัญ : ความคิดเห็น, หลักสูตรวิชาภาษาไทย

ABSTRACT

This study aimed at studying the opinions of the students and the instructors towards the curriculum
structure and teaching and learning management of Thai Program, Faculty of Education, LoeiRajabhat         
University. Questionnaire was used for collecting the data from the target group consisting of 60 Thai major
students and 10 Thai instructors. The study revealed that the students and the lecturers agreed that the
Thai Program curriculum structure covered the practical program for teaching and learning butmore            
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practices should be added to the curriculum as well as the level of content should be appropriate for
different levels of students. Moreover, the contents regarding teaching profession practicum such as           
teaching plan, teaching media production and academic related works should be added. Before the          
teaching profession practicum, the micro teaching in real situation should be emphasized in order that the
students get used to teaching activitiesbefore practicing at schools. Before graduating, courses or projects                         
providinginformation and knowledge needed for the teacher recruitment test should be added to the         
curriculum.
Furthermore, most instructors performed good role models for students and used different techniques
for teaching and learning processes; whereas, instructional media and materials were out of date. For            
assessment and evaluation process, the methods were clear according to the objectives; and the test paper
was validated and fair. However there were only few practical activities to improve the students such as
volunteer camps in the remote area and training courses before graduation.
Keywords : opinion, thai programcurriculum

บทน�ำ

การศึกษาถือว่าเป็นเครือ่ งชีว้ ดั (indicator) ความเจริญ
ก้าวหน้าทางปัญญาของคนในประเทศนั้นๆ ในโลกยุคโลกา        
ภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ทุกประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้รฐั บาลและผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา เล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมอารยประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทย
ให้เป็นคนดี มีปญ
ั ญา  มีความสุข มีศักยภาพพร้อมทีจ่ ะแข่งขัน
และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกชาติบา้ นเมืองจึงต้องการ
คนที่มีคุณภาพ เพื่อมาเป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศโดย          
ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม (พรทิพย์ ไพฑูรย์, 2547, น. 1)
ภาพรวมของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
ปัจจุบนั มุง่ เน้นให้สอดคล้องกับการด�ำรงชีวติ เหมาะสมกับความ
สามารถและความสนใจของผูเ้ รียนมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่แพร่หลายทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ก ารเรี ย นด้ ว ยการมี
ประสบการณ์จริง (experiential learning) หรือการเรียนรู้
ด้วยการท�ำงานในชุมชน (community-based learning) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ สี่ ง่ ผลต่อพัฒนาการของนิสติ นักศึกษา
โดยตรงและส่งเสริมให้นสิ ติ นักศึกษาสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จาก
การศึ ก ษาในภาคทฤษฎี ไ ปลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง จะเป็ น
ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าและมีความหมายต่อการน�ำไปใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและด� ำ รงชี วิ ต ภายหลั ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาอี ก ทั้ ง
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เป็นการแก้ปัญหาที่มีผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษามุง่ เน้น “ปริมาณและประสิทธิภาพ”
มากกว่า“ประสิทธิผล” ท�ำให้นักศึกษาขาดโอกาสที่ได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ตรงในชุมชน ขาดโอกาสพบปะสังสรรค์
สังคมในชนบทอย่างแท้จริง ท�ำให้ไม่สามารถสร้างเจตคติที่ดี
ต่อสังคมในชนบทได้
ปั จ จุ บั น อิ ท ธิ พ ลวั ฒ นธรรมจากต่ า งชาติ ไ ด้ ห ลั่ ง ไหล        
เข้ า มาสู ่ สั ง คมไทยท� ำ ให้ สั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงไปแต่ เ ดิ ม
สถาบันหลัก 3 สถาบันคือบ้านวัดและโรงเรียนท�ำหน้าทีใ่ ห้การ
ศึกษาและอบรมเยาวชนเปลี่ยนไปคงเหลือเพียงสถาบันการ
ศึกษาทีย่ งั ท�ำหน้าทีห่ ลักนีอ้ ยูท่ งั้ นีต้ วั ครู อาจารย์ผสู้ อน รวมถึง
หลักสูตร ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการจัดการศึกษา
ให้ประสบผลส�ำเร็จด้วยดีซึ่งครูอาจารย์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอน
หรือผู้บอกวิชาเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นหน้าที่ ที่แท้จริงต้องชี้       
ถูกผิดอบรมสั่งสอนคุณธรรมยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์
ให้สูงขึ้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อยู่ในก�ำกับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็นหน่วยงาน
หนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2552 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้จัด
ท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยให้
จัดท�ำเป็นมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
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จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประการสุดท้าย
คือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมให้มคี ณะกรรมการจัดท�ำหลักสูตร
พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร รวมทั้งให้มีการประเมินอย่าง       
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552, น. 1-3)
เพื่อให้การจัดท�ำกรอบมาตรฐานการศึกษา ในสถาบัน
การอุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ความมี             
สัมฤทธิผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ในก�ำกับของรัฐ จึงได้ประชุมแต่งตั้ง ให้บุคลกรทางการศึกษา
ที่สังกัดหน่วยงาน และคณะต่างๆ ที่เปิดท�ำการสอนได้จัดท�ำ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้หลังจากการจัดท�ำพบว่าการ     
จัดหลักสูตรที่ผ่านมา มิได้จัดตามความต้องการของนักศึกษา
เท่าใดนัก โดยเฉพาะกระบวนการ (process) การจัดท�ำ
หลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร มิได้ส�ำรวจความต้องการ
ของนักศึกษาก่อนการจัดท�ำ  ท�ำให้ตัวน�ำเข้า (input) คือตัว
นักศึกษาเมื่อผลิตออกสู่สังคมในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและจบการศึกษาเป็นบัณฑิต พบว่าไม่ตรงกับความต้องการ
ของแหล่ ง ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต (outcome) จากสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป (พรนพ พุกกะพันธุ์, 2544, น. 45) ทั้งนี           ้
จากการสอบถามนั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ แ ละออกฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ บื้ อ งต้ น พบว่ า ตั ว หลั ก สู ต รและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอาจารย์ผู้สอน เครื่องมือสื่อการ
เรี ย น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นเป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ที่ ไ ม่ อ าจ          
ตอบสนองและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสามารถตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาภาษาไทยได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นอาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
ผูส้ อนวิชาภาษาไทยต่อหลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดท�ำรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 (TQF : Thai Qualifications
Framework for Higher Education) ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อน ต่อ
โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประโยชน์ของการวิจัย

1. ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ต่อโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. เป็นข้อมูลส�ำหรับปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสาขา
วิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ
เป็นข้อมูลในการจัดท�ำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552
(TQF : Thai Qualifications Framework for Higher             
Education)
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ผสู้ อนต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น       
ทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนต่อหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย มี ค วามสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด ของ             
นักวิชาการหลายท่าน  ผูว้ จิ ยั จึงใช้กรอบแนวคิดดังต่อไปนีเ้ ป็น
แนวทางในการศึกษาดังนี้
เชาว์ อินใย (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง        
ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา ส�ำหรับ
บุคคลประจ�ำการ (กศ.บป.) ต่อกระบวนการเรียนการสอน
สถาบันราชภัฏเลย พบว่ามีการจ�ำแนก ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนการสอน คือด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ด้ า นการประเมิ น ผลด้ า นบทบาทและ
บุคลิกภาพของเพื่อนนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชา ด้านปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน
นาราวดี   ศิริโรจน์ (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย      
เรื่องความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
งานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริหาร
งานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึง่ สามารถจ�ำแนกกลุม่ ของ
การศึกษาไว้ตามล�ำดับคือด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียน
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

การสอนด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการบริการ
วิชาการและด้านการพัฒนาอาจารย์
ภัทรธิรา ผลงาม (2544, น. 58) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา        
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเลย พบว่ามีการ
จ�ำแนกความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเนือ้ หาในหลักสูตรด้านอาจารย์
ผู้สอนด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ด้านการประเมิน
ผลการเรียนการสอนด้านการท�ำวิทยานิพนธ์
สมใจ  ภูมิพันธุ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของสถาบั น ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ศึ ก ษา        
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละ กศ.ปช. ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด     
และเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ กั บ         
ภาค กศ.ปช. ต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักศึกษาทีเ่ รียนสาขาวิชาต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ การ

		
ตัวแปรต้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 27 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 11 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน 22 คน
อาจารย์สาขาภาษาไทย จ�ำนวน 10 คน

จัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดต่างกัน เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
จึงมีผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพของสถาบัน
ราชภัฏร้อยเอ็ดแตกต่างกันพบว่ามีการจ�ำแนกคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ได้ดงั นีด้ า้ นอาคาร
สถานที่ ด้ า นคุ ณ ภาพอาจารย์ ด ้ า นคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาด้ า น       
แหล่งเรียนรูด้ า้ น ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาด้านประสิทธิภาพของ
ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นหลั ก สู ต รด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้น�ำมาใช้เป็น
แนวทางการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ดังนี้ ด้านโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ด้านรายวิชาที่เปิดสอนหมวดวิชาเฉพาะด้าน        
(วิชาเอกและวิชาชีพครู) ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนมี 6 ด้าน คือ 1) ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 2) ด้าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 4) ด้านสื่อ
วัสดุอปุ กรณ์ 5) ด้านวัดผลและประเมินผลและ 6) ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แสดงได้ดังภาพที่ 1
				
ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี 2 ข้อ คือ
1. รายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือก
2. รายวิชาชีพครู
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนมี 6 ด้าน คือ
1. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4. ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์
5. ด้านวัดผลและประเมินผล
6. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ทั้งหมด 70 คน จ�ำแนกเป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกคือนักศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีที่ 3-5 ซึ่งในส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ผู้วิจัยไม่ได้เลือก
เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะว่าเป็นนักศึกษาใหม่ การให้ข้อมูล
อาจจะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากความเข้าใจในเนื้อหา        
ในหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาภาษาไทย

การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนใน
การด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย โดยจ�ำนวนกลุม่ เป้าหมาย มีจำ� นวน
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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อาจจะยังไม่ชัดเจน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้สอน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
สอนในระดับอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ท�ำ
หน้าทีบ่ ม่ เพาะให้นกั ศึกษามีความรู้ ความสามารถทีจ่ ะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จบการศึกษาเป็นบัณฑิตและเป็น          
ครูมืออาชีพต่อไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบ
สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งและแบบสั ง เกต โดยมี เ นื้ อ หา
ครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือ ด้านความคิดเห็นต่อหลักสูตร
และการจัดการการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะแบบ
ปลายเปิด มี 2 ชุด ชุดแรก ใช้สัมภาษณ์นักศึกษา และชุดที่ 2
ใช้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน แบบสัมภาษณ์ มี 3 ตอน ตอนที่ 1
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ถงึ ความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรและตอนที่ 3 สัมภาษณ์ถึงความคิดเห็น      
ต่อการจัดการเรียนรู้
2.2 แบบสังเกต ใช้ส�ำหรับบันทึกบริบทของการ
สัมภาษณ์ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้สัมภาษณ์
3. การสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างเครือ่ งมือวิจยั เพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลให้
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้ และเพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นประเด็นหัวข้อในการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือและขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้ น ศึ ก ษารวบรวมเอกสาร โดยการศึ ก ษา
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบเครือ่ งมือในการ
เก็บข้อมูลให้คลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
3.2 ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นค�ำถาม
หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้มีประเด็นในการสัมภาษณ์
ดังนี้
3.2.1 ด้านหลักสูตร มี 2 ประเด็น คือ ด้าน
โครงสร้างตลอดหลักสูตร และด้านรายวิชาที่เปิดสอนหมวด
วิชาเฉพาะด้าน แยกเป็นวิชาเอกและวิชาชีพครู
3.2.2 ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน มี               
5 ประเด็น คือ ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ดา้ นการ
วัดผลและประเมินผลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.3 ขั้ น ด� ำ เนิ น การและตรวจสอบคุ ณ ภาพ        
เครื่ อ งมื อ ด� ำ เนิ น การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ฉ บั บ ร่ า ง ตาม
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โครงสร้างเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ น�ำร่างแบบสัมภาษณ์ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
(construct validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) ความเหมาะสมของส� ำ นวนและภาษาที่ ใ ช้                
(wording)จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนว่า
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค�ำถามตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย
-1 เมื่อแน่ใจว่าค�ำถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย
น�ำคะแนนทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของ
ข้อค�ำถาม โดยคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ท�ำการทดสอบหาความเชื่อมั่นได้ค่า
ความสอดคล้อง IOC  เท่ากับ 1.00
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับขัน้
ตอนดังนี้
4.1 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรสาขาภาษา
ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่ได้ก�ำหนดไว้
4.2 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล จากประชากรกลุม่ เป้าหมาย
โดยก�ำหนดเก็บข้อมูลให้ได้สัปดาห์ละ 15 คนโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเดี่ยว (individual interview) และแบบกลุ่ม
(group interview)
4.3 ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ สองส่วนตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
5. การตรวจสอบข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ตามแนวคิดของ Miles &
Huberman (1994 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2540) และ
Graneheim (2004) โดยได้ตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้
5.1 การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล (data            
triangulation) คือ การพิสจู น์วา่ ข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มานัน้ ถูกต้อง
หรือไม่ วิธกี ารตรวจสอบของข้อมูลนัน้ จะต้องตรวจสอบแหล่ง
ที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล
5.1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลาหมายถึงการ
ตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาทีต่ า่ งกันเพือ่ ให้ทราบว่าข้อมูลทีไ่ ด้
รับในช่วงเวลาต่างๆนั้นเหมือนกันหรือไม่
5.1.2 การตรวจสอบสถานทีห่ มายถึงถ้าข้อมูล
ต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

5.1.3 การตรวจสอบบุคคลหมายถึงถ้าบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั (investigator triangulation) คือการตรวจสอบกลุ่มผู้วิจัยว่าแต่ละคน
จะได้ขอ้ มูลต่างกันอย่างไรแทนการใช้ผวู้ จิ ยั คนเดียวกันทัง้ หมด
ซึ่งจะสร้างความแน่ใจได้ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียวในกรณีนี้          
ผู้วิจัยได้ใช้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อเหมือนและแตกต่าง
ในข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจได้จากการสังเกต
5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
(methodological triangulation) คือการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆกัน เพือ่ รวบรวมข้อมูลเรือ่ งเดียวกัน เช่น ใช้การ
สังเกตควบคูก่ บั การซักถามพร้อมกันนัน้ ก็ศกึ ษาข้อมูลเพิม่ เติม
จากแหล่งเอกสาร หรือท�ำการซักถามผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ หรือ
อาจซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความ
แน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แล้ว
จึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จาก
เอกสารและงานวิจัย จากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ จากกลุ่ม
เป้าหมาย และน�ำมาจัดระบบข้อมูลตามประเภทที่ศึกษา
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ก�ำหนด
ไว้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
7. การน�ำเสนอข้อมูล
การน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจยั น�ำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)  

ผลการวิจัย

1. ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต ่ อ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ผู้วิจัยได้แบ่งกรอบในการ
ศึกษาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนความคิดเห็นต่อหมวด
วิชาเฉพาะด้านและส่วนที่เป็นรายวิชาชีพครูจากการศึกษา       
ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มีความความคิดเห็นดังนี้
ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย ปี 2550 พบว่า นักศึกษา
จ�ำนวนทั้งหมด 60 คน มีนักศึกษาจ�ำนวน 41 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 68.3 ให้ขอ้ มูลสอดคล้องกันว่าไม่ทราบถึงกระบวนการ
จั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร ตลอดจนโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและการจั ด
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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รายวิชาในแต่ละภาคเรียน นักศึกษา จ�ำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 ให้ข้อมูลว่า พอทราบข้อมูลบ้างว่าโครงสร้าง
หลั ก สู ต ร มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดหลั ก สู ต ร มี ห น่ ว ยกิ ต          
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต และจ�ำนวน
หมวดกลุ่มวิชาที่ต้องศึกษา มี 4 หมวด ดังที่กล่าวมาข้างต้น       
มีนักศึกษา จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ให้ข้อมูลว่า           
ไม่แน่ใจ ว่าโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างไร แต่พอทราบคร่าวๆ
ว่ามีการจัดรายวิชาตามหน่วยกิตที่เรียน และลงเรียนได้ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
แต่ไม่ทราบถึงรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคเรียนนั้น ซึ่งส่วนใหญ่
จะทราบก็ต่อเมื่อทางฝ่ายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบเท่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับความรู้โครงสร้าง
หลักสูตรวิชาภาษาไทย กลุ่มอาจารย์ผู้ส อนได้ให้ข้อมูลที            ่
น่าสนใจถึงกระบวนการจัดท�ำหลักสูตร คือก่อนการจัดท�ำ
หลักสูตร ล�ำดับแรกต้องดูปรัชญาก่อนว่าเขียนไว้อย่างไร
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตร
ที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทยที่มีความรู้ ความ
สามารถทางภาษาไทย มีคุณภาพ จริยธรรมสามารถจัดการ
เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพครู รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และบริบททางการศึกษา” นอกจากนี้
ยังมีขอ้ ควรค�ำนึงถึง คือ จ�ำนวนหน่วยกิต รายวิชาทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ศึกษา ความส�ำคัญก่อนหลังในแต่ละภาคเรียน โดยเน้นไปที่
ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา จะให้การรับรองหลักสูตรหรือไม่
อย่างไร
ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า นและวิ ช าชี พ ครู             
ตามหลักสูตรวิชาภาษาไทย ปี 2550 นักศึกษาจ�ำนวนทั้งหมด         
60 คน ได้แสดงความคิดเห็นโดยจ�ำแนกเป็นกลุม่ ตามชัน้ ปี และ
กลุ่มของอาจารย์10 คน พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษา จ�ำนวน 27 คน มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า ตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2550        
มีความครอบคลุมทัง้ เนือ้ หารายวิชาเฉพาะด้าน และรายวิชาชีพ
ครูมีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน สามารถใช้เป็น
หลักสูตรทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับอาชีพความเป็น
ครูได้ จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีนักศึกษาจ�ำนวน
8 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.7 มีความคิดเห็นว่า ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ปี 2550 ในรายวิชาเฉพาะด้าน
หมวดกลุม่ รายวิชาหลักภาษายังมีสดั ส่วนน้อยเกินไป ควรมีการ
เพิ่ ม รายวิ ช าเข้ า มาเพื่ อ ให้ มี ก ารศึ ก ษาแต่ ล ะรายภาคให้
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ครอบคลุมทั้งเนื้อหา สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับน�ำออกไปฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ พิ่ ม ความมั่ น ใจในการออกฝึ ก
ประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ให้มากยิ่งขึ้น 2) ความคิดเห็น
ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นักศึกษา จ�ำนวน 11 คน ส่วนใหญ่       
มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย ปี 2550 เห็น
ว่าควรลดกลุ่มรายวิชาทางวรรณกรรมและวรรณคดี เพิ่ม
รายวิชาทักษะปฏิบัติวิชาชีพครูโดยการจ�ำลองการสอนแบบ
สร้างผลงาน จากการตกผลึกทางปัญญาให้มากยิ่งขึ้น เช่น        
การฝึกปฏิบัติอ่านท�ำนองเสนาะ กลวิธีในการสอน ฝึกท�ำสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ฝึกการจัดท�ำแผนการจัดการเรียน
รู้ตามกลุ่มทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และหลัก
ภาษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดหลักสูตรควรเน้นการจัดการ
แบบบูรณาการศาสตร์ เพือ่ ผูเ้ รียนจะได้มกี ารศึกษาในส่วนของ
การน�ำไปประยุกต์ใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผน      
การสอน โดยยึดรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียน
จะได้นำ� ความรูไ้ ปบูรณาการในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ได้อย่างเหมาะสม 3) ความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
จ�ำนวน 22 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักสูตร
ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาวะปั จ จุ บั น ในการออกฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู นั ก ศึ ก ษาสามารถน� ำ วิ ช าความรู                ้
ที่ได้รับในการศึกษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หากแต่หลักสูตร
นั้ น ควรมี ก ารจั ด เพิ่ ม ในรู ป แบบของการจ� ำ ลองเนื้ อ หาให้
ครอบคลุ ม ในส่วนงานของสถานศึก ษา เช่น งานวิชาการ          
งานธุรการ การจัดนิทรรศการ โครงการ เป็นต้นการจัดโครงสร้าง
ของหลักสูตรบางรายวิชาควรจัดให้อยู่ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4
เพื่อว่านักศึกษาหรือผู้เรียนจะได้น�ำความรู้ที่ได้รับออกไป
ทดลองใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์
การอ่านท�ำนองเสนาะ การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน
เขียนเรียงความนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีความเห็นว่าก่อนส�ำเร็จ
การศึ ก ษาควรมี ก ารแนะแนวในการประมวลความรู ้ เ พื่ อ         
สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู โครงสร้างหลักสูตรควรเน้น           
ในรายวิชาที่สามารถน�ำความรู้ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
ได้จริง 4) จากข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ต่อรายวิชาเอก      
และรายวิชาชีพครู มีหลายท่านให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า
หลักสูตรในหมวดรายวิชาเฉพาะด้าน ควรจะมีการจัดแบ่งกลุม่
ให้ ชั ด เจน เช่ น กลุ ่ ม หลั ก ภาษา กลุ ่ ม ภาษาศาสตร์ กลุ ่ ม
วรรณกรรมวรรณคดี กลุ่มการใช้ภาษาฯลฯ เพื่อให้มีความ
สมดุลไม่หนักในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การจัดรายวิชาแต่ละกลุ่ม        
ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เน้นรายวิชาที่สามารถ
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น�ำไปปฏิบัติได้จริง ในกลุ่มรายวิชาชีพครู ควรเน้นไปที่การฝึก
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ควรจัดหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถน�ำไป
ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใช้ในการสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการครูให้มากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
โครงสร้างหลักสูตร และด้านรายวิชาทีเ่ ปิดสอนหมวดวิชากลุม่
เฉพาะด้าน ทั้งวิชาเอกและวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า หลักสูตรมีความครอบคลุม
สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ หากแต่ควรเพิม่ สัดส่วน
ที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และควรค�ำนึงถึงบทบาท
การน�ำไปใช้ในแต่ละชั้นปี และควรเพิ่มเติม ในเรื่องของงานที่
สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู เช่น การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ งานวิชาการ งานธุรการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด และหลักภาษา
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรเน้นในเรื่องของการ
ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเคยชินและไม่เขินอาย        
ในการไปฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ก่ อ นจบการศึ ก ษา
นักศึกษาเห็นว่าควรมีการให้ค�ำแนะน�ำแนวทางเรื่องของการ
สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ควรมีโครงการเตรียมสอบก่อนที่
จะมีการสอบบรรจุจริง เพือ่ เป็นแนวทางในการสอบบรรจุ และ
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ให้มกี ารแนะแนว
ทางการประกอบอาชีพ ในสายงานวิชาการ ในสายงานสถาน
ศึกษากรณีสอบบรรจุไม่ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาว่า หลังจากส�ำเร็จการศึกษาจะได้มีโอกาสประกอบ
อาชีพที่มั่นคง
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาภาษาไทย
สามารถจัดกลุม่ การจัดการเรียนการสอนออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านวิธกี ารจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญคือการจัดการศึกษาทีย่ ดึ หลักว่าผูเ้ รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า        
ผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เน้น      
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญจากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่า วิธกี ารจัดการเรียนรูข้ องสาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ในปั จ จุ บั น ใช้            
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามเนือ้ หา มีเนือ้ หาสาระและ
มีสื่อการเรียนรู้ที่ดี เหมาะสมกับหลักสูตร จากนักศึกษาที่
สัมภาษณ์ทั้งหมด 60 คน มีนักศึกษาจ�ำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.6 ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ควรเพิ่มกระบวนการ
เรียนรู้ คือการให้เรียนรู้จากสภาพจริงบ้าง การไปดูแหล่ง
โบราณคดี การออกค่ายเกี่ยวกับภาษาไทย เป็นต้น นักศึกษา
จ�ำนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 ให้ขอ้ มูลสอดคล้องกันว่า  
การจั ด การเรี ย นรู ้ ค วรมี ค วามหลากหลาย สามารถน� ำ ไป      
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ การจัดการเรียนรู้         
เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสามารถน�ำไปใช้         
ได้จริง นักศึกษาจ�ำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 15 ให้ข้อมูล
สอดคล้องกันว่า ในบางวิชานั้นมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับหลักสูตร
ควรลดสัดส่วนลง การจัดการเรียนรูค้ วรให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียน
ในรายวิชาที่สนใจ การจัดการเรียนรู้ควรควบคู่กับเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจ�ำนวน 8 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 13.7 ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ควร
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหาความรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น ในรายวิชาเอก
ภาษาไทย ยังมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อยเกินไปควร     
เน้นในกระบวนการวิชาเอกให้มากขึ้น
2.2 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องความ       
คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ด้ า นกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู            ้
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บางรายวิชาเน้นการท�ำงานคนเดียวมากเกินไป ควรให้
มีการท�ำงานเป็นกลุ่มบ้างเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม ควรจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติจริงได้
สัมผัสกับนักเรียนจริงๆ และมีเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกพูดใน
โอกาสต่างๆ การขับเสภา การอ่านท�ำนองเสนาะ นักศึกษาจะ
ได้มกี ารฝึกฝนให้เกิดความถูกต้องและความช�ำนาญและมีความ
กล้าแสดงออก การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรให้นักศึกษาทุกคน      
มีส่วนร่วม กิจกรรมที่จัดควรให้มีความทันสมัยและแปลกใหม่  
บางกิจกรรมควรเชิญวิทยากรมาบรรยายเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั
ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรง กิจกรรมมีน้อยเกินไปเน้น
ในเรื่องทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควร
เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้มีการออกค่ายท�ำ
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาและได้ ล งพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง               
ในห้องเรียนกับนักเรียน ที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญคือการจัดการศึกษาทีย่ ดึ หลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
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ถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุดโดยกระบวนการจัดการศึกษา
จะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา          
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีหลายรูปแบบนักศึกษาให้ข้อมูลว่า        
วิธีที่นิยมจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด สามารถจ�ำแนก            
เรียงตามล�ำดับความนิยมได้ ดังนี้
2.2.1 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (self-study) ซึ่ ง การเรี ย นการสอนแบบแสวงหา        
ความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้ในการเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
กระบวนการกลุ่มมีนักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้ จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25
2.2.2 การเรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ งาน (workbased learning) นั ก ศึ ก ษาให้ ข ้ อ มู ล ว่ า การจั ด กิ จ กรรม            
การเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20
2.2.3 การเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล (individual
study) นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ กั นิยม
รูปแบบนี้ จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6
2.2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากกรณี
ปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) เป็นการส่งเสริม
การท�ำงานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม มีนักศึกษาให้
ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้ จ�ำนวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 15
2.2.5 การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า ง      
องค์ความรู้ (research-based learning) เป็นการเรียนที่เน้น
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรงเป็นการ
พั ฒ นากระบวนการแสวงหาความรู ้ นั ก ศึ ก ษาให้ ข ้ อ มู ล ว่ า          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้ จ�ำนวน 6 คน        
คิดเป็นร้อยละ 10
2.2.6 การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดย           
ผู้เรียนเอง (constructivism) การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อ         
พื้ น ฐานว่ า “ผู ้ เ รี ย นเป็ น ผู ้ ส ร้ า งความรู ้ โ ดยการอาศั ย
ประสบการณ์แห่งชีวติ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ ค้นหาความจริง” มีนกั ศึกษา
ให้ขอ้ มูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ กั นิยมรูปแบบนีจ้ ำ� นวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6
2.2.7 การเรียนรู้จากการสอนแบบเอสไอพี
(Session-Initiation-Protocol : SIP) เป็นรูปแบบการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะทางการสอนให้ กั บ ผู ้ เ รี ย นระดั บ
อุดมศึกษาสาขาวิชาการศึกษาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและความ
สามารถเกี่ยวกับทักษะการสอนมีนักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้ จ�ำนวน 3 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 5
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2.2.8 การเรียนรูท้ ใี่ ช้วธิ สี ร้างผลงานจากการ
ตกผลึกทางปัญญา (crystal-based approach)การจัดการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบนีเ้ ป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้สร้างสรรค์ความ
รู้ความคิดด้วยตนเองด้วยการรวบรวมท�ำความเข้าใจสรุป
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง วิธีนี้ถือว่า
เป็นวิธที นี่ กั ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเลือกน้อยทีส่ ดุ   มนี กั ศึกษา
ให้ ข ้ อ มู ล ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มั ก นิ ย มรู ป แบบนี         ้
เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
2.3 ด้านอาจารย์ผสู้ อนการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา เป็นการสอนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น
วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์เป็น ซึง่ เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียน
เกิดพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก�ำหนดไว้ ดังนั้นบทบาทการสอนของอาจารย์ผู้สอนจึงต้อง
ด�ำเนินการสอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการเตรียมการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตั้งแต่การท�ำ  Course syllabus แผนจัดการเรียนรู้หรือ
แผนการสอนรายชั่วโมง การด�ำเนินการสอน และการประเมิน
ผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงานทางวิชาการอยูเ่ สมอ
สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม สอนให้เจริญเติบโต          
มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแผน
ที่ได้ก�ำหนดหรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี
นอกจากในเรื่องสอนแล้ว อาจารย์ผู้สอน       
ต้ องประพฤติ และปฏิบัติตนให้เ หมาะสมเป็นต้นแบบหรือ       
แบบอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉยๆ
อาจารย์ผสู้ อนนอกจากจะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นอาจารย์
ผู ้ ส อนของตนเองแล้ ว ต้ อ งมี ค วามสามารถในการสอน                  
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นครู มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และ
สุดท้ายอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง         
ต่อสังคม ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และต่อผู้เรียนด้วย
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อด้านอาจารย์       
ผู้สอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับ
อาจารย์ผู้สอน จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า สามารถจ�ำแนก        
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
2.3.1 ด้านวิชาการ การให้ความรูข้ องอาจารย์
แต่ละคน มีการสอนตามเนื้อหาของแต่ละรายวิชา โดยการมี
การเตรียมการสอนอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ตัง้ แต่การท�ำ Course
syllabus แผนจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายชั่วโมง การ
ด�ำเนินการสอน และการประเมินผลในเนื้อหาของแต่ละวิชา
ครอบคลุม มีความเหมาะสมแม้อาจารย์บางคนจะสอนตาม
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ต�ำราบางคนก็สอนจากประสบการณ์ ท�ำให้นกั ศึกษาได้รบั ความ
รู้ที่หลากหลาย
2.3.2 ด้านความเป็นครู การเป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยให้ความรู้เป็นอย่างดีฝึกฝนแนะน�ำให้เป็นคนดีเป็น     
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักศึกษามีระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา สามารถ
เป็นที่พึ่งได้ ให้ค�ำปรึกษาทั้งในด้านการศึกษา ตลอดจนอบรม           
สั่งสอนให้เป็นครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
2.3.3 ด้ า นความสามารถในการสอน
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ว่ า อาจารย์ แ ต่ ล ะคนล้ ว นมี          
ความสามารถในการสอนนักศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สอนได้ตรงกับเนื้อหาสาระและ         
มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งอาจารย์แต่ละคนก็มักจะมี
ลักษณะหรือเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน
2.4 ด้ า นสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอนเป็ น         
เครื่องมือหนึ่ง ในการถ่ายทอดสาร จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน       
เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ด้ า นสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์           
จากข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทยมี  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนของนักศึกษา จากนักศึกษา 60 คน สามารถจ�ำแนก
ออกเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ให้ข้อมูลว่า สื่อ และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและองค์  
ความรู้มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
กลุ่มที่ 2 ให้ข้อมูลว่า สื่อที่ใช้ในการเรียน       
การสอนน้อยเกินไปควรจัดหาหรือพัฒนาเพิ่มเติม ให้จัดท�ำ
เอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เป็นรูปเล่ม เพื่อที่เมื่อนักศึกษา       
จบการศึกษาไปแล้วสามารถน�ำมาใช้อา่ นเพือ่ ทบทวนความรูไ้ ด้
กลุ ่ ม ที่ 3 ให้ ข ้ อ มู ล ว่ า ขาดอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน เพราะบางครั้งเวลาใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งท�ำให้
นักศึกษาขาดความต่อเนื่องในเนื้อหาที่จะได้รับ
กลุ่มที่ 4 ให้ข้อมูลว่า สื่ออุปกรณ์ยังขาด      
ความหลากหลาย ยังไม่มีการพัฒนาสื่อให้ทันสมัย ส่วนมาก       
จะใช้สื่อเดิมซ�้ำแล้วซ�้ำอีก บางรายวิชาก็ไม่ควรใช้สื่อการเรียน      
การสอนเพราะบางครั้งเกิดปัญหาบ่อยครั้งท�ำให้ไม่เข้าใจเรื่อง
ที่ก�ำลังเรียนอยู่
ในส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อ
ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลสอดคล้องกัน คือ ยังขาดสถานที่ห้องสมุดประจ�ำสาขา
วิ ช าภาษาไทย ห้ อ งส�ำ หรั บ ฝึ ก กระบวนการฝึ ก ทั ก ษะทาง       
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ภาษาไทย ห้องแสดงผลงานส�ำหรับศึกษาค้นคว้าและแสดง
นิทรรศการทางวิชาการ ขาดอุปกรณ์ทที่ นั สมัย เช่น จอมอนิเตอร์
เครื่องโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง ตลอดจน
หนั ง สื อ ที่ ทั น สมั ย งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาไทยยั ง มี               
จ� ำ นวนน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอต่ อ จ� ำ นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม จ� ำ นวน         
มากขึ้น
2.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการวัดผลและประเมินผล จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์โดยวัดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พบว่า นักศึกษา        
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การวั ด ผลและประเมิ น ผลว่ า               
มีความชัดเจนดี มีความเทีย่ งตรง และมีความเชือ่ มัน่ ในข้อสอบ
และมี ค วามยุ ติ ธ รรมเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย             
ได้ ก� ำ หนดไว้ อาจารย์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะชี้ แ จงการวั ด ผลและ       
ประเมินผลตามที่ได้ชี้แจงต้นชั่วโมงก่อนการเริ่มท�ำการเรียน
การสอนในแต่ละวิชา นอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างว่า นักศึกษาได้เสนอข้อคิดเห็น
ว่าการวัดผลไม่ควรใช้เฉพาะแบบทดสอบเท่านัน้ ควรหาวิธกี าร
ที่หลากหลาย มีความเที่ยงตรงในการประเมินผล แต่ก็มีบาง
รายวิชาทีห่ ลังจากสอบประเมินความรูป้ ลายภาคการศึกษาและ
รายภาคการศึกษา ผลการประเมินออกช้า ไม่ตรงกับประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้ก�ำหนดไว้
2.6 กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากข้อมูลการสัมภาษณ์
พบว่า เป็นข้อมูลเชิงข้อเสนอแนะเป็นส่วนมาก ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคล้องกันว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังมีน้อยไป โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมค่ายอาสาสอน
นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ค่ า ยพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในพื้ น ที          ่
ห่างไกล การจัดกิจกรรมพบนักเขียนหรือนักพูดที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาภาษาไทย เชิญวิทยากรที่ประสบความส�ำเร็จที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
ขาดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้
หรือแผนการสอน กิจกรรมจัดท�ำสื่อการสอน กิจกรรมเสริม
ความรู้ก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน           
สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู กิจกรรมส�ำหรับเสริมสร้างความ
สามัคคี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
ของสาขาวิชาภาษาไทย
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อภิปรายผล

จากการศึกษาสามารถน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย
จากข้อมูลนักศึกษา ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน         
ว่าไม่ทราบถึงกระบวนการจัดท�ำหลักสูตร ตลอดจนโครงสร้าง
หลักสูตรและการจัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน มีบางส่วนให้
ข้อมูลว่าพอทราบบ้าง แต่ไม่แน่ใจในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง          
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั้ ข้อสังเกตว่าหากตัวนักศึกษาเองไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้
มีความสนใจข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจน
แผนการเรียนในคู่มือนักศึกษา จะส่งผลต่อการจัดระเบียบ        
การเรียนและการวางแผนการเรียนตัง้ แต่ตน้ ในข้อนีห้ ากมีการ
บรรจุเรื่องไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ควรมีการน�ำเอา
เรือ่ งนีไ้ ปแนะน�ำให้กบั นักศึกษาใหม่ดว้ ย นอกจากนีต้ วั อาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร ตลอด
จนอาจารย์ทปี่ รึกษา ควรเน้นย�ำ้ ให้นกั ศึกษาให้ความส�ำคัญกับ
ตัวโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่เปิดสอนให้มากขึ้น
เพราะถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญของการเรียนรู้จากข้อมูลเป็นเรื่อง
ที่ น ่ า สั ง เกตอี ก ประการหนึ่ ง ว่ า ในการลงเรี ย นวิ ช าเลื อ ก
นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่า ส่วนใหญ่มกั จะเป็นฝ่ายทะเบียนเป็นผูแ้ จ้ง
ให้ลงทะเบียนมากกว่าตัวนักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเอง คือ
ฝ่ายทะเบียนให้เลือกเรียนวิชาใดทีเ่ ปิดก็เรียนวิชานัน้ เมือ่ ผูว้ จิ ยั
ได้สัมภาษณ์ทั้งทางฝ่ายทะเบียนและตัวอาจารย์ผู้สอน พบว่า
ในช่วงใช้หลักสูตรภาษาไทย ปี 2550 เนือ่ งจากจ�ำนวนนักศึกษา
และตัวอาจารย์ผู้สอน มีน้อยท�ำให้รายวิชาที่เปิดสอนนั้น ไม่มี
ความหลากหลาย หากตัวนักศึกษาเองเลือกลงคนละวิชา         
แล้ว ในการจัดตารางเรียนและตัวอาจารย์ผู้สอนจะไม่สัมพันธ์
กัน ดังนั้นจึงต้องให้นักศึกษาลงตามรายวิชาที่เปิดเรียน ซึ่งใน
ช่วงปัจจุบนั (ปี 2554) นักศึกษาเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ตัวอาจารย์
ผูส้ อนมีมากขึน้ ท�ำให้มรี ายวิชาเลือกทีส่ ามารถเปิดสอนได้ครบ
ตามจ�ำนวน
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย
ข้อสังเกตทีค่ วรน�ำมาอภิปรายในหัวข้อความคิดเห็น
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน หาก
แยกเป็นด้านๆ แล้ว ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ นักศึกษา           
ส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองเป็น
วิ ธี ที่ อ าจารย์ ส ่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้ ม ากที่ สุ ด หากจะมองแค่          
เพียงผิวเผิน ว่าอาจารย์สงั่ งาน ให้นกั ศึกษาค้นคว้าแล้วน�ำเสนอ
ก็ถอื ว่าเสร็จสิน้ กระบวนการเรียนรู้ ในบทนัน้ ๆ  หากจะน�ำเสนอ
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แต่เพียงข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาแล้ว ก็จะเหมือนเป็นการน�ำ
เสนอข้อมูลฝ่ายเดียว จากการสัมภาษณ์อาจารย์ส่วนใหญ่            
ที่สอนในสาขาวิชาภาษาไทย ถือว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของ
แต่ละคน ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันออกไป ตามเนื้อหา
ตามจุดประสงค์ และเทคนิคในการน�ำเสนอและรูปแบบ วิธกี าร
จัดการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน ในประเด็น            
วิธีการจัดการเรียนรู้ในข้อที่ด้อยที่สุดคือ ด้านการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ซึ่งหากได้น�ำข้อมูล
การวิ จั ย หั ว ข้ อ นี้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร          
หรื อ ว่ า วิ ธี ก ารสอน อาจารย์ ผู ้ ส อนควรเน้ น ให้ มี ค วาม                
หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น
2.1 ด้านอาจารย์ผสู้ อนความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อด้านอาจารย์ผู้สอน มีประเด็นที่น่าสังเกตว่า หากผู้วิจัย          
ซึง่ เป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาภาษาไทยเป็นผูส้ มั ภาษณ์ ข้อมูล
ที่ได้นักศึกษาส่วนใหญ่ มักจะตอบว่า ใช่ ดี ในทางกลับกัน        
หากผู้สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นผู้สัมภาษณ์
ข้ อ มู ล จะเป็ น อี ก แบบโดยสามารถน� ำ ข้ อ มู ล มาเรี ย งล� ำ ดั บ         
มากสุด ไปหาจ�ำนวนที่เลือกน้อยสุดได้ดังนี้ คือ ด้านวิชาการ
ความเป็นครู และด้านความสามารถในการสอน
2.2 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากการศึกษาวิจัย          
พบว่านักศึกษามีความพอใจ ในสื่อการเรียนการสอน อาคาร
สถานทีม่ คี วามเหมาะสม เทคโนโลยีมคี วามทันสมัย มีบางส่วน
ให้ข้อมูลว่าสื่อใช้ในการเรียนการสอนน้อยเกินไปควรจัดหา
หรือพัฒนาเพิ่มเติม ให้จัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เป็น
รูปเล่ม เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วสามารถน�ำมาใช้
อ่านเพื่อทบทวนความรู้ได้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้จัดท�ำเอกสาร ต�ำรา ให้มากขึ้น ส่วนส�ำนัก          
วิทยบริการควรมีการน�ำหนังสือ ต�ำราใหม่ๆ เข้ามาทดแทน
จ�ำนวนที่มีอยู่ และทดแทนส่วนที่หายไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
จ�ำนวนนักศึกษามีเพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกปี
2.3 ด้ า นการวั ด ผลและประเมิ น ผล นั ก ศึ ก ษา      
ส่วนใหญ่เห็นว่า การวัดผลและประเมินผล มีความเที่ยงธรรม
ดี อ ยู ่ แ ล้ ว หากแต่ ถ ้ า มี วิ ธี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลที่                   
หลากหลายขึ้ น ก็ จ ะเป็ น ผลดี กั บ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยได้นำ� เอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการประเมินผล
รวมทั้งใช้ในการส่งผลการเรียนในระบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษา
ยังสามารถสืบค้นข้อมูล ผลการเรียนสะสมตัวเองในทุกสถานที่
เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลที่พบนี้เผยให้เห็นว่าแม้การวัดผล       
และประเมินผล มีความเที่ยงตรงเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษา          
บางส่วนยังมีความคิดเห็นว่า การประกาศผลของการวัดผล
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และประเมินผลบางรายวิชามีการประกาศผลล่าช้ากว่าเกณฑ์
ทีท่ างฝ่ายทะเบียนได้ประกาศไว้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เองได้สอบถามข้อมูล
จากทางฝ่ายวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย            
ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า หากย้อนหลังไปประมาณ 2-3 ปี         
ที่ผ่านมา มีอาจารย์บางท่านที่ส่งผลการเรียนของนักศึกษา
ล่าช้า ซึ่งได้ท�ำการแก้ไขโดยมีการทวงถามผลการเรียนจาก
อาจารย์ท่านนั้นๆ จึงท�ำให้ปัจจุบันปัญหาในส่วนนี้ลดน้อย         
ลงไป
2.4 ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนถือว่าเป็นส่วนหนึง่
ของการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้จากการศึกษา พบว่า กิจกรรม     
ที่มีส่วนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพค่านิยม
เจตคติในการด�ำเนินชีวติ กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูห้ รือแผนการสอน กิจกรรม
จัดท�ำสือ่ การสอน ยังมีนอ้ ยเกินไป ซึง่ ผูว้ จิ ยั เองเห็นว่าสาขาวิชา
ภาษาไทย ควรมีการปรับปรุงในส่วนของความร่วมมือ ระหว่าง
ตัวนักศึกษาเอง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก
เป็นล�ำดับชั้นปี แทนที่จะรอคอยงบประมาณส่วนกลางที่ทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดให้ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ        
ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้าง
หลั ก สู ต รมี ค วามครอบคลุ ม สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการเรี ย น           
การสอนได้ หากแต่ควรเพิ่มสัดส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี และควรค�ำนึงถึงบทบาทการน�ำไปใช้ในแต่ละชั้นปี       
และควรเพิ่มเติมในเรื่องลักษณะของงานที่สามารถน�ำไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนรู           ้
มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามเนื้อหา มีเนื้อหาสาระ
และมีสื่อการเรียนรู้ที่ดี เหมาะสมกับหลักสูตรกิจกรรมการ
เรียนรู้บางรายวิชาเน้นการท�ำงานคนเดียวมากเกินไป ควรให้
มีการท�ำงานเป็นกลุ่ม ควรจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติจริง และ
มีเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ฝึกการขับเสภา         
ฝึกการอ่านท�ำนองเสนาะ การจัดกิจกรรมต่างๆควรให้ทุกคน
มีส่วนร่วมและกิจกรรมควรมีความทันสมัยและแปลกใหม่      
ด้านอาจารย์ผู้สอน มีความเหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยให้ความรู้เป็นอย่างดีฝึกฝนแนะน�ำให้เป็นคนดีเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับนักศึกษามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ       
เป็นที่พึ่งได้ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ขาดสถานที่ห้องสมุดประจ�ำ
สาขาวิชาภาษาไทย ห้องส�ำหรับฝึกกระบวนการฝึกทักษะทาง
ภาษาไทย ห้องแสดงผลงานส�ำหรับศึกษาค้นคว้าและแสดง
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

นิทรรศการทางวิชาการ ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยการวัดผลและ
ประเมิ น ผลว่ า มี ค วามชัดเจนดี วัดตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้              
มีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นในข้อสอบและมีความ
ยุติธรรม เหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้
อาจารย์ส่วนใหญ่จะชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามที่ได้
ชี้แจงต้นชั่วโมงก่อนการเริ่มท�ำการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนยังมีนอ้ ยไป โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมค่ายอาสาสอนนักเรียน         
ในพื้นที่ห่างไกล พัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล การจัด
กิจกรรมพบนักเขียนหรือนักพูดที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย
เชิ ญ วิ ท ยากรที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้         
ภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรม                       
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมจัดท�ำ
สื่อการสอน กิจกรรมเสริมความรู้ก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบรรจุเป็นข้าราชการครู

ข้อเสนอแนะ

1. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ควรมี ก ารจั ด เสวนา             
แลกเปลีย่ นความรูจ้ ากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ การสนับสนุนให้
มีการท�ำวิจัยหาจุดบกพร่องของแต่ละหลักสูตรที่เปิด การน�ำ
ผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปี
หลังจากใช้หลักสูตรนั้นๆ
2. การน�ำข้อมูลของงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรสาขาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เล่มนี้ไปใช้ควรค�ำนึงถึง
หลักความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต สภาวะปัจจุบัน
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