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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา	อาจารย์ผู้สอน	ต่อโครงสร้างหลักสูตรและการจัดการ

เรยีนการสอนสาขาวชิาภาษาไทย	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย	เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิ

การวิจัยคือแบบสัมภาษณ์	 จากกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	 จ�านวน	 60	 คน	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา						

ภาษาไทย	จ�านวน	10	คน	โดยน�าข้อมูลที่ได้มารายงานผลแบบพรรณนาวิเคราะห์	ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ส่วนใหญ่เห็นว่า	 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีความครอบคลุมสามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้	แต่ควรเพ่ิม

สัดส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	 และควรค�านึงถึงบทบาทการน�าไปใช้ในแต่ละช้ันปี	 และควรเพิ่มเติมเรื่องของความรู้							

ที่สามารถน�าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	เช่น	การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	การผลิตสื่อ	งานวิชาการ	งานธุรการ	

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	ทักษะการอ่าน	ทักษะการเขียน	ทักษะการฟัง	ทักษะการพูด	และหลักภาษา	ก่อนการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรเน้นในเรื่องของการทดลองปฏิบัติจริง	 เพื่อให้เกิดความเคยชินและไม่เขินอายในการไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 ก่อนส�าเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า	 ควรมีการให้ค�าแนะน�าแนวทางเรื่องของการสอบบรรจุเป็น

ข้าราชการครู	มีโครงการเตรียมสอบก่อนที่จะมีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

	 การศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาและอาจารย์ผูส้อนต่อการจดัการเรยีนการสอน	พบว่า	ด้านอาจารย์ผูส้อน	มกีารสอน

ตามเน้ือหาของแต่ละรายวิชา	มคีวามเป็นครูเป็นแบบอย่างทีด่	ีและความสามารถในการถ่ายทอดความรูต้ามเทคนคิของอาจารย์

แต่ละคน		ด้านสือ่	วสัดุอปุกรณ์ส่วนใหญ่เหน็ว่ายงัขาดวสัดอุุปกรณ์ท่ีทนัสมยั	ด้านการวดัผลและประเมนิผล	เหน็ว่ามคีวามชดัเจน	

วัดตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้มีความเที่ยงตรง	เชื่อมั่นในข้อสอบและมีความยุติธรรม	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเห็นว่ายังมีน้อย

ไป	โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง	เช่น	กิจกรรมค่ายอาสาสอนนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกล	กิจกรรมเสริมความรู้ก่อน

ส�าเร็จการศึกษาและกิจกรรมส�าหรับเสริมสร้างความสามัคคี

ค�าส�าคัญ	:	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�า
	 การศกึษาถอืว่าเป็นเครือ่งชีว้ดั	(indicator)	ความเจรญิ

ก้าวหน้าทางปัญญาของคนในประเทศน้ันๆ	 ในโลกยุคโลกา								

ภิวัตน์	 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ	

ทุกประเทศรวมทัง้ประเทศไทย	ด้วยเหตนุีท้�าให้รฐับาลและผูท้ี่

มีส่วนเก่ียวข้องทางการศึกษา	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการ

พัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมอารยประเทศ	จึงมีความจ�าเป็นที่

จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ	ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพ่ือสร้างคนไทย

ให้เป็นคนดี	มปีญัญา		มคีวามสุข	มศีักยภาพพร้อมทีจ่ะแข่งขนั

และร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ในเวทโีลกชาติบ้านเมอืงจึงต้องการ

คนที่มีคุณภาพ	 เพ่ือมาเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศโดย										

ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม	(พรทิพย์	ไพฑูรย์,	2547,	น.	1)

	 ภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ปัจจุบนัมุง่เน้นให้สอดคล้องกบัการด�ารงชวีติเหมาะสมกบัความ

สามารถและความสนใจของผูเ้รยีนมกีารจดัรปูแบบการเรยีนรู้

ที่หลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น

เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่แพร่หลายทั้งใน

ประเทศและต ่างประเทศ	 ได ้แก ่การเ รียนด ้วยการมี

ประสบการณ์จริง	 (experiential	 learning)	 หรือการเรียนรู้

ด้วยการท�างานในชุมชน	(community-based	learning)	ซึ่ง

เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่่งผลต่อพฒันาการของนสิตินกัศกึษา

โดยตรงและส่งเสรมิให้นิสตินักศึกษาสามารถน�าความรูท่ี้ได้จาก

การศึกษาในภาคทฤษฎีไปลงมือปฏิบั ติจริงซึ่ งจะเป ็น

ประสบการณ์ทีม่คีณุค่าและมคีวามหมายต่อการน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานและด�ารงชีวิตภายหลังส�าเร็จการศึกษาอีกทั้ง

เป็นการแก้ปัญหาที่มีผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการ

สอนในสถาบนัอุดมศกึษามุง่เน้น	“ปรมิาณและประสทิธภิาพ”	

มากกว่า“ประสิทธิผล”	ท�าให้นักศึกษาขาดโอกาสท่ีได้เรียนรู้

และมีประสบการณ์ตรงในชุมชน	 ขาดโอกาสพบปะสังสรรค์

สังคมในชนบทอย่างแท้จริง	 ท�าให้ไม่สามารถสร้างเจตคติท่ีดี

ต่อสังคมในชนบทได้

	 ปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมจากต่างชาติได้หลั่งไหล								

เข้ามาสู ่สังคมไทยท�าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิม

สถาบนัหลกั	3	สถาบนัคอืบ้านวดัและโรงเรยีนท�าหน้าทีใ่ห้การ

ศึกษาและอบรมเยาวชนเปลี่ยนไปคงเหลือเพียงสถาบันการ

ศกึษาทีย่งัท�าหน้าทีห่ลกันีอ้ยูท่ัง้นีต้วัคร	ูอาจารย์ผูส้อน	รวมถงึ

หลักสูตร	 ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการศึกษา

ให้ประสบผลส�าเร็จด้วยดีซึ่งครูอาจารย์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอน

หรือผู้บอกวิชาเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นหน้าท่ี	 ท่ีแท้จริงต้องชี้							

ถูกผิดอบรมสั่งสอนคุณธรรมยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์	

ให้สูงขึ้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	อยู่ในก�ากับของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	มหีน้าท่ีก�ากบัดแูลและ

ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา	ซึง่เป็นหน่วยงาน

หนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ	 ปีพุทธศักราช	 2552	 กระทรวง

ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	ได้จัด

ท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น	โดยให้

จัดท�าเป็นมาตรฐานด้านต่างๆ	เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งไปสู่

เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ

สาขาวิชา	ต้องครอบคลุมอย่างน้อย	5	ด้าน	คือ	ด้านคุณธรรม	
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จริยธรรม	ด้านความรู้	ด้านทักษะทางปัญญา	ด้านทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 ประการสุดท้าย	

คือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	พร้อมให้มคีณะกรรมการจัดท�าหลกัสตูร	

พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร	 รวมทั้งให้มีการประเมินอย่าง							

ต่อเนื่อง	 อย่างน้อยทุกๆ	 5	 ปี	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2552,	น.	1-3)

	 เพื่อให้การจัดท�ากรอบมาตรฐานการศึกษา	 ในสถาบัน

การอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือความมี													

สัมฤทธิผล		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา

ในก�ากับของรัฐ	จึงได้ประชุมแต่งตั้ง	 ให้บุคลกรทางการศึกษา

ที่สังกัดหน่วยงาน	 และคณะต่างๆ	 ที่เปิดท�าการสอนได้จัดท�า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(มคอ.)	ตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ทั้งนี้หลังจากการจัดท�าพบว่าการ					

จัดหลักสูตรที่ผ่านมา	 มิได้จัดตามความต้องการของนักศึกษา

เท่าใดนัก	 โดยเฉพาะกระบวนการ	 (process)	 การจัดท�า

หลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร	 มิได้ส�ารวจความต้องการ

ของนักศึกษาก่อนการจัดท�า	 ท�าให้ตัวน�าเข้า	 (input)	 คือตัว

นักศึกษาเมื่อผลิตออกสู่สังคมในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูและจบการศกึษาเป็นบณัฑติ	พบว่าไม่ตรงกบัความต้องการ

ของแหล่งผู ้ ใช ้บัณฑิต	 (outcome)	 จากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป	 (พรนพ	 พุกกะพันธุ์,	 2544,	 น.	 45)	 ทั้งนี	้										

จากการสอบถามนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู ่และออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเบื้องต้นพบว่า	 ตัวหลักสูตรและ

กิจกรรมการเรียนการสอน	ตัวอาจารย์ผู้สอน	เครื่องมือสื่อการ

เรียน	 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเป็นตัวแปรส�าคัญ	 ที่ไม่อาจ										

ตอบสนองและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสามารถตาม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาภาษาไทยได้

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าว		ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นอาจารย์

ประจ�าสาขาวชิาภาษาไทย	มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย	ถอืว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์

ผูส้อนวชิาภาษาไทยต่อหลกัสูตรวชิาภาษาไทย	คณะครศุาสตร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย	เพือ่ทีจ่ะได้น�าข้อมลูไปประยกุต์ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร	 และการจัดท�ารายละเอียด

หลกัสตูร	(มคอ.2)	ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แห่งชาติ	ปีพุทธศักราช	2552	(TQF	:	Thai	Qualifications	

Framework	for	Higher	Education)	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษา	อาจารย์ผูส้อน	ต่อ

โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา	อาจารย์ผู้สอน	

ต่อโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	 2.	 ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา	อาจารย์ผู้สอน	

ต่อการจดัการเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาไทย	คณะครศุาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	 3.	 เป็นข้อมลูส�าหรบัปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรในสาขา

วิชาภาษาไทย	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ

เป็นข้อมูลในการจัดท�ารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	 2552	

(TQF	 :	 Thai	 Qualifications	 Framework	 for	 Higher													

Education)

	 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษา	

อาจารย์ผูส้อนต่อหลกัสตูรสาขาวชิาภาษาไทย	คณะครศุาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น							

ท้ังข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า	 การศึกษา

ความคดิเหน็ของนกัศกึษา	อาจารย์ผูส้อนต่อหลักสตูรสาขาวชิา

ภาษาไทย	 มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับแนวคิดของ													

นกัวชิาการหลายท่าน		ผูว้จิยัจงึใช้กรอบแนวคดิดงัต่อไปนีเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาดังนี้

	 เชาว์	 อินใย	 (2540,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง								

ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา	 ส�าหรับ

บุคคลประจ�าการ	 (กศ.บป.)	 ต่อกระบวนการเรียนการสอน	

สถาบันราชภัฏเลย	 พบว่ามีการจ�าแนก	 ความพึงพอใจต่อ

กระบวนการเรียนการสอน	คอืด้านอาจารย์ผูส้อน	ด้านกจิกรรม

การเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผลด้านบทบาทและ

บุคลิกภาพของเพ่ือนนักศึกษา	 ด้านเนื้อหาวิชา	 ด้านปัจจัยท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอน

	 นาราวดี	 	 ศิริโรจน์	 (2542,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัย						

เรื่องความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ

ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์และนกัศกึษาท่ีมต่ีอการบรหิาร

งานวิชาการของวทิยาลยันาฏศลิป์	ซึง่สามารถจ�าแนกกลุม่ของ

การศึกษาไว้ตามล�าดับคือด้านหลักสูตรด้านการจัดการเรียน
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การสอนด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการบริการ

วิชาการและด้านการพัฒนาอาจารย์

	 ภทัรธริา	ผลงาม	(2544,	น.	58)	ได้ศกึษาความพงึพอใจ

ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 ระดับบัณฑิตศึกษา								

ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	 สถาบันราชภัฏเลย	 พบว่ามีการ

จ�าแนกความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน	ดังนี้ด้าน

กจิกรรมการเรียนการสอนด้านเนือ้หาในหลกัสตูรด้านอาจารย์

ผู้สอนด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน	ด้านการประเมิน

ผลการเรียนการสอนด้านการท�าวิทยานิพนธ์

	 สมใจ	 	ภูมิพันธุ์	 (2547,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์คือศึกษา								

ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติและ	 กศ.ปช.	 ต ่อ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด					

และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติกับ									

ภาค	 กศ.ปช.	 ต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน

ราชภัฏร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่าเปรียบเทียบความคิดเห็น	

ของนกัศึกษาทีเ่รยีนสาขาวชิาต่างกนั	มผีลต่อประสิทธภิาพ	การ

จัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดต่างกัน	 เปรียบเทียบ	

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	

จึงมีผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพของสถาบัน

ราชภัฏร้อยเอ็ดแตกต่างกันพบว่ามีการจ�าแนกคิดเห็นของ

นกัศกึษาต่อประสทิธภิาพการจดัการศกึษา	ได้ดงันีด้้านอาคาร

สถานท่ี	 ด้านคุณภาพอาจารย์ด้านคุณภาพนักศึกษาด้าน							

แหล่งเรยีนรูด้้าน	ค่าใช้จ่ายในการศกึษาด้านประสทิธภิาพของ

ผู ้บริหารด ้านหลักสูตรด ้านกิจการนักศึกษาด ้านการ

ประชาสัมพันธ์

	 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้	 ผู้วิจัยได้น�ามาใช้เป็น

แนวทางการก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี	

ดังนี้	 ด้านโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย	 ด้านรายวิชาที่เปิดสอนหมวดวิชาเฉพาะด้าน								

(วิชาเอกและวิชาชีพครู)	ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน

การสอนมี	 6	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้	 2)	 ด้าน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้	 3)	ด้านอาจารย์ผู้สอน	4)	ด้านสื่อ	

วสัดอุปุกรณ์	5)	ด้านวดัผลและประเมนิผลและ	6)	ด้านกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน	แสดงได้ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1 	กรอบแนวคิดในการวิจัย

  ตัวแปรต้น

นักศึกษาชั้นปีที่	3	จ�านวน	27	คน

นักศึกษาชั้นปีที่	4	จ�านวน	11	คน

นักศึกษาชั้นปีที่	5	จ�านวน	22	คน

อาจารย์สาขาภาษาไทย	จ�านวน	10	คน

    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

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนใน

การด�าเนินการตามล�าดับดังนี้

 1.  กลุ่มเป้าหมาย

	 	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 นักศึกษา	 อาจารย์ผู้สอน

ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	โดยจ�านวนกลุม่เป้าหมาย	มจี�านวน

ทั้งหมด	70	คน	จ�าแนกเป็น2	กลุ่มกลุ่มแรกคือนักศึกษาตั้งแต่

ชั้นปีที่	 3-5	 ซึ่งในส่วนนักศึกษาชั้นปีที่	 1-2	 ผู้วิจัยไม่ได้เลือก

เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 เพราะว่าเป็นนักศึกษาใหม่	 การให้ข้อมูล

อาจจะมีความคลาดเคลื่อน	 เนื่องจากความเข้าใจในเนื้อหา								

ในหลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นสาขาวิชาภาษาไทย
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อาจจะยังไม่ชัดเจน	กลุ่มที่	2	คือ	กลุ่มผู้สอน	ซึ่งเป็นอาจารย์ที่

สอนในระดับอุดมศึกษา	กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ท�า

หน้าทีบ่่มเพาะให้นกัศกึษามีความรู	้ความสามารถทีจ่ะออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 จบการศึกษาเป็นบัณฑิตและเป็น										

ครูมืออาชีพต่อไป

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิ จัยคร้ังนี้ ผู ้วิจัยใช ้แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสังเกต	 โดยมีเน้ือหา

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	

เป็นข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้สมัภาษณ์ตอนที	่2	สมัภาษณ์ถึงความ

คิดเห็นต่อหลักสูตรและตอนที่	 3	 สัมภาษณ์ถึงความคิดเห็น						

ต่อการจัดการเรียนรู้

	 	 2.2		 แบบสังเกต	 ใช้ส�าหรับบันทึกบริบทของการ

สัมภาษณ์	รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้สัมภาษณ์

 3. การสร้างเครื่องมือ

	 	 ในการสร้างเครือ่งมอืวจัิยเพือ่ใช้ในการเกบ็ข้อมลูให้

เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี

วางเอาไว้	 และเพื่อน�ามาก�าหนดเป็นประเด็นหัวข้อในการ

สัมภาษณ์	ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือและขั้นตอน	ดังนี้

	 	 3.1		 ขั้นศึกษารวบรวมเอกสาร	 โดยการศึกษา

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการการเรียนรู	้

เพือ่ก�าหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบเครือ่งมอืในการ

เก็บข้อมูลให้คลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา

	 	 3.2		 ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นค�าถาม	

หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้มีประเด็นในการสัมภาษณ์	

ดังนี้

	 	 	 3.2.1		ด้านหลักสูตร	มี	2	ประเด็น	คือ	ด้าน

โครงสร้างตลอดหลักสูตร	 และด้านรายวิชาที่เปิดสอนหมวด

วิชาเฉพาะด้าน	แยกเป็นวิชาเอกและวิชาชีพครู

	 	 	 3.2.2		ด ้านการจัดการเรียนการสอน	 มี															

5	 ประเด็น	 คือ	 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้	ด้านอาจารย์ผูส้อน	ด้านสือ่	วสัดุอปุกรณ์ด้านการ

วัดผลและประเมินผลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	 	 3.3		 ขั้ นด� า เนินการและตรวจสอบคุณภาพ								

เครื่องมือ	 ด�าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง	 ตาม

โครงสร้างเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์	 น�าร่างแบบสัมภาษณ์ที่

ผ่านการปรบัปรงุแก้ไขแล้ว	ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง	

(construct	 validity)	 และความตรงเชิงเนื้อหา	 (content	

val idity)	 ความเหมาะสมของส�านวนและภาษาท่ีใช ้																

(wording)จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 คน	 ซึ่งมีเกณฑ์การให้

คะแนนว่า

	 +1		เมื่อแน่ใจว่าข้อค�าถามตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย

	 0		 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย

	 -1	 เมื่อแน่ใจว่าค�าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย

	 น�าคะแนนทีผู่เ้ชีย่วชาญลงความเหน็มาหาค่า	IOC	ของ

ข้อค�าถาม	 โดยคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	

IOC	 ตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไป	 ท�าการทดสอบหาความเชื่อมั่นได้ค่า	

ความสอดคล้อง	IOC		เท่ากับ	1.00

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามล�าดบัขัน้

ตอนดังนี้

	 	 4.1		 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรสาขาภาษา

ไทย	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 4.2		 ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูล	จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย	

โดยก�าหนดเก็บข้อมูลให้ได้สัปดาห์ละ	 15	 คนโดยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบเดี่ยว	 (individual	 interview)	 และแบบกลุ่ม	

(group	interview)

	 	 4.3		 ผูว้จิยัรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้ทัง้สองส่วนตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด

 5. การตรวจสอบข้อมูล

	 	 การศกึษาวจิยัคร้ังนี	้ผูว้จัิยเลอืกใช้วธิกีารตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า	(triangulation)	ตามแนวคิดของ	Miles	&	

Huberman	(1994	อ้างถึงใน	สุภางค์	จันทวานิช,	2540)	และ	

Graneheim	(2004)	โดยได้ตรวจสอบ	3	วิธี	ดังนี้

	 	 5.1		 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	 (data												

triangulation)	คอื	การพสิจูน์ว่าข้อมลูทีผู่ว้จิยัได้มานัน้ถกูต้อง

หรอืไม่	วธิกีารตรวจสอบของข้อมลูนัน้	จะต้องตรวจสอบแหล่ง

ที่มา	3	แหล่ง	ได้แก่	เวลา	สถานที่	และบุคคล

	 	 	 5.1.1		การตรวจสอบแหล่งเวลาหมายถงึการ

ตรวจสอบข้อมลูในช่วงเวลาทีต่่างกนัเพือ่ให้ทราบว่าข้อมลูทีไ่ด้

รับในช่วงเวลาต่างๆนั้นเหมือนกันหรือไม่

	 	 	 5.1.2		การตรวจสอบสถานทีห่มายถงึถ้าข้อมูล

ต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
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	 	 	 5.1.3		การตรวจสอบบคุคลหมายถงึถ้าบคุคล

ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่

	 	 5.2		 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้จัิย	(investiga-

tor	 triangulation)	 คือการตรวจสอบกลุ่มผู้วิจัยว่าแต่ละคน

จะได้ข้อมลูต่างกนัอย่างไรแทนการใช้ผูวิ้จัยคนเดียวกนัทัง้หมด

ซ่ึงจะสร้างความแน่ใจได้ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียวในกรณีนี้										

ผู้วิจัยได้ใช้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อเหมือนและแตกต่าง

ในข้อมูล	ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจได้จากการสังเกต

	 	 5.3		 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	

(methodological	triangulation)	คอืการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากแหล่งต่างๆกัน	เพ่ือรวบรวมข้อมลูเรือ่งเดียวกัน	เช่น	ใช้การ

สงัเกตควบคูก่บัการซกัถามพร้อมกนันัน้กศ็กึษาข้อมลูเพิม่เติม

จากแหล่งเอกสาร	 หรือท�าการซักถามผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 หรือ

อาจซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา	 เพ่ือความ

แน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่	 แล้ว

จึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ในการด�าเนนิการวจัิย	ผูว้จัิยรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จาก

เอกสารและงานวิจัย	จากแบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	จากกลุ่ม

เป้าหมาย	 และน�ามาจัดระบบข้อมูลตามประเภทที่ศึกษา	

วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด	 ทฤษฎีที่ก�าหนด

ไว้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)	ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล

 7. การน�าเสนอข้อมูล

	 	 การน�าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวจัิยน�าเสนอข้อมลู

ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์	(descriptive	analysis)		

ผลการวิจัย
 1. ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย ์ต ่อ

โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย

	 	 ความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย

ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน	 ผู้วิจัยได้แบ่งกรอบในการ

ศึกษาออกเป็น	 2	ส่วนใหญ่ๆ	คือ	ส่วนความคิดเห็นต่อหมวด

วิชาเฉพาะด้านและส่วนที่เป็นรายวิชาชีพครูจากการศึกษา							

ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มีความความคิดเห็นดังนี้

	 	 ข ้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย	 ปี	 2550	 พบว่า	 นักศึกษา

จ�านวนทั้งหมด	 60	 คน	 มีนักศึกษาจ�านวน	 41	 คน	 คิดเป็น								

ร้อยละ	68.3	ให้ข้อมลูสอดคล้องกนัว่าไม่ทราบถึงกระบวนการ

จัดท�าหลักสูตร	 ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตรและการจัด

รายวิชาในแต่ละภาคเรียน	นักศึกษา	จ�านวน	15	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 25	 ให้ข้อมูลว่า	 พอทราบข้อมูลบ้างว่าโครงสร้าง

หลักสูตร	 มีการจัดการเรียนรู ้ตลอดหลักสูตร	 มีหน่วยกิต										

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 167	 หน่วยกิต	 และจ�านวน

หมวดกลุ่มวิชาท่ีต้องศึกษา	 มี	 4	 หมวด	 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น							

มีนักศึกษา	 จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.7	 ให้ข้อมูลว่า											

ไม่แน่ใจ	ว่าโครงสร้างหลักสตูรเป็นอย่างไร	แต่พอทราบคร่าวๆ

ว่ามีการจัดรายวิชาตามหน่วยกิตท่ีเรียน	 และลงเรียนได้ภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	และไม่เกิน	22	หน่วยกิต	

แต่ไม่ทราบถึงรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคเรียนนั้น	ซึ่งส่วนใหญ่

จะทราบก็ต่อเมื่อทางฝ่ายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบเท่านั้น

	 	 ส�าหรับข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับความรู้โครงสร้าง

หลักสูตรวิชาภาษาไทย	 กลุ่มอาจารย์ผู ้สอนได้ให้ข้อมูลที	่											

น่าสนใจถึงกระบวนการจัดท�าหลักสูตร	 คือก่อนการจัดท�า

หลักสูตร	 ล�าดับแรกต้องดูปรัชญาก่อนว่าเขียนไว้อย่างไร	

“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	เป็นหลักสูตร

ที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู	 สาขาวิชาภาษาไทยที่มีความรู้	 ความ

สามารถทางภาษาไทย	 มีคุณภาพ	 จริยธรรมสามารถจัดการ

เรียนรู้	ที่มีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐานวิชาชีพครู	รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	และบริบททางการศึกษา”	นอกจากนี้

ยงัมข้ีอควรค�านงึถงึ	คอื	จ�านวนหน่วยกติ	รายวชิาทีจ่�าเป็นต้อง

ศึกษา	 ความส�าคัญก่อนหลังในแต่ละภาคเรียน	 โดยเน้นไปที่

ความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	 จะให้การรับรองหลักสูตรหรือไม่

อย่างไร

	 	 ข ้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

รายวิชาท่ีเปิดสอนหมวดวิชาเฉพาะด้านและวิชาชีพครู													

ตามหลักสูตรวิชาภาษาไทย	ปี	2550	นักศึกษาจ�านวนทั้งหมด									

60	คน	ได้แสดงความคดิเหน็โดยจ�าแนกเป็นกลุม่ตามช้ันปี	และ

กลุ่มของอาจารย์10	คน	พบว่า	1)	ความคิดเห็นของนักศึกษา

ชั้นปีที่	3	นักศึกษา	จ�านวน	27	คน	มีความคิดเห็นสอดคล้อง

กันว่า	 ตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	 ปี	 2550								

มคีวามครอบคลมุท้ังเนือ้หารายวชิาเฉพาะด้าน	และรายวชิาชพี	

ครูมีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน	 สามารถใช้เป็น

หลกัสตูรท่ีสามารถผลติบณัฑติให้เหมาะสมกบัอาชพีความเป็น

ครูได้	จ�านวน	19	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.3	มีนักศึกษาจ�านวน	

8	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	29.7	มีความคิดเห็นว่า	ตามโครงสร้าง

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	ปี	 2550	 ในรายวิชาเฉพาะด้าน	

หมวดกลุม่รายวชิาหลกัภาษายงัมสีดัส่วนน้อยเกนิไป	ควรมกีาร

เพิ่มรายวิชาเข้ามาเพื่อให้มีการศึกษาแต่ละรายภาคให้
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ครอบคลุมทั้งเนื้อหา	 สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับน�าออกไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพิ่มความมั่นใจในการออกฝึก

ประสบการณ์สอนวิชาชีพครู	 ให้มากย่ิงขึ้น	 2)	 ความคิดเห็น	

ของนักศึกษา	ชั้นปีที่	 4	นักศึกษา	จ�านวน	11	คน	ส่วนใหญ่							

มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร	สาขาวิชาภาษาไทย	ปี	2550	เห็น

ว่าควรลดกลุ่มรายวิชาทางวรรณกรรมและวรรณคดี	 เพิ่ม

รายวิชาทักษะปฏิบัติวิชาชีพครูโดยการจ�าลองการสอนแบบ

สร้างผลงาน	 จากการตกผลึกทางปัญญาให้มากยิ่งข้ึน	 เช่น								

การฝึกปฏิบัติอ่านท�านองเสนาะ	 กลวิธีในการสอน	 ฝึกท�าสื่อ

ประกอบการเรยีนการสอน	ฝึกการจดัท�าแผนการจดัการเรยีน

รู้ตามกลุ่มทักษะ	การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	และหลัก

ภาษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	 การจัดหลักสูตรควรเน้นการจัดการ

แบบบรูณาการศาสตร์	เพือ่ผูเ้รยีนจะได้มกีารศกึษาในส่วนของ

การน�าไปประยุกต์ใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผน						

การสอน	 โดยยึดรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 การก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียน

จะได้น�าความรูไ้ปบรูณาการในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู

ได้อย่างเหมาะสม	 3)	 ความคิดเห็นของนักศึกษา	 ช้ันปีท่ี	 5	

จ�านวน	22	คน	ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักสูตร

ว ่ามีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันในการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาสามารถน�าวิชาความรู	้														

ที่ได้รับในการศึกษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม	หากแต่หลักสูตร

นั้นควรมีการจัดเพ่ิมในรูปแบบของการจ�าลองเนื้อหาให้

ครอบคลุมในส่วนงานของสถานศึกษา	 เช่น	 งานวิชาการ										

งานธรุการ	การจดันทิรรศการ	โครงการ	เป็นต้นการจดัโครงสร้าง	

ของหลักสูตรบางรายวิชาควรจัดให้อยู่ในชั้นปีที่	 3	และปีที่	 4	

เพื่อว่านักศึกษาหรือผู ้เรียนจะได้น�าความรู ้ที่ได้รับออกไป

ทดลองใช้จรงิได้อย่างมีประสทิธภิาพ	เช่น	รายวชิาคอมพวิเตอร์	

การอ่านท�านองเสนาะ	 การเขียนเรียงความ	 การแต่งกลอน	

เขียนเรียงความนักศึกษาชั้นปีท่ี	 5	 มีความเห็นว่าก่อนส�าเร็จ

การศึกษาควรมีการแนะแนวในการประมวลความรู ้เพื่อ									

สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู	 โครงสร้างหลักสูตรควรเน้น											

ในรายวิชาท่ีสามารถน�าความรู้ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

ได้จริง	4)	จากข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ต่อรายวิชาเอก						

และรายวิชาชีพครู	 มีหลายท่านให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า

หลกัสูตรในหมวดรายวชิาเฉพาะด้าน	ควรจะมกีารจดัแบ่งกลุม่

ให้ชัดเจน	 เช่น	 กลุ ่มหลักภาษา	 กลุ ่มภาษาศาสตร์	 กลุ ่ม

วรรณกรรมวรรณคดี	 กลุ่มการใช้ภาษาฯลฯ	 เพื่อให้มีความ

สมดุลไม่หนักในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 การจัดรายวิชาแต่ละกลุ่ม								

ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน	เน้นรายวิชาที่สามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริง	ในกลุ่มรายวิชาชีพครู	ควรเน้นไปที่การฝึก

ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	 ควรจัดหลักสูตรท่ีผู้เรียนสามารถน�าไป

ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 และใช้ในการสอบบรรจุ

เป็นข้าราชการครูให้มากยิ่งขึ้น

	 	 จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

โครงสร้างหลกัสตูร	และด้านรายวชิาทีเ่ปิดสอนหมวดวชิากลุม่

เฉพาะด้าน	 ท้ังวิชาเอกและวิชาชีพครู	 พบว่า	 นักศึกษาและ

อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า	 หลักสูตรมีความครอบคลุม

สามารถน�าไปใช้ในการเรยีนการสอนได้	หากแต่ควรเพิม่สดัส่วน

ที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	 และควรค�านึงถึงบทบาท

การน�าไปใช้ในแต่ละชั้นปี	และควรเพิ่มเติม	ในเรื่องของงานที่

สามารถน�าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูเช่น	การเขียน	

แผนการจัดการเรียนรู้	 การผลิตสื่อ	 งานวิชาการ	 งานธุรการ	

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	เช่น	ทักษะการอ่าน	

ทักษะการเขียน	ทักษะการฟัง	ทักษะการพูด	และหลักภาษา	

ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรเน้นในเร่ืองของการ

ทดลองปฏิบัติจริง	 เพ่ือให้เกิดความเคยชินและไม่เขินอาย								

ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ก่อนจบการศึกษา

นักศึกษาเห็นว่าควรมีการให้ค�าแนะน�าแนวทางเรื่องของการ

สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู	ควรมีโครงการเตรียมสอบก่อนที่

จะมกีารสอบบรรจจุรงิ	เพือ่เป็นแนวทางในการสอบบรรจ	ุและ

เพือ่ให้นกัศกึษามคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้	อกีทัง้ให้มกีารแนะแนว

ทางการประกอบอาชีพ	 ในสายงานวิชาการ	 ในสายงานสถาน

ศึกษากรณีสอบบรรจุไม่ได้ด้วย	 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ

นักศึกษาว่า	 หลังจากส�าเร็จการศึกษาจะได้มีโอกาสประกอบ

อาชีพที่มั่นคง

 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ

จัดการเรียนการสอน

	 	 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย	์

ผู ้สอนต่อการจัดการเรียนการสอน	 ในสาขาวิชาภาษาไทย	

สามารถจดักลุม่การจดัการเรยีนการสอนออกเป็น	6	ด้าน	ดงันี้

	 	 2.1		 ด้านวธิกีารจดัการเรยีนรู	้กระบวนการเรยีนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัคอืการจัดการศกึษาทีย่ดึหลกัว่าผูเ้รยีน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า								

ผูเ้รยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุโดยกระบวนการจดัการศกึษาจะต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เน้น						

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญัจากข้อมลูสมัภาษณ์พบว่า	นกัศกึษาส่วนใหญ่

มคีวามคดิเหน็ว่า	วธิกีารจดัการเรยีนรูข้องสาขาวชิาภาษาไทย	

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ในปัจจุบันใช้												
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หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

มคีวามสอดคล้องและครอบคลมุตามเน้ือหา	มเีน้ือหาสาระและ

มีส่ือการเรียนรู้ที่ดี	 เหมาะสมกับหลักสูตร	 จากนักศึกษาท่ี

สัมภาษณ์ทั้งหมด	60	คน	มีนักศึกษาจ�านวน	25	คน	คิดเป็น	

ร้อยละ	41.6	ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า	ควรเพิ่มกระบวนการ

เรียนรู้	 คือการให้เรียนรู้จากสภาพจริงบ้าง	 การไปดูแหล่ง

โบราณคดี	การออกค่ายเกี่ยวกับภาษาไทย	เป็นต้น	นักศึกษา

จ�านวน	 18	คน	คดิเป็น	 ร้อยละ	 30	 ให้ข้อมลูสอดคล้องกนัว่า		

การจัดการเรียนรู ้ควรมีความหลากหลาย	 สามารถน�าไป						

จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้	 การจัดการเรียนรู ้									

เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสามารถน�าไปใช้									

ได้จริง	นักศึกษาจ�านวน	9	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	15	ให้ข้อมูล

สอดคล้องกันว่า	 ในบางวิชานั้นมีเนื้อหาท่ีไม่ตรงกับหลักสูตร

ควรลดสัดส่วนลง	การจดัการเรยีนรูค้วรให้ผูเ้รยีนได้เลอืกเรยีน

ในรายวิชาที่สนใจ	 การจัดการเรียนรู้ควรควบคู่กับเอกสารที่

เก่ียวข้องกับรายวิชาน้ันๆ	 นักศึกษาจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็น								

ร้อยละ	13.7	ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า	การจัดการเรียนรู้ควร

เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหาความรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น	 ในรายวิชาเอก

ภาษาไทย	 ยังมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น้อยเกินไปควร					

เน้นในกระบวนการวิชาเอกให้มากขึ้น

	 	 2.2		 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้เรื่องความ							

คิดเห็นของนักศึกษาต่อด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู	้										

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า	 การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้บางรายวิชาเน้นการท�างานคนเดียวมากเกินไป	ควรให้

มีการท�างานเป็นกลุ่มบ้างเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม	 ควรจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติจริงได้

สัมผัสกับนักเรียนจริงๆ	 และมีเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกพูดใน

โอกาสต่างๆ	การขับเสภา	การอ่านท�านองเสนาะ	นักศึกษาจะ

ได้มกีารฝึกฝนให้เกดิความถกูต้องและความช�านาญและมคีวาม

กล้าแสดงออก	 การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ควรให้นักศึกษาทุกคน						

มีส่วนร่วม	กิจกรรมที่จัดควรให้มีความทันสมัยและแปลกใหม่		

บางกจิกรรมควรเชญิวิทยากรมาบรรยายเพือ่ให้นกัศกึษาได้รบั

ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ตรง	 กิจกรรมมีน้อยเกินไปเน้น	

ในเรื่องทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควร

เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ควรให้มีการออกค่ายท�า

กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาและได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง															

ในห้องเรียนกับนักเรียน	ที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆ

	 	 	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กระบวนการ

เรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัคอืการจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุดโดยกระบวนการจัดการศึกษา
จะต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็
ตามศักยภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา										
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมีหลายรูปแบบนักศึกษาให้ข้อมูลว่า								
วิธีที่นิยมจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มากที่สุด	 สามารถจ�าแนก												
เรียงตามล�าดับความนิยมได้	ดังนี้	
	 	 	 2.2.1		การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง	 (self-study)	 ซ่ึงการเรียนการสอนแบบแสวงหา								
ความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้ในการเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
กระบวนการกลุ่มมีนักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้	จ�านวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	25
	 	 	 2.2.2		การเรียนรู ้จากการท�างาน	 (work-
based	 learning)	 นักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรม												
การเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้จ�านวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	20
	 	 	 2.2.3		การเรยีนรูเ้ป็นรายบคุคล	(individual	
study)	นกัศกึษาให้ข้อมลูว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรู้มกันยิม
รูปแบบนี้	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.6
	 	 	 2.2.4	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 จากกรณี
ปัญหา	(Problem-Based	Learning:	PBL)	เป็นการส่งเสริม
การท�างานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม	มีนักศึกษาให้
ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้	 จ�านวน		
9	คน	คิดเป็นร้อยละ	15
	 	 	 2.2.5		การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้าง						
องค์ความรู้	(research-based	learning)	เป็นการเรียนที่เน้น
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรงเป็นการ
พัฒนากระบวนการแสวงหาความรู ้นักศึกษาให้ข้อมูลว่า										
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้	 จ�านวน	 6	 คน								
คิดเป็นร้อยละ	10
	 	 	 2.2.6		การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดย											
ผู้เรียนเอง	 (constructivism)	 การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อ									
พื้นฐานว ่า	 “ผู ้ เรียนเป ็นผู ้สร ้างความรู ้ โดยการอาศัย
ประสบการณ์แห่งชวีติทีไ่ด้รบัเพ่ือค้นหาความจรงิ”	มนีกัศกึษา
ให้ข้อมลูว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้กันยิมรปูแบบนีจ้�านวน	
4	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.6
	 	 	 2.2.7		การเรียนรู้จากการสอนแบบเอสไอพี	
(Session-Initiation-Protocol	:	SIP)	เป็นรูปแบบการสอนที่
พัฒนาข้ึนเพื่อฝึกทักษะทางการสอนให้กับผู ้ เรียนระดับ
อดุมศกึษาสาขาวชิาการศกึษาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและความ
สามารถเกี่ยวกับทักษะการสอนมีนักศึกษาให้ข้อมูลว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มักนิยมรูปแบบนี้	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็น		

ร้อยละ	5
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	 	 	 2.2.8	 การเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสร้างผลงานจากการ

ตกผลึกทางปัญญา	 (crystal-based	 approach)การจัดการ

เรยีนรูใ้นรปูแบบนีเ้ป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้สร้างสรรค์ความ

รู ้ความคิดด้วยตนเองด้วยการรวบรวมท�าความเข้าใจสรุป

วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง	 วิธีนี้ถือว่า

เป็นวธิทีีนั่กศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเลอืกน้อยทีส่ดุ		มนีกัศกึษา	

ให้ข ้อมูลว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มักนิยมรูปแบบนี	้								

เพียง	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.6

	 	 2.3		 ด้านอาจารย์ผูส้อนการเรยีนการสอนในระดบั

อุดมศึกษา	 เป็นการสอนเพื่อเน้นให้ผู ้เรียนเกิดการคิดเป็น	

วเิคราะห์เป็น	สงัเคราะห์เป็น	ซึง่เป็นกระบวนการท่ีท�าให้ผูเ้รยีน

เกิดพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

ก�าหนดไว้	 ดังนั้นบทบาทการสอนของอาจารย์ผู้สอนจึงต้อง

ด�าเนินการสอนเน้ือหาวิชาการตามหลักสูตรรายวิชาที่ได้รับ

มอบหมาย	 โดยมีการเตรียมการสอนอย่างเป็นข้ันเป็นตอน	

ตั้งแต่การท�า	 Course	 syllabus	 แผนจัดการเรียนรู ้หรือ

แผนการสอนรายชั่วโมง	การด�าเนินการสอน	และการประเมิน

ผล	มกีารปรับปรุงพัฒนา	และสร้างผลงานทางวชิาการอยูเ่สมอ	

สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม	 สอนให้เจริญเติบโต										

มีความคิด	มีเหตุผล	และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ตามแผน	

ที่ได้ก�าหนดหรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี

	 	 	 นอกจากในเร่ืองสอนแล้ว	 อาจารย์ผู ้สอน							

ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นต้นแบบหรือ							

แบบอย่าง	 ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉยๆ	

อาจารย์ผู้สอนนอกจากจะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นอาจารย์

ผู ้สอนของตนเองแล้ว	 ต ้องมีความสามารถในการสอน																		

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นครู	มีสุขภาพกาย	สุขภาพจิต

ที่ดี	 มีความกระตือรือร้น	 พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 และ

สุดท้ายอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบ	 ทั้งต่อตนเอง									

ต่อสังคม	ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ	และต่อผู้เรียนด้วย

	 	 	 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อด้านอาจารย์							

ผู้สอน	นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับ

อาจารย์ผู้สอน	 จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า	 สามารถจ�าแนก								

ออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 2.3.1		ด้านวชิาการ	การให้ความรูข้องอาจารย์

แต่ละคน	 มีการสอนตามเนื้อหาของแต่ละรายวิชา	 โดยการมี

การเตรียมการสอนอย่างเป็นขัน้เป็นตอน	ต้ังแต่การท�า	Course	

syllabus	แผนจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายชั่วโมง	การ

ด�าเนินการสอน	 และการประเมินผลในเนื้อหาของแต่ละวิชา

ครอบคลุม	 มีความเหมาะสมแม้อาจารย์บางคนจะสอนตาม

ต�าราบางคนก็สอนจากประสบการณ์	ท�าให้นกัศกึษาได้รบัความ

รู้ที่หลากหลาย

	 	 	 2.3.2		ด้านความเป็นครู	 การเป็นแบบอย่าง	

ที่ดี	 โดยให้ความรู้เป็นอย่างดีฝึกฝนแนะน�าให้เป็นคนดีเป็น					

แบบอย่างท่ีดใีห้กับนกัศึกษามรีะบบอาจารย์ท่ีปรกึษา	สามารถ

เป็นที่พึ่งได้	ให้ค�าปรึกษาทั้งในด้านการศึกษา	ตลอดจนอบรม											

สั่งสอนให้เป็นครู	มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

	 	 	 2.3.3		ด ้ านความสามารถ ในการสอน	

นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข ้อมูลว่า	 อาจารย์แต่ละคนล้วนม	ี									

ความสามารถในการสอนนักศึกษาให้มีความรู้		มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สอนได้ตรงกับเน้ือหาสาระและ									

มีความสอดคล้องกับหลักสูตร	 ซึ่งอาจารย์แต่ละคนก็มักจะมี

ลักษณะหรือเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน

	 	 2.4		 ด ้านสื่อ	 วัสดุอุปกรณ ์สื่อการสอนเป ็น									

เครื่องมือหนึ่ง	 ในการถ่ายทอดสาร	 จากผู้สอนไปสู่ผู ้เรียน							

เร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาต่อด้านสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์											

จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมี		

ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียน

การสอนของนักศึกษา	จากนักศึกษา	60	คน	สามารถจ�าแนก

ออกเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน	ดังนี้

	 	 	 กลุ่มที่	 1	 ให้ข้อมูลว่า	 สื่อ	 และวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและองค์		

ความรู้มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

	 	 	 กลุ่มท่ี	 2	 ให้ข้อมูลว่า	 สื่อท่ีใช้ในการเรียน							

การสอนน้อยเกินไปควรจัดหาหรือพัฒนาเพิ่มเติม	 ให้จัดท�า

เอกสารที่เกี่ยวกับรายวิชาท่ีเป็นรูปเล่ม	 เพื่อท่ีเมื่อนักศึกษา							

จบการศกึษาไปแล้วสามารถน�ามาใช้อ่านเพือ่ทบทวนความรู้ได้

	 	 	 กลุ ่ ม ท่ี 	 3 	 ให ้ข ้อ มูลว ่ า 	 ขาดอุปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน	 เพราะบางครั้งเวลาใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ังท�าให้

นักศึกษาขาดความต่อเนื่องในเนื้อหาที่จะได้รับ

	 	 	 กลุ ่มที่	 4	 ให้ข้อมูลว่า	 สื่ออุปกรณ์ยังขาด						

ความหลากหลาย	 ยังไม่มีการพัฒนาสื่อให้ทันสมัย	 ส่วนมาก							

จะใช้สื่อเดิมซ�้าแล้วซ�้าอีก	 บางรายวิชาก็ไม่ควรใช้สื่อการเรียน						

การสอนเพราะบางครั้งเกิดปัญหาบ่อยครั้งท�าให้ไม่เข้าใจเร่ือง

ที่ก�าลังเรียนอยู่

	 	 	 ในส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อ	

ด้านสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า	 ส่วนใหญ่ให้

ข้อมูลสอดคล้องกัน	 คือ	 ยังขาดสถานท่ีห้องสมุดประจ�าสาขา

วิชาภาษาไทย	 ห้องส�าหรับฝึกกระบวนการฝึกทักษะทาง							
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ภาษาไทย	 ห้องแสดงผลงานส�าหรับศึกษาค้นคว้าและแสดง

นทิรรศการทางวชิาการ	ขาดอปุกรณ์ทีทั่นสมยั	เช่น	จอมอนเิตอร์	

เครื่องโปรเจคเตอร์	 ไมโครโฟน	 เครื่องบันทึกเสียง	 ตลอดจน

หนังสือที่ทันสมัย	 งานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับภาษาไทยยังมี															

จ�านวนน้อยไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษาที่เพิ่มจ�านวน									

มากขึ้น

	 	 2.5		 ด้านการวัดผลและประเมินผล	 ความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อการวัดผลและประเมินผล	 จากข้อมูลการ

สัมภาษณ์โดยวัดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พบว่า	 นักศึกษา								

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการวัดผลและประเมินผลว่า															

มคีวามชดัเจนด	ีมคีวามเทีย่งตรง	และมคีวามเชือ่มัน่ในข้อสอบ

และมีความยุติธรรมเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย													

ได้ก�าหนดไว้	 อาจารย์ส ่วนใหญ่จะชี้แจงการวัดผลและ							

ประเมินผลตามที่ได้ชี้แจงต้นช่ัวโมงก่อนการเริ่มท�าการเรียน

การสอนในแต่ละวิชา	 นอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลที่ได้จากแบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างว่า	 นักศึกษาได้เสนอข้อคิดเห็น

ว่าการวัดผลไม่ควรใช้เฉพาะแบบทดสอบเท่านัน้	ควรหาวธิกีาร

ที่หลากหลาย	 มีความเที่ยงตรงในการประเมินผล	 แต่ก็มีบาง

รายวชิาทีห่ลงัจากสอบประเมนิความรู้ปลายภาคการศึกษาและ

รายภาคการศึกษา	ผลการประเมินออกช้า	ไม่ตรงกับประกาศ

ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 2.6		 กิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียนความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 จากข้อมูลการสัมภาษณ์	

พบว่า	 เป็นข้อมูลเชิงข้อเสนอแนะเป็นส่วนมาก	 ผู ้วิจัยได้

รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาส ่วนใหญ่ท่ีมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่า	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังมีน้อยไป	โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง	 เช่น	 กิจกรรมค่ายอาสาสอน

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล	 ค่ายพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที	่									

ห่างไกล	การจัดกิจกรรมพบนักเขียนหรือนักพูดที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาภาษาไทย	 เชิญวิทยากรท่ีประสบความส�าเร็จที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง	

ขาดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้

หรือแผนการสอน	 กิจกรรมจัดท�าสื่อการสอน	 กิจกรรมเสริม

ความรู ้ก่อนส�าเร็จการศึกษา	 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน											

สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู	 กิจกรรมส�าหรับเสริมสร้างความ

สามัคคี	 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ	

ของสาขาวิชาภาษาไทย

อภิปรายผล
	 จากการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลดังนี้	

 1. ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาไทย

	 	 จากข้อมูลนักศึกษา	 ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน									

ว่าไม่ทราบถึงกระบวนการจัดท�าหลักสูตร	ตลอดจนโครงสร้าง

หลักสูตรและการจัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน	 มีบางส่วนให้

ข้อมูลว่าพอทราบบ้าง	 แต่ไม่แน่ใจในโครงสร้างหลักสูตร	 ซึ่ง										

ผูว้จิยัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าหากตวันกัศกึษาเองไม่ได้ใส่ใจหรอืไม่ได้

มีความสนใจข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร	 ตลอดจน

แผนการเรียนในคู่มือนักศึกษา	 จะส่งผลต่อการจัดระเบียบ								

การเรยีนและการวางแผนการเรยีนตัง้แต่ต้น	ในข้อนีห้ากมกีาร

บรรจุเรื่องไว้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ควรมีการน�าเอา

เรือ่งนีไ้ปแนะน�าให้กบันกัศกึษาใหม่ด้วย	นอกจากนีต้วัอาจารย์

ผูส้อน	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	คณะกรรมการหลกัสตูร	ตลอด

จนอาจารย์ทีป่รกึษา	ควรเน้นย�า้ให้นกัศึกษาให้ความส�าคญักบั

ตัวโครงสร้างหลักสูตร	 ตลอดจนรายวิชาที่เปิดสอนให้มากขึ้น	

เพราะถือว่าเป็นเร่ืองส�าคัญของการเรียนรู้จากข้อมูลเป็นเร่ือง

ที่น ่าสังเกตอีกประการหนึ่งว ่า	 ในการลงเรียนวิชาเลือก	

นกัศกึษาให้ข้อมลูว่า	ส่วนใหญ่มกัจะเป็นฝ่ายทะเบียนเป็นผูแ้จ้ง

ให้ลงทะเบียนมากกว่าตัวนักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเอง	คือ

ฝ่ายทะเบยีนให้เลอืกเรยีนวชิาใดทีเ่ปิดกเ็รยีนวชิานัน้	เมือ่ผูว้จิยั

ได้สัมภาษณ์ท้ังทางฝ่ายทะเบียนและตัวอาจารย์ผู้สอน	 พบว่า

ในช่วงใช้หลกัสตูรภาษาไทย	ปี	2550	เนือ่งจากจ�านวนนกัศึกษา

และตัวอาจารย์ผู้สอน	มีน้อยท�าให้รายวิชาที่เปิดสอนนั้น	ไม่มี

ความหลากหลาย	 หากตัวนักศึกษาเองเลือกลงคนละวิชา									

แล้ว	ในการจัดตารางเรียนและตัวอาจารย์ผู้สอนจะไม่สัมพันธ์

กัน	ดังนั้นจึงต้องให้นักศึกษาลงตามรายวิชาที่เปิดเรียน	ซึ่งใน

ช่วงปัจจบุนั	(ปี	2554)	นกัศกึษาเพิม่จ�านวนมากขึน้	ตวัอาจารย์

ผูส้อนมมีากข้ึน	ท�าให้มรีายวิชาเลอืกทีส่ามารถเปิดสอนได้ครบ

ตามจ�านวน

 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย

	 	 ข้อสงัเกตทีค่วรน�ามาอภปิรายในหวัข้อความคดิเหน็

ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน	 หาก

แยกเป็นด้านๆ	 แล้ว	 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู ้	 นักศึกษา											

ส่วนใหญ่เหน็ว่า	การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูด้้วยตนเองเป็น

วิธีท่ีอาจารย์ส่วนใหญ่	 เลือกใช้มากท่ีสุด	 หากจะมองแค	่									

เพยีงผวิเผนิ	ว่าอาจารย์สัง่งาน	ให้นกัศกึษาค้นคว้าแล้วน�าเสนอ

กถื็อว่าเสรจ็สิน้กระบวนการเรยีนรู	้ในบทนัน้ๆ		หากจะน�าเสนอ
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แต่เพียงข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาแล้ว	 ก็จะเหมือนเป็นการน�า

เสนอข้อมูลฝ่ายเดียว	 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ส่วนใหญ่												

ที่สอนในสาขาวิชาภาษาไทย	 ถือว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของ

แต่ละคน	 ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันออกไป	 ตามเนื้อหา	

ตามจดุประสงค์	และเทคนคิในการน�าเสนอและรปูแบบ	วธิกีาร

จัดการเรียนรู ้และประสบการณ์ของแต่ละคน	 ในประเด็น												

วิธีการจัดการเรียนรู้ในข้อที่ด้อยที่สุดคือ	 ด้านการเรียนรู้ท่ีใช้	

วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา	ซึ่งหากได้น�าข้อมูล

การวิจัยหัวข้อนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร										

หรือว ่า	 วิธีการสอน	 อาจารย์ผู ้สอนควรเน้นให้มีความ																

หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น

	 	 2.1		 ด้านอาจารย์ผูส้อนความคิดเหน็ของนกัศกึษา

ต่อด้านอาจารย์ผู้สอน	 มีประเด็นที่น่าสังเกตว่า	 หากผู้วิจัย										

ซึง่เป็นอาจารย์สอนในสาขาวชิาภาษาไทยเป็นผูส้มัภาษณ์	ข้อมลู

ที่ได้นักศึกษาส่วนใหญ่	 มักจะตอบว่า	 ใช่	 ดี	 ในทางกลับกัน								

หากผู้สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	และ	2	เป็นผู้สัมภาษณ์	

ข้อมูลจะเป็นอีกแบบโดยสามารถน�าข้อมูลมาเรียงล�าดับ									

มากสุด	 ไปหาจ�านวนที่เลือกน้อยสุดได้ดังนี้	 คือ	 ด้านวิชาการ	

ความเป็นครู	และด้านความสามารถในการสอน	

	 	 2.2		 ด้านสื่อ	 วัสดุอุปกรณ์	 จากการศึกษาวิจัย										

พบว่านักศึกษามีความพอใจ	 ในสื่อการเรียนการสอน	 อาคาร

สถานทีม่คีวามเหมาะสม	เทคโนโลยมีคีวามทันสมยั	มบีางส่วน

ให้ข้อมูลว่าสื่อใช้ในการเรียนการสอนน้อยเกินไปควรจัดหา	

หรือพัฒนาเพิ่มเติม	 ให้จัดท�าเอกสารท่ีเกี่ยวกับรายวิชาท่ีเป็น

รูปเล่ม	 เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วสามารถน�ามาใช้

อ่านเพ่ือทบทวนความรู้ได้	 ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการส่งเสริม	

ให้อาจารย์ได้จัดท�าเอกสาร	 ต�ารา	 ให้มากขึ้น	 ส่วนส�านัก										

วิทยบริการควรมีการน�าหนังสือ	 ต�าราใหม่ๆ	 เข้ามาทดแทน

จ�านวนที่มีอยู่	และทดแทนส่วนที่หายไป	เพื่อให้สอดคล้องกับ

จ�านวนนักศึกษามีเพิ่มจ�านวนขึ้นทุกปี

	 	 2.3		 ด้านการวัดผลและประเมินผล	 นักศึกษา						

ส่วนใหญ่เห็นว่า	การวัดผลและประเมินผล	มีความเที่ยงธรรม

ดีอยู ่แล ้ว	 หากแต ่ถ ้ามีวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ี																			

หลากหลายขึ้น	 ก็จะเป็นผลดีกับนักศึกษา	 ซึ่งในปัจจุบัน	

มหาวทิยาลัยได้น�าเอาเทคโนโลย	ีเข้ามาช่วยในการประเมนิผล	

รวมทั้งใช้ในการส่งผลการเรียนในระบบออนไลน์	ซึ่งนักศึกษา	

ยงัสามารถสบืค้นข้อมลู	ผลการเรยีนสะสมตวัเองในทกุสถานที่

เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลที่พบนี้เผยให้เห็นว่าแม้การวัดผล							

และประเมินผล	 มีความเที่ยงตรงเป็นท่ีน่าพอใจ	 นักศึกษา										

บางส่วนยังมีความคิดเห็นว่า	 การประกาศผลของการวัดผล	

และประเมินผลบางรายวิชามีการประกาศผลล่าช้ากว่าเกณฑ์

ทีท่างฝ่ายทะเบียนได้ประกาศไว้	ซึง่ผูว้จิยัเองได้สอบถามข้อมลู

จากทางฝ่ายวัดผลและประเมินผล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย												

ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า	 หากย้อนหลังไปประมาณ	 2-3	 ปี									

ที่ผ่านมา	 มีอาจารย์บางท่านที่ส่งผลการเรียนของนักศึกษา

ล่าช้า	 ซึ่งได้ท�าการแก้ไขโดยมีการทวงถามผลการเรียนจาก

อาจารย์ท่านนั้นๆ	 จึงท�าให้ปัจจุบันปัญหาในส่วนนี้ลดน้อย									

ลงไป

	 	 2.4		 ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนถือว่าเป็นส่วนหนึง่

ของการจัดการเรียนรู้	 ผลที่ได้จากการศึกษา	พบว่า	กิจกรรม					

ที่มีส่วนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	พัฒนาบุคลิกภาพค่านิยม

เจตคตใินการด�าเนนิชวีติ	กจิกรรมค่ายอาสา	กจิกรรมทีเ่ก่ียวข้อง	

กบัการจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูห้รอืแผนการสอน	กจิกรรม

จดัท�าสือ่การสอน	ยงัมน้ีอยเกินไป	ซึง่ผูว้จัิยเองเห็นว่าสาขาวิชา

ภาษาไทย	ควรมกีารปรบัปรงุในส่วนของความร่วมมอื	ระหว่าง

ตัวนักศึกษาเอง	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก

เป็นล�าดับชั้นปี	 แทนที่จะรอคอยงบประมาณส่วนกลางที่ทาง

มหาวิทยาลัยได้จัดให้ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ								

ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง	

	 	 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน	

ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย	 ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้าง

หลักสูตรมีความครอบคลุมสามารถน�าไปใช้ในการเรียน											

การสอนได้	 หากแต่ควรเพิ่มสัดส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่า

ทฤษฎี	 และควรค�านึงถึงบทบาทการน�าไปใช้ในแต่ละชั้นปี							

และควรเพิ่มเติมในเรื่องลักษณะของงานที่สามารถน�าไปใช้ใน

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูความคดิเหน็ของนกัศกึษาและ

อาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน	 วิธีการจัดการเรียนรู	้										

มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามเนื้อหา	 มีเนื้อหาสาระ	

และมีสื่อการเรียนรู้ท่ีดี	 เหมาะสมกับหลักสูตรกิจกรรมการ	

เรียนรู้บางรายวิชาเน้นการท�างานคนเดียวมากเกินไป	ควรให้

มีการท�างานเป็นกลุ่ม	ควรจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติจริง	และ

มีเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ	 ฝึกการขับเสภา									

ฝึกการอ่านท�านองเสนาะ	 การจัดกิจกรรมต่างๆควรให้ทุกคน	

มีส่วนร่วมและกิจกรรมควรมีความทันสมัยและแปลกใหม่						

ด้านอาจารย์ผู้สอน	 มีความเหมาะสม	 การเป็นแบบอย่างท่ีดี	

โดยให้ความรู้เป็นอย่างดีฝึกฝนแนะน�าให้เป็นคนดีเป็นแบบ

อย่างท่ีดีให้กับนักศึกษามีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา	 สามารถ							

เป็นที่พึ่งได้	ด้านสื่อ	วัสดุอุปกรณ์ขาดสถานที่ห้องสมุดประจ�า

สาขาวิชาภาษาไทย	ห้องส�าหรับฝึกกระบวนการฝึกทักษะทาง

ภาษาไทย	 ห้องแสดงผลงานส�าหรับศึกษาค้นคว้าและแสดง
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นิทรรศการทางวิชาการ	 ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยการวัดผลและ

ประเมินผลว่ามีความชัดเจนดี	 วัดตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้														

มีความเที่ยงตรง	 และมีความเชื่อมั่นในข้อสอบและมีความ

ยุติธรรม	 เหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว	้

อาจารย์ส่วนใหญ่จะชี้แจงการวัดผลและประเมินผลตามที่ได้

ชี้แจงต้นชั่วโมงก่อนการเริ่มท�าการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวชิา	กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนยงัมน้ีอยไป	โดยเฉพาะกจิกรรม

ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง	 เช่น	 กิจกรรมค่ายอาสาสอนนักเรียน									

ในพื้นที่ห่างไกล	 พัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล	 การจัด

กิจกรรมพบนักเขียนหรือนักพูดที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย	

เชิญวิทยากรท่ีประสบความส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการใช	้								

ภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง	 กิจกรรม																							

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	กิจกรรมจัดท�า

สื่อการสอน	 กิจกรรมเสริมความรู้ก่อนส�าเร็จการศึกษา	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบรรจุเป็นข้าราชการครู

ข้อเสนอแนะ
	 1.		การปรับปรุงหลักสูตร	 ควรมีการจัดเสวนา													

แลกเปลีย่นความรู้จากผูท้รงคณุวฒุ	ิผูใ้ช้บณัฑติ	และหน่วยงาน

ต่างๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ	การสนับสนุนให้

มีการท�าวิจัยหาจุดบกพร่องของแต่ละหลักสูตรที่เปิด	 การน�า

ผลประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในทุก	5	ปี

หลังจากใช้หลักสูตรนั้นๆ

	 2.		การน�าข้อมูลของงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ

นักศึกษา	 อาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรสาขาภาษาไทย	 คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 เล่มนี้ไปใช้ควรค�านึงถึง	

หลักความต้องการของนักศึกษา	 ผู้ใช้บัณฑิต	 สภาวะปัจจุบัน	

และความสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศกึษา

แห่งชาติพุทธศักราช	 2552	 (TQF	 :	 Thai	 Qualifications	

Framework	for	Higher	Education)	ด้วย

	 3.		ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ	 กับหลักสูตร								

สาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลยัต่างๆ	เพือ่ให้ทราบถงึความ

คิดเห็นและความพึงพอใจต่อหลักสูตรสาขาภาษาไทย	 ว่ามี

ความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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