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คํานํา 
 

รายงานการวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา “มนุษยกับ

สังคม  (999141)” ซึ่ งจัดอยู ในวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการเรียน
การสอนรายวิชามนุษยกับสังคม รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการ
เรียนการสอนรายวิชานี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทาน รวมทั้งนิสิตทุกคนที่ใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลและขอขอบคุณโครงการวิชาบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย ซึ่งผูวิจัยหวังวาการวิจัยในเรื่องนี้นาจะ
เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยกับสังคม (999141) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตอไป 

 
     นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
            ผูวิจัย 
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บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) และแผนพัฒนาการศึกษา 
แหงชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงมีขอสรุปสําคัญและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

1) กลุมวิชาในหมวดนี้ควรสนองจุดมุงหมายในการผสมผสานองคความรู เพื่อใหนิสิตสําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่สามารถสรางคุณภาพชีวิตของตนเองไดอยางสมบูรณ 

2) ควรบูรณาการเปนกลุมวิชา ซ่ึงมีลักษณะที่ผูเรียนสามารถศึกษาและประมวลความรูดวย
ตนเองได 

3) จุดเนนของรายวิชาที่เปดใหมควรมีลักษณะเดน คือ เปนวิชาที่ใหความรูอยางกวางขวางทัน
กับโลกทัศนที่กวางไกล และการจัดการสรางวิชาบูรณาการควรดําเนินการดวยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาตาง ๆ จากภาควิชาที่เกี่ยวของ  

 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหรายวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป แยกตามกลุมวิชา 4 กลุม รวม 11 วชิา ดังนี ้

1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มี 5 วิชา ไดแก วิชาอาหารเพือ่มนุษยชาติ วชิาสุขภาพ
เพื่อชีวิต วิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน วิชาแนวคดิทางวิทยาศาสตรกับ
ปรัชญา วิชาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ 

2) กลุมวิชาภาษา ไดแก วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไดแก วิชามรดกและอารยธรรมโลก วิชาไทยศึกษา วิชาศิลปะการ
ดําเนนิชวีิต  

4) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไดแก วิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชวีิตทีด่ี วิชามนษุยกบัสังคม 

 รายวิชาบูรณาการเหลานี้ ไดถูกบรรจุไวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
โดยผูวิจัยเปนผูสอนในรายวิชามนุษยกับสังคม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการเรียนการสอน และ
ความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
มนุษยกับสังคม ในภาคตน ปการศึกษา 2549 เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด 
ประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเรยีนการสอนวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชามนุษยกับ
สังคม (999141) 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชามนษุยกับสังคม (999141) 
 
ขอบเขตในการวิจัย 

 ศึกษาสภาพการเรียนการสอน รวมทั้งความคิดเห็นของอาจารยและนิสิตที่มีตอการเรียนการ
สอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชามนุษยกับสังคม ในภาคตน ปการศึกษา 2549 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดทราบสภาพการเรียนการสอน รวมทั้งความคิดเหน็ของอาจารยและนิสิตที่มีตอการเรียน
การสอนวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชามนุษยกับสังคม (999141) 

2. นําผลการวจิัยไปพฒันาการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป รายวิชา
มนุษยกับสังคม (999141) ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
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วิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
ประวัติความเปนมา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) และแผนพัฒนาการศึกษา 
แหงชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงมีขอสรุปสําคัญและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ดังนี้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549) 

1) กลุมวิชาในหมวดนี้ควรสนองจุดมุงหมายในการผสมผสานองคความรู เพื่อใหนิสิตสําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่สามารถสรางคุณภาพชีวิตของตนเองไดอยางสมบูรณ 

2) ควรบูรณาการเปนกลุมวิชา ซ่ึงมีลักษณะที่ผูเรียนสามารถศึกษาและประมวลความรูดวย
ตนเองได 

3) จุดเนนของรายวิชาที่เปดใหมควรมีลักษณะเดน คือ เปนวิชาที่ใหความรูอยางกวางขวางทัน
กับโลกทัศนที่กวางไกล และการจัดการสรางวิชาบูรณาการควรดําเนินการดวยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาตาง ๆ จากภาควิชาที่เกี่ยวของ  

 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดใหรายวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป แยกตามกลุมวิชา 4 กลุม รวม 11 วชิา ดังนี ้

1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มี 5 วิชา ไดแก  
- วิชาอาหารเพือ่มนุษยชาติ (Food for Mankind) 
- วิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life) 
- วิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวติประจําวนั(Mathematics and Computers in Every  

day Life)  
- วิชาแนวคดิทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา (Concepts of Sciences and Philosophy)  
- วิชาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชวีิต (Environmental, Teachnology and  Life) 

2) กลุมวิชาภาษา ไดแก  
- วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language for Communications) 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไดแก  
- วิชามรดกและอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilization) 
- วิชาไทยศึกษา (Thai Studies)   
- วิชาศิลปะการดําเนินชวีิต ( Art  of  Living) 
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4) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไดแก  
- วิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการดาํเนินชวีิตที่ดี (Economic for Better Living) 
- วิชามนษุยกบัสังคม (Man and Society) 

 
ปรัชญา 

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีแนวคิดเชิงปรัชญาดังที่ทบวงมหาวิทยาลัยใชเปน
แนวคิดหลัก คือ “วิชาศึกษาทั่วไป เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางทันกับโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามรถคิดอยางมีเหตุผล สามารถ
ใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคาของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใช 
ในการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดี” 
 
วัตถุประสงค 

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนองคกร หรือ
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดการและบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการบริหารภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดี  
ฝายวิชาการ 
 
วิสัยทัศนและแนวคิดหลักของการบูรณาการรายวิชา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแนวใหม มีความสอดคลองกับการเจริญทางวิชาการไดเบน 
จุดเนนของการพัฒนาเศรษฐกิจมาที่การพัฒนาคนใหมีความประสานสอดคลอง สามารถดํารงอยูรวมกัน
อยางเกื้อกูลของ 3 องคประกอบ   คือ 
 1. ชีวิตมนุษย 
 2. สังคม 
 3. ธรรมชาติแวดลอม 
 



 5 

การพัฒนาแบบองครวมของรายวิชาบูรณาการ 

 องครวมหรือองคประกอบตางๆนั้นจะตองมีความสัมพันธตอกันอยางไดสัดสวนมีดุลยภาพ
อยางที่เรียกวา บูรณาการมีความสัมพันธกัน เกิดความพอดี ทําใหองครวมดํารงอยูและดําเนินตอไปไดดี      
การดําเนินชีวิตประกอบดวย ดาน 3 ดาน ซ่ึงสัมพันธกันและกัน เสริมและประสานซึ่งกันและกัน ดาน
ทั้ง 3 คือ  
 1. ดานพฤติกรรม   เปนดานความสัมพันธที่มีตอส่ิงแวดลอมทางดานมนุษยและวัตถุ เชน ปจจัย 
4 ทั้งสองดานนี้จะเขาไปสัมพันธดวยพฤติกรรมทางกายและวาจา 
 2. ดานจิตใจ   เปนความตั้งใจสภาพจิตใจใหแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นๆ สภาพจิตใจที่มี
คุณธรรมหรือมีส่ิงที่ตรงกันขาม พฤติกรรมก็จะเปนไปตามนั้นสอดคลองกัน 
 3. ดานปญญา   มีความรู ความเขาใจ รูวาทําไมเราจึงตองทําสิ่งที่มีผลดีตอสังคม เห็นคุณคาเห็น
ประโยชน และเห็นเหตุผลเห็นผลแลว การแสดงก็จะเปนไปดวยความรูความเขาใจ ความเปนเหตเุปนผล 
ทําใหจิตใจมีความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆหรือมีพฤติกรรมนั้นและมีความสุขในการกระทํา
ของตน 

ทั้ง 3 ดานของมนุษยจะเปนระบบประสานกลมเกลียวของชีวิตคือ พฤติกรรมสภาพจิตใจและ
ปญญา ซ่ึงทั้ง 3 สวนนี้สัมพันธเปนปจจัยตอกัน และดําเนินไปดวยกันในระบบการดําเนินชีวิต 
 
 
 
 
 

แผนภาพวชิาบูรณาการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                   ชีวิต                                                                              พฤติกรรม                                   
 

 
 

                                                                                            
 
 สังคม                                     ธรรมชาติแวดลอม          สภาพจิตใจ                                               ปญญา 

การบูรณาการองคความรู 

    การดําเนินชีวิต      

                

 : ใชสาระความรูเปนฐาน 
 : ใชมาตรการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. เพื่อสรางรายวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บริการใหแกทุกหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี 

2. เพื่อใหบริการการจัดการดานวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ สําหรับการเรียนการสอน
ของทุกรายวิชาบูรณาการในหมวดการศึกษาทั่วไป  มีความคลองตัวและสามารถประสานงานกับคณะ  
สํานักภาควิชา และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อรับรองภาระงาน ในดานการสรางวิชาบูรณาการเพิ่มเติม พรอมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

จุดมุงหมาย 

 ทบวงมหาวิทยาลัยไดสังเคราะหจุดมุงหมาย และรูปแบบการจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษานําไปดําเนินการจัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปตามความเหมาะสม ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใชเปนทิศทางดําเนินงานเพื่อพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปใหมีจุดมุงหมาย
ครอบคลุมในรายวิชาบูรณาการ ดังมีสาระที่สําคัญดังนี้ 
 1. มีความรูกวางในสาขาตางๆและมองเห็นความสัมพันธ และความเกี่ยวเนื่องประสานกันของ
วิชาตาง ๆ 
 2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาเพือ่การสื่อสาร โดยใชภาษาไทยไดเปนอยางดี และใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได 
 3. ใหมีปญญารูจักคิด วเิคราะห วิจารณ มคีวามคิดริเร่ิม รักความกาวหนา มองเห็นการณไกล
อยางมีโลกทัศนและเปนตัวของตัวเอง 
 4. รูจักตนเอง เขาใจสังคม มองเห็นปญหาในสังคม พรอมที่จะรับผิดชอบและแกไขปญหาของ
ตนเอง  ผูอ่ืนไดเหมาะสมและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 5. เห็นคณุคาและมีสุนทรียะในศิลปะในศลิปวัฒนธรรมปนะเพณีไทย 
 6. มีความเปนไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 

รูปแบบการจดัหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

1. เนื้อหาของหลักสูตร 
รายวิชาและเนื้ อหาวิชาในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่ วไป  ควรจัดแบบสหวิทยาการ

(Interdisciplinary) คือ รายวิชาที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการสาขาวิชาตางๆตั้งแตสองสาขาวิชาขึ้นไป ใหมี
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ความทันสมัย โดยมีจุดหมายใหเขาใจความเชื่อมโยงของสาขาวิชาตางๆ ที่มีตอการศึกษาหาความรูและ
แกปญหาตอไป รวมทั้งรูจักใชวิถีทางที่วิชาเหลานั้นจะสามารถเอื้อประโยชนตอการดําเนินชีวิตในโลก
ปจจุบันได 

2. การบริหารหลักสูตรรายวชิาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รูปแบบการบริหารหลักสูตรวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มีศนูยวิชาบูรณาการฯ เปน

หนวยงานกลางในการจดัการกลักสูตรและการสอน 

3. การเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
ดานผูเรียน 

- สรางแรงจูงใจใหนกัศึกษาเหน็ความสําคัญของวิชาศึกษาทั่วไป 
- ตําราและอุปกรณการสอน  จัดหาตําราเอกสารคําสอนและอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนใหเพยีงพอและทันสมัย 

- วัดและประเมนิผลสัมฤทธิ์การเรียน จากขอสอบแบบปรนัยและอัตนัยและประเมนิผลจาก
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนและวิธีอ่ืนๆที่เหมาะสมในแตละรายวิชา 

- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใชประเมนิคุณลักษณะตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ดานผูสอน 
- ผูสอน เปนผูรูและเขาใจปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนอยางดี มีความรอบรูและ
ประสบการณในวิชาที่สอน มีวิสัยทัศนกวางไกล มีเทคนคิการสอนหลายรูปแบบและรูจัก
ใชส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีทันสมัย เพือ่จูงใจผูเรียนและควรสอนเปนทีม (Team- 
teaching) 

- การจดักจิกรรมการเรียนการสอนจากการบรรยาย/การอภปิรายและจดัใหมีทัศนศึกษา เขา
คายวิชาการ จดักิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพือ่เสริมความรูที่เกี่ยวของ 

- วิธีสอน สอนแบบอภิปรายเปนกลุมใหญ/กลุมยอย โดยใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิจารณ หา
เหตุผล  และวธีิสอนอื่นๆที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

- อุปกรณการสอนตาง ๆ ใชเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่เหมาะสมกบัเนื่อหาวิชาและมี
ความทันสมัย รวมทั้งตําราที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการสอนดวย 

 ลักษณะรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 รายวิชาบูรณาการในแตละกลุมวิชามีลักษณะเดน 2 ประการคือ  การบูรณาการวิชาใหเกิดการ
เชื่อมโยงสอดประสานความรอบรูมุงความสําคัญสูตัวนิสิตเปนศูนยกลาง และเปนวิชาที่เปดโอกาสให
นิสิตศึกษาและประมวลความรูดวยตนเอง โดยผานประสบการณกจิกรรมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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1. บูรณาการในกลุมมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร  ไดแก 
- เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตรและสังคม 
- กฎหมาย  สังคมวิทยา  การอยูรวมกนัของมนุษยศาสตร พฤติกรรมมนุษย การตดัสินใจ
การบริหารความขัดแยง  การทํางานเปนทมี 

- การประยกุตวชิาใหทันตอสภาพเหตุการณปจจุบัน เนนประเทศไทย 
- จริยศาสตร การดํารงชีวิต และการอยูรวมกนัอยางเปนสุข 
- ปรัชญาและตรรกวิทยา 

2. กลุมวิชาที่เนนการปฏิบัตไิดจริงในชีวิตประจําวนั 
- การพูด  การอาน  การเขียน  อยางเขม ( มากกวา 1 ภาษา) 
- ศิลปะ  ดนตรี  วัฒนธรรม  ประเพณี  มรดกไทย 
- มรรยาทในสังคม สุขศาสตร  สตรีศึกษา  พฤติกรรมศาสตร 
- ความเขาใจในกระแสสังคมยคุโลกาภิวัตน 

3. กลุมวิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ควรบูรณาการใหมลัีกษณะเปนวิชาความรูเชิง
ศิลปวิทยา   เชน 

- วิทยาศาสตรธรรมชาติซ่ึงบูรณาการ ธรนีวทิยา  นิเวศวิทยา  ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษ 

- วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ใชในชวีิตประจําวนั  คณิตศาสตรทั่วไป (สําหรับนิสิตที่
สาขาวิชาเอกไมอยูในกลุมวชิาวิทยาศาสตร) 

- วิทยาศาตรกายภาพ ชีวภาพ  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
- เกษตรศาสตร  ทรัพยากรประชากร และการพัฒนาแบบยัง่ยืน 
- ระบบการผลิตอาหาร บูรณาการพืชศาสตร สัตว อาหาร ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
การเกษตร 

 การดําเนินการสรางรายวิชาบูรณาการโดยคณาจารยผูสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รวมกนั
เปนกลุมดังกลาวขางตน คณะกรรมการการศึกษาเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินการ สราง
รายวิชาจากมหาวิทยาลัย พรอมการจัดสัมมนาการจัดทํารายวิชาจากหมวดศึกษาทั่วไปตอที่ประชุม
ผูบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหบรรจุรายวิชา
บูรณาการเหลานี้ลงในหลักสูตรปริญญาตรี  เร่ิมจากปการศึกษา  2541 – 2544  รวม 11 คณะกรรมการ
รายวิชา 11  รายวิชา 
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วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผสมผสานกับเทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามนุษยกับสังคม (999141) มี
กระบวนการวิจัยและวิธีการ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษยกับสังคม (999141) ในภาคตน ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หมูเรียน รวม 
441 คน และอาจารยผูสอนอีก 8 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือสําหรับการศึกษานี้ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเปนหลักในการเก็บรวบรวม
จากนิสิต และใชแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยผูสอน สําหรับแบบสอบถามนั้นผูวิจัย
สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  (ดังมีรายละเอียดในภาคผนวก) 

1. สถานภาพผูเรียน 
2. พฤติกรรมในการเรียน 
3. ความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนวิชามนุษยกับสังคม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

 การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําในระหวางการเรียนการสอน ซ่ึงผูวิจัยมีฐานะเปนประธาน
รายวิชาและอาจารยผูสอนอยูแลว โดยการเฝาสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในระหวางการเรียนการสอน 
และในขณะเดียวกันไดใหนิสิตผูชวยสอน (TA) ในวิชานี้เปนผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
สัมภาษณนิสิตผูเรียนเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงผูเรียนอาจไมกลาแสดงความคิดเห็นกับอาจารยผูสอน 
นอกจากนั้นไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการใหนิสิตชวยตอบแบบสอบถามในการเรียน
การสอนครั้งสุดทาย มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 354 คน คิดเปนรอยละ 80.27 ของนิสิตที่ลงทะเบียน 
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การวิเคราะหขอมูล  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม ไดแก รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

สําหรับคาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบในแตละขอคําถามที่คํานวณได นํามาแปลผลตามเกณฑที่
กําหนดไว ดังนี้  

คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50              หมายถึง   เหน็ดวยนอยที่สุด 
คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50 – 2.49   หมายถึง   เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 – 3.49   หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 – 4.49   หมายถึง   เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50 ขึ้นไป   หมายถึง   เห็นดวยมากที่สุด 

ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปดใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) ตามเทคนิคของการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีทั้งหมดจํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 80.27 ของนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 60.7 และเปนเพศชาย 139 คน 
คิดเปนรอยละ 39.3 มีอายุเฉลี่ย 19.07 ป สวนใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 จํานวน 213 คน คิดเปน 
รอยละ 60.3 รองลงมาศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.1 โดยศึกษาอยูในคณะ
เกษตรศาสตรมากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาศึกษาอยูในคณะวิศวกรรมศาสตร 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28.6 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   
   ชาย 139 39.3 
   หญิง 215 60.7 
การศึกษา   
   ช้ันปที่ 1 213 60.3 
   ช้ันปที่ 2 124 35.1 
   ช้ันปที่ 3     1   0.3 
   ช้ันปที่ 4 15   4.2 
คณะที่ศึกษา   
   เกษตรศาสตร 151 42.8 
   วิศวกรรมศาสตร 101 28.6 
   สัตวแพทยศาสตร - - 
   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 26   7.4 
   ศึกษาศาสตร 75  21.2 

รวม 354 100.0 
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2.  สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป  

จากการสังเกตสภาพการเรียนการสอนวิชามนุษยกับสังคมโดยทั่วไป รวมทั้งการสัมภาษณ
อาจารยผูสอนและนิสิตที่เรียน มีขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. จํานวนนิสิต ในภาคตนปการศึกษา 2549 มีนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวน 441 คน  
แบงออกเปน 2 หมู ๆ ละ 221 คน กับ 220 คน ซ่ึงอาจารยผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวาจํานวนนิสิต
มีมากเกินไป ทําใหไมมีโอกาสในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไดยาก เชนเดียวกับนิสิตที่บอกวา 
“มีจํานวนผูเรียนในแตละหมูเรียนมากเกินไป”  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงสภาพทั่วไปภายในหองเรียน 

 

2. ขนาดหองเรียน การเรียนการสอนในวิชานี้ใชหองเรียนขนาดใหญ ณ ศูนยเรียนรวม 2 
สามารถบรรจุไดหองละ 300 คน แตเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนขนาดของหองเรียนมี
ความเหมาะสม 
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3. ส่ืออุปกรณ ในแตละหองจะมีเครื่องฉายแผนทึบ เครื่อง LCD Projector คอมพิวเตอรพรอม
เชื่อมตออินเตอรเน็ต อีกทั้งยังมีเจาหนาที่คอยดูแลอีก 1 คน ซ่ึงอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวามีความ
เหมาะสม ทันสมัย และสามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี ในขณะที่นิสิต บอกวา “PowerPoint ของ
อาจารยบางทานมองเห็นไมคอยชัด” ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงการใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอน 
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4. หนังสือ/เอกสารอานประกอบ อาจารยบางทานมีความคิดเห็นวาหนังสือในหองสมุดมีมาก
และหลากหลาย นิสิตสามารถคนควาไดเตม็ที่ ในขณะทีอ่าจารยบางทานบอกวา “มนีอยและเกาเกนิไป”
เชนเดยีวกับนสิิตที่บอกวา “ไมมีหนังสือเรียนหรือมีจํานวนนอยมาก” ดังรูป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงหนังสือภายในหองสมุด 
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5. อาจารยผูสอน วิชามนุษยกับสังคมมีอาจารยผูสอนจํานวน 9 คน ซ่ึงสวนใหญเปนอาจารย
สายสนับสนุนวิชาการ ตามรูปภาพขางลาง 
 
 
 
 
 
              น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ 

          คณะศึกษาศาสตร 
       อ.อารีรัตน  ภาคพิธเจรญิ                อ.วลี  สงสุวงค 
           คณะศกึษาศาสตร      คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
       อ.วิโรจน  ทองสุพรรณ         อ.วรรณี  อ้ึงสิทธิพูนพร      อ.อุกฤษณ  มนูจันทรัถ 
ผูอําอวยการกองบริการการศึกษา           กองบริการการศึกษา ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
 
 
 
 
 

 
อ.วรรณีย  เล็กมณ ี  อ.ชัยวัฒน  เทพสาร       อ.วิชญชัย  ธรรมประดิษฐ 

   กองกิจการนสิิต      กองธุรการ           ตุลาการศาลปกครอง 
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3.  พฤติกรรมในการเรียน 

จากแบบสอบถาม พบวา นิสิตสวนใหญจดเสริมการบรรยายของอาจารย บางครั้ง 187 คน      
คิดเปนรอยละ 53.1 ไมเคยซักถามอาจารยในสิ่งที่เรียน 255 คน คิดเปนรอยละ 72.0 อานหนังสือทบทวน
บทเรียน บางครั้ง 280 คน คิดเปนรอยละ 79.1 ศึกษาคนควาในหองสมุดเพิ่มเติม บางครั้ง 205 คน คิดเปน
รอยละ 58.1 ติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ บางครั้ง 182 คน คิดเปนรอยละ 51.4 เขาเรียนสาย บางครั้ง 
195 คน คิดเปนรอยละ 55.2  ไมเคยขาดเรียนโดยไมไดลา 185 คน คิดเปนรอยละ 52.3 และหลับในเวลา
เรียน บางครั้ง 254 คน คิดเปนรอยละ 71.8  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละพฤติกรรมในการเรียนของนสิิต 
           N = 354 

จํานวน และรอยละ 
พฤติกรรมในการเรียน 

ไมเคย บางครัง้ เปนประจํา 
จดเสริมการบรรยายของอาจารย  28  

8.0% 
187  

53.1% 
137  

38.9% 
ซักถามอาจารยในสิ่งที่เรียน 255  

72.0% 
91 

25.7% 
8  

2.3% 
อานหนังสือทบทวนบทเรยีน 27  

7.6% 
280 

79.1% 
47  

13.3% 
ศึกษาคนควาในหองสมุดเพิม่เติม 127  

36.0% 
205  

58.1% 
21  

5.9% 
ติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ 8  

2.3% 
182  

51.4% 
164  

46.3% 
เขาเรียนสาย 147  

41.6% 
195  

55.2% 
11  

3.1% 
ขาดเรียนโดยไมไดลา 185  

52.3% 
165  

46.6% 
4  

1.1% 
หลับในเวลาเรียน 73  

20.6% 
254  

71.8% 
27  

7.6% 
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นอกจากนั้นจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนิสิต พบวา มีนิสิตจํานวนหนึ่งไมคอย
สนใจหรือตั้งใจเรียนโดยมีพฤติกรรม เชน หลับในเวลาเรียน  พูดคุยกัน เอางานอื่นมาทํา นอกจากนั้นยัง
ขาดระเบียบวินัย เชน เขาเรียนสาย แตงกายไมเรียบรอย ไมเกรงใจอาจารยผูสอน ซ่ึงสังเกตพบจากนิสิต
ช้ันปสูง ๆ มากกวาชั้นปที่ 1 นอกจากนี้มีนิสิตหลายคนเรียกชื่อภาษาอังกฤษของวิชามนุษยกับสังคมจาก 
“Man and Society เปน Man and Sleeping” เชนเดียวกับที่พวกเขาเรียกวิชาศิลปะการดําเนินชีวิตจาก 

“Art of Living เปน Art of Sleeping” ซ่ึงนิสิตสวนหนึ่งมีความคิดวาวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปนี้เปนวิชาพื้นฐาน หรือเปนวิชาเสริม หรือเปนวิชาวิตามิน หรือเปนวิชาพักผอน หรือเปนวิชาแจก
เกรด หรือเปนวิชาที่ตองเรียนเพื่อใหจบปริญญาตรีเทานั้น ไมไดคิดวาเปนการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู
ในการพัฒนาตนเองหรือการนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตในสังคม ดังที่ทบวงมหาวิทยาลัย 
(เดิม) มีแนวคิดเชิงปรัชญาวา “วิชาศึกษาทั่วไป เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวางทันกับโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ  สามารถ
นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงพฤติกรรมในการเรียนและบรรยากาศภายในหองเรียน 
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ผูวิจัยในฐานะผูสอนและไดมีโอกาสเขาฟงการบรรยายของอาจารยผูสอนเกือบทุกทาน
สังเกตเห็นวา หากอาจารยทานใดมีเร่ืองตื่นเตนเราใจหรือมีเหตุการณที่นาสนใจหรือมีคลิปวีอีโอมาใหดู
ประกอบการบรรยาย นิสิตจะตั้งใจและมีหลับนอยมาก แตหากบรรยายตามสไลดหรือมองไมเห็นสไลด 
นิสิตก็จะหลับ และจะหลับมากในชวงบาย ๆ  ซ่ึงในการเรียนการสอนอาจารยทานหนึ่ง บอกวา “ตองมี
กลยุทธที่จะโนมนาวใจนิสิตเขาสูบรรยากาศการเรียนการสอน” อาจารยอีกทานหนึ่ง บอกวา “ตองหา
ส่ือที่ทันสมัย เชน คลิปวีดีโอจากระบบอินเตอรเน็ต ตองทันเหตุการณในปจจุบันมาก ๆ ตองดูขาวสาร
บานเมือง รวมทั้งละครน้ําเนาทั้งหลายบาง เพื่อใหทันกับเด็ก จะมาใชวิธี talk and chalk คงไมไดแลว 
เด็กวัยรุนเขาไมสนใจฟง” ในขณะที่นิสิตคนหนึ่งบอกวา “บางครั้งจดที่อาจารยสอนบางไมจดบาง 
เนื่องจากบางหัวขออาจารยพูดเร็ว จดไมทันเลยเลิกจด” อีกคนหนึ่งบอกวา “พยายามจดใหไดมากที่สุด
เทาที่จะจดได แตบางครั้งในหองเรียนเสียงดัง ทําใหเรียนไมรูเร่ือง” บางคนบอกวา “ติดตามขาวสารทาง
หนังสือพิมพเปนบางครั้ง” บางคนบอกวา “หลับในเวลาเรียนเปนบางครั้ง เพราะเรียนชวงบาย กินขาว
อ่ิมเลยงวง” แตบางคนบอกวา “อาจารยบางทานสอนไมดึงดูดใจเทาที่ควร ไมทันสมัย นาเบื่อและทําให
งวงนอน” 



 19 

4.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

จากแบบสอบถาม พบวา นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกือบทุกขอ 
อยูในระดับมาก  ทั้งในเรื่องของเนื้อหาวิชา การนําความรูไปประยุกตใช หนังสืออานประกอบ การจัด
ชวงเวลาเรียน จํานวนผูเรียน ขนาดหองเรียน ส่ืออุปกรณการเรียนการสอน ลําดับหัวขอการบรรยาย และ
การไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอตาง ๆ ยกเวนในเรื่องโอกาสซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =  3.42) ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
           N = 354 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

เนื้อหาวิชามีความทันสมัยนาสนใจ 44 
12.5% 

230 
65.3% 

74 
21.0% 

4 
1.1% 

0 
0% 

เนื้อหาวิชามีประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคม 120 
33.9% 

177 
50.0% 

53 
15.0% 

4 
1.1% 

0 
0% 

มีความมั่นใจวาสามารถนําความรูความเขาใจ 
จากการศึกษาไปประยกุตใชได 

63 
17.8% 

202 
57.6% 

80 
22.6% 

8 
2.3% 

1 
0.3% 

มีหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 37 
10.5% 

153 
43.2% 

138 
39.0% 

25 
7.1% 

1 
0.3% 

มีการจัดชวงเวลาในการเรียนที่เหมาะสม 42 
12.0% 

184 
52.4% 

119 
33.9% 

6 
1.7% 

0 
0% 

มีจํานวนผูเรียนในแตละหมูที่เหมาะสม 56 
15.8% 

184 
52.0% 

95 
26.8% 

17 
4.8% 

2 
0.6% 

ขนาดหองเรยีนมีความเหมาะสม 96 
27.1% 

191 
54.0% 

57 
16.1% 

10 
2.8% 

0 
0% 

มีส่ืออุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัย 102 
28.9% 

184 
52.1% 

62 
17.6% 

4 
1.1% 

1 
0.3% 

มีโอกาสในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 27 
7.6% 

148 
41.9% 

130 
36.8% 

41 
11.6% 

7 
2.6% 

มีการเรียงลําดบัหัวขอการบรรยายที่เหมาะสม 45 
12.7% 

201 
56.9% 

97 
27.5% 

8 
2.3% 

2 
0.6% 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
           N = 354 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“พฤติกรรมมนุษย”  

60 
17.0% 

210 
59.5% 

80 
22.7% 

2 
0.6% 

1 
0.3% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“สังคมมนุษยและการตั้งถ่ินฐาน”  

44 
12.4% 

206 
58.2% 

96 
27.1% 

7 
2.0% 

1 
0.3% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“การจัดระเบยีบทางสังคม” 

57 
16.1% 

217 
61.3% 

69 
19.5% 

11 
3.1% 

0 
0% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” 

58 
16.4% 

215 
60.7% 

73 
20.6% 

8 
2.3% 

0 
0% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“การขัดเกลาทางสังคม” 

52 
14.7% 

220 
62.1% 

73 
20.6% 

9 
2.5% 

0 
0% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“มนุษยกับวัฒนธรรม”  

52 
14.7% 

204 
57.8% 

90 
25.5% 

5 
1.4% 

2 
0.6% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“มนุษยกับการเมือง”  

46 
13.1% 

195 
55.4% 

100 
28.4% 

10 
2.8% 

1 
0.3% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“มนุษยกับเศรษฐกิจ”  

45 
12.7% 

192 
54.2% 

103 
29.1% 

12 
3.4% 

2 
0.6% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“มนุษยกับกฎหมาย” 

47 
13.3% 

175 
49.4% 

108 
30.5% 

21 
5.9% 

3 
0.8% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“มนุษยกับสิ่งแวดลอม”  

59 
16.7% 

205 
58.1% 

80 
22.7% 

9 
2.5% 

0 
0% 

ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหวัขอ  
“ปญหาสังคม/แนวทางแกไข” 

72 
20.7% 

187 
53.9% 

82 
23.6% 

6 
1.7% 

0 
0% 

ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงานอุทยาน 
ประวัติศาสตรอยุธยา (เฉพาะผูที่ไป) 

26 
28.9% 

40 
44.4% 

19 
21.1% 

2 
2.2% 

3 
3.3% 

ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงาน อบต.ลําพญา 
และตลาดน้ํา (เฉพาะผูที่ไป) 

60 
26.7% 

111 
49.3% 

46 
20.4% 

5 
2.2% 

3 
1.3% 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน 
จํานวน 

N 
คาเฉล่ีย S.D. 

เนื้อหาวิชามีความทันสมัยนาสนใจ 352 3.89 0.60 
เนื้อหาวิชามีประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคม 354 4.17 0.71 
มีความมั่นใจวาสามารถนําความรูความเขาใจจากการศึกษาไปประยุกตใชได 354 3.90 0.71 
มีหนังสือ/เอกสารอานประกอบ 354 3.56 0.78 
มีการจัดชวงเวลาในการเรียนที่เหมาะสม 351 3.75 0.68 
มีจํานวนผูเรียนในแตละหมูที่เหมาะสม 354 3.78 0.78 
ขนาดหองเรียนมีความเหมาะสม 354 4.05 0.73 
มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัย 353 4.08 0.72 
มีโอกาสในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 353 3.42 0.86 
มีการเรียงลําดับหัวขอการบรรยายที่เหมาะสม 353 3.79 0.70 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “พฤติกรรมมนุษย”  353 3.92 0.66 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “สังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐาน”  354 3.81 0.68 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การจัดระเบียบทางสังคม” 354 3.90 0.68 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” 354 3.91 0.67 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การขัดเกลาทางสังคม” 354 3.89 0.66 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับวัฒนธรรม”  353 3.85 0.69 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับการเมือง”  352 3.78 0.71 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับเศรษฐกิจ”  354 3.75 0.73 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับกฎหมาย” 354 3.68 0.80 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับสิ่งแวดลอม”  353 3.89 0.69 
ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “ปญหาสังคม/แนวทางแกไข” 347 3.94 0.71 
ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา (เฉพาะผูที่ไป) 90 3.93 0.94 
ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงาน อบต.ลําพญาและตลาดน้ํา (เฉพาะผูที่ไป) 225 3.98 0.82 
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นอกจากนั้นจากการสัมภาษณและขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด อาจารยผูสอนและนิสิต 
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้  

1. เนื้อหารายวิชา อาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวา มีความเหมาะสม สามารถนําความรูและ
เหตุการณปจจุบันมาใชในการสอนได เชนเดียวกับนิสิตที่บอกวา “เปนวิชาที่สามารถนําไปปรับใชได
จริงในปจจุบัน” สวนอาจารยผูสอนอีกทานหนึ่ง บอกวา “หนังสืออานประกอบนาจะปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัย”  ซ่ึงหนังสือวิชามนุษยกับสังคมไดพิมพมาตั้งแต พ.ศ.2541 และปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2548 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548) 

2. วิธีการสอนของอาจารย นิสิตสวนใหญมีความเห็นวา อาจารยมีการสอนที่ดี มีความทันสมัย 
สอนสนุก เรียนแบบสบาย ๆ และชอบวิธีการสอนแบบยกตัวอยางใหฟง แตนิสิตสวนหนึ่ง บอกวา 
“วิธีการสอนของอาจารยบางทานไมดึงดูดใจเทาที่ควร การสอนไมทันสมัย นาเบื่อและทําใหงวงนอน 
บางครั้งสไลดที่สอนไมนาสนใจ หรือมีแตรูปภาพไมมีรายละเอียดของเนื้อหาท่ีสอน บางหัวขอสอน
ละเอียดมากเกินไป และบางหัวขอก็ไมควรสอนซ้ําอีก เนื่องจากเรียนมาแลวในระดับมัธยมศึกษา” 
นอกจากนั้นยังไดบอกวา “เนื้อหาในหัวขอเร่ืองมนุษยกับกฎหมายยังไมเขาใจ อาจารยควรเรียงลําดับ
เปนเรื่อง ๆ ใหชัดเจน ไมควรสอนสลับไปสลับมา” สําหรับอาจารยบางทานไดจัดใหมีการทดสอบทาย
ช่ัวโมง นิสิตสวนหนึ่งมีความคิดเห็นวา “การสอบทายชั่วโมงตองรีบทําสง บางครั้งไมไดคิด” 

3. อ่ืน ๆ นิสิตไดแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ เชน อยากเรียนเฉพาะในรุนเดียวกันมากกวา 
เพราะจะเรียนไดสนุกกวา 
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5.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

จากแบบสอบถาม พบวา นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกอใหเกิด
ประโยชนในการเรียนรู เพราะไดสัมผัสและเรียนรูจากประสบการณจริง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 
75.1 รองลงมาเพราะไดเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ19.5 การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานควรจัดในชวงระหวางการเรียนการสอน จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 66.9 และมี
ความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในวิชามนุษยกับสังคมตอไป จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 
99.1 ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
           N = 354 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน รอยละ 

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรู   
   เรียนรูไดรวดเร็วและงายขึน้   12   3.8 
   ไดสัมผัสและเรียนรูจากประสบการณจริง  239 75.2 
   ไดเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน   62 19.5 
   สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นไดอยางเตม็ที่    5   1.6 
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานควรจัดในชวง   
   กอนเขาสูบทเรียน    53 15.3 
   ระหวางการเรียนการสอน 232 66.9 
   ภายหลังจบบทเรียน   62 17.9 
ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในวิชามนุษยกับสังคมหรือไม   
   ควรจัด  330 99.1 
   ไมควรจัด    3   0.9 

 
สําหรับนิสิตที่ตอบวาไมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในวิชานี้ มีจํานวน 3 คน มีเหตุผลวา 

“เพราะอันตราย” หรือ “ขี้เกียจไป” หรือ “เสียเวลา” สวนนิสิตที่มีความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่มีความคิดเห็นที่นาสนใจ เชน “ควรมีการออกไปเรียนนอกสถานที่ประกอบการเรียน
การสอนจะไดเขาใจและเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้น” หรือ “การจัดดูงานนอกสถานที่เปนกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทําใหนิสิตเห็นภาพภาพจริงของเร่ืองที่เรียนมากขึ้น เพราะบางครั้งการเรียนแตใน
หองเรียนก็ไมสามารถทําใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องที่เรียนได” 
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รูปท่ี 5 แสดงการไปศึกษาดูงานองคการบรหิารสวนตําบลลําพญาและการคาขายภายในชุมชน 

(ตลาดน้ําลําพญา) 
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รูปท่ี 6 แสดงการเขารวมกิจกรรม “หวานวันแม เก็บเกี่ยววันพอ”
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รูปท่ี 6 แสดงการเขารวมกิจกรรม “โครงการนิสิตเกษตรศาสตรปราศจากอบายมุข” ณ หองนนทรี  
การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การสอบสวนกับการพนันบอลและยาเสพติด” โดยผูกํากับสถานีตํารวจภูธร อ.กําแพงแสน  

การอภิปราย เร่ือง “ประสบการณชีวิตหนุมสาววัยใส”  โดยศิษยเกา 
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นอกจากนั้น ยังมีขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดซึ่งนิสิตไดเสนอแนะสถานที่ที่ควรจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ชื่อสถานที ่ จํานวน (คน)  
ตลาดน้ําดําเนนิสะดวก จ.ราชบุรี    14 
เรือนจํา       12 
ตลาดน้ําลําพญา      11 
อบต.ลําพญา      7 
ตลาดน้ําตางๆ      6 
จังหวดัสุโขทัย      5 
พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย     5 
สยามพารากอน      5 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ     4 
องคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม    4 
ตลาดน้ําดอนหวาย     4 
จังหวดัเชยีงใหม      4 
ภาคเหนือ      4 
ศาล       4 
วัด       3 
ทําเนียบรัฐบาล      3 
โรงเรียนการบนิ      3 
รัฐสภา       3 
คายทหาร      2 
บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี     2 
บานควาย จ.สุพรรณบุรี     2 
ฟารมโชคชัย      2 
กรุงเทพมหานคร     2 
สถานที่ราชการที่สําคัญ     2 
กองทัพอากาศ      2 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ    2 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2 
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ชื่อสถานที ่ จํานวน (คน)  
สถานที่ทองเที่ยวที่มีประวัตศิาสตร   2 
วัดไรขิง       2 
โบราณสถานตางๆ     2 
ดอยอินทนนท      2 
ภูกระดึง       2 
สะพานขามแมน้ําแคว     2 
ที่ไหนกไ็ดแลวแตเนื้อหาวิชาที่เรียนหรืออาจารยผูสอน 25 

สําหรับสถานที่ อ่ืน ๆ ที่มีผูเสนอแนะจํานวน 1 คน ไดแก บานขุนชางขุนแผน จ.สุโขทัย
พระราชวังบางปะอินอุทยานประวัติศาสตร จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยบูรพา วัดพระบาทน้ําพุ 
สวนนก จ.ชัยนาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ศาลากลางจังหวัด 
งานดอนเจดีย ปราสาทเมืองสิงห ดานเจดียสามองค สวนสามพราน ทองฟาจําลอง เมืองโบราณ 
จ.สมุทรปราการ บานเชียง จ.อุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร จ.ลพบุรี วิถีชีวิตชาวไร ชาวนา/ชาวชนบท 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จ.ปทุมธานี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โรงเรียนนายรอย จปร. โรงเรียนนายรอย
ตํารวจสามพราน วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง วัดโพธิ์ วังนารายณ จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงสามพราน 
สถาบันการศึกษาตาง ๆ สถานสงเคราะหตาง ๆ หมูบานผีตองเหลือง เขื่อนภูมิพล โครงการหลวงดอยตุง 
และการจัดคายชวยเหลือผูอ่ืน 
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6. ขอขัดของหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

จากการสัมภาษณและขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด นิสิตมีขอขัดของหรือขอเสนอแนะเพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป โดยเรียงลําดับจากมาไปหานอย ดังนี้ 

1. อยากใหจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอยูเปนประจํา  จํานวน 7 คน 
2. ควรมีเอกสารประกอบการเรียนแจกใหนิสิตทุกครั้ง  จํานวน 7 คน 
3. อยากใหนิสิตไดมีสวนรวมในการเรยีนมากขึ้น   จํานวน 3 คน  
4. มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกีย่วกับเหตุการณของบานเมือง 
    กอนเขาบทเรียนทุกชัว่โมง     จํานวน 2 คน  
5. ควรจัดกลุมผูเรียนใหนอยกวานี ้    จํานวน 2 คน  
6. อยากใหอาจารยสอนชาลงเนื่องจากตามไมทัน   จํานวน 2 คน 

 นอกจากนั้นยงัมีประเด็นอืน่ ๆ ที่นาสนใจ เชน 
1. อยากใหเนือ้หาการสอนเกี่ยวของกับชีวติประจําวนัและสามารถนํามาประยุกตใชได 
2. อยากใหอาจารยผูสอนเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏิรูปการปกครอง 2549 
3. อยากใหอาจารยผูสอนยกตัวอยางประกอบการสอนใหเห็นภาพอยางชัดเจน 
4. อยากใหอาจารยผูสอน สอนในหวัขอทีเ่ปนเรื่องที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
5. ควรมีการจดักิจกรรมการศึกษาดูงานในทางดานภูมิประวัติศาสตรมากขึ้น 
6. ควรจัดกจิกรรมการศึกษาดูงานหลาย ๆ สถานที่และใหมีความหลากหลายมากขึ้น 
7. การจัดกจิกรรมการศึกษาดูงานควรจดัเพียงวนัเดยีวแตดูงานไดหลายสถานที่ 
8. การจัดกจิกรรมการศึกษาดงูานควรใชเวลาใหมากกวานี้ 
9. อยากใหจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานการบริหารของระดับอําเภอและจังหวดั 
10. ควรมีแบบสอบถามประเมินกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
11. การเดินทางไปศึกษาดูงานที่นั่งบนรถไมเพียงพอ 
12. การไมไดไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนการบินรูสึกเสียเปรียบเพื่อน 
13. มีกิจกรรมมากเกินไป  

ในสวนของอาจารยผูสอนมีขอเสนอแนะ ดงันี้ 
1. ควรมีตําแหนงใหกับอาจารยผูสอนที่ไมใชสายวิชาการโดยตรงเพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
2. ควรมีการลดกลุมผูเรียนใหเล็กไมเกิน 100 คน เพื่อใหนิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น 
    ในทุกเรื่องที่เชื่อมโยงกันทุกหัวขอ 
3. ควรมีการพฒันารายวิชาใหม ๆ ใหนิสิตไดเลือกเรียน 
4. ควรแบงกลุมอาจารยผูสอนเปน 2 ทีม โดยรับผิดชอบสอนทีมละ 1 หมูเรียน 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
บทสรุป 
 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน 441 คน มี
ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 80.27 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 60.7 และเปนเพศชาย 139 คน คิดเปนรอยละ 39.3 มีอายุ
เฉลี่ย 19.07 ป สวนใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 60.3 กําลังศึกษาอยูใน
คณะเกษตรศาสตรมากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 42.8  

2.  สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป  

2.1 จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในภาคตนปการศึกษา 2549 มีจํานวน 441 คน แบงออกเปน  
2 หมู ๆ ละ 221 คน กับ 220 คน ซ่ึงมีจํานวนนิสิตมากเกินไป ทําใหไมมีโอกาสในการซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นไดยาก  

2.2 ขนาดหองเรียนเปนหองเรียนขนาดใหญ ณ ศูนยเรียนรวม 2 สามารถบรรจุไดหองละ 
300 คน แตเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสม 

2.3 ส่ืออุปกรณมีความทันสมัย มีความเหมาะสม และสามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี 
โดยในแตละหองจะมีเครื่องฉายแผนทึบ เครื่อง LCD Projector คอมพิวเตอรพรอมเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
อีกทั้งยังมีเจาหนาที่คอยดูแลอีก 1 คน  

2.4 หนังสือ/เอกสารอานประกอบในหองสมุดมี นอยและเกาเกินไปโดยเฉพาะในกลุม
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร 

2.5 อาจารยผูสอนวิชามนุษยกับสังคม มีอาจารยผูสอนจํานวน 9 คน ซ่ึงสวนใหญเปน
อาจารยสายสนับสนุนวิชาการ 

นอกจากนั้นนิสิตจํานวนหนึ่งไมคอยสนใจหรือตั้งใจเรียน โดยมีพฤติกรรมตาง ๆ เชน หลับใน
เวลาเรียน พูดคุยกัน เอางานอื่นมาทํา อีกทั้งขาดระเบียบวินัย เชน เขาเรียนสาย แตงกายไมเรียบรอย  
ไมใหความเคารพหรือเกรงใจอาจารยผูสอนเทาที่ควร 
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4.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องของเนื้อหาวิชา การนําความรู

ไปประยุกตใช หนังสืออานประกอบ การจัดชวงเวลาเรียน จํานวนผูเรียน ขนาดหองเรียน ส่ืออุปกรณ
การเรียนการสอน ลําดับหัวขอการบรรยาย และการไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอตาง ๆ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นในเรื่องโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้  

4.1 เนื้อหารายวิชา มีความเหมาะสม สามารถนําความรูและเหตุการณปจจุบันมาใชในการ
สอนได  

4.2 วิธีการสอนของอาจารยสวนใหญมีการสอนที่ดี มีความทันสมัย สอนสนุก เรียนแบบ
สบาย ๆ แตก็มีอาจารยบางทานสอนไมดึงดูดใจเทาที่ควร การสอนไมทันสมัย นาเบื่อและทําใหงวงนอน  

5.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

นิสิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรู 
เพราะไดสัมผัสและเรียนรูจากประสบการณจริง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 75.1 รองลงมาเพราะได
เรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ19.5 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานควร
จัดในชวงระหวางการเรียนการสอน จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 66.9 และมีความคิดเห็นวาควรจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานในวิชามนุษยกับสังคมตอไป จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 99.1 สําหรับนิสิต 
ที่ตอบวาไมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในวิชานี้ มีจํานวน 3 คน มีเหตุผลเพราะอันตราย ขี้เกียจไป และ
ทําใหเสียเวลา  

6. ขอขัดของหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

6.1 ขอขัดของหรือขอเสนอแนะของนิสิตที่นาสนใจ เชน 
- อยากใหจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอยูเปนประจํา   
- ควรมีเอกสารประกอบการเรียนแจกใหนสิิตทุกครั้ง   
- อยากใหนิสิตไดมีสวนรวมในการเรยีนมากขึ้น     
- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับเหตุการณของบานเมืองกอนเขาบทเรียนทุกชัว่โมง  
- ควรจัดกลุมผูเรียนใหนอยกวานี ้       
- อยากใหอาจารยสอนชาลงเนื่องจากตามไมทัน    
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6.2 ขอขัดของหรือขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนที่นาสนใจ เชน  
- ควรมีตําแหนงใหกับอาจารยผูสอนที่ไมใชสายวิชาการโดยตรงเพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
- ควรมีการลดกลุมผูเรียนใหเล็กไมเกนิ 100 คน เพื่อใหนสิิตสามารถแสดงความคิดเหน็ 
   ในทุกเรื่องทีเ่ชื่อมโยงกันทกุหัวขอ 
- ควรมีการพฒันารายวิชาใหม ๆ ใหนิสิตไดเลือกเรียน 
- ควรแบงกลุมอาจารยผูสอนเปน 2 ทมี โดยรับผิดชอบสอนทีมละ 1 หมูเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 
 1. การพัฒนาการเรียนการสอนตองใหเกิดการพัฒนาตอนิสิตโดยตรง อาจารยผูสอนตองจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนหรือการเรียนรูเปนสําคัญ มิใชการเนนที่เนื้อหาของหลักสูตร ซ่ึงหากไม
ติดขัดในเรื่องจํานวนอาจารยผูสอนและความหลากหลายในคุณวุฒิของอาจารย ควรจัดผูเรียนเปนหอง
เล็ก หมูละ 50 คน และมีอาจารยผูสอนหมูละ 4 – 5 คน  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนการเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน 
 2. ควรใชกระบวนการวิจัยมาเปนวิธีการในการเรียนการสอนหรือที่เรียกวา การวิจัยในชั้นเรียน 
ซึ่งมีความเหมาะสมกับนิสิตระดับปริญญาตรีมากกวาการสอนโดยการบรรยาย ทั้งนี้หากไมติดขัดใน
เร่ืองนิสิตที่มีจํานวนมาก 
 3. ในการเรียนการสอนนอกจากเรื่องเนื้อหาสาระหรือความรูในศาสตรนั้น ๆ แลว ตองมีการ
สรางวินัยในชั้นเรียนควบคูไปดวย เพื่อการพัฒนานิสิตและการพัฒนาคุณภาพของคนไทย 
 4. ควรดําเนินการเขียนเอกสารประกอบการสอนใหม โดยใหเนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสม
กับเหตุการณในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก 
 5. ควรจะมีการศึกษาวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ของโครงการวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เชนกัน  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งนาจะมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแหลงศึกษาดูงานในภูมิภาคตะวันตกที่เหมาะสมกับรายวิชามนุษยกับสังคมดวย 
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บรรณานุกรม 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2549. เอกสารแนะนําศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.  
 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2548. มนุษยกับสังคม. กรุงเทพฯ: สํานักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 



 35 

แบบสอบถาม   
เร่ือง การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป :  

รายวิชามนุษยกับสังคม (999141) 

นิสิตผูตอบแบบสอบถาม ทุกทาน.... 

 ขอความรวมมือนิสิตทุกทานตอบแบบสอบถามนี้ซ่ึงจะไมมีผลใดๆ ตอนิสิต โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
มนุษยกับสังคม (999141)  ผลการศกึษาวิจัยจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 ขอขอบคุณ 
 น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน           หรือเติมคําในชองวาง 

สถานภาพผูเรียน 
1.เพศ 

1.ชาย 2.หญิง 

2. อายุ..................................ป 

3.กําลังศึกษาชั้นปที่ 

1.ป 1 2.ป 2 3.ป 3 4.ป 4 5.เกินกวาป 4 

4.คณะที่ศึกษา 
 1.เกษตรศาสตร 2.วิศวกรรมศาสตร 3.สัตวแพทยศาสตร 
 4.ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5.ศึกษาศาสตร 

พฤติกรรมในการเรียน 
5.จดเสริมการบรรยายของอาจารย 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
6.ซักถามอาจารยในสิ่งที่เรียน 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
7.อานหนังสือทบทวนบทเรยีน 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
8.ศึกษาคนควาในหองสมุดเพิ่มเติม 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
9.ติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
10.เขาเรียนสาย 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
11.ขาดเรียนโดยไมไดลา 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
12.หลับในเวลาเรียน 1.ไมเคย 2.บางครั้ง 3.เปนประจํา 
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ความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนวิชามนุษยกับสังคม 
 

คําถาม 
มากที่สุด  

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 

(3) 
นอย 
(2) 

นอยที่สดุ 
(1) 

13.เนื้อหาวิชามีความทันสมัยนาสนใจ      
14.เนื้อหาวิชามีประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคม      
15.มีความมั่นใจวาสามารถนําความรูความเขาใจจากการศึกษาไปประยุกตใชได      
16.มีหนังสือ/เอกสารอานประกอบ      
17.มีการจัดชวงเวลาในการเรียนที่เหมาะสม      
18.มีจํานวนผูเรียนในแตละหมูที่เหมาะสม      
19.ขนาดหองเรียนมีความเหมาะสม      
20.มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัย      
21.มีโอกาสในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น      
22.มีการเรียงลําดับหัวขอการบรรยายที่เหมาะสม      
23.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “พฤติกรรมมนุษย”       
24.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “สังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐาน”       
25.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การจัดระเบียบทางสังคม”      
26.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม”      
27.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “การขัดเกลาทางสังคม”      
28.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับวัฒนธรรม”       
29.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับการเมือง”       
30.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับเศรษฐกิจ”       
31.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับกฎหมาย”      
32.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “มนุษยกับสิ่งแวดลอม”       
33.ไดรับความรูความเขาใจการบรรยายในหัวขอ “ปญหาสังคม/แนวทางแกไข”      
34.ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา (เฉพาะผูที่ไป)      
35.ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงาน อบต.ลําพญาและตลาดน้ํา (เฉพาะผูที่ไป)      
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36.การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรู ขอใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

  1.เรียนรูไดรวดเร็วและงายขึ้น    2.ไดสัมผัสและเรียนรูจากประสบการณจริง  

  3.ไดเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน   4.สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

37.การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ควรจัดในชวงใดของการเรียนการสอน 

  1.กอนเขาสูบทเรียน   2.ระหวางการเรียนการสอน    3.ภายหลังจบบทเรียน 

38.การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานวิชามนุษยกับสังคม ควรจัดตอไปหรือไม 

  1.ควรจัด ระบุกิจกรรม/สถานที่.................................................................................................................................. 

  2.ไมควรจัด เพราะ..................................................................................................................................................... 

39.มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 ขอขอบคุณ. 
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แบบสอบถาม   
เร่ือง การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป :  

รายวิชามนุษยกับสังคม (999141) 

เรียน  อาจารยผูสอนวิชามนุษยกับสังคม ทุกทาน.... 
ขอความกรุณาอาจารยผูสอนชวยตอบแบบสอบถามนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ 

การเรียนการสอนและความคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชามนุษยกับสังคม (999141) โดยผลการศึกษาวิจัยจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ  
 
1. สภาพการเรยีนการสอนโดยทั่วไปเปนอยางไร 
    1.1 จํานวนนิสิต………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
    1.2 ขนาดหองเรียน…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
    1.3 ส่ืออุปกรณ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
    1.4 หนังสือ/เอกสารอานประกอบ…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

2. ความสนใจ/ความตัง้ใจของนิสิตในการเรียนการสอนเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



 39 

3. มีความคิดเห็นตอเนื้อหารายวิชาอยางไร 
    3.1 ความเหมาะสม/ทันสมัย…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
    3.2 ระยะเวลาในการบรรยาย………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
    3.3 กิจกรรม/การศึกษาดงูาน…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
4. ขอขัดของ/ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสมัภาษณ   
เร่ือง การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป :  

รายวิชามนุษยกับสังคม (999141) 

 
1. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชามนุษยกับสังคมอยางไร 

- จํานวนนิสิต 
- ขนาดหองเรียน 
- ส่ืออุปกรณ 
- หนังสือ/เอกสารอานประกอบ 

2. มีความสนใจ/ความตัง้ใจของนิสิตในการเรียนการสอนอยางไร 
- จดเสริมการบรรยายของอาจารย  
- ซักถามอาจารยในสิ่งที่เรียน  
- อานหนังสือทบทวนบทเรยีน  
- ศึกษาคนควาในหองสมุดเพิม่เติม  
- ติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ  
- เขาเรียนสาย  
- ขาดเรียนโดยไมไดลา  
- หลับในเวลาเรียน  

3. มีความคิดเห็นตอเนื้อหารายวิชาอยางไร 
- ความเหมาะสม/ทันสมัย/การนําไปใชประโยชน 
- ระยะเวลาในการบรรยาย 
- การเรียงลําดบัหัวขอการบรรยาย 
- กิจกรรม/การศึกษาดูงาน 

4. มีขอขัดของ/ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 
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ประวัติผูวิจัย 
นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

 
การศึกษา : 
2546 ปริญญาเอก  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
2540 ปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2534 ปริญญาตรี  สาขาวิชาบริหารศาสตร  โรงเรียนนายเรืออากาศ   

การฝกอบรม : 
2542 หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง  รุนที่ 92 
2536 หลักสูตรนายรอยทหารราบ  รุนที่ 90 

การทํางาน : 
  อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและชุมชน (ภาควิชาอาชีวศกึษาเดิม)  

    คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
  อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
  หัวหนาแผนกทะเบยีนประวัติ กองสถติิและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ 
  นายทหารคนสนิทผูบัญชาการกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 
  กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
  กองพันทหารอากาศโยธิน  กองบิน 41 เชียงใหม 
  อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร  โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 
 


