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บทคัดย่อ 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินหลักสูตร รายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยประเมินด้านจุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านวิธีสอน   ผู้สอน   ผู้เรยีน  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ต าราและสถานที่เรียน  
ด้านการด าเนินการเรียนการสอน  ด้านการประเมินผล และผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ก าลังจะ 
ส าเร็จ และส าเร็จหลักสูตรแล้ว 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ที่เคยสอนรายวิชาหลักสถิติ จ านวน 3  คน   
นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชานี้แล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจ านวน  148 คน และนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชานี้
และส าเร็จกกการศึกษาแล้วจ านวน 32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัม
ภาษณื  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. อาจารย์ร้อยละ 100 มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี มีผลลงานวิจัยน้อย 
2. ด้านจุดมุ่งหมาย  โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร พบว่า มีการเขียนจุดมุ่งหมายใช้ 

ภาษาท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
3. ด้านวีสอน ผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราและสถานที่เรียน พบว่า วิธีสอน 

ส่วนใหญ่ใช้วิธีบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบและมีการใช้คอมพิวเตอร์ (package Program) ประกอบการสอน 
4. ด้านด านินการเรียนการสอน พบว่า มีการด าเนิการสอนโดยเน้นวิธีบรรยาย อภิปรายและ 

สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่างในกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ด้านการประเมินผล  พบว่า มีการทดสอบหลายรูปแบบทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติ 
6. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์และ 

ประยุกตเ์พ่ือแก้ปัญหาทั้งบทเรียนและงานวิจัยเป็นอย่างดี 
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Abstract 
  The purpose of this study was to evaluate the subject of Principle of Statistics  
(02-311-112) in the curriculum of the Faculty of Science and Technology, Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon. The following aspects were studied : the appropriate objective, 
outline, content of the curriculum, methods of teaching and learning instructors, student, 
teaching aids, materials, classrooms, evaluations of the curriculum, and achievements of the 
students who had studied this subject. 
  The sampling group of this study was comprised of 3  instructors  who taught a 
course in Principle of Statistics , 148 students who had studied the course, and 32 students who 
had graduated. 
  The research tools were a questionnaire and an interview. The statistics used in 

data analysis were percentage, arithmetic mean ( X ) , and standard deviation (SD. ).  
  The results of the study were that 100 % of the instructors had experiences in 
teaching more that 10 years but conducted fewer researches; the objective, outline, and 
content of the curriculum were appropriate for the present situation; the teaching method 
mostly included giving a lecture and example using computer for package program; for learning 
activities, the discussion of important issues and demonstration were used; the students’ 
achievement in synthesizing problems and applying their knowledge to  solve problems got a 
good  result. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 หลักสูตรมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ  ชั้นตั้งแต่การจัดการสึกษาระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษารูปแบบ
อ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตร เป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ความต้องการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ โดยผู้ที่เก่ียวข้องในการ
จัดการศึกษาทุกฝ่าย ทุกระดับ จะต้องวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียบนการสอนไปในแนวทางที่พ่ึง
ปรารถนา อันได้แก่ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างทักษะ  ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์(ประยงค์ เนาวบุตร และ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ อ้างใน สยาม  ลางคุลเสน. 2554:1) 

 ก่อนที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรก็ต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อน เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องและ
ทิศทางใหม่ที่ใช่ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคม การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการหาค าตอบว่าหลักสูตรมี
สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัด การวิเคราะห์
จากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 1)การวิเคราะห์หลักสูตรโดยพิจารณาวัตถุประสงค์  การจัดเนื้อหาว่าครอบคลุม  มี
ความทันสมัย มีการจัดล าดับการเรียน 2)การวิเคราะห์หลักสูตรจากการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการใช้
หลักสูตร โดยพิจารณา จากเอกสารประกอบหลักสูตร  คู่มือผู้เรียน คู่มือผู้สอน 3)การวิเคราะห์กระบวนการน า
หลักสูตรไปใช้ โดยพิจารณาจากการบริหารหลักสุตร การจัดชุดวิชา การจัดผู้สอน การพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การพัฒนาสื่อ และการพัฒนาการวัดและการประเมินผล 4)การวิเคราะห์สัมฤทธิผลการเรียนของผู้เรียน  โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะต้องน าเสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจหรือการ
เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หรือเลือกวิธีใหม่ ดังนั้นหลังจากน าหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตาม
ผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 2549:174-128) 
 วิชาหลักสถิติ (02-311-112) ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   และสืบเนื่องมาจากได้มีการปรับปรุงหลักสูตร แต่ครั้ง
นั้นยังไม่มีไม่ได้ด านินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถึงแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ฉะนั้นจึงถือได้ว่ารายวิชา
หลักสถิติยังไม่มีการประเมินมาก่อนว่าตอบสนอง หรือสอดคล้องกับการเสริมลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งเปิดสอนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) มาหลายปี โดยจะครบรอบ
ของการประเมินหลักสูตรพอดี เมื่อพิจารณาโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(139หน่วยกิตและกลุ่มวิชาแกน18หน่วยกิต)และสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ (137 หนว่ยกิต 
และกลุ่มวิชาแกน15 หน่วย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งทั้งสอง
สาขามีวิชาหลักสถิต ิ (02-311-112) เป็นหนึ่งในวิชาแกนหลัก  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคคลหนึ่งที่สอนวิชาสถิติ และ
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด แล้วก็เหมาะสมกับเวลาที่จะต้องมีการ
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ประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) ดังกล่าวและจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ส าคัญและถูกต้องตามหลัก
วิชาการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ 
(02-311-112) โดยใช้แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Daniel l. Stufflebeam) ซึ่งรู้จักกันและนิยมเรียกว่ารูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย          

ในการศึกษาและวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรรายวิชาสถิติเบื้องต้น มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินสภาพการ
ใช้หลักสูตรและสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรในด้าน 

1. จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตร 
2. ผู้สอน  ผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ต ารา และสถานที่เรียน 
3. กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 
4. การประเมินผล 

 
1.3 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเพ่ือประเมินหลักสูตรรายวิชาหลัก (02-311-112) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเป็นวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยกลุ่มที่ให้ข้อมูลเป็น ผู้บริหาร คณาจารย์ และ 
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ผ่านการลงทะเบียนวิชาวิชาหลัก (02-311-112) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี้ เป็นหัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เลือกวิชาหลักสถิติเป็นวิชาแกน อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติและ
นักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562 ) จ านวน 310 คน 

 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
   หัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เลิอกวิชาหลักสถิติเป็นวิชาแกนจ านวน 2 คน 
อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติ จ านวน 3 คน ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีจ านวนน้อยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกคน 
ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562 ) ได้หาขนาดของ
กลุม่ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane ) และปรับให้เหมาะสมได้จ านวน   180 คน โดยนักศึกษาที่ผ่าน
การลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว(ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562 )     แบ่งเป็นนักศึกษาท่ียังไม่จบ
การศึกษาจ านวน 55  คน  และจบการศึกษาแล้วจ านวน 250 คน รวมเป็นนักศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 305  คน  และ
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จากการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane ) ได้จ านวน  173  คน ปรับเป็น 180  คน  เพ่ือผล
ของการทดสอบที่มีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น และใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ โดยแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 
1.5 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

  1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การประเมินเนื้อหาระ  สภาพการใช้หลักสูตรและสัมฤทธิผล
ของหลักสูตร  ในด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตร  ด้านวิธีการสอน  อุปกรณ์การสอน ต ารา 
และสถานที่เรียน ด้านกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักสถิติของนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตรนี้ 
  2. หลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนของทุก
สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับปรับปรุงแก้ไข
พุทธศักราช ***  
  3. อาจารย์ที่เคยสอนวิชาหลักสถิติ(02-311-112) หมายถึง  อาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่
เคยสอนวิชาหลักสถิต ิ(02-311-112) มาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาหลักสถิติ 
(02-311-112)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  4. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติ (02-311-112) ของหลักสูตรวิชาแกนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  5. การเห็นคุณค่าของหลักสถิติต่อชีวิตจริง หมายถึง ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่นักศึกษา
แสดงออกในด้านบวกเกี่ยวกับสถิติหรือคณิตศาตร์ ได้แก่ นักศึกษามีความพยายามในการท าโจทย์ หลักสถิติ 
นักศึกษามีความสนุกสนานขณะที่เรียนเนื้อหาหลักสถิติ นักศึกษาให้เวลาในการเรียนหลักสถิติ นักศึกษาคิดว่าหลัก
สถิติมีประโยชน์ต่อชีวิตจริง และการเห็นคุณค่าของหลักสถิติต่อชีวิตจริงวัดด้วยสเกลการวัดแบบ 5 อันดับ ดังนี้ 5 : 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 : เห็นด้วย 3 : ไม่แน่ใจ 2 : ไมเ่ห็นด้วย และ 1 : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้านักศึกษามีคะแนนแสดง
ความคิดเห็นเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แสดงว่านักศึกษาเห็นคุณค่าของหลักสถิติต่อชีวิตจริง 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย”ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) วิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.  การประเมินหลักสูตร 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) วิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1 กลุ่มวิชาแกน          18    หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    59     หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาเลือก         24     หน่วยกิต 

วิชาหลักสถิติ (02-311-112)  อยู่ในกลุ่มวิชาแกน  
มีหัวข้อเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
1. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

1.1 ตัวแปรสุ่ม 
1.2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

2. การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม 
2.1 การสุ่มตัวอย่าง 
2.2 การหาขนาดตัวอย่าง 
2.3 กานแจกแจงตัวอย่างสุ่ม 

3. การประมาณค่า 
3.1 ชนิดของการประมาณค่า 
3.2 การประมาณค่าแบบจุด 
3.3 การประมาณค่าแบบช่วง 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน 
4.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรเดียว 
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4.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรสองกลุ่ม 
5. การทดสอบข้อมูลที่อยู่ในรูปความถ่ี 

5.1 การทดสอบข้อมูลจ าแนกทางเดียว 
5.2 การทดสอบข้อมูลจ าแนกสองทาง 

6. การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
6.2 การวิเคราะหืความแปรปรวนทางเดียว 

7. การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
7.1 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
7.2 สหสัมพันธ์ 

2.2 การประเมินหลักสูตร 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถ้ากิจกรรมนั้นมีการประเมินผลในการด าเนินงานด้วยแล้ว จะท าให้ทราบ
ว่ากิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างไร และมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา
จากสาเหตุและปัจจัยใดบ้าง ซึ่งจะท าให้สามารถหาทางแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้น 
เช่นเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร หากมีการประเมินเป็นระยะ ๆ ก็จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อร่างหลักสูตร
เสร็จแล้ว ก็ต้องมีการประเมินเอกสาร คือ ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียที่ควร
แก้ไขอย่างไรบ้าง จะได้ปรับปรุงน าหลักสูตรไปใช้ เมื่อได้หลักสูตรมาแล้ว ยังต้องน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ซึ่ งทุก
ขั้นตอนของการน าหลักสูตรของการน าหลักสูตรไปใช้หลายครั้ง ว่าสามารถใช้ได้ดีกับสถานการณ์จริงเพียงใด มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่อการใช้หลักสูตร หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับได้ ถึงแม้ว่าจะได้มีการน า
หลักสูตรไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ นักการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการตรวจสอบและประเมินตลอดเวลา เช่น
การปฏิบัติจริงนั่นได้ผลใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงเปรียบเสมือนกับ
กระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจน ว่าสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย
หรือประสบความล้มเหลวหรือมีข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคอะไรเพ่ือหาแนวทงแก้ไขได้ทันท่วงที อย่างไรก็
ตามการประเมินหลักสูตรเป็นงานส าคัญที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ทันในเรื่องของหลักสูตรและการประเมินผล และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ลัดดาวัลย์ เพขรชื่น (2559). ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง กระบวนการหา
ค าตอบ ว่าหลักสูตรมีสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยมีการวัดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 

1. วิเคราะห์จากตัวอย่างหลักสูตร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์  การจัดเนื้อหาวิชา ความ
ครบถ้วน ความทันสมัยการจัดล าดับการเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์จากการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการใช้หลักสูตร โดยพิจารณาจากเอกสาร
ประกอบหลักสูตร คู่มือผู้เรียนและคู่มือผู้สอน 
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3. จากการวิเคราะห์กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ โดยพิจารณาจากการบริหารหลักสูตรการจัดชุด
วิชา การจัดผู้สอน การพัฒนากิจกรรมการเรียน การพัฒนาสื่อและการพัฒนา การวัดและการประเมินผล 

4. การวิเคราะห์สัมฤทธิผลการเรียนของผู้เรียน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะต้องน าเสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หรือเลือกวิธีใหม่ 
ดังนั้นการประเมินหลักสูตร การท าก่อนที่จะมีการน าหลักสูตรไปใช้จริงระหว่างการใช้หลักสูตร และหลักการน า
หลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สุนีย์ ภู่พันธ์. (2546 : 249) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของหลักสูตรว่าหลักสูตรนั้น ๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อน าไปใช้แล้วบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีอะไร
ที่ต้องแก้ไข 

 พิษณุ ฟองศรี (2549 : 13) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร ว่าเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
และ/หรือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กระบวนการบริหาร เป็นไปตามทิศทางหรือไม่ 

 Tylor, Gagne, and Scriven (1967 : 5) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นการรวบรวมข้อมูลตาม
ต้องการ และรายงานในโปรแกรมการศึกษา การประเมินที่ครบถ้วน ต้องรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะคือ 1) อธิบาย
วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย สภาพแวดล้อม บุคลากร วิธีการ เนื้อหา และผลลัพธ์ และ 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
คุณภาพ และความเหมาะสมของเป้าหมายทั้งหลาย และสิ่งแวดล้อม 

 Cronbach (1970) ให้ความหมายว่าการประเมินหลักสูตร คือ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
โปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 

 Saylor, Alexander, and Lewis (1981 : 317) กล่าว่าการประเมินหลักสูตร คือ การตัดสินคุณค่าของ
หลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด การเลือกเนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่ใช้หลักสูตรนั่นหรือไม่ 

 Stufflebeam et al. (1995 : 30-312) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร ว่าเป็นกระบวนการหาข้อมูล เก็บ
ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 

 Fitzpatrick, Sanders, and Worthen (2004 : 5) ให้ความหมายการประเมินหลักสูตรว่า เป็นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล และน ามาตรฐานไปใช้เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ 
การใช้ประโยชน์ ประสิทธิผลของหลักสูตรที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

 Loriz and Foster (as cited in Uys & Gwele, 2005 : 110) กล่าวถึง การประเมินหลักสูตร คือ 
ระบบประเมินท่ัวไป ที่ทดสอบอค์ประกอบของหลักสูตร สรุปผลการประเมินด้วยผลลัพธ์เช่นเดียวกับการปรับปรุง 
หรือการรับรอง กาค้นพบจากการประเมินหลักสูตรเป็นการพัฒนา ธ ารงรักษา และหรือทบทวนโปรแกรมของ
หลักสูตร 

 จากความหมายการประเมินหลักสูตรข้างต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้ การประเมินหลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการในการศึกษาหรือเป็นการรวบรวมข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบองค์ประกอบของ
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หลักสูตร เพ่ือค้นหาและพิจารณาในการตัดสินคุณค่า และประสิทธิภาพของการน าฒหลักสูตรไปทดลองใช้ 
ปรับปรุง เพื่อน าไปพัฒนา และน าผลที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่าต่อไป 

 แนวคิดและรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของนักวิจัยและนักประเมินที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการศึกษา
และกล่าวถึงจุดเน้นของการประเมิน แบ่งได้ 3 กลุ่ม (โชติ เพชร.2530 : 23 อ้างอิงจาก Worthen. 1973 : 40-
217) คือ  

 กลุ่มท่ี 1 ครอนบัค (Lee j. Gronbach) สคริเวน (Michael Scriven) และสเตก (Robert E. Stake) 
แนวคิดกลุ่มนี้ต้องให้นักประเมินเล่มบทบาทในการตัดสินใจ โดยครอบบัคเสนอแนวคิดก่อน และสคริเวนก็ขยาย
แนวคิดของครอนบัค ส่วนสเตกก็มีแนวคิดเน้นเรื่องการวัดเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งก็ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดทั้ง
ของครอนบัคและสคริเวน 

 กลุ่มท่ี 2 สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) และอัลคิน (Marvin C. Alkin) ทั้งสองคนนี้เน้นการ
ประเมินโดยวิธีที่เรียกว่า วิธีการตัดสินใจเพื่อการจัดการ (Decision-mangement Approaches) 

 กลุ่มท่ี 3 ไทเลอร์ (R. W. Tyler) เมทเฟสเซล (N. S. Metfessel) มิเชล (W.B. Michael) แฮมมอน 
(Robert L. Hammond) และไพรวัส (Malcolm Provus) เน้นการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ 
(Decision-objectives Plans) 

 จากแนวคิดสามกลุ่มผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดของกลุ่มที่ 2 เพราะต้องการประเมินแล้วสามารถตัดสินใจ
จัดการกับหลักสูตรที่ยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 

 จากเอกสารของโชติ เพชรชื่น. (2549) ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
ดังนี้ 

 สตัฟเฟิลบีม เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมครั้งที่ 11 
ของสมาคม Phi Dolta Kappa ในปี ค.ศ. 1970 เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันทั่วไป ชื่อ ซิบโมเดล (CIPP MODEL) หรือรูปแบบการประเมินแบบซิบ 

 

 ค าว่า CIPP เป็นอักษรย่อของค า 4 ค า ได้แก่ 

  C  = Context คือ สภาวะแวดล้อม 

  I  =  Input คือ ปัจจัยเบื้อต้น 

  P = Process คือ  กระบวนการ 

  P = Product คือ ผลผลิต 

 

 แนวคิดที่ส าคัญของรูแบบได้แก่ นิยามของการประเมิน แนวทางการตัดสินใจ รูปแบบของการตัดสินใจ 
รูปแบบการประเมิน โครงสร้างของแบบการประเมิน และการประยุกต์แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม แต่ในที่ขอกล่าวพอ
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สังเขปถึงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบประเมิน รูปแบบของการประเมิน ก็คือ CIPP MODEL จะสอดคล้องกับรูปแบบ
ของการตัดสินใจ ดังนี้ 

 ตาราง 1 แสดงรูปแบบของการตัดสินใจและของการประเมิน 
คาดหวัง 

(Intended) 
เกิดข้ึนจริง 
(Actual) 

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
   อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม 

(C) 

4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อ 
   อาศัยการประเมินผลผลิต 

(P) 
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
   อาศัยการประเมินปัจจัยเบื้องต้น 

(I) 

3. การตัดสนิใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   อาศัยการประเมินกระบวนการ 

(P) 

 

 จากแผนภูมิจะเห็นว่า ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
เพ่ือตัดจุดมุ่งหมายในการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง เพ่ือก าหนด
วิธีการที่เหมาะสม ประเมินกระบวนการ (Process) เพ่ือตัดสิใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือใช้ประโยชน์ ควบคุม
ปรับปรุงวิธีการ ประเมินผลผลิต (Product) เพ่ือตัดสิใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการใช้หลักสูตรหรือ
โครงการ เพ่ือตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตรหรือโครงการว่า มากน้อยเพียงไร 

 ลักษณะการประเมินผลหลักสูตร (วิชัย วงใหญ่. 2535 : 588) อาจแบ่งเป็นระบบการประเมินย่อย ได้
ดังนี้คือ 

1. ประเมินเอกสารหลักสูตร คือ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการโครงสร้าง วัตถุประสงค์ 
เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียน และการประเมินผลว่ามีมากน้อยเพียงใด ข้อก าหนดในหลักสูตร
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรับการศึกษาหรือไม่ 

2. การประเมินระบบหลักสูตร คือ การตรวจสอบดูว่าหลักสูตรได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
หลักสูตรที่วางไว้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

3. การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร คือ การประเมินระบบการบริหารที่ที่จะมีอิทธิพล และส่งผล
ต่อการใช้หลักสูตร ปัจจัยการบริหารที่ควรพิจารณาประเมิน คือ โครงสร้างและระบบของสถาบัน อาคารสถานที่ 
คุณสมบัติของผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ 

4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ การประเมินคุณภาพ และปริมาณความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ และมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5. การประเมินการสอนของผู้สอน คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนว่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในแผนการสอนหรือไม่ องค์ประกอบที่ควรศึกษา ได้แก่ แผนการสอน จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการสอน สื่อการ
สอน การประเมินผล ตลอดจนบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียน 
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6. การประเมินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา คือ การศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติต่อวิชาชีพ ความสามารถปฏบัติงานโด้จริงตามสภาพงานที่
ปรากฎในปัจจุบัน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการปรับตัวสิ่งที่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการ
ประกอบอาชีพ 

 ในการประเมินผลหลักสูตร ถ้ามีการวางแผนการประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มร่างหลักสูตรจะสามารถท าการ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างดีและครบถ้วน จะเป็นข้อบ่งชี้ให้ทราบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรที้จัดไว้ให้ได้ว่า มีส่วนใด
ที่ควรคงไว้ ส่วนใดไม่เหมาะสม และควรพิจารณาปรับปรุง เพราะหลักสูตรจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 ทิศนา แขมมณี (กรมวิชาการ. 2545 : 13) ได้สรุปจุดมุ่งหมายในการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือหาคุณค่าหลักสูตรนั้นโดยดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้น
ต้องการหรือไม ่

2. เพ่ือตัดสินว่า การวางเค้าโครงและรูประบบของหลักสุตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตาม
หลักสูตร เป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ 

3. เพ่ือวัดดูว่า ผลผลิตคือผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไร 

 จากจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร เราสามารถบอกเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องมีการประเมิน
หลักสูตร ดังนี้ 

1. เพ่ือพิจารณาตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการแสดงออกแบบหรือพัฒนาขึ้น โดย
พิจารณาว่าหลักสูตรสามารถท าให้หลักการและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ 

2. เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของหลักสูตร ทั้งในด้านตัวเอกสาร หลักสูตรที่ก าหนด หลักการจุดมุ่งหมาย
และโครงสร้างของเนื้อหาสาระ ตลอดจนส่วนที่เป็นกระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งครอบคลุมการบริหาร 
และบริการหลักสูตร การจัดการการสอนการวัดและประเมินผล ฯลฯ 

3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งหมายถึง ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่เกิดขึ้นกับนักเรียนว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 ดังนั้น ในการประเมินหลักสูตรแต่ละครั้ง ผู้ประเมินจึงต้องตอบให้ได้แน่ชัดว่าต้องการทราบสิ่งใด เหตุผล
ของการประเมินครั้งนั้น เป็น ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือต้องการค าตอบมากกว่า 1 ข้อหรือต้องการทั้ง 3 ข้อ 
เพราะขอบเขตของการประเมินจะแปรผันไปตามจุดมุ่งหมายยังจุดมุ่งหมายมีมากเท่าใด งานการประเมินก็จะ
พยายามขอบเขตมากข้ึนเท่านั้น 

 โดยทั่ว ๆ ไป กาประเมินหลักสูตรใด ๆ ก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ  

1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งบอกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร การประเมินผลใน
ลักษณะนี้ มักจะด าเนินในช่วงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงด าเนินการอยู่ เพ่ือที่จะพิจารณาว่า องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตร เช่น จุดหมาย โครงสร้าง เนื้อหา การวัดผล ฯลฯ มีความสอดคล้องและเหมาสมหรือไม่ สามารถน า
ปฏิบัติในช่วงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้หรือในขณะที่ต้องการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนก าลัง
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ด าเนินอยู่ได้มากน้อยเพียงใด ได้ผลเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอะไร    จะได้เป็นประโยชน์แก่นักพัฒนา
หลักสูตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นได้
ทันท่วงท ี

2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแล และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผล ในลักษณะนี้จะด าเนินการในขณะที่มีการน าหลักสูตรไปใช้
จะได้ช่วยปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุวัตถุตามเป้าหมายที่ว่างไว้ 

3. เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีก หรือควรยกเลิกการใช้หลักสูตรเพียง
บางส่วน หรือยกเลิกท้ังหมด การประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการหลังจากท่ีใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่ง แล้ว
จึงประเมินเพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ มีบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหดไว้มากน้อย
เพียงใด สนองความต้องการของสังคมเพียงใดและเหมาะสมกับการน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ 

4. เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร หลังจากฝ่ายกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่อย่างไร การประเมินผลใน
ลักษณะที่จะด าเนินการในขณะที่มีการน าหลักสูตรไปใช้ หรือหลังจากท่ีใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งก็ได้ 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประการ คือ 

1. การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผลการประเมินนั้นให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีการวัดผลเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรแล้วน าผลจากการวัดมาประเมินว่าแต่ละขั้นตอนของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์นักพัฒนาหลักสูตร ใน
การที่ปรัปบรุงส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตร ได้ถูกต้องก่อนที่จะไปใช้จริงต่อไป 

2. การประเมินเพ่ือสรุปผลว่าคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม่ หลักสูตรได้สนอง
ความต้องการของผู้เรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใช้ได้ต่อไป หรือควรจะยกเลือก หรืออาจจะยกเลิกเพียงบางส่วน
และปรับแก้ในส่วนใด 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีงานวิจัยของ พนิดา กาญจนะหุต. (2531) ที่ศึกษาเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรรายวิชาพฤติกรรมการ
สอนภาษาไทย 1 (ED 321) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนภาษาไทย จ านวน 4 คน อาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 คน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา จ านวน 29 คน และนักศึกษาที่
ผ่านการศึกษาแล้ว จ านวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน ผลการวิจัยพบว่า ด้านจุดมุ่งหมาย โครสร้างและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร พบว่ามีควาเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ ด้านผู้ สอน 
ผู้เรียน อุปรกณ์การเรียนการสอน ต าราและสถานที่เรียนพบผลว่า อาจารย์มักใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งควร
จะมีต าราประกอบการสอนมากกว่านี้ ส่วนด้านการด าเนินการสอน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นร่วมกันว่า การมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน การให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอง ส าหรับด้านการประเมินผล พบว่า ควรใช้
ข้อสอบแบบปรนัย ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว ควรน าความรู้ที่ได้ไปปะรกอบ
อาชีพได้ และในด้านการสังเกตการสอน พบว่า อาจารย์มักใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและอธิบายนักศึกษาให้เรียน
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โดยการจดบันทึก แต่ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยมีความเห็นตรงกัน ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
การเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ไม่ได้อยู่ที่ต าราอย่างเดียวแต่อยู่ที่การน าไปใช้ด้วย เป็นต้น 

 สรรฤดี หันสันเทียะ. (2540) ศึกษาการประเมินผลหลักสูตร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับพุทธศักราช 2529 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในด้านโครงสร้างของ
หลักสูตร เนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราและผลิตผล คือมหาบัณฑิต
และเพ่ือติดตามผลสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างเป็นบัณฑิต จ านวน 53 คน และ
ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต จ านวน 106 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสภาพส่วนตัว มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ที่
สอนวิชาวิทยศาสตร์ยังไม่ได้ศึกษาต่อเพ่ิมเติมหลังจบปริญญาโท ส าหรับผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและมีประสบการณ์ในการท างานด้านการสอน
ระหว่าง 21-30 ปี 2) ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า ความมุ่งหมายของหลักสูตรมหาบัณฑิตระบุว่ าต้อง
ปรับปรุงแก้ไขด้านความชัดเจนของถ้อยค าที่ใช้สื่อ และควรทันสมัยเหมาะกับยุคและความต้องการของผู้เรียน 
โครงสร้างหลักสูตรควรเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกและหมวดวิชาเลือกเสรี เนื้ อหารายวิชาและ
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรในส่วนของรายวิชาบังคับหลัก มีความเหมาะสมระดับมาก แต่รายวิชาเลือก
โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสร์ควรปรัปบรุงให้มากและหลากหลายขึ้น อุปกรณ์การเรียนการสอน ยังขาดอุปกรณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติในภาคปฏิบัติ ส่วนต าราเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง สถานที่เรียควรมีห้องปฏิบัติการ
และห้องพักนิสิตของสาขาวิชาโดยเฉพาะ 3) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นผลประเมิน
ของมหาบัณฑิตและผู้บังคับบัญชา ในด้านความรู้ ด้านการสอนและด้านการเป็นผู้น า พบว่า ความคิดเห็นทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยต่างประเมินการผลการปฏบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนด้านการพัฒนาตนเองและสังคมทั้ง
สองกลุ่มประเมินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) มหาบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาของ
มหาบัณฑิต เสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรอยู่เสมอ เนื้อหารายวิชาควรเพ่ิม
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น มหาบัณฑิตเสนอให้มีการจัดท าท าเนียบรุ่นและจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

 จากรายงานการวิจัยของ ทวี เชื้อสุวรรณทวี. (2554) ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรศิลป -ศาสตร์
มหาบัณฑิต แขนงวิชาการให้บริการปรึกษาและแนะแนวในงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยใช้การประเมินผล
ตามแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวที่เริ่มเข้าศึกษาของ 3 รุ่น
แรก จ านวน 30 คน คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีก 43 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเอกสารต่าง ๆ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านจุดดี หลักสูตรฯ จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและคนพิการ สอดคล้องกับ
กฎหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การปฏิรูปการศึกษา และหลักสูตรของต่างประเทศ มีการก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน เกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก การจัดท าข้อสอบเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้ารับการอบรม/สอนแก่ผู้เข้าศึกษา เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้ใกล้เคียงกันก่อนการศึกษาจริง มีอุปกรณ์ สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์และชั้นเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ เริ่มมีรายได้สะสมมากเพ่ิมขึ้น อาจารย์มีความเอาใจใส่ต่อการ
เรียนการสอนมากข้ึน ชั่วโมง/คาบการสอน/ส่วนใหญ่ตรงตามเกณฑ์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์ให้อิสระ
แก่นักศึกษาในการแสวงหาหัวข้อในการท าวิทยาพิพนธ์เองตามความสนใจและความถนัด นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจ
เรียนดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีเจตคติต่อคนพิการและงานบริการคนพิการและทักษะการปรึกษา อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างดี นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาแล้ว จ านวนร้อยละ 57.9 ระบุว่า ท างานเกี่ยวกับคนพิการน า
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมาก ส าหรับด้านจุดอ่อน มิได้ระบุปชญาของหลักสูตรไว้ให้
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรของครอบครัว ชุมชน องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิน่ยังมีอยู่น้อย จ านวนผู้เข้าเรียนน้อย คุณภาพของข้อสอบในการคัดเลือกยังไม่ดี ผู้เรียนยังมีคุณสมบัติด้านพ้ืน
ฐานความรู้ที่แตกต่างกันและไม่ตรงกับสาขาที่เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีพ้ืนฐานความรู้ไม่ตรงสาขาที่สอน 
ส่วนใหญ่ต้องพัฒนาด้านองค์ความรู้หรือศึกษาต่อเพ่ือให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด ในขณะที่แผนการพัฒนา/
ส่งเสริมคณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาหรือการส่งเสริมการท าต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ชัดเจน ต าราและ
เอกสารอ่านประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีน้อยไม่เพียจงพอในการค้นคว้า เป็นต้น 

 รายงานการวิจัยของ สุนทร จันทะวงศ์. (2548) การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงคฺ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ปีการศึกษา 2549 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ช่วงชั้นที่  
3 และช่วงชั้นที่ 4 ที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ขึ้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ซึ่งเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีการศึกษษ 2549 ได้ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2550 พบ
ผลใน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3) มีความคิดเห็นต่อครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ ครูผู้สอนมีความสามารถในการน าเข้าสู่บทเรียน และแจ้งการวัดผลประเมินผลทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้เรียน
ทราบความก้าวหน้าของตนเองและน าผลไปพัฒนตนเอง ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนใช้ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 (ม. 4-6) มีความคิดเห็นต่อครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในภาพรวม คือ ครูผู้สอนฝึกให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที 
ซื่อสัตย์ ประหยัดและเสียสละในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการเสริมแรงผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น 

 และมีงานวิจัยของ กรอุษา ศรีสุวรรณ์. (2552) ที่ศึกษาการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างทั้งหมวด 314 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน อาจารย์ จ านวน 95 คน นิสิตแพทย์ขั้นปีที่ 6 จ านวน 78 คน บัณพิตแพทย์ 76 คน และ
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตแพทย์ จ านวน 60 คน พบว่า 1. ในด้านบริบท ผุ้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์
ทุกข้อของหลักสูตร ส่งเสริมผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย นอกจากนี้อาจารย์ นิสิตแพทย์ 
และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า 
โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิตรวม 263 หน่วยกิต สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และ
ผู้เชี่ยวขาญมีความคิดเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตรวมมากเกินความจ าเป็น เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้องกัตถุประสงค์
ทุกข้อ ยกเว้นวัตถุประสงค์ข้อ 2 นอกจากนี้ อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่าโครงสร้าง
ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อุปกรณ์ การเรียน
การสอน ต าราเรียน และสถานที่เรียน มีเหมาะสมในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ อาจารย์ นิสิตแพทย์ และ
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บัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่าการจัดกรเรียการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดับมาก 4. ด้านผลผลิต ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตแพทย์มีความคิดเห็นว่า คุณภาพบัณฑิต ด้านพฤตินิสัย 
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้านทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ด้านทักษะ
ทางคลินิก ด้านทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น และ
ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านความรู้
พ้ืนฐาน มีความเหมาะสมนาระดับปานกลาง และ 5. อาจารย์ นิสิตแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ มีความคิดเห็นว่า 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ ส่วนด้านผลผลิต ผู้บังคับบัญชา
บัณฑิตแพทย์มีความคิดเห็นว่า คุณภาพบัณฑิตด้านพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้าน
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ ด้านทักษะทางคลินิก ด้านทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมสูกว่าเกณฑ์ ยกเว้นด้านความรู้พื้นฐาน 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย 
  ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นหัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เลิอกวิชาหลักสถิติเป็นวิชาแกน อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติและ
นักศึกษาท่ีผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562) จ านวน 305 คน 
  ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  เป็นหัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เลิอกวิชาหลัก
สถิติเป็นวิชาแกนจ านวน 2 คน อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติ จ านวน 3 คน ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีจ านวน
น้อยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกคน ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปี
การศึกษา 2562) ได้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) และปรับให้เมาะสมได้จ านวน   
180 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562)     
แบ่งเป็นนักศกึษาที่ยังไม่จบการศึกษาจ านวน 250  คน  และจบการศึกษาแล้วจ านวน 55 คน รวมเป็นนักศึกษา
ทั้งสิ้นจ านวน 305  คน  และ จากการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane ) ได้จ านวน  173  
คน ปรับเป็น 180  คน  เพ่ือผลของการทดสอบที่มีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น และใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      
2

N
n
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    เมื่อ  n    แทนจ านวนสมาชิกในกลุ่มคตัวอย่าง 
          N     แทนจ านวนสสมาชิกในประชากร 
          e     แทนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ  0.05 

ผลปรากฎว่าจากประชากรจ านวน 305  คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 173 คน  จาก 
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1 (305)(0.05)



 

                                                             173.04  
               แต่เพ่ือความเชื่อถือได้ของการประเมินขอปรับเป็นจ านวน  180   คน   ดังตาราง 



15 
 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและตัวอย่างสุ่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง หมายเหตุ 
1. หัวหน้าสาขา 2 2 มีจ านวนน้อยจึงต้อง

สอบถามทั้งหมด 2.อาจารย์ที่ท าการสอน 3 3 
3.นักศึกษาท่ีผ่านการลงทะเบียน   

จ านวนที่ค านวณผ่านสูตร
ยามาเน่(Yamane)และ

ปรับแล้ว 

         -ยังไม่จบการศึกษา 250 148 
         -จบการศึกษาแล้ว 55  32 

รวม 305 180 
รวมทั้งสิ้น 310 185 

 
1. หัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เลิอกวิชาหลักสถิติเป็นวิชาแกนจ านวน  2  คน 

1.1 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 

      2.  อาจารย์ท าการสอนวิชาหลักสถิติ(02-311-113) จ านวน    3  ท่าน 
  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สยาม  ลางคุลเสน 
  2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาพิน  อติกานต์กุล 
                     2.3 อาจารย์ นฤดี   สมิทธ์ปรีชา 
 
     3.  นักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักสถิตื(ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2562 ) 
 
  ตาราง 2  นักศึกษาท่ีผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักสถิติ(ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2562 ) 

สำขำวิชำ 
      ยังไม่จบการศึกษา       จบการศึกษา 

ประชำกร ตัวอย่ำง ประชำกร ตัวอย่ำง 
1. วิทยากรคอมพิวเตอร์ 135 98 39 23 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 70 50 16 9 

รวม 205 148 55 32 
 
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 2.1  ศึกษาเอกสาร บทความ ต ารา รายงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรรายวิชา 
ซึ่งพบว่างานวิจัยของ พนิตา กาญจนะหุต. (2531) เรื่อง การประเมินหลักสูตรรายวิชาพฤติกรรมการภาษาไทย 1 
(ED 321) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นการประเมินหลักสูตรรายวิชาเฉพาะ ไม่ได้ประเมินทั้ง
สาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันจะเป็นการประเมินหลักสูตรทั้งสาขา แต่ด้วยเหตุวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เป็นรายวิชา
ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ แต่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สิ่งแวดล้อมเลือกเป็นวิชาแกน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการประเมินหลักสูตรของพนิดา กาญจนะหุต. (2531) เหมาะสมกับ
การประเมินหลักสูตรของตนตรงที่ว่า ประเมินหลักสูตรเฉพาะรายวิชา โดยน าความคิดเห็นของหัวหน้าสาขามา
ประกอบการประเมิน ฉะนั้นต่อไปนี้ผู้วิจัยขอประเมินหลักสูตรตามแนวของ พนิดา กาญจนะหุต. (2531) แต่
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและระดับการศึกษา โดยเฉพาะแบบสอบถามน ามาดัดแปลง
บางส่วนเพื่อความเหมาะสม 
 2.2 น าแบบสอบถามที่ดัดแปลงจาก พนิดา กาญจนะหุต. (2531) มาไปใช้กับอาจารย์และศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจริง จ านวน 50 คน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยเพ่ิมเติมและแก้ข้อความที่
คลุมเครือ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวอย่ำงแบบสอบถำม 
ตอนที่ 1 
ข้อ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
0 ด้ำนจุดมุ่งหมำย โครงสร้ำง และเนื้อหำกสำระของหลักสูตร 

การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาชัดเจน 
     

00 เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน      
 
 
0 

ด้ำนผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์กำรสอน ต ำรำและสถำนที่เรียน 
อาจารย์ผู้สอนมีวีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
- บรรยาย 

     

00 - สาธิต      
 
0 

ด้ำนกำรด ำเนนิกำรเรียนกำรสอน 
นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม 

     

00 นักศึกษากมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนใน
ระหว่างการเรียนการสอน 

     

 
0 

ด้ำนกำรประเมินผล 
อาจารย์ผู้สอนทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อนท าการสอน 

     

00 อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียน
แต่ละบท 

     

 
 
 
0 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนวิชำหลักสถิติ 
นักศึกษาคิดว่าทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้น
ไปในทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
- การวิเคราะห์ปัญหา 

     

00 - การสังเคราะห์ปัญหา (การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา)      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
1.  ด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
2. ด้านผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
3. ด้านการด าเนินการเรียนการสอน 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
4. ด้านการประเมินผล 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิต ิ
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ส าหรับชุดส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาหลักสถิติที่จบการศึกษาและมีงานท าแล้ว เป็นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาหลักสถิต ิ แต่ยังไม่จบการศึกษา คือตอนที่ 1 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามเป็นมาตร 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.294-0.742 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9576 
และตอนที่ 2 เป็นแบบค าถามปลายเปิด โดยถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านวิธีการสอน อุปกรณืการสอน ต าราและสถานที่เรียน 
ด้านการด าเนินการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล และด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยด้านที่ 5 
คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิตเิป็นค าถามที่ถามถึง ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 ตัวอย่างค าถามด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาหลักสถิตทิี่
จบการศึกษาและมีงานท าแล้ว 
ข้อ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนวิชำหลักสถิติ 

ท่านคิดว่าหัวข้อต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของ
ท่านเพียงใด 

     

0 - คุณลักษณะของผู้สอนวิชาหลักสถิติ      
00 - วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนวิชาหลักสถิต ิ      
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 แบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดในการสัมภาษณ์ในด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านวิธีการ
สอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน ด้านการด าเนินการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล และด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ จากหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 2 สาขา และผู้ที่เคยสอนวิชาหลักสถิติ จ านวน 2 
ท่านข้างต้น 
 
3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. หลังจากสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มเครื่องมือเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยติดต่อหัวหน้าสาขาวิชา
ทั้งสองท่าน และอาจารย์ผู้ที่เคยสอนวิชาหลักสถิตจิ านวน 2 ท่าน เพ่ือนัดเวลาสัมภาษณ์และมาสัมภาษณ์ในเวลา
ดังกล่าว ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นในส่วนของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานั้น ผู้วิจัยขออนุญาตอาจารย์
ผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบสอบถามท้ายชั่วโมง โดยผู้วิจัยให้ตัวแทนน าส่งที่ผู้วิจัยซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมเป็นอย่งดีเก็บไป 
100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคสมทบที่ผ่านการเรียนวิชานี้ และมีงานท าแล้วท าแบบสอบถาม
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจะตรวจสอบว่าหลักสูตรวิชานี้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนไหนต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมดูแลและเก็บข้อมูลเอง ซึ่งเก็บไป 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. ทุกครั้งที่ขอความร่วมมือผู้วิจัยได้อธิบายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่จะได้รับในการท าแบบสอบถาม 

3. ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนตามเกณ์์ที่ก าหนดไว้ 
4. ผู้วิจัยข้อมูลในส่วนที่สัมภาษณ์ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่เคยสอนวิชาหลักสถิติ มา

วิเคราะห์เพื่อสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ควรน าไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และในส่วนของนักศึกษาผู้วิจัยน าคะแนนที่
ได้จาการตรวจการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 
3.4 กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1.1 น ามาหาสถิติเชิงพรรณนา 
1.2 น าผลการวิเคราะห์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ) ของแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้

เกณ์์พิจารณา 5 ช่วง (พนิดา กาญจนะหุต. (2531) ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากค าถามปลายเปิด น าเสนอในรูปของความเรียง 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 3.1 ค่าร้อยละ 
 3.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ผู้วิจัยจะใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
SD  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลครั้งนี้ ต้องการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรรายวิชาหลัก
สถิติ (02-311-112) วิชาแกนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคลของอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาหลัก
สถิติ (02-311-112) ในรูปตารางและความเรียง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติ (02-
311-112) ในรูปตารางและความเรียง 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติ 
(02-311-112) ในรูปตารางและความเรียง 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรวิชา 
หลักสถิติ (02-311-112) ในรูปของความเรียง 

ตาราง 3 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้เคยสอนวิชาหลักสถิติ 
ข้อ ข้อความ จ านวน ร้อยละ 
1. ประสบการณ์ด้านการสอน   
 1.1 น้อยกว่า 1 ปี - - 
 1.2 1 - 3 ปี - - 
 1.3 4 – 6 ปี - - 
 1.4 7 – 10 ปี - - 
 1.5 มากกว่า 10 ปี 3 100 
2. เฉลี่ยชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์   
 2.1 น้อยกว่า 7 คาบ - - 
 2.2  7 – 12  คาบ 1 33 
 2.3 12 - 15 คาบ 2 67 
 2.4 มากกว่า 15 คาบ - - 
3. คุณวุฒิ - - 
 3.1 วุฒิปริญญาโทสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ 3 100 
 3.2 วุฒิปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ - - 
4. ผลงานวิจัย   
 4.1 ไม่มีเลย - - 
 4.2 1 - 2 เรื่อง - - 
 4.3 มากกว่า 2 เรื่อง 3 100 
5. บทความทางวิชาการ - - 
 5.1 ไม่มีเลย 1 33 
 5.2 1 - 2 บทความ 2 67 
 5.3 มากกว่า 2 บทความ - - 
6. รายวิชาที่ผ่านการสอน   
 6.1 1 - 2 รายวิชา - - 
 6.2 3 รายวิชา 3 100 
 6.3 มากกว่า 3 รายวิชา - - 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 10 ปี เฉลี่ยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 12 ถึง 15 ชั่วโมง มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ มีงานวิจัยมากกว่า 2 เรื่อง มีบทความทางวิชาการ 1 ถึง 2 
และเคยสอน 3 รายวิชา 
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ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เมื่อน ามาจ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 
1. ด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 

โดยเฉพาะการเขียนใช้ภาษาท่ีชัดเจน เนื้อหามีความต่อเนื่อง สามารถน าไปประยุกต์กับหน้าที่การงานเหมาะสมกับ
สังคมในปัจจุบัน 

2.  ด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ในระดับดี 
วิธีการสอนสวนใหญ่ใช้วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อุปกรณ์ในห้องเรียนยังไม่เหมาะสมกับกับบทเรียน 
ผู้เรียนไม่ค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่ประยุกต์กับสถานการณ์จริง 

3.  ด้านการด าเนินการเรียนการสอน มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างดีเป็นการสอน
ที่บรรยายอธิบายเนื้อหา มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการซักถามถึงที่มาของแต่ละหัวข้อและสรุป
ความรู้ที่ได้รับ 

4.  ด้านการประเมินผล มีความเห็ว่า อยูในเกณฑ์ระดับปานกลางมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ส่วน
ใหญ่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย มีบางหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 

5.  ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติมีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างดี 
ผู้สอนคิดว่าสิ่งที่นักศึกษาได้รับคือการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่จะต้องใช้สถิติช่วยแก้ปัญหา รู้จักการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ประยุกต์ความรู้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ  

(02-311-112) น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
ตารางท่ี 4 ภาพรวมของความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 3.92 0.64 มาก 
2. วิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 3.98 0.48 มาก 

3. การด าเนินการเรียนการสอน 3.96 0.61 มาก 

4. การประเมินผล 3.88 0.65 มาก 

5. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักสถิติ 4.01 0.49 มาก 

รวม 3.95 0.49 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ 

(02-311-112) เกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.95X   ) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักสถิติมาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.01X   ) รองลงมาคือด้านวิธีการสอน 
อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน( 3.98X   )  
 
 
 



23 
 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาที่ชัดเจน 4.00 0.72 มาก 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.06 0.67 มาก 

3. เนื้อหาที่เรียนเน้นด้านทฤษฎีมากกว่าปฎิบัติ 3.75 0.84 มาก 

4. เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในวิชาอ่ืนๆ 3.88 0.66 มาก 

5. เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 3.94 0.98 มาก 

6. เนื้อหาวิชาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3.91 0.82 มาก 

รวม 3.92 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ 
(02-311-112) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น ทั้งภาพรวมอยู่ในเกณฑร์ะดับมาก  
( 3.95X   ) และรายข้อก็อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน มาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.06X   ) รองลงมาคือการเขียน
จุดมุ่งหมายใช้ภาษาท่ีชัดเจน ( 4.00X   )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 - บรรยาย 4.16 0.63 มาก 

 - สาธิต 4.06 0.72 มาก 

 - ให้นักศึกษาค้นคว้าจากต ารา 3.81 0.82 มาก 

 - ให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติในสถานะการณ์จริง 4.09 0.69 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.19 0.64 มาก 

3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 3.94 0.80 มาก 

4. นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาที่เรียน ไปใช้ให้เกิด
ประโยขน์ได้ 

4.06 0.72 มาก 

5. อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -ต ารา 3.56 0.84 มาก 

 -เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต ารา 3.97 0.74 มาก 

 -คอมพิวเตอร์(Power Point , Package Program) 4.13 0.71 มาก 

6. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทาง
อินเตอร์เน็ทมากน้อยเพียงใด 

3.94 0.72 มาก 

7. การที่อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียน
มากขึ้น 

4.13 0.66 มาก 

8. ต าราที่ใช้ในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 3.81 0.69 มาก 

9. สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 3.81 0.72 มาก 

รวม 3.98 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-
311-112) เกี่ยวกับด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
( 3.98X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อก็อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์(Power Point 
, Package Program) และใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.13X  ) 
รองลงมาคือการใช้เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต าราของอาจารย์ผู้สอน( 3.97X  ) 
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านการด าเนินการเรียนการสอน  

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในระหว่างการเรียน

การสอน 
4.00 0.72 มาก 

2. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในระหว่างการเรียนการ
สอน 

3.97 0.90 มาก 

3. นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าตามความสนใจ 3.91 0.93 มาก 

4. นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม 3.94 0.80 มาก 

5. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 3.81 0.93 มาก 

6. ในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนใช้กิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆ 4.06 0.72 มาก 

 -สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง 4.00 0.84 มาก 

 -ให้นักศึกษาค้นค้วาด้วยการอ่านต าราประกอบ 3.94 0.76 มาก 

7. ในการด าเนินการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษามีความสามารถต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -การวิเคราะห์ปัญหา 3.97 0.82 มาก 

 -การสังเคราะห์ปัญหา(การน าไปประยุกต์ใช้) 3.97 0.78 มาก 

รวม 3.96 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-
311-112) เกี่ยวกับการด าเนินการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.96X  ) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนโดยใช้บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆบรรยายและอธิบาย
เนื้อหาต่างๆมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.06X  ) รองลงมาคือการสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่างอาจารย์ผู้สอน ( 4.00X  ) 
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 

ด้านการประเมินผล  
 

ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. อาจารย์ผู้สอนทดสอบความรู้นักศึกษาก่อนท าการสอน 3.97 0.86 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท 4.00 0.76 มาก 

3. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลทางภาคปฎิบัติ 4.13 0.75 มาก 

4. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผล โดยใช้วิธีการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -ข้อสอบปรนัย(แบบเลือกตอบ) 3.84 0.85 มาก 

 -ข้อสอบอัตนัย(แบบบรรยาย , แสดงวิธีท า) 4.00 0.80 มาก 

 -การสอบปากเปล่า 3.38 1.13 มาก 

 -การสอบแบบเปิดต ารา 3.88 0.83 มาก 

 -การท ารายงาน 3.75 0.98 มาก 

รวม 3.87 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-

311-112) เกี่ยวกับการประเมินผล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.87X  ) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลทางภาคปฎิบัติมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.13X  ) รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอนมีการ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเม่ือจบบทเรียนแต่ละบท โดยใช้ข้อสอบอัตนัย(แบบบรรยาย , แสดงวิธีท า ( 4.00X  ) 
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ  
 

ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. นักศึกษาคิดว่าทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้นไปทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
 -การวิเคราะห์ปัญหา 3.97 0.69 มาก 

 -การสังเคราะห์ปัญหา(การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 4.16 0.68 มาก 

2. หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนวิชาชีพในสาขามากน้อยเพียงใด 

3.91 0.82 มาก 

3. นักศึกษาคิดว่าหัวข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยขน์ต่อการการเรียนวิชาชีพในสาขามากเพียงใด 
 -การแก้ปัญหาสถานะการณ์ที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนวิชาหลักสถิติ 4.06 0.67 มาก 

 -คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ 4.03 0.59 มาก 

 -จิตวิทยาการสอนวิชาหลักสถิติ 3.97 0.74 มาก 

 -หลักสูตรวิชาหลักสถิติ 3.97 0.65 มาก 

 -จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมวิชาหลักสถิติ 3.97 0.65 มาก 

 -วิธีการสอนและเทคนิคการสอนวิชาหลักสถิติ 4.06 0.67 มาก 

 -สื่อการสอนวิชาหลักสถิติ 3.97 0.54 มาก 

รวม 4.01 0.49 มาก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-

311-112) เกี่ยวกับด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 4.01X  ) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้นการสังเคราะห์ปัญหา(การประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหา)มาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.16X  ) รองลงมาคือการแก้ปัญหาสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน
วิชาหลักสถิติและวิธีการสอนและเทคนิคการสอนวิชาหลักสถิติเป็นประโยขน์ต่อการการเรียนวิชาชีพในสาขา  
( 4.06X  ) 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
 

ตารางที่ 10 ภาพรวมของความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
 

ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 3.62 0.55 มาก 

2. วิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 3.66 0.53 มาก 

3. การด าเนินการเรียนการสอน 3.65 0.60 มาก 

4. การประเมินผล 3.49 0.66 ปานกลาง 

5. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักสถิติ 3.68 0.62 มาก 

รวม 3.63 0.54 มาก 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษา ที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ 
(02-311-112) เกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 3.63X   ) และเม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ยกเว้นด้านการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง( 3.49X  )  
โดยที่ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักสถิติเป็นอันดับหนึ่ง ( 3.68X   ) รองลงมาคือด้านวิธีการสอน อุปกรณ์
การสอน ต าราและสถานที่เรียน( 3.66X   )  
 

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาที่ชัดเจน 4.15 0.68 มาก 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 3.87 0.69 มาก 

3. เนื้อหาที่เรียนเน้นด้านทฤษฎีมากกว่าปฎิบัติ 3.15 1.00 ปานกลาง 

4. เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในวิชาอ่ืนๆ 3.27 0.98 ปานกลาง 

5. เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน 3.21 0.98 ปานกลาง 

6. เนื้อหาวิชาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 4.05 0.77 มาก 

รวม 3.62 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษา และผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ    
(02-311-112) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น ทั้งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก    
( 3.62X  ) ส่วนรายข้ออยู่ในเกณฑ์ระดับมากและปานกลางในสัดส่วนเท่าๆกัน โดยที่การเขียนจุดมุ่งหมายใช้
ภาษาท่ีชัดเจนมาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.15X  ) รองลงมาคือ เนื้อหาวิชาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
( 4.05X  )  
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 - บรรยาย 4.08  0.78 มาก 

 - สาธิต 4.07  0.75 มาก 

 - ให้นักศึกษาค้นคว้าจากต ารา 4.10  0.78 มาก 

 - ให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติในสถานะการณ์จริง 3.27  1.05 ปานกลาง 

2. อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.89  0.73 มาก 

3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 3.05  1.20 ปานกลาง 

4. นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาที่เรียน ไปใช้ให้เกิด
ประโยขน์ได้ 

2.92  1.22 ปานกลาง 

5. อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -ต ารา 4.17 0.73 มาก 
 -เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต ารา 3.27  1.01 ปานกลาง 

 -คอมพิวเตอร์(Power Point , Package Program) 4.24  0.70 มาก 
6. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทาง

อินเตอร์เน็ทมากน้อยเพียงใด 
3.62  0.80 มาก 

7. การที่อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียน
มากขึ้น 

3.32  0.95 ปานกลาง 

8. ต าราที่ใช้ในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 4.18  0.70 มาก 
9. สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 3.12  1.14 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ       
(02-311-112) เกี่ยวกับด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
( 3.66X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(Power Point , Package Program) ของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนึ่ง  
( 4.24X  ) รองลงมาคือต าราที่ใช้ในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตร( 4.18X  ) 
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านการด าเนินการเรียนการสอน  

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในระหว่างการเรียน

การสอน 
3.08 1.25 ปานกลาง 

2. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในระหว่างการเรียนการ
สอน 

3.12 1.15 ปานกลาง 

3. นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าตามความสนใจ 3.45 0.99 ปานกลาง 

4. นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม 4.16 0.76 มาก 
5. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 4.19 0.74 มาก 
6. ในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนใช้กิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆ 4.14 0.69 มาก 

 -สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง 4.22 0.60 มาก 

 -ให้นักศึกษาค้นค้วาด้วยการอ่านต าราประกอบ 2.84 1.38 ปานกลาง 
7. ในการด าเนินการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษามีความสามารถต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -การวิเคราะห์ปัญหา 3.89 0.80 มาก 

 -การสังเคราะห์ปัญหา(การน าไปประยุกต์ใช้) 3.41 1.09 มาก 

รวม 3.65 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-
311-112) เกี่ยวกับการด าเนินการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.65X  ) และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่การสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.22X  ) รองลงมาคือการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตน ( 4.19X  ) 
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ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านการประเมินผล  

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. อาจารย์ผู้สอนทดสอบความรู้นักศึกษาก่อนท าการสอน 3.32 0.97 ปานกลาง 

2. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท 2.89 1.37 ปานกลาง 

3. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลทางภาคปฎิบัติ 4.21 0.65 มาก 
4. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผล โดยใช้วิธีการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 -ข้อสอบปรนัย(แบบเลือกตอบ) 2.79 1.37 ปานกลาง 

 -ข้อสอบอัตนัย(แบบบรรยาย , แสดงวิธีท า) 4.13 0.74 มาก 
 -การสอบปากเปล่า 2.86 1.29 ปานกลาง 

 -การสอบแบบเปิดต ารา 3.58 0.75 มาก 
 -การท ารายงาน 4.11 0.68 มาก 

รวม 3.49 0.66 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 14 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ      

(02-311-112) เกี่ยวกับการประเมินผล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง( 3.49X  ) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อความอยู่ในเกณฑ์ระดับมากและปานกลางในสัดส่วนเท่าๆกัน โดยที่การประเมินผลทางภาคปฎิบัติของ
อาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.21X  ) รองลงมาคือการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนด้วยข้อสอบอัตนัย
(แบบบรรยาย, แสดงวิธีท า) ( 4.13X  ) 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ  

 
ด้าน ข้อความ X  SD  ระดับ 
1. นักศึกษาคิดว่าทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้นไปทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
 -การวิเคราะห์ปัญหา 4.14 0.71 มาก 

 -การสังเคราะห์ปัญหา(การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 3.51 0.91 มาก 

2. หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้มากน้อยเพียงใด 

3.66 0.75 มาก 

3. นักศึกษาคิดว่าหัวข้อต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด 
 -การแก้ปัญหาสถานะการณืที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนวิชาหลักสถิติ 3.31 1.03 ปานกลาง 

 -คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ 3.92 0.81 มาก 

 -จิตวิทยาการสอนวิชาหลักสถิติ 3.51 0.91 มาก 

 -หลักสูตรวิชาหลักสถิติ 3.29 1.04 ปานกลาง 

 -จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมวิชาหลักสถิติ 3.36 1.03 ปานกลาง 

 -วิธีการสอนและเทคนิคการสอนวิชาหลักสถิติ 4.02 0.75 มาก 

 -สื่อการสอนวิชาหลักสถิติ 4.05 0.80 มาก 

รวม 3.68 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ      

(02-311-112) เกี่ยวกับด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.68X  ) 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่ทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้น
การวิเคราะห์ปัญหามาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.14X  ) รองลงมาคือสื่อการสอนวิชาหลักสถิติมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ( 4.05X  ) 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็น เพ่ือประเมินหลักสูตร รายวิชาหลักสถิติ (02-311-
112) ระดับปริญญาตรี 
 
ความมุ่งหมายของการค้นคว้า 

ในการศีกษาและวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) มีความมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินสภาพการใช้หลักสูตรและสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรในด้าน 

1.  จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
2.  ผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราและสถานที่เรียน 
3.  กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร 
4.  การประเมินผล 
5.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาที่ส าเร็จหลักสูตร 

 
วิธีด าเนินการค้นคว้า 

ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นหัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เลิอกวิชาหลักสถิติเป็นวิชาแกน อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติและ
นักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว (ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562) จ านวน 305 คน 

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  เป็นหัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เลิอกวิชาหลักสถิติเป็น
วิชาแกนจ านวน 2 คน อาจารย์ที่เคยท าการสอนวิชาหลักสถิติ จ านวน 3 คน ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีจ านวนน้อย
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกคน ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว(ปีการศึกษา 2559 ถึง ปี
การศึกษา 2562) ได้หาขนาดของกล่ถมตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่  (Yamane) และปรับให้เมาะสมได้จ านวน   
180 คน โดยนัดศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาแล้ว(ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2562)     
แบ่งเป็นนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาจ านวน 250  คน  และจบการศึกษาแล้วจ านวน 55 คน รวมเป็นนักศึกษา
ทั้งสิ้นจ านวน 305  คน  และ จากการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวน  173  คน 
ปรับเป็น 180  คน  เพ่ือผลของการทดสอบที่มีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น และใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 1 ชุดคือ 
1.  ชุดส าหรับสัมภาษณ์อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและสอนวิชาหลักสถิติ เป็นการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเอง

ประเด็นเนื้อหามีลักษณะคล้ายของนักศึกษาแต่เน้นมุมมองของผู้สอนเป็นหลัก ผู้วิจัยบันทึกผล 
2.  ชุดส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 2 ตอน 

คือตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 29 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
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3.  ชุดส าหรับนักศึกษาท่ีผ่านการศึกษาวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้วเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 29 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้ง 3 ชุดที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษาที่ผ่าการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบ
การศึกษา และนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ข้อมูลส่วนนี้น ามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต(X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD ) ส่วนที่สองเป็นแบบค าถามปลายเปิด น าเสนอในรูปความเรียง 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากงานวิจัยได้ผลดังนี้ 
1.  สถานะภาพส่วนตัวของอาจารย์ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี เฉลี่ยชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 12 ถึง 15 ชั่วโมง มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ มีงานวิจัยมากกว่า 2 
เรื่อง มีบทความทางวิชาการ 1 ถึง 2 และเคยสอน 3 รายวิชา 

2.  ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาหลักสถิติ (02-311-112) 
สรุปได้ดังนี้ 

(1)  ด้านจุดมุ่งหมายโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
(1.1)  ส าหรับอาจารย์ มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะการเขียนใช้

ภาษาท่ีชัดเจน เนื้อหามีความต่อเนื่อง สามารถน าไปประยุกต์กับหน้าที่การงานเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน 
(1.2)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา (จากตารางที่ 5)

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น ทั้งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.95X   ) และรายข้อก็อยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน มาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.06X  ) รองลงมาคือการเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาท่ีชัดเจน            
( 4.00X  )  

(1.3)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว (จากตารางที่ 
11) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น ทั้งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก   ( 3.62X   ) ส่วนรายข้ออยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากและปานกลางในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยที่การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาที่ชัดเจนมาเป็นอันดับหนึ่ง   
( 4.15X   ) รองลงมาคือเนื้อหาวิชาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์( 4.05X   )  

จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่มสรุปได้ว่า รายหลักสถิติมีการเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาที่ชัดเจน 
และมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

 
(2)  ด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 
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(2.1)  ส าหรับอาจารย์ มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ในระดับดี วิธีการสอนสวนใหญ่ใช้วิธีการ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อุปกรณ์ในห้องเรียนยังไม่เหมาะสมกับกับบทเรียน ผู้เรียนไม่ค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่
ประยุกต์กับสถานการณ์จริง 

(2.2)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา (จากตารางที่ 6)
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับด้านวิธีการ
สอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 3.98X  ) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อก็อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยข้อที่กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์(Power Point , Package Program) และใช้
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.13X  ) รองลงมาคือการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนนอกเหนือจากต าราของอาจารย์ผู้สอน( 3.97X  ) 

(2.3)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว (จากตารางที่ 
12) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับด้านวิธีการ
สอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 3.66X  ) และเม่ือพิจารณาราย
ข้อส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์(Power 
Point , Package Program) ของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับหนึ่ง ( 4.24X  ) รองลงมาคือต าราที่ใช้ในรายวิชา
มีความเหมาะสมกับหลักสูตร ( 4.18X  ) 

จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่มสรุปได้ว่าวิธีการสอนสวนใหญ่ใช้วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ และมีการใช้คอมพิวเตอร์(Power Point , Package Program) ประกอบการสอน 

 
(3)  ด้านการด าเนินการเรียนการสอน 

(3.1)  ส าหรับอาจารย์ มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างดีเป็นการสอนที่
บรรยายอธิบายเนื้อหา มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการซักถามถึงท่ีมาของแต่ละหัวข้อและสรุปความรู้
ที่ได้รับ 

(3.2)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา (จากตารางที่ 7)
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษา และผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับการ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.96X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าการ
ด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนโดยใช้บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.06X  ) 
รองลงมาคือการสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่างอาจารย์ผู้สอน ( 4.00X  ) 

(3.3)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว (จากตารางที่ 
13)ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับการ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 3.65X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่การสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง ในกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมาเป็น
อันดับหนี่ง ( 4.22X  ) รองลงมาคือการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ( 4.19X  ) 

จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ว่า รายวิชาหลักสถิติมีการด าเนินการสอนโดยเน้นวิธี
บรรยายอธิบายเนื้อหา และการสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
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(4)  ด้านการประเมินผล 
(4.1)  ส าหรับอาจารย์ มีความเห็ว่า อยูในเกณฑ์ระดับปานกลางมีการประเมินผลอย่าง

สม่ าเสมอ ส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย มีบางหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน 
(4.2)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา (จากตารางที่ 8)

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับการ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก( 3.87X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอาจารย์ผู้สอนมีการ
ประเมินผลทางภาคปฎิบัติมาเป็นอันดับหนี่ง ( 4.13X  ) รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท โดยใช้ข้อสอบอัตนัย(แบบบรรยาย, แสดงวิธีท า) ( 4.00X  ) 

(4.3)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว (จากตารางที่ 
14) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับการ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( 3.49X  ) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อความอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากและปานกลางในสัดส่วนเท่าๆกัน โดยที่การประเมินผลทางภาคปฎิบัติของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอันดับ 
หนี่ง ( 4.21X  ) รองลงมาคือการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนด้วยข้อสอบอัตนัย(แบบบรรยาย , แสดงวิธีท า) 
 ( 4.13X  ) 

จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ว่าในรายวิชาหลักสถิติใช้วิธีประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อ
จบบทเรียนแต่ละบท โดยใช้ข้อสอบอัตนัย (แบบบรรยาย, แสดงวิธีท า) นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลทาง
ภาคปฏิบัติด้วย 

 
(5)  ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ 

(5.1)  ส าหรับอาจารย์ มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางค่อนข้างดี ผู้สอนคิดว่า 
ประยุกต์ความรู้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี 

(5.2)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติแต่ยังไม่จบการศึกษา (จากตารางที่ 9)
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 4.01X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า
ทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้นการสังเคราะห์ปัญหา(การประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา)มาเป็น
อันดับหนี่ง ( 4.16X  ) รองลงมาคือการแก้ปัญหาสถานะการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนวิชาหลักสถิติและ
วิธีการสอนและเทคนิคการสอนวิชาหลักสถิติเป็นประโยขน์ต่อการการเรียนวิชาชีพในสาขา ( 4.06X  ) 

(5.3)  ส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติและจบการศึกษาแล้ว (จากตารางที่ 
15) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จบการศึกษาและผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( 3.68X  ) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยที่ทักษะทีได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควรเน้นการวิเคราะห์ปัญหามาเป็น
อันดับหนี่ง ( 4.14X  ) รองลงมาคือสื่อการสอนวิชาหลักสถิติมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ( 4.05X  ) 
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จากความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาหลักสถิติคือ ทักษะที่ได้
จากการเรียนการสอนวิชานี้เน้นการสังเคราะห์ปัญหา(การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) และประยุกต์ความรู้กับ
งานวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินผลรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) เป็นการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้
ได้รับผลกระทบของการด าเนินหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสอดคล้อง
กันว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จุดมุ่งหมายของหลักสูตรใช้ภาษาท่ีชัดเจน และมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532: 212) ที่กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีต้อง
เน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามงามหลายด้าน ส่งเสริมให้คิดเป็น มีความ
สนใจ มีความกระตือรือร้น มีอาชีพตามความถนัด ควรช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยขน์จากการศึกษาให้มากท่ีสุดทั้ง
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ สิริสรรหิรัญ (2549: 78) เรื่อง
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมและ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การสร้างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผย
พัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
สากล โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าความรู้ และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานได้ และงานวิจัยของ ณัฐินี นวลสกุล (2548: 94) เรื่องการ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2535 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2.  ด้านวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  วิธีการสอนสวนใหญ่ใช้วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และมีการใช้
คอมพิวเตอร์หรือสื่อการสอนที่ทันสมัย ประกอบการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา เวสารัชช ์ (2545: 
13) เรื่องหลักการจัดการศึกษา พบว่า ผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องได้รับการศึกษอมรม
ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีถ่ายทอด เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยขน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กาญจนา คุณารักษณ์ (2543) เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนา พบว่าการใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ มีความรู้ สมรถภาพ ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติตาม
จดุประสงค์ของหลักสูตร 

3.  ด้านการด าเนินการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก การด าเนินการสอนโดยเน้นวิธีบรรยายอธิบายเนื้อหา และการสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัลรัตน์ พลเจริญ (2536: 95) เรื่องทัศนะของนิสิตที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดสื่อและอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและจ านวนผู้เรียน  

4.  ด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
ในรายวิชานี้มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท โดยใช้ข้อสอบอัตนัย (แบบบรรยาย, แสดง
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วิธีท า) นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลทางภาคปฎิบัติด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุทุมพร จามรมาน(2541: 
13) ที่กล่าวว่า การวัดผลของอาจารย์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอนและหาเทคนิคการวัดผลเป็นการให้
ข้อมูลกลับสู่ตัวนักศึกษา และอาจารย์ ว่าบกพร่องในด้านใด เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ศิริวรางค์ ปทุมมาศ (2543: 
75) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานสอนของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของอาจารย์และ
นักศึกษา พบว่า ควรก าหนดเกณฑ์ให้อาจารย์และนักศึกษามีการประเมินตนเอง และอาจารย์ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ควรมีการวัดพฤติกรรมการเรียนอย่างสม่ าเสมอและแจ้งผลเป็นระยะๆ 
ควรแจ้งเกณฑ์การวัดแต่ละวิชา ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างแบบทดสอบและการวัดผลอย่าง
สม่ าเสมอ และไพศาล หวังพานิช(2543: 54-55) กล่าวว่าผู้สอนควรด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
มีคุณภาพเป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและน าผลการประเมินไปไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการ
สอน 

5.  ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก ทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้เน้นการสังเคราะห์ปัญหา (การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 
และประยุกต์ความรู้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับค าปรารภของ วิชัย วงศ์ใหญ่(2535) กล่าวว่าความรู้
หรือหลักการยังเป็นสิ่งจ าเป็น แต่การฝึกปฏิบัติก็เป็นสิ่งส าคัญด้วยเพราะสังคมต้องการฝึกคนให้คิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1.  ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักสถิติว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีการใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติที่น าไปใช้กับวิชาชีพที่ต่างกัน 
ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา หรือสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับวิชาชีพของแต่ละสาขา 

2.  ควรมีการประเมินรายวิชาหลักสถิติอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

 3.   ควรมีการประเมินตามสภาพความเป็นจริง ด้านทักษะและความรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
รายวิชาหลักสถิติเพราะจะท าให้เห็นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนมากข้ึน 
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แบบสอบถาม 
เรื่องการประเมินกหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ(02-311-112) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า เพ่ือด าเนินโครงการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2563 เรื่อง การประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ02-311-112)  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
      ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
           ตอนที่ 2 ผู้สอน  ผู้เรียน  อุปกรณ์การสอน  ต าราและสถานที่เรียน 
           ตอนที่ 3 การด าเนินการเรียนการสอน 
           ตอนที่ 4 การประเมินผล 
           ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาหลักสถิติ(02-311-112) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิด 

3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความจริง เนื่องจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการศึกษา 
วิชาหลักสถิต (02-311-112) มาแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา 

ค าอธิบาย โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างท้ายข้อความตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
1 การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาชัดเจน      
2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน      
3 เนื้อหาที่เรียนเน้นทางด้านทฤษฏีมากกว่าปกติ      
4 เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้      
5 เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน      
6 เนื้อหาวิชาสิ่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์      

ตอนที่ 2 อาจารย ์นักศึกษา อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน      
7 อาจารย์มีวิธีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด      
 - บรรยาย      
 - สาธิต      
 - ให้นักศึกษาค้นคว้า จากต ารา      
 - ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง      

8 อาจารย์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน      
9 นักศึกษามีทัศนติที่ดีต่อวิชาที่เรียน      
10 นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ได้ 
     

11 อาจารย์ใช้อุปกรณ์การสอน่อไป มากน้อยเพียงใด      
 - ต ารา      
 - เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต ารา      
 - คอมพิวเตอร์ (Power Point, Package Program)      

12 อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว่าเพิ่มเติมจาก
ทางอินเตอร์เน็ทมากน้อยเพียงใด 

     

13 การที่อาจารย์ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษา
เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 

     

14 ต าราที่ใช้ในรายวิชานี้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด      
15 สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 3 การด าเนินการเรียนการสอน      
16 นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในระหว่าง

การเรียนการสอน 
     

17 นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือสในระหว่างการ
เรียนการสอน 

     

18 นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ      
19 นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม      
20 นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน      
21 ในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ใช้กิจกรรมต่อไปนี้มากน้อย

เพียงใด 
     

 - บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆ      
 - สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง      
 - ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านต าราประกอบ      

22 นักศึกษาคิดว่ากลวิธีการสอนของอาจารย์ ท าให้นักศึกษามี
ความสามารถเรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

     

 - การวิเคราะห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การน าไปประยุกต์ใช้)      

ตอนที่ 4 การประเมินผล      
23 อาจารย์มีการทดสอบความารู้ก่อนขึ้นบทเรียนหน่วยใหม่ทุกครั้ง      
24 อาจารย์มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท      
25 อาจารย์มีการประเมินผลทางด้านภาคปฏิบัติ      
26 อาจารย์มีการประเมินผล โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด      
 - ข้อสอบปรนัย (แบบเลือกตอบ)      
 - ข้อสอบอัตนัย (แบบบรรยาย, แสดงวิธีท า)      
 - การสอบปากเปล่า      
 - การสอบแบบเปิดต ารา      
 - การท าราบงาน       

ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาหลักสถิติ      
27 นักศึกษาคิดว่าทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควนเน้นไป

ในทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
     

 - การวิเคราห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

28 นักศึกษาคิดว่าสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียน
วิชานี้ไปแล้ว น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกาประกอบอาชีพได้ มาก
น้อยเพียงใด 

     

29 นักศึกษาคิดว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่เรียนใปใช้ในวิชาอ่ืนต่อไปได้มาน้อยเพียงใด 

     

30 นักศึกษาคิดว่าหัวข้อต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและประกอบชีพของนักศึกษาในอานาคตเพียงใด 
 - การแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้นในการเรียนการสอนวิชา

หลักสถิติ 
     

 - คุณลักษณะของอาจารย์วิชาการหลักสถิติ      
 - จิตวิทยาการสอนวิชาหลักสถิติ      
 - หลักสูตรวิชาการหลักสถิติ      
 - จุดม่งหมายเชิงพฤติกรรมวิชาการหลักสถิติ      
 - วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิชาการหลักสถิติ      
 - สื่อการสอนวิชาการหลักสถิติ       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ด้าน จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. ด้านอาจารย์ นักศึกษา อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................. ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. ด้สนการด าเนินการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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4. ด้านการประเมินผล 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการหลักสถิติ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาที่ผ่านการศึกษารายวิชาหลักสถิต(ิ02-311-112)มาแล้ว 
และจบการศึกษาแล้ว 

ค าอธิบาย โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างท้ายข้อความตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
1 การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาชัดเจน      
2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน      
3 เนื้อหาที่เรียนเน้นทางด้านทฤษฏีมากกว่าปกติ      
4 เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้      
5 เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน      
6 เนื้อหาวิชาสิ่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์      

ตอนที่ 2 อาจารย ์นักศึกษา อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน      
7 อาจารย์มีวิธีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด      
 - บรรยาย      
 - สาธิต      
 - ให้นักศึกษาค้นคว้า จากต ารา      
 - ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง      

8 อาจารย์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน      
9 นักศึกษามีทัศนติที่ดีต่อวิชาที่เรียน      
10 นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ได้ 
     

11 นักศึกษาใช้อุปกรณ์การสอน่อไป มากน้อยเพียงใด      
 - ต ารา      
 - เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต ารา      
 - คอมพิวเตอร์ (Power Point, Package Program)      

12 อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกาค้นคว่าเพ่ิมเติมจากทาง
อินเตอร์เน็ทมากน้อยเพียงใด 

     

13 การที่อาจารย์ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยท าให้นักศึกษา
เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 

     

14 ต าราที่ใช้ในรายวิชานี้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด      
15 สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 3 การด าเนินการเรียนการสอน      
16 นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในระหว่าง

การเรียนการสอน 
     

17 นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือสในระหว่างการ
เรียนการสอน 

     

18 นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ      
19 นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม      
20 นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน      
21 ในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์ใช้กิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 - บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆ      
 - สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง      
 - ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านต าราประกอบ      

22 การด าเนินการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษามีความสามารถเรื่อง
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

     

 - การวิเคราะห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การน าไปประยุกต์ใช้)      

ตอนที่ 4 การประเมินผล      
23 อาจารย์มีการทดสอบความารู้ก่อนขึ้นบทเรียนหน่วยใหม่ทุกครั้ง      
24 อาจารย์มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท      
25 อาจารย์มีการประเมินผลทางด้านภาคปฏิบัติ      
26 อาจารย์มีการประเมินผล โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด      
 - ข้อสอบปรนัย (แบบเลือกตอบ)      
 - ข้อสอบอัตนัย (แบบบรรยายม แสดงวิธีท า)      
 - การสอบปากเปล่า      
 - การสอบแบบเปิดต ารา      
 - การท ารายงาน       

ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาหลักสถิติ      
27 นักศึกษาคิดว่าทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควนเน้นไป

ในทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
     

 - การวิเคราะห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

28 หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถน าความรู้ ที่ได้รับจาก
การเรียนวิชานี้ไปแล้ว น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบ 
อาชีพได้ มากน้อยเพียงใด 

     

29 นักศึกษาคิดว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่เรียนใปใช้ในวิชาชีพอ่ืนต่อไปได้มาน้อยเพียงใด 

     

30 นักศึกษาคิดว่าหัวข้อต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและ
ประกอบชีพของนักศึกษาเพียงใด 

     

 - การแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นในการเรียนการ 
สอนวิชาหลักสถิติ 

     

 - คุณลักษณะของอาจารย์วิชาการหลักสถิติ      
 - จิตวิทยาการสอนวิชาหลักสถิติ      
 - หลักสูตรวิชาการหลักสถิติ      
 - จุดม่งหมายเชิงพฤติกรรมวิชาการหลักสถิติ      
 - วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิชาการหลักสถิติ      
 - สื่อการสอนวิชาการหลักสถิติ       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ด้าน จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. ด้านอาจารย์ นักศึกษา อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................. ...................................................................................................................  
3. ด้สนการด าเนินการเรียนการสอน 
............................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ...................................................................................................  
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4. ด้านการประเมินผล 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ........................................................................ 
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการหลักสถิติ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ...................................................................... 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอนวิชาหลักสถิต(02-311-112)มาแล้ว 
ค าอธิบาย โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างท้ายข้อความตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
1 การเขียนจุดมุ่งหมายใช้ภาษาชัดเจน      
2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน      
3 เนื้อหาที่เรียนเน้นทางด้านทฤษฏีมากกว่าปกติ      
4 เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้      
5 เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน      
6 เนื้อหาวิชาสิ่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์      

ตอนที่ 2 ผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน      
7 ผู้สอนมีวิธีสอนต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด      
 - บรรยาย      
 - สาธิต      
 - ให้ผู้เรียนค้นคว้า จากต ารา      
 - ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง      

8 ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน      
9 ผู้เรียนมีทัศนติท่ีดีต่อวิชาที่เรียน      
10 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ได้ 
     

11 ผู้สอนใช้อุปกรณ์การสอน่อไป มากน้อยเพียงใด      
 - ต ารา      
 - เอกสารประกอบการสอนนอกเหนือจากต ารา      
 - คอมพิวเตอร์ (Power Point, Package Program)      

12 ผู้สอนได้มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว่าเพิ่มเติมจากทาง
อินเตอร์เน็ทมากน้อยเพียงใด 

     

13 การที่ผู้สอนใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยท าให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 

     

14 ต าราที่ใช้ในรายวิชานี้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อย
เพียงใด 

     

15 สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ตอนที่ 3 การด าเนินการเรียนการสอน      
16 ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในระหว่างการ

เรียนการสอน 
     

17 ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อสในระหว่างการ
เรียนการสอน 

     

18 นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ      
19 ผู้เรียนมีโอกาสท างานเป็นกลุ่ม      
20 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน      
21 ในการด าเนินการเรียนการสอน ผู้สอนใช้กิจกรรมต่อไปนี้มากน้อย

เพียงใด 
     

 - บรรยายและอธิบายเนื้อหาต่างๆ      
 - สาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่าง      
 - ให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยการอ่านต าราประกอบ      

22 ผู้สอนคิดว่ากลวิธีการสอนของท่าน ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถ
เรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

     

 - การวิเคราะห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การน าไปประยุกต์ใช้)      

ตอนที่ 4 การประเมินผล      
23 ผู้สอนทดสอบความารู้ก่อนขึ้นบทเรียนหน่วยใหม่ทุกครั้ง      
24 ผู้สอนมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเมื่อจบบทเรียนแต่ละบท      
25 ผู้สอนมีการประเมินผลทางด้านภาคปฏิบัติ      
26 ผู้สอนมีการประเมินผล โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด      
 - ข้อสอบปรนัย (แบบเลือกตอบ)      
 - ข้อสอบอัตนัย (แบบบรรยาย, แสดงวิธีท า)      
 - การสอบปากเปล่า      
 - การสอบแบบเปิดต ารา      
 - การท าราบงาน       

ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาหลักสถิติ      
27 ผู้สอนคิดว่าทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ควนเน้นไป

ในทางใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
     

 - การวิเคราห์ปัญหา      
 - การสังเคราะห์ปัญหา (การประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา) 
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ข้อ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

28 ผู้สอนคิดว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการ
เรียนวิชานี้ไปแล้ว น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกาประกอบอาชีพได้ 
มากน้อยเพียงใด 

     

29 ผู้สอนคิดว่าหลักจากเรียนวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่
เรียนใปใช้ในข้อต่อไปได้มาน้อยเพียงใด 

     

30 ผู้สอนคิดว่าหัวข้อต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและ
ประกอบชีพของผู้เรียนเพียงใด 

     

 - การแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้นในการเรียนการสอนวิชา
หลักสถิติ 

     

 - คุณลักษณะของผู้สอนวิชาการหลักสถิติ      
 - จิตวิทยาการสอนวิชาหลักสถิติ      
 - หลักสูตรวิชาการหลักสถิติ      
 - จุดม่งหมายเชิงพฤติกรรมวิชาการหลักสถิติ      
 - วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิชาการหลักสถิติ      
 - สื่อการสอนวิชาการหลักสถิติ       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ด้าน จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. ด้านผู้สอน ผู้เรียน อุปกรณ์การสอน ต าราและสถานที่เรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. ด้สนการด าเนินการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..................................................................................................  
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4. ด้านการประเมินผล 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ....................................................................... 
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการหลักสถิติ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ..................................................................... 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ 



 

 

 

 

 

 

Output 
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บณัฑิต 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ-นามสกุล 
(ภาษไทย)        นายภาคิณ    อังศุณิศ 
(ภาษาอังกฤษ)   Mr. Phakin  Angsunit 

2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
 3-1021-01518-63-9 

3.  ต าแหน่งปัจจุบัน     
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสารและ e-mail 

 1381  ถนนประชาราษฎณ์สาย1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานาคร 10800 
                    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 095-7614-695 e-mail:pakin.a@rmutp.ac.th  
                    และ kanit.a2919@gmail.com 

5.  ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
  สาขาคณิตศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2526 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) 

    สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

6.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ ( แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) - 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

7.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
7.1.1.  เชอร์มัลติพลายเออร์นอร์มของเมทริกซ์ (On The Schur Multiplier Norm of  

Matrices) สารนิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (2545)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  7.1.2. ปัจจัยบางประการ ด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ 1 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมลพคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
(2548) 

mailto:kanit.a2919@gmail.com
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7.1.3. ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนเองของอาจารย์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(2553)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

7.1.4  การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเชื่องโยง เรื่องการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2553) 

7.1.5. การประเมินหลักสูตรรายวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ (05-110-211 หรือ 
 02-311-113) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) 

7.1.6. แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น ส าหรับทดสอบทรังเคชันพารามิเตอร์
(Likelihood Ratio Test for Truncation of The Left Truncated Exponential Distribution) ของการ
แจกแจงแบบแบบเอกซ์โปเนนเชียลทรังเคทด้านซ้าย(2555) 

 7.2 งานวิจัยท่ีก าลังท า 
7.2.1 การประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(2563) 
 
ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชื่อ-นามสกุล 
(ภาษไทย)        นายสยาม    ลางคุลเสน 
(ภาษาอังกฤษ)   Mr. Siam    Langkunsen 

2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3-1017-01221-60-1 

3.  ต าแหน่งปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสารและ e-mail 
24/5 ถนนสุทธิสาร ซอยอินทามระ 51 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์:02-277-8143 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-6729-671 
e-mail: siam.1922@hotmail.com 

5.  ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
  สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2538 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

6.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ ( แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) –      
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหริหารงานวิจัย 
7.1 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 

 7.1.1   การประเมินหลักสูตรรายวิชาการวิเคาะห์ธุรกิจเชิงสถิติ (05-110-211 หรือ  
02-311-113)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(2554) 

 7.1.2 แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น ส าหรับทดสอบทรังเคชันพารามิเตอร์ 
(Likelihood Ratio Test for Truncation of The Left Truncated Exponential Distribution) ของการ
แจกแจงแบบแบบเอกซ์โปเนนเชียลทรังเคทด้านซ้าย(2555) 
              7.2 งานวิจัยท่ีก าลังท า 

7.2.1 การประเมินหลักสูตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(2563)         
 


