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บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรวิชาชีพของวิทยาลัยกสกิรรมและป่าไม้ใน

สังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ของ
นักศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  จ าแนกตาม เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา และ สาขาวิชาที่ศึกษา  และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรม
และป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประชากร คือ  นักเรียนและนักศึกษา ในวิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ทั้ง  4  แห่งของ สปป.ลาว จ านวนทั้งสิ้น  2,711  คน  ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ที่ความ
เชื่อมั่น 95% จ านวน  349  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   t-
test (Independent  samples)   และ F-test (One-way ANOVA)   
 ผลของการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ใน
สังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความคิดเห็นของนักเรียนและ
นักศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ “ปานกลาง”  เมื่อพิจารณาความเห็นรายด้าน  ด้านที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับ “มาก” คือ ด้านอาจารย์สอน  ส่วน 4 ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในดับปานกลาง เรียงจากมากไป
หาน้อย  คือ ด้านหลักสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล  และ ด้านสื่อการเรียนการสอน 2) 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้
ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  
อายุต่างกัน  เรียนช้ันปีต่างกัน และเรียนต่างสาขากัน พบว่า มีความคิดเห็น “แตกต่างกัน” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และ 3)ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ใน
สังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่า มีความต้องการอยากให้
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  ให้ขยายสาขาวิชาให้หลากหลายมากขึ้น และให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  อยากให้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น  ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะกับยุคสมัย  
และให้มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์  
ค าส าคัญ  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ, วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ 
    

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) To study the management of vocational curriculum 
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Agriculture and Forestry under the Ministry of Agriculture and Forestry of Lao People's Democratic 
Republic on the vocational curriculum management by sex, age, level of study and each branch 
of Major. 3) To collect the suggestions of students to improve the vocational curriculum 
management of the 4 agricultural and forestry colleges of the Lao People's Democratic Republic. 
 The population are 2,711 students of 4 agricultural and forestry colleges of Lao PDR. 
The samples size were 349.  The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA). 
 The results were as follows: 1)  The management of vocational curriculum of 
Agricultural and Forestry College according to students' opinions. Overall were at appropriate 
level. "Medium". Considering on the individual opinion, the level of teacher aspect is "High". The 
other 4 aspects appropriated in  "Medium" can sort  from the most to the least are the 
curriculum aspect, Measurement and evaluation aspect and learning media aspect. 2) The 
opinion of students about the management of vocational curriculum of the agricultural and 
forestry colleges were "different" with statistical significant at level of 0.05 by all of compared in 
sex, age and level of study years. 3) The most suggestions are to improve the curriculum 
standards, to extend more fields of study, to open undergraduate course, to focused on practice, 
to update the content to suit the era, and to use multimedia in class. 
 
Keywords:  management of vocational curriculum, Agriculture and Forestry Colleges 
 

บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เครื่องมือในการสื่อสารการ
ประกอบอาชีพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพล้วนแต่มีการพัฒนาในการใช้การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มีหลักสูตรที่
ทันสมัยไปกับสังคม จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
การศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นของคนทุกสังคม ท้ัง
จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคมวัฒนธรรม การเมืองการศึกษารวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงให้เข้าถึงกันและกันส่งผลให้ได้พัฒนาคนให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาก็เพื่อ
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญยิ่งๆ ภายหลังที่กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างมาตรฐานด้านหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรช้ันสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท แห่งชาติ ในปี 2001 ส าหรับสถาบันการศึกษาทางภาครัฐและเอกชน
ที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นไปตามกระแสความเจริญของเทคโนโลยีการสื่อสารจึงมุ้งเน้นการพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาให้ผู้เรียนผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนและการพัฒนาการด้านอ่ืนๆ [1] 
 การพัฒนาการกสิกรรม และ ป่าไม้ ให้ทันสมัย เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของรัฐบาลลาว เพื่อให้มั่นใจว่า
จะมีอาหารเพียงพอและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้น จุดประสงค์หลักของกระทรวงกสิกรรม 
และ ป่าไม้ คือการผลิตอาหารให้เพียงพอและเป็นสินค้าได้ ลดความแตกต่างระหว่างเขตที่ราบและที่สูง และการน า
ป่าไม้ไปใช้แบบยืนนาน และการส่งเสริมการเกษตร และ ป่าไม้ เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐบาลลาว ในการบรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของกระทรวงกสิกรรม และ ป่าไม้ เป็นวิธีการแบบใหม่ส าหรับพนักงานส่งเสริมผู้ที่ท างานกับชาว
กสิกรในรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคกสิกรรม  มีความจ าเป็นส าหรับภาคส่วน
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เอกชน ที่ลงทุนด้านกสิกรรมเป็นส่วนหน่ึงของภาระบทบาทของวิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ ในอนาคต นั้นคือการ
ส่งเสริมกสิกรรมใน สปป. ลาว 
 วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้  4 แห่ง อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกระทรวงกสิกรรม และ ป่าไม้ ได้แก่
วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้หลวงพระบาง  วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้บอลิค าไช วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้
สะหวันนะเขต และวิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ จ าปาสัก 
 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนในวิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ ทั้ง 4 แห่ง มาจากครอบครัวยากจน ใช้เวลา
เกือบ 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อท ามาหากิน ส่งผลกระทบทางลบต่อการเรียน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพ วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเห็นได้ว่าเป็นการเรียนที่มี
ทฤษฎีมากเกินไป ไม่มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาฝีมือ ประสบการณ์ ผ่านการเรียนด้วยการท า
จริงปฏิบัติจริง ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นยังไม่ชัดเจน หลักสูตรการสอนยังไม่เน้นถึงความช านาญในงาน 
นักศึกษาส่วนมากมีความคาดหวังอยากท างานในโครงการช่วยเหลือสากล และ ท างานเป็นข้าราชการในรัฐบาลลาว 
มีนักศึกษาจ านวนน้อยที่สนใจอยากจะท างานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือเป็นกสิกรเพื่อตอบสนอง
ให้นักศึกษาที่เรียนจบมีความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเงิน การตลาด  และ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีการ
เชื่อมโยงกับตลาด การจัดการเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาจากพ้ืนฐานไปสู่ความช านาญงาน ให้มีอัตราส่วนการเข้า
เรียนของผู้หญิงและ ชนเผ่ามากขึ้น วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ จะต้องมีการเช่ือมโยงกับภาคส่วนเอกชน และ 
ระบบส่งเสริมกสิกรรมดีขึ้นกว่าเดิม [2] 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพ วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าในสถานการณ์ที่ความ
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอยู่ในขณะนี้  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรมีแนวทางในการพัฒนาไปอย่าง ไร  เพื่อน าข้อค้นพบจากการวิจัยมา
น าเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
1.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัย
กสิกรรม และ ป่าไม้ ประเทสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ าแนกตาม เพศ อายุ ช้ันปี ที่ศึกษา และ 
สาขาวิชาที่ศึกษา 
 1.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัย
กสิกรรม และ ป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
2. สมมติฐานของการวิจัย 
 2.1 นักเรียนและนักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
วิทยาลัยกสิกรรม และ ป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างกัน 
 2.2 นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
วิทยาลัยกะสีก า และ ป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างกัน 
 2.3 นักเรียนและนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างกัน 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม         ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)         
 

85 
 

 

 

 2.4 นักเรียนและนักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลัก สูตร
วิชาชีพวิทยาลัยกะสีก า และป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อมุ่งพัฒนาคนทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริงที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน [3] 
 กระบวนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ข้ันน า สร้างความสนใจ เตรียมพร้อมท่ีจะเรียน 
 2. ข้ันจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมตามหลักการต่อไปนี้ 
   - ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Construct) 
   - ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ช่วยกันเรียนรู้ (Interaction) 
   - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Participation) 
   - ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการไปพร้อมกับการสรุปข้อความรู้และได้ผลงาน(Process 
/Product) 
   - ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) 
 3. ขั้นวิเคราะห์ ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายจากการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นผลงาน ข้อความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ 
 4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล สรุปผลประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้ง ไว้ในที่นี้จะกล่าวถึง
หลักการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย มีดังนี ้
  1.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึง
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไป
ส่งให้ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
พร้อมท้ังเดินทางไปช้ีแจงและแจกแบบสอบถาม  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ที่สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
กสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกแห่ง 
  1.3 รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์และสรุปผล ดังนี้ 
    ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ คิดเป็นค่าร้อยละ 
   ข้อมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ด้วยสถิติ t – test 
(Independent) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of  Variance) หรือ F-test  
   ข้อมูลตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นข้อสารสนเทศ 
 
 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

86 
 

 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป็นนักเรียนและนักศึกษา ของวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4  แห่งของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจ านวน 2,711 คน  คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 349 คน  
โดยใช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95% 
  
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check list) ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลด้าน
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ท
(Likert) ใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการแวดล้อมการเรียนรู้ของของ
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้  ค าถามแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
  ตอนท่ี 3  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1) เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 และ เป็นเพศหญิง 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.9 รวม 349 คน 
 2) อายุ  ส่วนมากอายุ 18-25  ปีมีจ านวน 298  คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 รองลงมา คือ อายุ 26 ปีขึ้นมี
จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  และอายุ ต่ ากว่า 18 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 
 3) การศึกษา  ส่วนมากก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ  39.5 รองลงมา คือ ปีที่ 
1 จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และ ปีท่ี 2 จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
 4) สาขาวิชาที่เรียน  ส่วนมากอยู่ในสาขาวิชา ธุรกิจการเกษตร จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
รองลงมา  คือ สาขาวิชา ปลูกพืช จ านวน 72  คน คิดเป็นร้อยละ  20.6  สาขาวิชา เลี้ยงสัตว์ จ านวน 70  คน คิด
เป็นร้อยละ 20.1 สาขาวิชา ป่าไม้ จ านวน 43  คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาวิชาประมง จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ดิน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 สาขาวิชาป้องกันพืชจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.7  และสาขาวิชา สัตวแพทย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตาม ล าดับ 
 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ทั้ง 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 จากการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความ เห็นว่า การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวีชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระ ทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  เมื่อพิจารณาความเห็นรายด้าน  ด้านที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ตามล าดับ 
 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ 
 3.1  ผลการวิเคราะห์ F-test เปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว “แตกต่างกัน ”อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวม (sig=0.007) และ รายด้านแตกต่างกัน 3 
ด้านคือ ด้านการวัด และ ประเมินผล (sig=0.001)  ด้านอาจารย์สอน(sig=0.028)  ด้านสื่อการเรียนการสอน(sig=
0.011)  ส่วนด้านที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ ด้านหลักสูตร (sig=0.281)  และด้านสื่อการเรียนการสอน(sig=
0.124) 
 3.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “แตกต่างกัน” อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม (sig=0.011) 
และ รายด้านใน 3 ด้านคือด้านหลักสูตร (sig=0.003)  ด้านการเรียนการสอน(sig=0.009)  และด้านการวัดและ
ประเมินผล (sig=0.006)  ส่วนด้านที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ ด้านอาจารย์สอน(sig=0.121)  และด้านสื่อการ
เรียนการสอน(sig=0.347) 
 3.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปีที่เรียน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “แตกต่างกัน” อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม (sig=0.000) 
และ รายด้านใน 4 ด้านคือด้านหลักสูตร (sig=0.012)  ด้านการเรียนการสอน(sig=0.009) ด้านสื่อการเรียนการสอน
(sig=0.003)  และด้านการวัดและประเมินผล (sig=0.000)  ส่วนด้านที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ ด้านอาจารย์
สอน(sig=0.076) 
 3.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาที่เรียน  พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงกสิกรรม
และป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “แตกต่างกัน” อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวม (sig=
0.005) และ รายด้านใน 4 ด้านคือด้านหลักสูตร (sig=0.020)  ด้านการเรียนการสอน(sig=0.000) ด้านอาจารย์
ผู้สอน(sig=0.001) และด้านการวัดและประเมินผล (sig=0.000)  ส่วนด้านที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันคือ ด้านสื่อ
การเรียนการสอน(sig=0.219)    
 
4. ผลการศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแต่ละด้าน พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัย กสิกรรมและ ป่าไม้ กระทรวงกสิกรรมและ ป่าไม้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวบรวมจากแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 349 คน ได้เสนอสภาพปัญหา คือ อันดับที่ 
1 คือ ด้านครูผู้สอน จ านวนความถี่ 89  อันดับที่ 2 ด้านการเรียนการสอน จ านวนความถี่ 72  อันดับที่ 3 ด้าน
หลักสูตร จ านวนความถี่ 71 อันดับที่ 4 ด้านสื่อการเรียนการสอน จ านวนความถี่ 65  อันดับที่ 5 ด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน ความถี่ สรุปว่ากลุ่มตัวอย่าง  มีความต้องการอยากให้ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  ให้
ขยายสาขาวิชาให้หลากหลายมากข้ึน และให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  อยากให้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การปฏิบัติมากข้ึน  ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะกับยุคสมัย  และให้มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติฐานแนวทางการพัฒนาการจัด การเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สรุปได้ดังนี้ 
  1) นักศึกษามีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัย
กสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่แตกต่างกัน 
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ซึ่งไม่เป็นไปตามสมสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงต่างก็มีความคิดเห็น
เหมือน ๆ กันว่าการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ยังไม่พอใจระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยกสิกรรมมากนัก จึงตอบเพียงกลางๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงไม่พบความแตกต่างของความคิดเห็น 
  2) นักศึกษามีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาชีพ
วิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงต่างก็มี
ความคิดเห็นเหมือน ๆ กันว่าการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ยังไม่พอใจระดับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมมากนัก จึงตอบเพียงกลางๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงไม่พบความแตกต่างของ
ความคิดเห็น 
  3) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงต่างก็มี
ความคิดเห็นเหมือน กันว่าการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  ยังไม่พอใจระดับมาตรฐานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมมากนัก  จึงตอบเพียงกลางๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จึงไม่พบความแตกต่างของ
ความคิดเห็น 
  4) นักศึกษาที่มีสาขาวิชาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
วิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงต่างก็มี
ความคิดเห็นเหมือน กันว่าการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ยังไม่พอใจระดับมาตรฐานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยกสิกรรมมากนัก จึงตอบเพียงกลางๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงไม่พบความแตกต่างของ
ความคิดเห็น 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ควรมีการสนับสนุนให้แก่พนักงานท่ีเป็นอาจารย์สอนที่จบมาใหม่ให้มีงานวิจัย และ ฝึกอบรมการสอน
ให้มีประสบการณ์ในการสอนมากขึ้น 
 1.2 รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีเช่ียวชาญจากประเทศที่มีระบบการพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทและร่วมแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ในสังกัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยากให้อาจารย์สอนเน้นการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
ปัจจุบัน 
 1.3 ควรมีการเพิ่มสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มากขึ้น ใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ มาประกอบในการสอน และเพิ่มอุปกรณ์เทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน
มากขึ้น 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกร
รมและ ป่าไม้เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยว่าจะได้ผลการการวิจัยในท า นองเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรเพื่อ
น ามาเป็นข้อสนเทศส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ แต่ละแห่งมี
ประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอนหลักสตูรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้แตกต่างกันอย่างไร องค์ประกอบท่ี
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จ าเป็นเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรมและ ป่าไม้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าวิทยาลัยใดมี
วิธีการจัดการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการกระตุน้การบริหาร งานด้านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพวิทยาลัยกสิกรรม
และ ป่าไม้ของแต่ละวิทยาลัยให้ดีขึ้น 
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