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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหา
บัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ซึ่งประเมินใน
ด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริบท (Context) 2. ด้านปัจจัยป้อน (Input) 3. ด้าน
กระบวนการ (Process) และ 4. ด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
มีจำานวน 886 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจำานวน 275 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้นได้แก่ อาจารย์ผู้สอน,นิสิต,มหาบัณฑิต และผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 4 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ผลการประเมินด้านบริบท โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.26) เมื่อ
พจิารณาตามสถานภาพ พบวา่ อาจารยผ์ูส้อน มคีวามเหน็โดยรวมวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมากที่สุด ( =4.58) นิสิต ( =4.03) และมหาบัณฑิต ( =4.18) มีความเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( =3.84) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =3.69) นิสิต 
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( =3.88) และมหาบัณฑิต ( =3.96) มีความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
( =4.05) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =4.27) นิสิต ( =3.86) 
และมหาบัณฑิต ( =4.03) มีความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4. ผล
การประเมินด้านผลผลิต โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.47) เมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =4.45) มหาบัณฑิต ( =4.26) มีความ
เห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิต ( =4.71) 
มีความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ: การประเมินหลักสูตร, รูปแบบการประเมิน CIPP Model

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the curriculum of the master  
degree program in Educational Administration (Revised 2011), Faculty of  
Education, Mahasarakham University, using the CIPP Model and evaluating in 
four dimensions: context, input, process, and product. The population in this 
research was 886 people and the sample was 275 people. The independent 
variables were lecturers, bachelor’s degree students, master’s degree students, 
and superiors whose subordinates with master’s degree students. The instruments 
were four questionnaires.

The results were as follows:

1. The evaluation of the curriculum in context, there was a high level of 
appropriateness ( =4.26). When considering each of the following variables, the 
research found that the opinions of lecturers ( =4.58) was highest agreement 
level while the opinions of bachelor’s degree students ( =4.03) and master’s 
degree students ( =4.18) were just high agreement level. 2. The evaluation of 
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the curriculum in input, there was a high level of appropriateness ( =3.84). When 
considering each of the following variables, the research found that the opinions 
among lecturers ( =3.69), bachelor’s degree students ( =3.88), and master’s 
degree students ( =3.96) were at a high agreement level. 3. The evaluation of 
the curriculum in process, there was a high level of appropriateness ( =4.05). 
When considering each of the following variables, the research found that the  
opinions among lecturers ( =4.27), bachelor’s degree students ( =3.86),  
and master’s degree students ( =4.03) were at a high agreement level. 4.  
The evaluation of the curriculum in product, there was a high level of  
appropriateness ( =4.47). When considering each of the following variables,  
the research found that the opinions of lecturers ( =4.45) and master’s degree  
students ( =4.26) were high agreement level while superiors whose  
subordinates with master’s degree students ( =4.71) was highest agreement  
level.

In conclusions, the curriculum of the master degree program in Educational 
Administration (Revised 2011), Faculty of Education, Mahasarakham University, 
there were high agreement levels in context, input, and process while product 
was the highest agreement level.

Keywords: An Evaluation, CIPP Model

บทนำา

การศกึษาเปน็สว่นหนึง่ของการพัฒนา
บคุคลใหม้คีณุภาพ เพือ่ใหบ้คุคลทีไ่ดร้บัการ
ศึกษาแล้วชว่ยกนัพฒันาชาติบา้นเมืองต่อไป 
ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงกำาหนดไว้ว่า การ
ศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหารรัฐ คือ 
รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงต้องการจัดการศึกษา
อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้การศึกษา

เพือ่พฒันาบคุคลไปสู่การพฒันาบา้นเมืองควร
จะตอ้งแนใ่จกอ่นวา่ การศกึษานัน้มคีณุภาพ
จรงิเพราะถา้การศกึษาไมด่ ีการพฒันายอ่มไม่
ไดผ้ลตามตอ้งการ (ภญิโญ สาธร. 2542: 3) 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เปน็สถาบนัการศกึษาชัน้สงูทีม่พีนัธกจิหลกั 
คือ งานสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ งานวิจัย 
งานบริการวิชาการแก่สังคม และถ่ายทอด
ศลิปวัฒนธรรม เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้
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มคีวามสมดุลท้ังดา้นความรู ้ความคดิ ความ
สามารถ ความดงีาม และความรบัผดิชอบตอ่
สังคม รวมท้ังเข้าใจในตนเองและการปรับ
ตัวเข้ากับผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
เป็นการต่อยอดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมี
พฒันาการท่ีดีขึน้ (สำานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2541: 3)

หลักสูตรเป็นหัวใจสำาคัญของการ
ศึกษา เมื่อกล่าวถึงการจัดการศึกษา ไม่ว่า
จะระดับใดก็ตาม จำาเป็นจะต้องกล่าวถึง
หลักสูตรควบคู่กันไปด้วยเสมอ การจัดการ
ศึกษาจะสำาเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าปราศจาก
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเปรียบเสมือนเครื่องชี้
แนวทางวา่ ควรจะดำาเนนิการจดัการศกึษาไป
ในแนวทางใด ในการจัดการศึกษาหลักสูตร
เป็นองคป์ระกอบสำาคญัในการจดัการศกึษา 
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็เปา้หมายของการศกึษา
วา่ ตอ้งการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาประชากร
ของประเทศไปทางใดและอย่างไร นอกจาก
นีห้ลกัสตูรยงัเปน็เสมอืนเขม็ทศิชว่ยชีท้างให้
ครสูามารถจดัการศกึษาไดบ้รรลตุามตอ้งการ
ทัง้น้ี เพราะหลกัสูตรกคื็อ แผนงานทีจ่ดัใหม้ี
การเรยีนรูเ้พือ่ใหบ้รรลผุลตามเปา้หมาย ถา้
แผนงานไม่ด ีการจดัการเรยีนการรูก้จ็ะไมด่ไีป
ด้วย (ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา. 2545: 1)

ภาควิชาการบริหารการศึกษา เป็น
หนว่ยงานสงักดัคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มีพันธกิจหลัก คือ พัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และเปน็เลศิในการพฒันาผูน้ำาทางการศกึษา
ในระดับอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถใน

การสรา้งนกับรหิารการศึกษามอือาชีพใหแ้ก่
ประเทศ และสรา้งเครอืขา่ยวิชาการ การวิจยั 
และเครอืขา่ยการพฒันาศาสตรท์างการบรหิาร
รว่มกบัองคก์รทางการศกึษาอืน่ มภีาระงาน
ครอบคลมุสอดคลอ้งกบัคณะและมหาวิทยาลยั 
กล่าวคือ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
วสิยัทศันม์คีวามเปน็เลศิดา้นการพฒันาผูน้ำา
ทางการศกึษาในระดบัอาเซียน โดยเป้าหมาย
ทีมุ่ง่หวงัคอืสามารถพฒันาคณุภาพดา้นการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เปน็เลศิด้านการพัฒนาผูน้ำาทางการศกึษาใน
ระดบัอาเซยีนเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความ
สามารถในการสรา้งนกับรหิารการศกึษามอื
อาชีพให้แก่ประเทศชาติและสามารถสร้าง
เครอืขา่ยวชิาการ เครอืขา่ยการวจิยั และเครอื
ขา่ยการพฒันาศาสตรท์างการบรหิารรว่มกบั
องคก์รการศกึษาอืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โครงสรา้งการบริหารงานภาควิชาการบริหาร
การศึกษาในปัจจุบัน จำานวนบุคลากรปีการ
ศึกษา 2556 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ม ีอาจารยข์า้ราชการ จำานวน 7 คน อาจารย์
พนักงานสายวิชาการ จำานวน 5 คน เจ้า
หน้าที่ 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน การจัดการ
ศกึษาของภาควิชาฯ ไดจ้ดัการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหา
บัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา และมีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำาขึ้น
เพื่อติดตามการตรวจสอบประเมินผลการ
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ดำาเนินงานตามภารกิจหลักของภาควิชาฯ 
โดยมุ่งเน้นให้การกำาหนดระบบกลไกหลัก
ในการควบคมุ (Quality Control) การตรวจ
สอบ (Quality Auditing) และการประเมิน 
(Quality Assessment) ทั่วทั้งองค์กร (ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา 2554: 2-5)

การประเมนิหลกัสตูรครัง้นีผู้ว้จิยัได้
เลือกการประเมนิแบบ CIPP (CIPP Model) 
ของStufflebeam ซึ่งหลักการประเมินด้วย
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP นี้ เป็นก
ระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำาไป
วิเคราะห์สำาหรับนำาผลไปใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังเป็นการประเมิน
หลักสูตรท้ังระบบ โดยการประเมินสภาพ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรในดา้นตา่งๆ เริม่
ตั้งแต่ด้านบริบท (Context: C) ซึ่งประกอบ
ดว้ยวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรโครงสรา้งของ
หลกัสตูร เนือ้หาสาระของหลกัสตูร ดา้นปจัจยั
ปอ้น (Input: I) ประกอบดว้ย คณุลกัษณะของ
ผู้เรียน คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน วัสดุ
การศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียน 
ด้านกระบวนการ (Process: P) ประกอบ
ดว้ย กระบวนการจดัการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล ด้านผลผลิต (Product: 
P) ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานภาวะผู้นำา ความสามารถในการใฝ่
หาความรูอ้ย่างตอ่เนือ่ง ความสามารถในการ
ปรบัตวัการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล ความ
รู้ความสามารถพิเศษท่ีผ่านมาได้มีผู้ศึกษา
การประเมินหลักสูตร สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง 2539 แต่
เนื่องจากได้มีปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด เมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับมหาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และมีแนว
โน้มว่าจะขยายการดำาเนินงานให้กว้างขวาง
ออกไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมิน
หลักสูตร (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้ทราบผล และเป็น
แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพือ่ประเมนิหลกัสตูรการศกึษามหา
บณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
หลักสูตรปรบัปรงุ 2554 คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยใชรู้ปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model (Stufflebeam. 
1985: 151-2-6) ซึ่งประเมินในด้านต่างๆ 
4 ด้าน ได้แก่

1. ดา้นบริบท (Context) ประกอบดว้ย

2. ดา้นปจัจยัปอ้น (Input) ประกอบ
ด้วย

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
ประกอบด้วย

4. ดา้นผลผลิต (Product) ประกอบ
ด้วย
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ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการ
วิจัย ไว้ดังนี้

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ มีจำานวน 886 คน จำาแนกได้ดังนี้

1.1 อาจารย์ผู้สอนประจำาภาค
วชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 12 คน

1.2 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่กำาลังศึกษาในปีการศึกษา 
2555 - 2556 จำานวน 287 คน

1.3 มหาบณัฑติสาขาวชิาการบรหิาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีส่ำาเร็จการศกึษา (ปกีารศกึษา 
2553-2554) 402 คน

1.4 ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา จำานวน 185 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี
จำานวน 275 คน จำาแนกได้ดังนี้

2.1 อาจารย์ผู้สอนประจำาภาค
วชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 12 คน 
ซึ่งใช้ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

2.2 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่กำาลังศึกษาในปีการศึกษา 
2555 - 2556 จำานวน 86 คน 

2.3 มหาบณัฑติสาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีส่ำาเรจ็การศกึษา (ปกีารศกึษา 
2553-2554) 121 คน 

2.4 ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำานวน 56 
คน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต
ในข้อ 2.3

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ตัวแปรต้นได้แก่

 3.1.1 อาจารย์ผู้สอน

 3.1.2 นิสิต

 3.1.3 มหาบัณฑิต

 3.1.4 ผู้บังคับบัญชาของมหา
บัณฑิต

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ติดต่อขอรับหนังสือจากฝ่าย
วิชาการและบณัฑติศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถาม 

2. เตรยีมเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

3. นำาแบบสอบถามพร้อมหนังสือ
แนะนาตวัจากฝา่ยวชิาการและบณัฑติศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ไปดำาเนินการแจกและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต ด้วยตนเอง 
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e-mail และ Facebook ส่วนผู้บังคับบัญชา
มหาบัณฑิต ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามโดยให้
มหานิสิต เพื่อส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชามหา
บัณฑิตต่อไป

4. เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามถามคนืจาก
ทกุกลุม่ตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยันำาแบบสอบถาม
ทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบและทาการวิเคราะห์
โดยดำาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม บันทึกลงในแบบฟอร์มที่จะ
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหลักสถิติที่กำาหนดไว้ 

5. รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด โดยการจัดกลุ่มและนาเสนอเชิง
บรรยาย 

ผลการวิจัย

การประเมินหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต มหา
บัณฑิตและผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิต โดย
รวมท้ัง 4 ด้าน มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  
( =4.23, S.D.=0.65) เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ด้าน สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท โดย
รวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.26, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน มี
ความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.53) 
นสิติ ( =4.03, S.D.=0.75) และมหาบณัฑติ  
( =4.18, S.D.=0.72) มีความเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ 
โดยรวมเห็นวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.84, S.D.=0.81) เมือ่พจิารณาตาม
สถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =3.69, 
S.D.=0.80) นิสิต ( =3.88, S.D.=0.82) 
และมหาบัณฑิต ( =3.96, S.D.=0.82) มี
ความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก

3. ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ 
โดยรวมเห็นวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ( =4.05, S.D.=0.77) เมือ่พจิารณาตาม
สถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =4.27, 
S.D.=0.75)นิสิต ( =3.86, S.D.=0.81) 
และมหาบัณฑิต ( =4.03, S.D.=0.77)  
มีความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดย
รวมเหน็วา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
( =4.47, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ( =4.45, 
S.D.=0.40) มหาบณัฑติ ( =4.26, S.D.=0.69) 
มีความเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก และผูบั้งคับบญัชามหาบณัฑิต  
( =4.71, S.D.=0.52) มีความเห็นโดยรวม
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป หลักสูตรการศึกษามหา
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บัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก ่ดา้น
บรบิท ดา้นปจัจยัเบ้ืองตน้ ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

1. ด้านบริบท

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

จากผลการวิจัยพบว่า วัตถปุระสงค์
ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( =4.34, S.D.=0.64) แสดง
ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกำาหนด
ได้ชัดเจน มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลกัสตูรและสภาพสงัคมปจัจบุนั สง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละนำาไปใชจ้รงิในการปฏบิตัิ
งาน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมจีรยิธรรมและสานกึ
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชพี พรอ้มทัง้มุง่เน้น
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
ตราชู (2545: 233) พบว่า ควรปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน และ
ปรบัปรงุกระบวนการเรียนการสอนใหนั้กศกึษา
รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็น โดย
ใหน้กัศกึษาได้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง และ
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งควรศึกษา
ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

จากผลการวิจัยพบว่า โครงสร้าง
หลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( =4.23,S.D.=0.68) แสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาและกลุ่ม
วชิาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
รายวิชาที่กำาหนดในแต่ละภาคการศึกษา
แผนการศึกษา จานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวชิาตลอดหลกัสตูร ระยะเวลาการศกึษา
ตลอดหลักสูตร 2 ปี และจำานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต มีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐินี นวลสกุล (2548: 82) ได้ศึกษา
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model) การเปรียบเทียบโครงสร้างของ 
หลกัสตูรกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษาพบวา่ มจีำานวนหนว่ยกติ 
รวม 150 หนว่ยกติสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานที่
กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และผู้
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าจำานวนหน่วยกิต 
รวมมากเกนิความจำาเปน็เนือ้หาวชิาสว่นใหญ่
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรขอ้ 1 
มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์พื้น
ฐานในวชิาชพีเปน็อยา่งดแีละขอ้ 2 สามารถ
นาความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ร่วมกัน
ได ้นอกจากนี ้อาจารย ์นกัศกึษาและบณัฑติ 
มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
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1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร

จากผลการวจิยัพบวา่ เน้ือหารายวชิา
ของหลกัสตูรโดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก ( =4.21, S.D.=0.71) แสดงให้เห็นว่า
เนือ้หารายวชิาครอบคลมุ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร มกีารจดัลำาดบั
เน้ือหารายวชิาไดเ้หมาะสม เนือ้หารายวชิามี
ความสอดคล้องกบัความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รยีน สง่เสริมใหผู้้เรียนมีความคดิ
สร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
และเนื้อหารายวิชาเป็นประโยชน์ต่อการนำา
ไปปฏิบัติงานจริงและพัฒนาตนเองได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวจิยัของสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของจรัส สุวรรณเวลา (2540: 142) 
พบว่า หลักสูตรประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 3 
สว่นคอื วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรโครงสรา้ง
หลักสูตร เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร การ
วางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีผลโดยตรงกับ
โครงสร้างของหลักสูตรที่ดีต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และสะท้อนวัตถุประสงค์
ได้ชัดเจน 

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

2.1 นิสิต

จากผลการวจิัยพบวา่ นสิติโดยรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( =3.65, 
S.D.=0.78) แสดงให้เห็นว่านิสิตมีพื้นฐาน
ความรู้เพียงพอกับการศึกษาในหลักสูตร
นิสิตมีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ
ตอ่การเรยีนการสอน มคีวามภาคภมูใิจและ

มั่นใจในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2549: 81) ที่
พบว่า นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นนิสิตที่มีความรู้ 
มีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาและมีความตั้งใจ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

2.2 อาจารย์ผู้สอน

จากผลการวจิยัพบวา่ อาจารยผ์ูส้อน
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (
=4.25, S.D.=0.73) แสดงใหเ้หน็ว่าอาจารย์
มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณใ์น
วชิาทีส่อนมคีวามสามารถและเทคนิควธิกีาร
สอนที่ดี ให้คำาแนะนาปรึกษานิสิตด้านการ
เรียนกิจกรรม และด้านการทำาวิจัย ส่งเสริม
ให้นิสิตคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงความคิด
เหน็ พร้อมทัง้รับฟงัและแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นกับนิสิตสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐินี 
นวลสกุล (2548: 52-53) พบว่า อาจารย์
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สอนตรงตามวิชาที่สอน มีเทคนิคการสอน
ที่ดี สามารถปรับกระบวนการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทาง
วิชาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
สอน ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น

2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตาราเรียน 
และสถานที่เรียน

จากผลการวจิยัพบวา่ วสัดกุารศกึษา 
สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียนโดยรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( =3.62, 
S.D.=0.93) แสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุประกอบการ
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เรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับเนื้อหารายวิชา วัสดุการศึกษา เครื่องมือ
อปุกรณท์นัสมยั มกีารปรบัปรงุพฒันาเหมาะ
สมสอดคลอ้งกบัสภาพ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์รายวิชา มีแหล่งการเรียนรู้
และการสบืคน้ผา่นเครอืขา่ยจำานวนเพยีงพอ
หอ้งเรียนบรรยายมขีนาดเหมาะสมสามารถ
บรรจุนิสิตได้เพียงพอ สถานที่เรียนมีสภาพ
แวดลอ้มทีเ่หมาะสม เอือ้ตอ่การจดัการเรยีน
การสอน เชน่ แสง ระบบระบายอากาศ เสยีง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรลั เลาหพนัธ ์
(2552: 65-66) พบว่า ด้านสื่อการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 
สือ่ อปุกรณก์ารเรยีนการสอน มคีวามเหมาะ
สมสอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิา อปุกรณก์าร
เรียนการสอนมีความทันสมัย อุปกรณ์การ
เรียนการสอนมีจานวนเพียงพอต่อผู้เรียน

3. ด้านกระบวนการ (Process)

3.1 การจัดการเรียนการสอน

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( =4.09, S.D.=0.73) แสดงให้
เห็นวา่การจัดการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้้
เรยีนเกิดการเรยีนรูจ้นบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร สอดคลอ้งกบัคำาอธบิายรายวชิาของ
หลักสูตรรายวชิา มกีารกำาหนดวตัถปุระสงค์
และกิจกรรมการเรยีนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน

เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นกระบวนการพัฒนา
และแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมศรี 
ไชยศร,ี สรุพล บัวพมิพ ์และสนุทร ีคนเทีย่ง. 
(2543: 5-8) กล่าวว่า การเรียนการสอน
ควรให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเนื้อหาสาระตาม
ความสนใจและความจำาเปน็ใหม้โีอกาสศึกษา
เชื่อมโยงวิชาความรู้กับประสบการณ์จริงใน
ชีวิต ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนหลาก
หลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือโอกาสการเรยีนรูท่ี้กวา้งขวาง
ขึ้น สอนให้คิดวิเคราะห์ตัดสิน แก้ไขปัญหา
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นการมี
ประสบการณ์ตรง ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการ
คดิ และการทางานรว่มกนัอยา่งเปน็อสิระ จดั
ประสบการณ์ที่ฝึกพฤติกรรมและความคิด
แบบประชาธิปไตย การจัดการเรียนในวิชา
เฉพาะด้านให้มีส่วนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์
จากตา่งสาขาวชิา มกีารประเมนิการเรยีนการ
สอนด้วยวิธีการหลากหลายและตรงสภาพ
จริง และใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้การ
เรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ

3.2 การวัดและประเมินผล

จากผลการวิจัยพบว่า การวัดและ
ประเมินผลโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.74) แสดง
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ให้เห็นว่าการวัดและประเมินผลการเรียน
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการเรยีนการ
สอนและเนือ้หารายวชิา เครือ่งมอืและวธิกีาร
ทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะ
สมและมปีระสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนนาผล
จากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงวิธี
การสอนการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนมี
มาตรฐานและมคีวามยตุธิรรม ตรวจสอบได ้
นิสติมโีอกาสประเมนิผลการสอนของอาจารย์
ผู้สอน นิสิตมีส่วนร่วมในการกำาหนดเกณฑ์
วดัและประเมนิผลดว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัอทุมุพร จามรมาน (2541: 13) 
พบวา่ การวดัผลของอาจารยต์อ้งสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ในการสอนและหาเทคนิค
การวัดผลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
สูท่ัง้ตวันกัศกึษาและอาจารยว์า่ข้อบกพรอ่ง
ในด้านใด เพ่ือปรบัปรงุตวัเองเป็นระยะๆ ดงั
ที่สมนึก ภัททิยธนี (2546: 7) สรุปว่าการ
วดัผลเปน็กระบวนการตรวจสอบคณุภาพการ
เรยีนการสอนวา่บรรลตุามจดุมุง่หมายทีว่าง
ไวห้รอืไมห่ากการวดัผลพบวา่ไมเ่ปน็ไปตามที่
กำาหนดตอ้งมาพจิารณาว่ากระบวนการในขัน้
ตอนใดท่ีบกพรอ่ง การวดัผลจงึตอ้งทาตลอด
เวลาควบคูไ่ปกับการเรยีนการสอน ไมใ่ชเ่ปน็ก
ระบวนการขัน้สดุท้ายของการเรียนการสอน 

3.3 การบริหารหลักสูตร

จากผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
หลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( =4.15, S.D.=0.74) แสดงให้เห็น

ว่าแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจน
และมกีารปฏบิตัเิปน็ไปตามทีก่ำาหนด การจดั
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การ
จัดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร ในด้านสื่อการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอสอดคล้องกับการ
ใช้งานในสภาพปัจจุบันและเนื้อหารายวิชา 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมี
คุณภาพสามารถใช้งานได้ มีกิจกรรมที่ส่ง
เสรมิประสทิธภิาพนสิติในดา้นตา่งๆ สภาพ
แวดลอ้มและบรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรู ้มี 
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเพียงพอ มี
แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ 
มีเอกสารประกอบการสอนและปฏิบัติการ
เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐิ
นี นวลสกุล (2548: 106-107) พบว่าการ
บรหิารหลกัสตูรมคีณะกรรมการประจำาคณะ
ทาหนา้ทีก่ำากบัดแูลใหค้าแนะนาปรกึษาและ
ควบคมุคณุภาพ มกีารประชมุคณะกรรมการ
เพือ่รบัฟงัข้อคิดเหน็ มกีฎระเบยีบและแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบและเกณฑ์
การรบัเขา้ศกึษาทีด่ ีทาใหร้บัผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถเพยีงพอและมพีืน้ฐานทีจ่ะศกึษาตอ่
ในระดบัปริญญาตรี มกีจิกรรมและส่ิงอานวย
ความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เอือ้ตอ่การศกึษา มหีอ้งสมดุ แหลง่การเรยีน
รู ้ศนูยค์อมพวิเตอรท์ีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรใ์ห้
บริการอย่างเพียงพอ

4. ด้านผลผลิต (Product)

4.1 ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิต
ในด้านวิชาการ
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จากผลการวจิยัพบวา่ ประสทิธภิาพ
ของมหาบัณฑิตในด้านวิชาการโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.72, 
S.D.=0.56) แสดงให้เห็นว่ามหาบัณฑิตมี
ความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีในสาขาวิชา
ที่สำาเร็จการศึกษา มีความรู้ในสาขาวิชาใน
ระดับเท่าเทียมกันกับมหาบัณฑิตในสาขา
วชิาเดยีวกนัทีจ่บจากสถาบนัการศกึษาอ่ืน มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละการใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา และบัณฑิตมีความ
สามารถในการนำาความรู้ในสาขาวิชาไปใช้
ในการประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้งาน

4.2 ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิต
ในด้านวิชาชีพ

จากผลการวจิยัพบวา่ ประสทิธภิาพ
ของมหาบัณฑิตในด้านวิชาชีพโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.76, 
S.D.=0.49) แสดงให้เห็นว่ามหาบัณฑิต
สามารถในการปฏบิตังิานตามสาขาวชิาชพีที่
สำาเร็จการศกึษาและสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 
สามารถพฒันางานทีป่ฏบิตัใิหม้ปีระสทิธผิล
เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับวิชาชีพได้
อย่างคล่องแคล่ว และมหาบัณฑิตมีความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.3 ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิต
ในด้านทักษะการทำางาน

จากผลการวจิยัพบวา่ ประสทิธภิาพ
ของบณัฑติในดา้นทกัษะการทางานโดยรวมมี

ความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.65, 
S.D.=0.52) แสดงใหเ้หน็วา่มหาบณัฑติปฏบิตัิ
งานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้เสร็จ
ทันตามกำาหนดเวลา สามารถสื่อสารกับผู้ที่
เกีย่วขอ้งในการปฏบัิตงิานประสานงานกบัผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน มคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขปญัหาสามารถ
ใชค้อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมสำาเรจ็รปูตา่งๆ 
ในการปฏบิตังิาน และมคีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการงานทีร่บัผดิชอบ การเปน็ผูน้ำา
และผู้ตามทีด่แีละการปรบัตัวให้เขา้กับสภาพ
แวดล้อมที่ทำางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรพรรณ พรสีมา (2543: 30) กล่าว
วา่ การสอนคดิเปน็วชิาทีส่ำาคญัในการพฒันา
ศักยภาพมนุษย์ เพราะความสามารถทาง
ความคิดจะนำาไปสู่พัฒนาการด้านอ่ืน ไม่รู้
จบ ผู้เรียนสามารถนำาความคิดไปประยุกต์
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการศกึษาวชิาตา่งๆ 
และใช้ความสามารถทางความคิดในการแก้
ปัญหา การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเห็นได้ว่า นอกจาก
ความสามารถในการปฏบัิตงิานในวชิาชีพแลว้ 
ยังตอ้งมีการสง่เสรมิใหนิ้สติและมหาบณัฑิต 
มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปใช้
ในการปฏบิตังิานและการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผล
วิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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1.1 ผู้บริหารประธานหลักสูตรการ
ศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 
ควรนำาผลการประเมนิหลกัสตูรเปน็แนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยจากการศึกษาวิจัย 
แบ่งข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

2. ขอ้เสนอแนะสาหรบัการวิจยัครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรมกีารประเมนิหลกัสตูรการ

ศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2554 
เป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงการบรรลุจุด
มุง่หมายทางการศกึษาของนสิติวา่เปน็ไปใน
ทิศทางใด เพ่ือนาขอ้มลูท่ีไดม้าปรบัปรงุ เพ่ือ
จะไดใ้ชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ แกไ้ข และ
พัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเหมาะ
สมกบัปจัจบุนัใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ และนามา
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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