
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 48 
 

การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
A Study of Instructional Competencies through Learner-Centered Approach 

towards the ASEAN Community: A Case Study of Faculty of  
Industrial Technology Rajabhat University 

วีระยุทธ สุดสมบูรณ1* 
Weerayute Sudsomboon* 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 

เปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จําแนกตามชั้นปและหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2/2557จํานวน 240 
คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว และทําการ
ทดสอบเปนรายคูดวยวิธีทดสอบของเชฟเฟ และขอคําถามปลายเปดใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาคือ ดานวัตถุประสงคการเรียนรู และดาน
ประสบการณเรียนรู และผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาท่ีเรียน
ชั้นปตางกันมีความคิดเห็นดานประสบการณเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare the instructional 
competencies through learner-centered approach at Faculty of Industrial Technology, Nakhon Si 
Thammarat Rajabhat University towards the ASEAN community, which were indentifying the 
college years and curriculum studies. The sampling was 240 undergraduate industrial technology 
students in semester 2/2014, and selected by stratified random sampling method. The research 
instrumentation was a questionnaire. Data was analyzed by percentile, mean, standard deviation, 
and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). The different of opinion between various groups 
were tested by Scheffe/ Method. The open-ended question was analyzed by content analysis. 
The research results revealed that as whole as, the undergraduate industrial technology students 
have done attitudes within the instructional competencies through learner-centered approach 
towards the ASEAN community been at a high Level. The arithmetic means can be arranged as 
follows as: measurement and evaluation on learner-centered approach; learning objectives; and 
learning experiences.  As whole as, the undergraduate industrial technology students have done 
attitudes within the instructional competencies through learner-centered approach attitudes 
towards the ASEAN community been statistical significantly difference at 0.05.  
 

บทนํา 
 ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตองเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN) อยางสมบูรณแบบ โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของประเทศไทยทุกระดับ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดตระหนักถึงการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557 – 2560 โดยกําหนด
วิสัยทัศนในความพรอมท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ และสรางพันธกิจหลักท่ีมุงเนนการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ เปนองคกรเปยม
สุข ภายใตหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการเปนประชาคมอาเซียน และสรางเปน
กรอบแนวทางเพ่ือการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานมหาวิทยาลัยโดยใชระบบประกันคุณภาพ เปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการ ตามนโยบาย/แนว
ทางการจัดการศึกษาเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557) 
 จากแนวนโยบายดังกลาวมา เมื่อทําการพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบวา การจัดการเรียนการสอนยังมุงเนนเน้ือหาเปน
สําคัญ (Content-centered) และครูผูสอนยังเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนในศาสตรทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนทางศาสตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีความพิเศษกวาศาสตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากธรรมชาติของศาสตรมุงเนนในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนนักเทคโนโลยี ท่ีผสมผสานหลักการและทฤษฎีของศาสตร 3 มิติ ไดแก วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา และชางอุตสาหกรรม โดยหลอมหลวมใหบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถปฏิบัติงานเปนนักเทคโนโลยี ชางเทคนิคชั้นสูง นักออกแบบ
นวัตกรรม และประกอบอาชีพอิสระ ดวยผลลัพธของการบูรณาการน้ี การจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองเนน
ความสามารถเฉพาะบุคคล (individual pace) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถ
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ตอบสนองความตองการของผูเรียน (demand driven) และความตองการของสถานประกอบการ (social 
demand) รวมถึงการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีในตลาดแรงงานอาเซียน ไดอยางดี   

จากประเด็นดังกลาวมา สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนอีกหน่ึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนอัตลักษณ
บัณฑิตท่ีเปน “นักคิด นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” จึงจําเปนตองมีการวางแผนเตรียมตัวเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณแบบ เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช กลาวคือ การเสริมสรางสมรรถนะของบัณฑิตใหสอดรับกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะและกระบวนการ และดานเจตคติ (สมใจ กงเติม, 2555) 
รวมถึงการท่ีจะเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คณาจารยและนักศึกษาควรตองเรียนรู ปรับตัว 
และเตรียมการ เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการวมตัวของประเทศตางๆ ท้ังในเชิงประโยชนท่ีไดรับและ
ขอควรระวัง อีกท้ังเพ่ือใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเตรียมพรอมในการรองรับเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยาง
สมบูรณแบบ  

ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ีจึงเปนการผนึกกําลังและมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ี 
ไดมาใชในการพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ือการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยผลลัพธท่ีไดจะ
สามารถนําไปกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ อาทิ การพัฒนา
อาจารยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีสมรรถนะสากล การสงเสริมใหมีการสรางองคความรูใหมและนวัตกรรม
เก่ียวกับอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมี
คุณภาพระดับสากล การพัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับมาตรฐานอาเซียน ภายใตการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-centered 
approach) เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย
จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคการเรียนรู ดานประสบการณเรียนรู และดานการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
โดยจําแนกตามชั้นปและหลักสูตร 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีนักวิชาการไดใหคําจํากัด
ความไวหลายทาน แตคําจํากัดความท่ีสอดคลองและมีความสัมพันธกับงานวิจัยในคร้ังน้ี ไดใชแนวคิดของ พิมพันธ 
เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2557, หนา 43) ไดใหคําจํากัดความไววา สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน 
หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมท่ีบงชี้ความสามารถ ความชํานาญในการใชความรู ความเขาใจ และทักษะท่ีมีอยู
อยางชํานาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชกลยุทธการสอนหลากหลาย ตลอดจนการใชสื่อ/แหลงการ
เรียนรู กอปรดวยการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติเชิงบวกตอการจัดการเรียนการสอน 
 จากความหมายดังกลาว เมื่อนํามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-
centered approach) เปนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรางผูเรียนใหมีปญญา (wisdom) โดยเนน
กระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (learning community) เนนการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(education for all) เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตลอดจนเนนการเรียนวิธีการเรียนรู (learn how to 
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learn) เนนการเรียนรูแบบรวมมือ (collaborative learning) ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ Soares et al. (2013, 
หนา 988) ท่ีไดทําการวิจัย เร่ือง โครงการบูรณาการความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับการจัดการเรียน
การสอนดานวิศวกรรมศึกษา ไดกําหนดยุทธวิธีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือสมรรถนะน้ัน ผูเรียนตองมีการประยุกตใชความรูในแตละบริบทของสาขาวิชาชีพ
เชื่อมโยงกับขอกําหนดการปฏิบัติงานของสมาคมวิชาชีพ จึงจําเปนตองใหผูสอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงจากผลการวิจัยมีการกําหนดเปนเปาหมายการเรียนรูท่ีสําคัญ ไดแก 
 1) การพัฒนาสมรรถนะการทํางานเปนทีม (Collaborative Learning Skills) 
 2) การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking Skills) 
 3) การพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making Skills) 
 4) การพัฒนาความสามารถในการติดตอสื่อสาร  (Communication Skills) 
 ดังน้ัน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง สมรรถนะของผูสอนท่ีมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนการบูรณาการ มีความ
เชื่อมโยงกับบริบทตางๆ และมีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูท่ียืดหยุนและหลากหลาย เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
 การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดใหแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือ การเรียนรูท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนมาก
ท่ีสุด มีวิธีดําเนินการคือ ใหเสรีภาพแกผูเรียนในการบรรลุเปนผูมีปญญา ดวยการเรียนรูดวยตนเอง โดยผาน
ประสบการณตรง เชน ประสบการณในการแกปญหา การเรียนการสอนตองมีการพัฒนาและกระตุนสติปญญาใหมี
ความสามารถในการใชเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห และใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี  สามารถปรับตนใหประสาน
กับสภาพแวดลอม  ท้ังท่ีเปนมนุษยธรรมชาติ   และความเจริญทางเทคโนโลยี   เปนการศึกษาท่ีพัฒนาคนใหมีชีวิตท่ี
สมบูรณแบบ กรอบแนวคิดท่ีสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 
กกกก 1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู ใหมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา โดยใชขอมูลปอนกลับจากผลการวิเคราะหผูเรียน  การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  ชวยให
ครูผูสอนมีขอมูลท่ีสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  หลักการวิเคราะหผูเรียนควรคํานึงถึง
องคประกอบท่ีสําคัญ  3  องคประกอบ  คือธรรมชาติของผูเรียน  ประสบการณ  และพ้ืนฐานความรูเดิม  วิธีการ
เรียนรูของผูเรียน 
กกกก 2. ดานประสบการณเรียนรู และการออกแบบสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูตามสภาพจริงใหสอดคลอง
กับมาตรฐานหลักสูตร และเชื่อมโยงบูรณาการระหวางกลุมวิชาโดยใชผลการเรียนรูท่ีกําหนด เปนหลัก และใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนรู เพ่ือมุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนการใชจิตวิทยา
การเรียนรู และการบูรณาการคุณธรรม คานิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3. ดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย เพ่ือสะทอน
ภาพไดชัดเจนและแนนอนวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดานตางๆ ทําใหไดขอมูลของผูเรียนรอบดานท่ีสอดคลองกับความ
เปนจริง เพ่ือประกอบการตัดสินผูเรียนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ กิต บุญเอก (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง วิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนคัญ พบวา คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณในดานความรู 
ความเขาใจ วัตถุประสงคการเรียนรูของหลักสูตรอยูในระดับมาก ดานการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียน 
มีรอยละ 73.68 ท่ีรูและเขาใจผูเรียน แตมีเพียงรอยละ 21.43 ท่ีนําผลการวิเคราะหไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
และดานการประเมินผลท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนมีถงึรอยละ 93.42 
แตมีการนําเสนอความกาวหนาการทําโครงงานเพียงรอยละ 35.21 และมีขอคนพบท่ีสําคัญ คือ การนําผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพมีรอยละ 73.68  
 วีระยุทธ สุดสมบูรณ และคณะ (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการ
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จัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา  ความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ดานอาจารยผูสอน ดานหลักสูตร และดานปจจัยท่ีสนับสนุนตอการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังนักศึกษาตางชั้นปมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ท้ัง 3 ดาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 สมใจ กงเติม (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความพรอมดานเจตคติอยูในระดับ
มาก ผลการทดสอบความแตกตางของนักศึกษาแตละคณะมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเวียนไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาตางคณะกันมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะและ
กระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 Baeten et al. (2013, หนา 14-22) ไดทําการวิจัยเร่ือง วิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ: กรณีศึกษา
วิธีการท่ีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาการสอนท่ีเปนเลิศในระดับอุดมศึกษา พบวา วิธีการสอนแนวลึกและใชกล
ยุทธไมเหมาะสมตอวิธีการสอนแบบใชผูสอนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตองมี
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดยใชฐานกรณี (Case-based learning environment) อยางไรก็ตามผูสอนควรท่ี
จะสงเสริมวิธีการคิดควบคูกับการตรวจสอบความรู ความเขาใจ ของผูเรียนอยางตอเน่ือง ตลอดจนการจัด
สภาพแวดลอมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของศาสตรในแตละสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ 
 Harpe et al. (2012, หนา 247-255) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญเพ่ือประเมินทัศนคติผูเรียนท่ีมีตอความรูในรายวิชาสถิติ พบวา การเปรียบเทียบวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 เก่ียวของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวย
ตนเองและทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอวิชาสถิติ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูสูงขึ้นในดานความรูทางสถิติ และมีการ
รับรูเชิงบวกตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,435 คน 
  2) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2557 ดวยการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของ Krejcie & Morgan (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2539) และสุมอยางเปนชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 240 
คน โดยมีขั้นตอนการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) คํานวณตามวิธีการของ Cocharn (อางใน 
รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2538, หนา 75) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 คาสัดสวนของประชากรเทากับ 0.5 และ
ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 แลวทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการการเลือกตัวอยางแบบอาศัย
ความนาจะเปน ดวยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสาขาวิชา ท่ีทําการจัดการเรียน
การสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2557 ดังตารางท่ี 1 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยทําการดัดแปลงจากงานวิจัยของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544); พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2550, 2557); Nanyang Technological 
University (2014) และผูวิจัยไดพัฒนาใหเหมาะสม ภายใตคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรง  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา IOC (Item-Objective Congruence Index) (สุวิมล ติรกานันท, 
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2543, หนา 129) คํานวณหาคา IOC ของคําถามท่ีสรางขึ้น จากการหาคา IOC ไดขอคําถามท่ีมีดัชนีสอดคลอง
ระหวาง 0.5 – 1 จํานวน 58 ขอ นําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวจัดทําเปนฉบับ
สมบูรณเพ่ือใชเก็บขอมูลตอไป หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพ่ือใหแบบสอบถามชุดน้ีมี
ความเชื่อมั่น (Reliability) สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยางในการทําแบบสอบถาม จํานวน 30 คน โดยภาพรวมไดความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม
เทากับ 0.89 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสาขาวิชา 
 

ประเภทสาขาวิชา จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุมตวัอยาง 
(คน) 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  

312 
286 
244 
196 
153 
129 
115 

50 
45 
40 
35 
30 
20 
20 

รวม 1,435 240 
  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี จํานวน 7 สาขาวิชา โดย
ภาพรวมแลวไดรับแบบสอบถามคืนตามกําหนด รวมท้ังสิ้น 212 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.33 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบคาทีชนิดสองกลุมเปนอิสระตอกัน (t-test Independent) สําหรับการ
วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย หากมีความแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 0.05  จะทําการ
ทดสอบหาความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ Scheffe/ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

  
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถ
นําเสนอผลการวิจัยไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน คารอยละ และลําดับท่ีของนักศึกษา จําแนกตามชั้นป 
 

ช้ันป 
นักศึกษา (N = 212) 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ปท่ี 1 
ปท่ี 2 
ปท่ี 3 
ปท่ี 4 

65 
58 
44 
45 

30.7 
27.3 
20.8 
21.2 

1 
2 
4 
3 

รวม 212 100 - 

  
 จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนอยูชั้นปท่ี 1 จํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 30.7 รองลงมาคือ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ชั้นปท่ี 4 จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.2 
และนอยท่ีสุดคือ ชั้นปท่ี 3 จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน คารอยละ และลําดับท่ีของนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตรท่ีกําลังศึกษา 
นักศึกษา (N = 212) 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

68 
122 
22 

32.1 
57.5 
10.4 

2 
1 
3 

รวม 212 100 - 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนอยูในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 32.1 
และนอยท่ีสุดคือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และลําดับท่ีของสมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จําแนกเปนรายดานในภาพรวม 

 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นักศึกษา (N = 212) 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับที ่

1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู 4.08 0.47 มาก 2 

2. ดานประสบการณเรียนรู 4.07 0.49 มาก 3 
3. ดานการประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.14 0.55 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.09 0.46 มาก - 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

โดยภาพรวมมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก ( x = 4.09) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือ
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รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการ

ประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( x = 4.14) รองลงมาคือ ดานวัตถุประสงคการเรียนรู ( x = 4.08) 

และดานประสบการณเรียนรู ( x = 4.07) ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
โดยจําแนกตามชั้นปและหลักสูตร สามารถนําเสนอผลการวิจัยไดดังน้ี 
  จากตารางท่ี 5 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาท่ีเรียนชั้นป
ตางกัน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน ดานวัตถุประสงคการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดาน
ประสบการณเรียนรูดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ Sheffe/ 
ดังตารางท่ี 6 
  

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาท่ีเรียนชั้นปตางกัน
จําแนกเปนรายดาน 

 
ดาน SS df MS F Sig. 

1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู       

ระหวางกลุม 2.313 3 .771 3.659* .013 

ภายในกลุม 43.829 208 .211   

รวม 46.142 211    

2. ดานประสบการณเรียนรู      

ระหวางกลุม 4.523 3 1.508 6.948** .000 

ภายในกลุม 45.136 208 .217   

รวม 49.659 211    

3. ดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ระหวางกลุม 4.799 3 1.600 5.723** .001 

ภายในกลุม 58.138 208 .280   

รวม 62.938 211    

ภาพรวม      

ระหวางกลุม 3.424 3 1.141 5.784** .001 

ภายในกลุม 41.049 208 .197   

รวม 44.473 211    

 *p < 0.05, **p < 0.01 
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตร
ตางกันจําแนกเปนรายดาน 

 
ดาน SS df MS F Sig. 

1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู       

ระหวางกลุม 1.787 2 .893 4.210* .016 

ภายในกลุม 44.355 209 .212   

รวม 46.142 211    

2. ดานประสบการณเรียนรู      

ระหวางกลุม 2.782 2 1.391 6.201** .002 

ภายในกลุม 46.877 209 .224   

รวม 49.659 211    

3. ดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

     

ระหวางกลุม 2.162 2 1.081 3.718* .026 

ภายในกลุม 60.775 209 .291   

รวม 62.938 211    

ภาพรวม      

ระหวางกลุม 2.176 2 1.088 5.376** .005 

ภายในกลุม 42.298 209 .202   

รวม 44.473 211    

 *p < 0.05, **p < 0.01 
 

 จากตารางท่ี 6 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาท่ีเรียนชั้นปตางกันน้ัน 
พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ดานวัตถุประสงคการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานประสบการณเรียนรู และภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ Sheffe/ 
ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรตางกันจําแนกเปนรายดาน 

 

ดาน 
x  

หลักสูตรที่กําลังศึกษา 
ทล.บ. วท.บ. อส.บ. 
4.14 4.01 4.29 

1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู 

เทคโนโลยีบัณฑิต 4.14    
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4.01 -.13   

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4.29 .16 .28*  

 
2. ดานประสบการณเรียนรู 

 x  4.10 4.01 4.39 

เทคโนโลยีบัณฑิต 4.10    
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4.01 -.09   

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4.39 .29* .38*  

 
3. ดานการประเมินผลการ 
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 x  4.20 4.07 4.38 

เทคโนโลยีบัณฑิต 4.20    
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4.07 -.13   

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4.38 .18 .31*  

ภาพรวม 

 x  4.13 4.02 4.35 

เทคโนโลยีบัณฑิต 4.13    
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4.02 -.11   

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4.35 .21 .33*  

 *p < 0.05 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะ 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดานวัตถุประสงคการ
เรียนรู ดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู เหมือนกัน คือ ระหวางนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  กับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  โดยนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวานักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดานประสบการณเรียนรู แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู เหมือนกัน คือ ระหวางนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และระหวางนักศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต กับ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวานักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขา 

สูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีประเด็นท่ี
นํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. ดานวัตถุประสงคการเรียนรู โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2557) กลาวไววา สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
ลักษณะและพฤติกรรมท่ีบงชี้ความสามารถ ความชํานาญในการใชความรู ความเขาใจ และทักษะท่ีมีอยูอยางชํานาญ
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เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชกลยุทธการสอนหลากหลาย ตลอดจนการใชสื่อ/แหลงการเรียนรู กอปรดวย
การมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติเชิงบวกตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผูสอนจะตองให
ความสําคัญกับผูเรียน (วิชัย วงษใหญ, 2544)  การศึกษาลักษณะตางๆ  ของผูเรียนจึงเปนสิ่งหน่ึงของผูสอนควรให
ความสําคัญเพ่ือจะไดสามารถวิเคราะหผูเรียนและออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และผูสอนมีการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางศักยภาพการทํางานในแตละสาขาวิชาชีพโดยมุงเนนความตองการของ
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
 จากแนวคิดดังกลาวมา สอดคลองกับงานวิจัยของ กิต บุญเอก (2551) ท่ีกลาวไววาคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญในดานความรู ความเขาใจ 
วัตถุประสงคการเรียนรูของหลักสูตรอยูในระดับมาก ดานการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียน อยูในระดับ
มาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูสอนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนมาเปนอยาง
ดี และเปนขอมูลปอนกลับในการตรวจสอบขั้นตอนการฝกอบรมและพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
เก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี
นัยสําคัญในการนําไปกําหนดเปนยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดรับกับผลงานวิจัยของ Schweisfurth 
(2015) และ วีระยุทธ สุดสมบูรณ (2553) ท่ีกลาวไววา คุณภาพของผูสอนในระดับอุดมศึกษาตองมีความรู ความ
เขาใจ ทักษะ และเจตคติ ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีปจจัยท่ีสงผลทํา
ใหคุณภาพการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง ประเด็นท่ีสําคัญ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก หลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอน ทักษะการสอนท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงศาสตรไวดวยกัน ขอคนพบดังกลาว แสดงใหเห็นวา 
คณาจารยผูสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
 2. ดานประสบการณเรียนรู โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดรับกับผลการวิจัย ของ 
เอกราช อะมะวัลย (2554) ท่ีกลาวไววา ปจจัยดานความเขาใจเปนการสรางความตระหนักและการเตรียมความ
พรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนใหกับผูเรียน อีกท้ัง สมใจ กงเติม (2555) ไดนําเสนอผลการวิจัยท่ีกลาววาความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จน้ันมา
จากการท่ีผูสอนมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาสอดรับกับบริบทการพัฒนาท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุมประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีผูสอนยังตองปรับปรุงสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดประสบการณ
เรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดโดยใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซ่ึงสอดรับกับแนวคิดของ Baeten et al. 
(2013) วิธีการสอนแนวลึกและใชกลยุทธไมเหมาะสมตอวิธีการสอนแบบใชผูสอนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตองมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดยใชฐานกรณี (Case-based learning 
environment) อยางไรก็ตามผูสอนควรท่ีจะสงเสริมวิธีการคิดควบคูกับการตรวจสอบความรู ความเขาใจ ของ
ผูเรียนอยางตอเน่ือง ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของศาสตรในแตละ
สาขาวิชาชีพน้ันๆ  
 3. ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีความเห็น
เก่ียวกับดานดังกลาววา ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ
ทํางาน ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากแบบทดสอบชนิดปรนัย ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูจากแบบทดสอบชนิดอัตนัย และ ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูรวมกับคณาจารยภายในสาขาวิชา 
ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี  (2547) ไดกลาวถึง บทบาทของผูสอนและไดให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีตองเนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ผูสอนควร
ประเมินจากชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการทํางานเปนสําคัญ รวมถึง สุคนธ  สินธพานนท  และคณะ  
(2545)  กลาวถึง บทบาทของผูสอนในการดําเนินงานตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาน้ัน ผูสอนทุกคนจะตองใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการวัดและประเมินผล ท้ังการ
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ออกแบบ การใหขอเสนอแนะท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูอีกดวย โดย ทักษิณา เครือ
หงส  (2550) และมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (2552) ไดเสนอแนวทางสําหรับผูสอนท่ีใชหลักการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน เชน มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานท่ีมอบหมายใน
ระหวางเรียน และทดสอบหลังเรียน ตลอดจนผูสอนมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ในการนําผลการประเมินการเรียนรูมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  
 4. เมื่อทําการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช นักศึกษาท่ีเรียนชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดานประสบการณเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู เหมือนกัน คือ 
ระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี 1 กับชั้นปท่ี 2 ระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี 2 กับชั้นปท่ี 3 และระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี 2 กับ
ชั้นปท่ี 4 โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวานักศึกษาชั้นปท่ี 1 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และนักศึกษาชั้น
ปท่ี 3 สอดรับกับ Harpe et al. (2012) ท่ีกลาวไววา การเปรียบเทียบวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคา
คะแนนเฉลี่ยท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 เกี่ยวของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองและ
ทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอวิชาสถิติ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูสูงขึ้นในดานความรูทางสถิติ และมีการรับรูเชิงบวก
ตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เมื่อมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนโครงงานเปนฐาน (Project-based 
Learning) โดยผลการวิจัยสอดรับกับงานวิจัยของ วีระยุทธ สุดสมบูรณ และคณะ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี พบวา  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานอาจารยผูสอน ดานหลักสูตร และดานปจจัยท่ีสนับสนุนตอการจัดการเรียน
การสอน อีกท้ังนักศึกษาตางชั้นปมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ท้ัง 3 ดาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1.  ดานวัตถุประสงคการเรียนรู     
 ก) ผูสอนควรมุงเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ใน
สาขาวิชาชีพท่ีปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร  
 ข) ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน 
ใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง 
 ค) ผูสอนควรมีการการบูรณาการประสบการณเรียนรูของผูเรียนท่ีไดจากการปฏิบัติงานโดยใชทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ดานประสบการณเรียนรู    
 ก) ผูสอนควรมีการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดโดยใชการสอนแบบชุดการสอนหรือ
ชุดฝกประลอง 
 ข) ผูสอนควรมีการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดโดยใชการสอนแบบกระบวนการ
แกปญหาเปนฐาน 
  ค) ผูสอนควรผูสอนมีการจัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดโดยใชการสอนแบบโครงงาน
เปนฐาน 
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 3. ดานการประเมินผลการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
  ก) ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยสังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
  ข) ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการทํางาน 
  ค) ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากการสัมภาษณ ควบคูกับบันทึกการทํางานของ
ผูเรียน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนโดยนํากรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยท้ัง 3 ดาน มาพัฒนาเปน

นวัตกรรมการเรียนการสอน / นวัตกรรมการเรียนรู / เทคโนโลยีสารสนเทศในแตละดานในรายวิชาท่ีเกี่ยวของทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใชขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยวิธีการทดลองแบบกลุม
ทดลองใชนวัตกรรมท่ีสรางขึ้นกับกลุมควบคุมท่ีใชวิธีการสอนแบบปกติ 

2. การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน / ชุดฝกอบรม ในรายวิชาท่ีเกี่ยวของทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยใชขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยวิธีการทดลองแบบกลุมทดลองใช
นวัตกรรมท่ีสรางขึ้นกับกลุมควบคุมท่ีใชวิธีการสอนแบบปกติ 
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