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บทคัดย:อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุMงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 6 ดQาน 
คือ ดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคาร
สถานท่ี สื่อ และอุปกรณ�การสอน และดQานการวัดและประเมินผล โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนก
ตามชั้นป# กลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMมตัวอยMางท่ีใชQในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดQวย
นักศึกษาในป#การศึกษา 2554 จํานวน 730 คน เครื่องมือท่ีใชQในการเก็บรวบรวมขQอมูลเปYน
แบบสอบถามแบบมาตราสMวนประมาณคMา 5 ระดับ จํานวน 71 ขQอ มีคMาความเชื่อม่ันเทMากับ 0.96  
สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล ไดQแกM คMาความถ่ี คMารQอยละ คMาคะแนนเฉลี่ย คMาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเปYนรายคูMของเชฟเฟ_ 
 ผลการวิจัยพบวMา 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก 
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวม ดQานวิธีการสอนและดQานอาคาร
สถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน                
ไมMแตกตMางกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate and to compare the opinion 
of the students towards the instructional management of general education in 
bachelor’s degree program of Thammasat University in six aspects including 
curriculum, instructor, teaching method, teaching and learning activity, building, 
media and teaching-aid, and measurement and evaluation according to class level, 
major subject, and learning achievement. The sample consisted of 730 undergraduate 
students in the academic year 2011. The instrument used for data collection was a 
five point questionnaire containing 71 items with the reliability of 0.96. The statistics 
used for data analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance, and Scheffe’s method. 
 The results were as follows: 
 1. The opinion of the students towards the instructional management of 
general education in bachelor’s degree program of Thammasat University in overall 
and each aspect was at a high level. 
 2. The students with different class level had different opinion towards the 
instructional management of general education in bachelor’s degree program of 
Thammasat University in overall and the aspect of teaching method, building, and 
media and teaching-aid at the significant level of .05. 
 3. The students with different major subject had different opinion towards 
the instructional management of general education in bachelor’s degree program of 
Thammasat University in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 4. The students with different learning achievement did not have different 
opinion towards the instructional management of general education in bachelor’s 
degree program of Thammasat University in overall and each aspect. 
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี  
 
ความสําคัญของป<ญหา 
 การศึกษาเปYนองค�ประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศใหQมีความเจริญกQาวหนQาทันตMอการ
เปลี่ยนแปลงตMาง ๆ ท้ังทางดQานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม อีกท้ังยังเปYนเครื่องมือในการสรQาง
กําลังคนของประเทศใหQมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีมุMงหวัง เพราะฉะนั้นกําลังคนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้นยMอมข้ึนอยูMกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเปYนสําคัญ (สุนีย�  ภูMพันธ�, 2546) สําหรับ
การจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) 
ไดQกําหนดโครงสรQางหลักสูตรใหQประกอบดQวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงหมายถึง วิชาท่ีมุMงพัฒนาผูQเรียน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

111 

ใหQมีความรอบรูQอยMางกวQางขวาง มีโลกทัศน�ท่ีกวQางไกล มีความเขQาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูQอ่ืนและสังคม 
เปYนผูQใฝ_รูQ สามารถคิดอยMางมีเหตุผล สามารถใชQภาษาในการติดตMอสื่อสารความหมายไดQดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคMาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชามคมนานาชาติไดQเปYนอยMางดี สMวน
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดQาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุMงใหQผูQเรียนมี
ความรูQ ความเขQาใจและปฏิบัติงานไดQ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงหมายถึง วิชาท่ีมุMงใหQผูQเรียนมีความรูQ 
ความเขQาใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปtดโอกาสใหQผูQเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาตMาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนไดQเปtดสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยในการกําหนด
กฎเกณฑ�มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2532 แตMเนื่องจากแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษามีความแตกตMางกัน ทําใหQความหมาย วิชาท่ีจัดสอน วิธีการสอน จุดมุMงหมาย
และปรัชญาแตกตMางกันกันออกไปอยMางมาก การจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบป-ญหาหลายประการ เชMน ความเขQาใจสับสนในจุดมุMงหมายของวิชา
ศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพซ่ึงมีผลไปสูMการจัดหลักสูตรและการดําเนินการสอน ผูQสอนก็สอนเนื้อหาวิชา
เบ้ืองตQนในสาขาตMาง ๆ กับผูQเรียนดQวยวิธีการบรรยายในกลุMมใหญMมากกวMาการใหQความรูQความเขQาใจ 
ทักษะและความคิดคMานิยมท่ีถูกตQองตามแนวทางของการศึกษาท่ัวไป (ไพฑูรย�  สินลารัตน�, 2526)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�เดิมชื่อวMา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�และการเมือง จัดต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�และการเมือง เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เดิมเปtด
สอนแบบตลาดวิชา จากนั้นระบบการศึกษาไดQคMอย ๆ เปลี่ยนทีละนQอย จากแบบตลาดวิชามาเปYน
ระบบการศึกษาเต็มเวลาในป# พ.ศ. 2503 จากการสัมภาษณ�อาจารย�และนักศึกษา (วัชระ  สินธุประมา  
และคนอ่ืนๆ, 2553) สรุปไดQดังนี้  
 ดQานหลักสูตร พบวMา วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุMมสหวิทยาการมีความซํ้าซQอนกันในบางเนื้อหา  
เนื้อหาวิชาเขQาใจยากและไมMครอบคลุมจุดประสงค�ของรายวิชา บางหมวดวิชามีเนื้อหามากเกินไปและ
เปYนเนื้อหาท่ีนักศึกษาเคยศึกษามาแลQว เนื้อหาบางสMวนไมMสามารถนํามาใชQประโยชน�ในชีวิตประจําวันไดQ  
อีกท้ังยังขาดความทันสมัยทําใหQนักศึกษาขาดความสนใจ  
 ดQานอาจารย� พบวMา ในแตMละรายวิชามีสัดสMวนระหวMางอาจารย�และนักศึกษาแตกตMางกัน  
สําหรับวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปYนกลุMมเล็กจะมีนักศึกษาประมาณ 30-50 คน สMวนวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนเปYนกลุMมใหญMจะมีนักศึกษาประมาณ 500-1000 คน ตMออาจารย� 1 ทMาน จึงสMงผลตMอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงตามมติมหาวิทยาลัยป# 2547 เห็นควรใหQมีการจัดการเรียน
การสอนไมMเกินกลุMมละ 50 คน แตMในทางปฏิบัติไมMสามารถกระทําไดQเนื่องจากหากจัดหQองเรียนกลุMมละ 
30-50 คน ในรายวิชาสหวิทยาการก็จะตQองเปtดสอนประมาณ 8-9 กลุMมตMอภาคการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ไมMสามารถจัดหาผูQสอนไดQเพียงพอกับความตQองการ   
 ดQานวิธีการสอน พบวMา วิธีการสอนสMวนใหญMเปYนการสอนแบบบรรยายจึงเปYนการสื่อสาร
แบบทางเดียวโดยเนQนใหQนักศึกษาทMองจํา มีการอภิปรายบQางสําหรับรายวิชาท่ีสอนเปYนกลุMมเล็ก     
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 ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวMา บางรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนจํานวน
มากเม่ือมีการจัดกิจกรรมจึงไมMสามารถทําใหQนักศึกษาทุกคนเขQารMวมกิจกรรมไดQอยMางท่ัวถึง อีกท้ังยัง
สMงผลใหQผูQสอนเปtดโอกาสใหQนักศึกษาไดQซักถามและรMวมแสดงความคิดเห็นไดQไมMมากนัก  
 ดQานอาคาร สถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน พบวMา หQองเรียนท่ีอยูMในอาคารใหมMมีความ
ทันสมัยแตMไมMสามารถใชQงานไดQอยMางเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากผูQสอนบางทMานไมMเคยไดQรับการฝwก 
อบรมใหQใชQงานสื่อและอุปกรณ�การสอน สMวนหQองเรียนท่ีอยูMในอาคารเกMาพบวMาสื่อและอุปกรณ�บางหQอง
ชํารุดและไมMไดQรับการซMอมแซมใหQใชQงานไดQ  
 ดQานการวัดและประเมินผล พบวMา ผูQสอนควรใชQขQอสอบท่ีมีลักษณะเปYนการวิเคราะห�
มากกวMาการวัดความจํา  ในการประเมินผลของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปYนกลุMมใหญMไมMคMอยมี
มาตรฐานเนื่องจากอาจารย�ผูQสอนมีเพียง 1 ทMาน บางครั้งผูQสอนจึงใหQผูQชMวยสอนตรวจซ่ึงนักศึกษามี
ความวิตกกังวลวMาผูQชMวยสอนบางทMานไมMมีพ้ืนความรูQในรายวิชานั้น ๆ  
 จากสภาพป-ญหาตMาง ๆ ท่ีกลMาวมาขQางตQน ผูQวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดการเรียน           
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยเก็บรวบรวมขQอมูลจากการสอบถามทัศนะ
ของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือจะไดQเปYนขQอมูลสําหรับผูQบริหาร 
อาจารย� และบุคคลท่ีเก่ียวขQอง ไดQนําไปพิจารณาเปYนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปใหQเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
โจทย!วิจัย/ ป<ญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 3. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� แตกตMางกันหรือไมM 
 
วัตถุประสงค!การวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการ
สอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน และดQานการ
วัดและประเมินผล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป  โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนกตามกลุMมสาขาวิชา ชั้นป# และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ไดQแกM  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป# ท่ี  2 และ 3 ท่ีกําลังศึกษาใน            
ป#การศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� จํานวน 8,665 คน   
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 2. กลุMมตัวอยMาง ไดQแกM  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนท่ี 1 ชั้นป#ท่ี 2 และ 3 ท่ี
กําลังศึกษาในป#การศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ซ่ึงไดQมาจากการกําหนดขนาดของ
กลุMมตัวอยMางตามวิธีของยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรQอยละ 95 (α = .05) ไดQ
กลุMมตัวอยMางจํานวน 383 คน จากนั้นใชQวิธีสุMมตัวอยMางแบบแบMงชั้น (Stratified Random Sampling) 
2 มิติ ตามกลุMมสาขาวิชาและชั้นป# เนื่องจากบางกลุMมสาขาวิชามีจํานวนกลุMมตัวอยMางนQอย ดังนั้นเพ่ือ
ความเหมาะสม ผูQวิจัยไดQเพ่ิมจํานวนกลุMมตัวอยMางเปYนจํานวน 730 คน  
 3. เครื่องมือท่ีใชQในการเก็บรวบรวมขQอมูล เปYนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�             
ใน 6 ดQาน จํานวน 71 ขQอ และในตอนทQายของแบบสอบถามแตMละดQานจะเปYนแบบสอบถามปลายเปtด
เพ่ือใหQผูQตอบแบบสอบถามไดQแสดงความคิดเห็นและขQอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบสอบมีคMาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) เทMากับ 0.96 
 4. เครื่องมือท่ีใชQในการวิจัย ไดQแกM แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตMอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ใน 6 ดQาน 
ลักษณะแบบสอบถามแบMงเปYน 2 ตอน คือ   
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขQอมูลท่ัวไปของนักศึกษาเก่ียวกับกลุMมสาขาวิชา ชั้นป#  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป ของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�ใน 6 ดQาน ไดQแกM ดQานหลักสูตร ดQาน
อาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�
การสอน และดQานการวัดและประเมินผล จํานวน 71 ขQอ และในตอนทQายของแบบสอบถามแตMละดQาน 
เปYนแบบสอบถามปลายเปtด (Open-Ended) เพ่ือใหQผูQตอบแบบสอบถามไดQแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
โดยมีข้ันตอนในการสรQางดังนี้ 
  4.1 ศึกษาและรวบรวมขQอมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ตําราและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขQองการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
  4.2 ศึกษาวิธีการสรQางแบบสอบถามและมาตราสMวนประมาณคMา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีการของไลเคิร�ท (Likert, 1932) จากหลักการสรQางและวิเคราะห�เครื่องมือของลQวน สายยศ 
และอังคณา  สายยศ (2536) 
  4.3 นําขQอมูลมาสรQางแบบสอบถาม การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของ
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  
  4.4 นําแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบรQอยแลQว เสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบในดQานภาษา และความครอบคลุมในดQานเนื้อหา แลQวนําไปใหQ
ผูQเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ซ่ึงมีคMาความสอดคลQองเทMากับ .87
แลQวจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกQไข และนําเสนอตMอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความถูกตQองชัดเจนอีกครั้ง 
  4.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชQ (Try-Out) กับนักศึกษา 50 คน เพ่ือวิเคราะห�หาคMา
อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปYนรายขQอ โดยใหQวิธีหาคMารQอยละ 27 ของกลุMมสูง และรQอยละ 27  
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ของกลุMมตํ่า จากนั้นใชQการทดสอบคMาที (t-test) คัดเลือกขQอคําถามท่ีมีคMาอํานาจจําแนกต้ังแตM 1.75  
ข้ึนไป ไวQใชQในแบบสอบถาม ไดQขQอคําถามจํานวน 71 ขQอ   
  4.8 หาคMาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชQสัมประสิทธิ์อัลฟ_าของครอนบาค 
(Cronbach, 1984) ไดQคMาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทMากับ .96 แลQว 
  4.9 ปรับปรุงแบบสอบถามกMอนนําไปใชQ 
 5. การเก็บรวบรวมขQอมูล  
  5.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สMงถึง
คณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมขQอมูล 
  5.2 ผูQวิจัยขอความรMวมมือจากนักศึกษาในการเก็บรวบรวมขQอมูล โดยผูQวิจัยเปYนผูQนํา
แบบสอบถามไปเก็บขQอมูลดQวยตนเอง 
 6. การจัดกระทําขQอมูล ผูQวิจัยดําเนินการจัดกระทําขQอมูลดังนี้ 
  6.1 เม่ือไดQรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสอบถาม จําแนกและ
ตรวจใหQคะแนนตามน้ําหนักคะแนนท่ีกําหนด   
  6.2 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ� วิเคราะห�ขQอมูลโดยวิธีการทางสถิติดQวย
เครื่องคอมพิวเตอร�จากโปรแกรมสําเร็จรูป 
  6.3 นําแบบสอบถามปลายเปtดมาพิจารณารวบรวมขQอคิดเห็นและแจกแจงความถ่ี 
นําเสนอขQอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใชQในการอภิปรายผลการวิจัย 
 7. การวิเคราะห�ขQอมูล ผูQวิจัยไดQดําเนินการดังนี้ 
  7.1 วิเคราะห�ขQอมูลท่ัวไปของกลุMมตัวอยMาง โดยใชQการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และการหาคMารQอยละ   
  7.2 วิเคราะห�ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
โดยหาคMาคะแนนเฉลี่ยและคMาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  7.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไป ไดQแกM ชั้นป# โดยการทดสอบคMาที (t-test) สMวนตัวแปรกลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิเคราะห�ขQอมูลโดยการหาคMาความแปรปรวนแบบทางเดียว ในกรณีท่ีพบความแตกตMางอยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกตMางเปYนรายคูMโดยวิธีของเชฟเฟ_ 
  7.4 ขQอมูลท่ีไดQจากแบบสอบถามปลายเปtด นํามาพิจารณารวบรวมขQอคิดเห็นและแจก
แจงความถ่ี เสนอผลการวิเคราะห�ขQอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือนําไปใชQประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 8. สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล ผูQวิจัยไดQวิเคราะห�ขQอมูลทางสถิติดังนี้ 
  8.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดQแกM ความถ่ี รQอยละ คะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  8.2 สถิติท่ีใชQหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดQแกM คMาอํานาจจําแนก (Discrimination 
Power) ของแบบสอบถาม ดQวยการทดสอบ คMาที (t-test) และคMาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาคMาสัมประสิทธิ์อัลฟ_า ของครอนบาค (Cronbach, 1984) 
  8.3 สถิติทีใชQในการทดสอบสมมติฐาน 
   8.3.1 ทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMาง 2 กลุMม โดยใชQ
การทดสอบที (t-test) 
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   8.3.2 ทดสอบความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMางมากกวMา 2 กลุMม 
โดยใชQการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกตMางของคMาคะแนนเฉลี่ยทําการทดสอบเปYนรายคูM โดยใชQวิธีของเชฟเฟ_ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดQดังนี้ 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญา-ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ในดQานหลักสูตร ดQานอาจารย� ดQานวิธีการสอน ดQานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน และดQานการวัดและ
ประเมินผล  โดยรวมและรายดQานพบวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
 2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชั้นป#ตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญ             
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปYนรายดQานพบวMาดQานวิธีการสอนและดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การ
สอนมีความแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สMวนดQานอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง 
 3. นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน  มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน 
อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวMา นักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร�/
วิจิตรศิลป�และประยุกต�ศิลป�  มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมทุกดQานแตกตMางจากนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMม
สาขาวิชาสังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� กลุMมสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ/ชีวภาพ กลุMมสาขาวิชา
สถาป-ตยกรรมศาสตร� และกลุMมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร�/บัญชี/การจัดการ/การ
ทMองเท่ียว/เศรษฐศาสตร� และนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร�/
บัญชี/การจัดการ/การทMองเท่ียว/เศรษฐศาสตร� มีความคิดเห็นแตกตMางจากนักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ และกลุMมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สMวนคูMอ่ืน ๆ ไมMพบความแตกตMาง  
 4. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและรายดQานไมMแตกตMางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของ 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและรายดQานพบวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก ผูQวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปYนรายดQาน ดังนี้ 
       1.1 ดQานหลักสูตร การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยไดQกําหนดจุดมุMงหมายของหลักสูตรไวQอยMางชัดเจน ทําใหQนักศึกษาไดQรับทราบ
รายละเอียดโดยรวมเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชา ศึกษาท่ัวไป เนื้อหาแตMละรายวิชามีความเหมาะสม
กับจํานวนหนMวยกิตและเวลาเรียน รวมถึงเนื้อหาในแตMละรายวิชาเปYนไปตามจุดมุMงหมายของรายวิชา
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นั้น ๆ ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับจันทิพร  ยะบุญวัน (2554) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตMอ          
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวMานักศึกษา
มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQานหลักสูตรวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก   
      1.2 ดQานอาจารย� การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยมีการจัดผูQสอนท่ีมีความรูQและประสบการณ�ในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปมา
สอนในแตMละรายวิชา สามารถถMายทอดความรูQแกMผูQเรียนไดQตามลักษณะเนื้อหาวิชาท่ีสอน มีการวาง
แผนการสอนและกําหนดหัวขQอการเรียนอยMางมีระบบ รวมถึงมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา ทําใหQสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและความรูQตMาง ๆ ใหQนักศึกษาเขQาใจไดQเปYนอยMางดี ดังท่ี
ภิญโญ  สาธร (2526) กลMาววMาอาจารย�ผูQสอนเปYนผูQท่ีทําใหQผูQเรียนเกิดการเรียนรูQ อาจารย�จึงตQองเปYนผูQท่ีมี
ความรูQความสามารถในวิชาชีพ สามารถถMายทอดความรูQไดQ และอาภรณ�  ใจเท่ียง (2546) ท่ีกลMาววMา
การสอนท่ีดีนั้นตQองมีการเตรียมการสอน ทําใหQผูQเรียนเกิดการพัฒนาดQานความรูQ ความคิด เจตคติและ
ทักษะ นอกจากนี้ อาจเปYนเพราะอาจารย�มีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีตMอนักศึกษา ยอมรับฟ-งความคิดเห็นและ
เปtดโอกาสใหQนักศึกษาไดQแสดงความคิดเห็น ทําใหQบรรยากาศในการเรียนเอ้ือตMอการเรียนรูQ   
       1.3 ดQานวิธีการสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก 
ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนไดQชี้แจงวัตถุประสงค�และรายละเอียดของเนื้อหาวิชาใหQผูQเรียนรับทราบกMอน
สอน ทําใหQผูQเรียนทราบขอบขMายของรายวิชาและสามารถเตรียมตัวกMอนเรียนไดQ รวมท้ังผูQสอนไดQจัดทํา
เอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน ใชQวิธีการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะของเนื้อหาวิชา 
เพ่ือกระตุQนใหQผูQเรียนรูQจักการคิดวิเคราะห� มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังเปtดโอกาสใหQผูQเรียนเลือกศึกษาคQนควQาไดQตามหัวขQอท่ีสนใจภายในขอบขMายของ
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ทําใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQดQวยตนเอง ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับวรรณพร        
ฉัตรทอง (2546) ท่ีศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของอาจารย�และนิสิต พบวMานิสิตมีความคิดเห็นตMอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQานวิธีการสอนวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
       1.4 ดQานกิจกรรมการเรียนการสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูM
ในระดับมาก  ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลQองกับ
เนื้อหาวิชาท้ังภายในและภายนอกหQองเรียนซ่ึงสMงเสริมใหQผูQเรียนไดQรับความรูQและประสบการณ�ตรง  
และทําใหQผูQเรียนเกิดความเขQาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูQ
และประสบการณ�ตรงมาบรรยายพิเศษไดQเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ผูQสอนยังจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสMงเสริมใหQผูQเรียนไดQทํางานรMวมกับผูQอ่ืน ฝwกการคิดวิเคราะห�เพ่ือแสวงหาคําตอบหรือ
สรQางองค�ความรูQดQวยตนเอง ทําใหQผูQเรียนไดQมีสMวนรMวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังท่ีอาภรณ�            
ใจเท่ียง (2546) กลMาววMาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปYนการทํางานรMวมกันของผูQเรียน เพ่ือใหQ
การเรียนการสอนและผลการเรียนรูQมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมดQวยวิธีการท่ีทQาทายความคิด 
ความสามารถของผูQเรียน  ฝwกฝนวิธีการแสวงหาความรูQและการแกQป-ญหาดQวยตนเองจะทําใหQผูQเรียน
เห็นคุณคMาของสิ่งท่ีเรียนและไดQรับประโยชน�จากการเรียนอยMางแทQจริง ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับ            
สุทัศนัยน�  ขอมธิดา (2552) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนระดับ
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อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี พบวMานักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวMามีความ
เหมาะสมอยูMในระดับมาก  
       1.5 ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความ
เหมาะสมอยูMในระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดQวMาผูQสอนเลือกสื่อและอุปกรณ�การสอนมาใชQในการเรียนการ
สอนไดQเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยสื่อและอุปกรณ�การสอน หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการท่ีใหQ
นักศึกษาใชQในการศึกษาคQนควQาเพ่ิมเติมมีความทันสมัย ทําใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQไดQงMายและเขQาใจ
ในบทเรียนไดQลึกซ้ึง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใหQความสําคัญกับการจัดอาคารสถานท่ี  โดยมีการจัด
หQองเรียนใหQเหมาะสมกับจํานวนผูQเรียนในแตMละรายวิชา รวมถึงมีการจัดสภาพหQองเรียนใหQเอ้ือตMอการ
เรียนการสอน ไดQแกM มีแสงสวMางเพียงพอ มีระบบการเก็บเสียงทําใหQปราศจากเสียงรบกวนจาก
ภายนอก มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและถMายเทอากาศไดQดี อุปกรณ�ครุภัณฑ�ภายในหQองเรียน เชMน ปากกา 
เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร� อยูMในสภาพพรQอมใชQงาน ซ่ึงสอดคลQองกับอัจฉรา วัฒนาณรงค� (2545) 
ท่ีกลMาววMาสถาบัน อุดมศึกษาควรจัดป-จจัยเก้ือหนุนเพ่ือสMงเสริมการเรียนรูQของผูQเรียนอยMางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตMอการจัดการเรียนการสอน มีหQองสมุด ตํารา 
หนังสือ วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร� สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ�ท่ีเอ้ืออํานวยตMอการสืบคQน
และเสาะแสวงหาความรูQท้ังภายในและภายนอกประเทศ   
       1.6 ดQานการวัดและประเมินผล การท่ีนักศึกษามีความเห็นวMามีความเหมาะสมอยูMใน
ระดับมาก ท้ังนี้อธิบายไดQวMาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปไดQกําหนดเกณฑ�การวัดและประเมินผลในแตMละ
รายวิชาไวQอยMางชัดเจน ซ่ึงนักศึกษารับทราบไดQจากแนวการสอน (Course Outline) ของแตMละ
รายวิชา  อาจารย�ใชQวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลQองกับวัตถุประสงค�ของ
รายวิชา รวมถึงคลอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับจันทิพร  ยะบุญวัน (2554)                
ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวMานักศึกษามีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในดQาน
การวัดและประเมินผลวMามีความเหมาะสมอยูMในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน จําแนกตามชั้นป# 
กลุMมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.1 การท่ีนักศึกษาชั้นป#ท่ี 2 และชั้นป#ท่ี 3 มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวม ดQานวิธีการสอนและดQาน
อาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอนแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อธิบายไดQวMา
นักศึกษาชั้นป#ท่ี 2 มีความพอใจในวิธีการสอนของอาจารย�ท่ีใชQเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
กระตุQนใหQนักศึกษาไดQรูQจักการคิดวิเคราะห�และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการจัดทําตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน ทําใหQนักศึกษารูQสึกมีสMวนรMวมในชั้นเรียน การจัดสภาพหQองเรียนในการเรียนการ
สอนหQองเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ถMายเทอากาศไดQดี รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ�ครุภัณฑ�ท่ีใชQในการเรียน
การสอนภายในหQองเรียนเพียงพอและอยูMในสภาพดี สื่อและอุปกรณ�การสอน รวมถึงหนังสือ ตํารา 
วารสารทางวิชาการมีความทันสมัย จึงสMงเสริมใหQนักศึกษาเกิดการเรียนรูQไดQดียิ่งข้ึน ในขณะท่ีนักศึกษา
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ชั้นป#ท่ี 3 มีความเห็นวMาอาจารย�ใชQเทคนิควิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไมMมีความหลากหลาย ทําใหQกิจกรรม
การเรียนการสอนไมMนMาสนใจ บางรายวิชาไมMมีตําราและเอกสารประกอบการสอนเปYนเลMมท่ีสมบูรณ� 
รวมถึงสื่อและอุปกรณ�การสอนขาดความทันสมัยและไมMเพียงพอตMอจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีผล
ทําใหQนักศึกษามีความคิดเห็นท่ีแตกตMางกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับณัฐพล  พุMมชุมพล (2546)                
ท่ีศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� พบวMานักศึกษาท่ีศึกษาในระดับชั้นป#ท่ีตMางกันมีทัศนะตMอการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ� โดยรวมแตกตMางกัน            
ในดQานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพบวMานิสิตชั้นป#ท่ี 2 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 
3 และนิสิตชั้นป#ท่ี 3 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 4 สMวนดQานสื่อและอุปกรณ�การสอนพบวMานิสิต
ชั้นป#ท่ี 2 มีทัศนะแตกตMางจากนิสิตชั้นป#ท่ี 3 
      2.2 นักศึกษาท่ีศึกษาอยูMในกลุMมสาขาวิชาตMางกัน มีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน
แตกตMางกัน อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปYนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวQ ท้ังนี้อธิบายไดQวMา
ธรรมชาติของนักศึกษาแตMละกลุMมสาขาวิชามีคุณลักษณะและความถนัดแตกตMางกัน บางกลุMมสาขา 
วิชามีความถนัดทางการคิดวิเคราะห� การคํานวณเก่ียวกับตัวเลข บางกลุMมสาขาวิชามีความถนัดทาง
ภาษา บางกลุMมสาขามีความถนัดทางศิลปะ ดังนั้นนักศึกษาแตMละกลุMมสาขาวิชาจึงมีความสนใจในเรื่อง
ตMางๆ แตกตMางกัน สอดคลQองกับผลงานวิจัยของก่ิงแกQว  เอ่ียมแฉลQม (2542) ท่ีศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ ตาม
ทัศนะของนักศึกษาใน 5 ดQาน ไดQแกM ดQานหลักสูตร ดQานผูQสอน ดQานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ดQานสื่อการเรียนการสอน และดQานการวัดและประเมินผล พบวMานักศึกษาท่ีศึกษาใน
สาขาวิชาตMางกันมีทัศนะตMอสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยรวมและในแตMละดQานแตกตMางกัน 
      2.3 นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีความคิดเห็นตMอการจัดการเรียน         
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� โดยรวมและในแตMละดQาน
ไมMแตกตMางกัน ซ่ึงไมMเปYนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวQ ท้ังนี้อธิบายไดQวMามหาวิทยาลัยใหQความสําคัญ
กับนักศึกษาทุกคนเทMาเทียมกันไมMวMาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง ระดับปานกลาง หรือระดับตํ่า 
โดยมหาวิทยาลัยมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการเรียนใหQนักศึกษาทุกคนทราบ 
นักศึกษาทุกคนตQองศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสรQางและองค�ประกอบของหลักสูตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด อาจารย�ผูQสอนใหQความสําคัญกับนักศึกษาแตMละคนเทMาเทียมกันโดยไมMมีการ
แบMงแยกระดับความรูQความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผูQสอนตMางมีความรูQ
ความสามารถและประสบการณ�ในการสอนเชMนเดียวกัน นักศึกษาทุกคนมีโอกาสในการเขQารMวม
กิจกรรมเทMาเทียมกัน ไดQฝwกทักษะประสบการณ�ในลักษณะเดียวกัน ใชQหQองเรียน สื่อและอุปกรณ�การ
เรียนตMาง ๆ รMวมกัน มีสภาพแวดลQอมในการเรียนท่ีใกลQเคียงกัน มีการวัดและประเมินผลท่ีเปYน
มาตรฐานเดียวกัน นักศึกษาทุกคนสามารถรับทราบผลการเรียนไดQผMานระบบอินเทอร�เน็ตตามเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย�
ในทุกรายวิชา จึงทําใหQนักศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานวิจัยนี้สอดคลQองกับ             
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สุพรรณี  เพชระ (2552) ท่ีศึกษาทัศนะของนิสิตท่ีมีตMอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวMานิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตMางกันมีทัศนะตMอ             
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและใน
แตMละดQานไมMแตกตMางกัน  
 
ขDอเสนอแนะ 
  ขQอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชQ 
 1. ดQานหลักสูตร ควรมีการปรับหลักสูตรเพ่ือจัดเนื้อหาวิชาใหQเหมาะสมกับสภาพผูQเรียน 
ควรเพ่ิมรายวิชาและใหQความสําคัญกับวิชาในหมวดภาษาเพราะมีความสําคัญตMอการประกอบอาชีพ 
ควรมีรายวิชาใหQนักศึกษาไดQเลือกศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 2. ดQานอาจารย� มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนนักศึกษาใหQเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา 
และควรมีการจัดอบรมสัมมนา ใหQความรูQอาจารย�เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับผูQเรียน เพ่ือใหQอาจารย�นําไปใชQเพ่ิมทักษะในการสอนไดQ 
 3. ดQานวิธีการสอน อาจารย�ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรQางความเขQาใจในเนื้อหา
ไดQอยMางชัดเจนและควรจัดทําเอกสารการสอนใหQเปYนเลMมท่ีสมบูรณ�   
 4. ดQานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย�ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
กMอใหQเกิดประสบการณ�จริง เชMน การศึกษาดูงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนใหQอาจารย�มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝwกทักษะและประสบการณ� จัดใหQมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เพ่ือใหQนักศึกษาไดQเรียนรูQจากสถานการณ�จริง 
 5. ดQานอาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณ�การสอน ควรมีหนังสือประกอบการเรียนท่ีทันสมัย
และเพียงพอตMอความตQองการของนักศึกษา รวมถึงคอมพิวเตอร�สําหรับสืบคQนขQอมูลใหQมีจํานวน
เพียงพอกับความตQองการของผูQเรียน 
  6. ดQานการวัดและประเมินผล ควรมีมาตรฐานในการตรวจขQอสอบ มีหลักฐานการใหQ
คะแนนและตรวจสอบไดQ ควรปรับเกณฑ�การวัดและประเมินผลวิชาศึกษาท่ัวไปใหQมีมาตรฐานเดียวกัน 
และมีการแจQงผลการเรียนท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  ขQอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตMอไป 
 1. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพบัณฑิตเพ่ือวิเคราะห�จุดแข็งและจุดอMอนของหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาใหQหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตMละรายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไปเนื่องจากแตMละหมวดวิชามีความแตกตMางกัน มีป-ญหาและขQอจํากัดตMางกัน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหQบรรลุจุดมุMงหมายของหลักสูตร 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมมาปรับใชQกับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร� 
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