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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ืองหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สําหรับเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัย
ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทําวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 

2.1  หลักสูตรและหลักสตูรการฝกอบรม 
 
    2.1.1  ความหมายของหลักสูตรและหลักสูตรการฝกอบรม  มีนักการศึกษาหลายทานให
ความหมายของหลักสูตรและหลักสูตรการฝกอบรม  ดังนี้ 
      ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ  (2538, หนา 16)  กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา
เปนการจัดกิจกรรม  หรือประสบการณใหกับผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ  วิชัย  ดิสสระ  (2535, หนา 2)  
กลาววาหลักสูตรชวยใหนักเรียนไดเรียนรู  และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่โรงเรียนพึงปรารถนา 
     เสาวพร  เมืองแกว  (2538, หนา  ก)  กลาวถึงความหมายของหลักสูตรไว  3  ประการ  คือ 
         1)  หลักสูตร  คือ  เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษา  เชน  หลักสูตร
สังคมศึกษา   
        2)  หลักสูตร  คือ  เคาโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือเร่ืองเฉพาะที่จะสอน  ซ่ึงโรงเรียน
จัดใหแกเด็กใหมีความรูสําเร็จในการเรียนในชั้นหนึ่ง ๆ จนไดรับประกาศนียบัตร  เพื่อใหสามารถเขา
เรียนวิชาอาชีพตอ 
        3)  หลักสูตร  คือ  กลุมวิชาและการจัดประสบการณที่กําหนดไวใหนักเรียนไดเรียน  
ภายใตการแนะนําของครูในโรงเรียน  และในสถาบัน 
   2.1.2  ความหมายของหลักสตูรฝกอบรม  พีรพงศ  ทิพนาค  (2541,  หนา 15)  กลาวถึง
หลักสูตรฝกอบรมวาหมายถึง  วิชาเนื้อหาและวิธีการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรม  เกิดความรู
ความเขาใจ  เกิดทัศนคติ  และความสามารถอันจะสงผลใหเกิดการเรียนรู  หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่จัดขึ้น 
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    จากความหมายของหลักสูตรและหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  
หลักสูตรและหลักสูตรการฝกอบรมจะเปนแนวทาง  หรือแบบแผนที่กําหนดไว  เพื่อใหผูสอนหรือ
วิทยากรไดยึดเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
       2.1.2  ความสําคัญของหลักสูตรการฝกอบรม  สนั่น  อินทรประเสริฐ  (ม.ป.ป.,  หนา 31)  
กลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรมวา  หลักสูตรการฝกอบรม  เปนหัวใจของการจัดการ
ฝกอบรม  ทั้งนี้เพราะหลักสูตรการฝกอบรม  เปนเครื่องชี้ใหเห็นแนวทางที่จะพัฒนาบุคคลไปใน
ทิศทาง  โดยสรุปดังนี้ 
          1)  หลักสูตรการฝกอบรม  เปนแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงาน
ของผูสอนหรือวิทยากร  เพราะหลักสูตรฝกอบรมจะกําหนดจุดมุงหมาย  เนื้อหาวิชา วิธีการ
ฝกอบรมและการประเมินผลไวเปนแนวทาง 
          2)  หลักสูตรการฝกอบรม  ตองมีความคลองตัวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
         3)  หลักสูตรการฝกอบรม  ควรเปนเครื่องมอืที่ชวยในการฝกอบรมบรรลุเปาหมาย 
ที่กําหนดไว 
        4)  หลักสูตรการฝกอบรมจะตองเกิดจากการวิเคราะหหาความตองการในการอบรม 
         5)  หลักสูตรฝกอบรม  ตองสะทอนใหเกิดประสบการณการเรียนรู  ทักษะ  และ
ทัศนคติที่ดี  การนําความรูที่ไดรับไปประยกุตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           6)  หลักสูตรฝกอบรม  ตองเนนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกัน  และกัน  
        7)  หลักสูตรฝกอบรม  ตองเนนการใชเทคนิคการถายทอดความรูหลายๆ แบบ 
          8)  หลักสูตรการฝกอบรม  ตองเนนการประเมินและการติดตามผลการฝกอบรม 
      2.1.3  องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม  พีรพงศ  ทิพนาค  (2541,  หนา 15-16)  
กลาวถึงหลักสตูรตาง ๆ โดยทั่วไปประกอบดวย  7  องคประกอบใหญ ๆ คือ 
         1)  หมวดหัวขอวิชา ไดแก  หัวขอวิชาตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นมา  โดยเห็นวามีสาระสําคัญ 
ที่ผูเขารับการอบรมตองการหรือควรไดรับการเรียนรู  ในแตละหลักสูตรจะมีความแตกตางกันขึ้นอยู
กับวาเปนหลักสูตรอะไร  หัวขอวิชาเหลานี้  หากเปนเรื่องลักษณะเดียวกันหรือมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน  จะจัดไวเปนพวกเดียวกัน เรียกวาหมวดหัวขอวิชา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

   11  

                     2)  วัตถุประสงคของแตละวิชา  ไดแก  จุดมุงหมาย  หรือส่ิงที่มุงหวังวาจะใหผูเขา
รับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไดผานการฝกอบรมในหัวขอวิชานั้น ๆ แลว  โดยทั่วไป
วัตถุประสงคนี้จะเขียนในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เพราะทําใหงายตอการจัดกิจกรรม
และการประเมินผล 
          3)  ประเด็นสําคัญ  ไดแก  เนื้อหาหรือหัวขอยอยที่สําคัญ ๆ ในแตละวิชา  เพื่อใหทราบ
ในหัวขอวิชานั้น  นาจะกลาวถึงเรื่องอะไรบาง  มีขอบขายครอบคลุมกวางขวางเพียงใด 
          4)  เทคนิคและวิธีการฝกอบรม  ไดแก  เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรมตาง ๆ ที่จะมา
ใชในหัวขอวิชานั้น ๆ  เชน  การบรรยาย  การอภิปรายกลุม  การระดมสมอง บทบาทสมมติ กรณีศึกษา
หรือการสาธิต  เปนตน 
          5)  ระยะเวลาแตละวิชา  ไดแก  กําหนดระยะเวลาที่จะใชในแตละหัวขอวิชานั้น ๆ 
วาจะใชเวลานานเพียงใด 
          6)  วิทยากรในแตละวิชา  ไดแก  ช่ือผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ที่เชิญมาเปนผูถายทอด  หรือ
ชวยใหเกิดการเรียนรูในหัวขอวิชานั้น ๆ โดยอาจระบุตําแหนง  สถานที่ทํางานของวิทยากรไวดวย 
         7)  กําหนดการฝกอบรม  ไดแก   ตารางเวลาที่บอกวาจะมีการอบรมหัวขอวิชาใด  
ในวันเวลาใด  ใชเวลานานเทาใด  และโดยใคร  ซ่ึงคลายกับตารางสอนเพื่อใหผูเขาอบรม  วิทยากร   
และผูจัดโครงการทราบ 
     2.1.4  ขั้นตอนการสรางหลักสูตรการฝกอบรม  พีรพงศ  ทิพนาค  (2541, หนา 16-21)  
กลาวถึงขั้นตอนการสรางหลักสูตรการฝกอบรม  ประกอบดวย   
          1)  การวิเคราะหและระบุความจําเปนหรือความตองการในการฝกอบรม  การสราง
หลักสูตร  จะตองมีการวิเคราะหหาความจําเปนหรือความตองการในการฝกอบรมกอน  ความจําเปน
หรือปญหานั้น  เปนปญหาที่แทจริงหรือไม  ถาเปนปญหาจริง ๆ ปญหานั้นสามารถแกไขไดดวย
การฝกอบรมหรือไม  หรือจะตองแกไขดวยวิธีการอื่น  หากสามารถแกไขไดดวยวิธีการอบรม  จึง
จะนําปญหาหรือความจําเปนนั้น ๆ  มาเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร  และจัดทําโครงการฝกอบรม  
ตอไป 

       2)  การกําหนดหัวขอวิชาและหมวดขอวิชา  การกําหนดหัวขอวิชานั้น จะตองพจิารณา
ความจําเปนในการฝกอบรมของหลักสูตรนั้น ๆ วาจะตองมีหัวขอวิชาใดบาง  ซ่ึงในการเรียนรูนั้นจะมี
อยู  3  ดานใหญ ๆ คือ  ดานสติปญญา  (cognitive domain)  ดานทักษะ  (psychomotor  domain)  และ
ดานเจตคติ  (affective  domain)  เมื่อไดหัวขอวิชาแลว  ก็ควรจะตั้งชื่อหัวขอวชิาใหเหมาะสมชัดเจน  
เปนที่เขาใจตรงกัน  หัวขอวิชาใดที่มีเนื้อหาสาระใกลเคียงกันหรือมีความเกี่ยวของสัมพันธกันควร
จัดไวอยูในหมวดเดียวกัน 
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         3)  การเรียงลําดับเนื้อหาวิชานั้น  มีหลักที่ควรพิจารณา  คอื   
             (1)  การจัดเรียงลําดับตามหลักตรรกวิทยา  โดยจัดเรียงลําดับเนื้อหาอยางเปน
เหตุเปนผลกัน  ตามการอางอิง  การวิเคราะหจากความจริงสิ่งที่ปรากฏหรือตามสถานการณ 
              (2)  การจัดเรียงลําดับโดยใชปญหาเปนศูนยกลาง  โดยเริ่มจากยอยไปหาใหญ  
จากที่เฉพาะเจาะจงไปสูทั่วๆ ไป  หรือจากตัวอยางไปสูการพัฒนากฎเกณฑตาง ๆ  
              (3)  การเรียงลําดับตามการปฏิบัติงานตามที่งานนั้น ๆ เปนอยูจริง 
              (4)  การจัดเรียงลําดับตามหลักจิตวิทยาเพื่อใหการเรยีนรูไดงาย   
            4)  การกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา  จะตองกําหนดไวในรูปที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมแสดงพฤติกรรมอะไรบาง  เมื่อผานการเรียนรูเร่ืองนั้น ๆ แลว โดยทั่วไปการเขยีนจุดประสงค 
นี้จะประกอบดวย  ขอความที่เปนสถานการณหรือเงื่อนไขพฤตกิรรมทีค่าดหวังจะใหเกิดขึน้  เมื่อผาน
กระบวนการฝกอบรมและเกณฑการยอมรับ 
                       5)  การกําหนดประเดน็สําคัญ  ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังนี ้
               ขั้นที่ 1   กําหนดความรูที่ตองการ  โดยพิจารณาวัตถุประสงคของวิชา  แลวกําหนด
ความรูและทักษะที่ตองการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค   ซ่ึงจะตองเปนแนวคิด  หลักทฤษฏี  ทักษะ  หรือ
คุณคาตาง ๆ ที่ตองการ 
               ขั้นที่ 2  นําประเด็นที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณาวาครบถวน
สมบูรณหรือไม  เพื่อใหแนใจวาไดเนื้อหาครบถวนตามความตองการ   
              ขั้นที่ 3  ปรับปรุงเนื้อหาใหมจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
                 ขั้นที่ 4  พัฒนาเนื้อหาในรายละเอียดของแตละหัวขอวิชา 
               ขั้นที่ 5  ตัดเนือ้หาในรายละเอียดที่ซํ้าซอนกันออก 
                             ขั้นที่ 6  เปรียบเทียบเนื้อหากับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
                             ขั้นที่ 7  สงเนื้อหาในรายละเอียดใหผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้น ๆ ตรวจทาน 
เปนครั้งสุดทาย 
               ขั้นที่ 8  ปรับปรุงประเด็นสําคัญตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
           6)  การกําหนดเทคนิคการฝกอบรม  มีองคประกอบตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึง  คือ 
              (1)  วัตถุประสงค 
             (2)  เนื้อหาวิชา 
             (3)  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
             (4)  วิทยากร 
             (5)  สถานที่ส่ิงอํานวยความสะดวก  เครื่องมือและอุปกรณ 
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             (6)  เวลา 
                             (7)  คาใชจาย 
          7)  การกําหนดระยะเวลาของแตละวิชา  จะตองคํานึงถึง 
              (1)  ความจําเปนในการฝกอบรม 
             (2)  วัตถุประสงค   
             (3)  เนื้อหาวิชา 
             (4)  เทคนิคและสื่อที่ใชในการฝกอบรม 
         8)  กําหนดวิทยากร  พิจารณาจาก 
                             (1)  ความรูในการบริหารองคกร 
                             (2)  ความรูเกี่ยวกับงาน 
                             (3)  ทักษะในการปฏิบัติงาน 
                             (4)  ความรู  ทักษะในการฝกอบรม   
                             (5)  ทักษะการสื่อความหมาย 
                             (6)  บุคลิกภาพโดยสวนรวม 
               (7)  การเตรียมเอกสารและอปุกรณ 
              (8)  การจดัทํากําหนดการฝกอบรม 
  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 
      2.2.1  ความหมายของการฝกอบรม  มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายและแนวคิด
ในการฝกอบรมไว  ดังนี้ 
   วิน  เชื้อโพธ์ิหัก  (2537, หนา 23)  สรุปความหมายของการฝกอบรมวา  การฝกอบรม  หมายถึง  
กระบวนการอยางมีระบบ  ซ่ึงมุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ทักษะและเจตคติ  เพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรที่รับการฝกอบรม  เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  อาจเปนความคลองแคลว  กระฉับกระเฉงในการทํางานดวยมือ  การรูจักเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ เหมาะสมดีขึ้น  การรูจักใชความรูทางเทคนิคตางๆ  ความสามารถในการแกปญหา  และมีเจต
คติที่ดีตอการทํางาน  นอกจากนี้การฝกอบรมยังมุงหวังที่จะใหบุคคลที่รับการฝกอบรมแลวนําความรู
แนวคิดใหม ๆ และความชํานาญที่ไดรับไปใชปฏิบัติงานจริงอยางชํานาญ  เพื่อทํางานใหบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงานนั้น ๆ  
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      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537,  หนา 5)  กลาวถึงความหมายของการฝกอบรมวา
การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู  ประสบการณ  ทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรม  และทักษะ
ความชํานาญเฉพาะดาน  โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหบุคลากรสามารถดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เทาทันเทคโนโลยีและวิทยาการที่เปล่ียนไป 
    วิจิตร  อาวะกุล  (2537,  หนา 31)  กลาวถึงความหมายของการฝกอบรมวา  การอบรม  คือ   
การเพิ่มพูนความรูความชํานาญงานใหกับบุคคล  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนการเตรียมความกาวหนาเพื่อรับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
    สมคิด  บางโม  (2538,  หนา 14)  กลาวถึงการฝกอบรมวาหมายถึง  กระบวนการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการทํางานของบุคคล  โดยมุงเพิ่มความรู  (Knowledge)  ทักษะ  (Skills)  และทัศนคติ  (attitude)  
อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น  ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 
     จากความหมายของการฝกอบรมดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  การฝกอบรมหมายถึง  
กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดี 
   2.2.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  การฝกอบรมมีวัตถุประสงค  ดังนี้  คือ  
         1)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู  (Knowledge)  ของผูเขาอบรม  ซ่ึงรวมถึง
ความรูใหมที่จะไดรับการจากการฝกอบรม  เชน  ความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํา  ความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ทํางานหรือการปฏิบัติงาน  เปนตน 
          2)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะ  (Skill)  ของผูเขารับการอบรมซึ่ง
รวมถึงทักษะใหมที่ไดรับจากการฝกอบรมดวย  เชน  ทักษะในการพูดในชุมชุน  ทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร  เปนตน   
         3)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ  (attitude)  รวมถึงคานิยม  และความเชื่อ
ของผูเขารับการฝกอบรม  โดยพิจารณาวามกีารเปลี่ยนแปลงหรือไม  เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด และ
มากนอยเพียงใด   
        4)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ไดแก  การพจิารณาจากการ
ฝกอบรมวา  ผูเขารับการฝกอบรม  มีการปฏิบัติงานที่แตกตางจากเดิมหรือไม  ซ่ึงสวนนี้อาจ
พิจารณาไดวาเปนผลรวมของความรู  ทักษะและทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมก็ได  เพราะ
จุดเนนการประเมินดานนี้  ก็คือ  การพิจารณาผลรวมของบุคคลจากลักษณะการปฏิบัติงาน หรือการใช
ความรู  ทักษะและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  เชน  พิจารณาวามีผลงานเพิ่มมากขึ้น  เขากับ
ผูรวมงานไดหรือไม  เปนตน 
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   2.2.3  ประโยชนของการฝกอบรม  สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ  คือ 
        1)  ระดับพนักงาน  ซ่ึงประกอบดวย 
                            (1)  ชวยสงเสริมความรูและความเขาใจ  ซ่ึงเปนการเพิ่มคุณคาแกตนเอง 
                            (2)  ชวยลดอบุัติเหตุ  หรือการทํางานผิดพลาด 
                            (3)  ชวยทบทวนแนวคดิและทัศนคต ิ
                            (4)  ชวยเสริมสรางทักษะและความสามารถที่สูงขึ้น 
        2)  ระดับผูบังคับบัญชา   ซ่ึงประกอบดวย  
                            (1)  ชวยทําใหเกิดผลงานที่ดีขึน้  ตระหนักในบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบ 
                            (2)  ชวยลดปญหาและแกไขงานที่ผิดพลาด 
                            (3)  ชวยลดภาระในการปกครอง  การบังคับบัญชา 
                            (4)  ชวยสงเสริมภาวการณเปนผูนําที่เกงงาน  เกงคิด 
       3)  ในระดับหนวยงาน  ซ่ึงประกอบดวย 
                            (1)  ชวยลดคาใชจายทางดานแรงงาน 
                            (2)  ชวยลดความสูญเสียวัสดอุุปกรณและคาใชจายตาง ๆ 
                            (3)  ชวยเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงและทางออม 
                            (4)  ชวยสรางกําไร  โดยการประหยดัคาใชจายในสํานักงาน 
   2.2.4  ความจําเปนหรือความตองการการฝกอบรม  ทองฟู  ศิริวงศ  (2536, หนา 9)  กลาวถึง
ความจําเปนของการฝกอบรมวา  การฝกอบรม  มีความจําเปนกอใหเกิดประโยชนตอองคกร  ในการ
ปองกันปญหาซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต  และแกปญหาบางประการในการปฏิบัติของการทํางานเทากับ
เพิ่มพูนความรู  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน  เพื่อลดความสิ้นเปลือง  ปองกัน
อุบัติเหตุในการทํางาน  เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  เปนการสรางความสามัคคีเปดโอกาสใหมี
สวนรวมตอการทํางาน  เพื่อนําไปปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพตอไป 
   ขนิษฐา  จิตอรุณ  (2540,  หนา 2-5)  กลาวถึงความจําเปนที่ตองหาความตองการฝกอบรม  
เพื่อใหสามารถทราบประเด็น  และสาเหตุของปญหา  แหลงปญหาจากปจจัยภายใน  หรือปจจัยภายนอก  
ตําแหนงจุดวิกฤติของปญหาในระบบงาน  ขนาด  จํานวน  และความรุนแรงของปญหา  ลักษณะ
และวิธีการฝกอบรมที่ตรงกับความตองการ 
      2.2.5  ความตองการของมนุษยกับการฝกอบรม  สุรชัย  จิวเจริญสกุล  (2544,  หนา 33-34)  
จําแนกความตองการของมนุษย  เปนลําดับขั้น  7  ขั้น  ดังนี้ 
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        1)  ความตองการทางดานรางกาย  (The  Physiological  Needs)  เปนความตองการ
ส่ิงจําเปนขั้นพื้นฐานเพื่อการอยูรอดและการดํารงชีวิต  เชน  ปจจัยส่ี  น้ํา  อากาศ การพักผอน  และ
การขับถาย  เปนตน 
         2)  ความตองการความปลอดภัย  (The  Safety  Needs)  เปนความตองการใหตนเอง
ไดรับการคุมครองและความปลอดภัย 
         3)  ความตองการความรักและการเปนเจาของ  (The  Belonging  Needs  and  Love  
needs)  เปนความตองการที่จะใหผูอ่ืนรักและเปนเจาของ  ส่ิงที่ตนเองพอใจ 
         4)  ความตองการเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง  (Self   Esteem  needs)  เปน  
ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา  ทั้งจากตนเองและจากผูอ่ืน  เชน  ความตองการถูกจัดเขากลุม 
           5)  ความตองการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเอง  (The  Needs  for  Self-
actualization)  เปนความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพจริง  เขาใจถึงความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจตนเองอยางแทจริง 
         6)  ความตองการที่จะรูและเขาใจตนเอง  (The  Desires  to  Know  and  to Understand)    
       7)  ความตองการที่จะเขาถึงสุนทรียศาสตรและศาสตรบริสุทธิ์  (The  Aesthetic  needs) 
 

2.3  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
 
    2.3.1  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ  ไดพัฒนาจากแนวคิดของธอรไดร  (นฤมล  เกตปุมา,  
2546,  หนา 13-14)  เกี่ยวกบักฎการเรียนรู  ไว  3  ประการ  คือ 
         1)  กฎของความพรอม  (Law  of  readiness)  กลาวไววา  เมือ่อินทรยีพรอมที่จะเรยีน  
แลวไดเรียนจะเกิดความพอใจและสามารถเรียนได  แตถาหากถูกขัดขวางจะเกิดความไมพอใจ  
         2)  กฎการฝกฝน  (Law  of  exercise)  หรือกฎแหงการใชและการไมใช  (low  of  use  
and  disuse)  กลาวไววา  การที่อินทรียไดมีโอกาสฝกฝน  หรือกระทําซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  จึงจะทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนองดีขึ้น  ยอมกอใหเกิดความคลองแคลวชํานาญ  และ
ถาส่ิงใดไมคอยมีโอกาสฝกฝน  หรือถูกทอดทิ้งไปนาน ๆ ยอมกระทําไดไมดีเหมือนเดิม  หรืออาจ
ลืมได 
        3)  กฎแหงผล  (Law  of  effect)  กลาวไววา  ผลของปฏิกิริยาตอบสนองที่ทําใหเกิด
ความพอใจ  อินทรียก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก และในทํานองเดียวกัน ถาผลในการตอบสนอง
ใดที่ทําใหเกิดความไมพอใจ  อินทรียจะหลีกเลี่ยงการกระทํานั้น ๆ  
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   จากการศึกษาคนควาของธอรไดร  ชี้ใหเห็นวา  การเรียนรูสําหรับผูใหญนั้น ตองคํานึงถึง
ความพรอม  การฝกฝนหรือการไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  และประสบผลสําเร็จเปนสิ่งสําคัญ  และ
ตอมาโนว  ไดมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมและทําการสรุปเปนทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม  
(Modern  adult  learning  Theory)  ซ่ึงสุวัฒน  วัฒนวงศ  (2524, หนา 57-58)  สรุปแนวคิดของโนส  
ซ่ึงมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
       1)  ความตองการและความสนใจ  (Need  and  interests)  หมายความวา  ผูใหญจะสามารถ
เรียนรูไดดี  ถาไดเรียนตรงตามความตองการและความสนใจของเขา 
       2)  สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ  (Life  situations)  หมายถึง  การเรียนรูของ
ผูใหญจะไดผลดี  ถาผูสอนยึดเอาผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน  ดังนั้น  การจัดหนวย
การเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ  จึงควรยึดสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูของผูใหญเปนสําคัญ  มิใชยึดเนื้อหาวิชา 
       3)  การวิเคราะหประสบการณ  (analysis  of  experience)  คือ  การที่ผูสอนพยายามวิเคราะห
ประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียดวา  มีสวนใดพอที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนไดบาง  
เพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
      4)  ผูใหญตองการเปนผูนํา  (Self–directing)  ซ่ึงเปนความตองการที่อยูในสวนลึกของ
ผูใหญ  ดังนั้นบทบาทของครู  จึงเปนแตเพียงผูใหคําปรึกษาหรือรวมกับผูเรียนในการคนหาคําตอบ  
ไมควรเปนผูชี้แนะหรือทําตวัเปนผูสอนโดยตรง  แตคอยทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม  
เพียงใด 
       5)  ความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  differences)  โดยธรรมชาติแลวคนเรายอมมี
ความแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น  ความแตกตางก็ยอมเพิ่มขึ้นเปนธรรมดา  
ดวยเหตุนี้การสอนผูใหญจึงตองคํานึงถึงขอนี้ใหมาก  เปนตนวารูปแบบการเรียนการสอนเวลาทํา
การสอน  สถานที่  อุปกรณ  ส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศ  และส่ิงสําคัญที่สุดคือ  ความพรอมและ
ความสามารถในการเรียนรู  ในแตละชั้น  แตละวัยของผูใหญ 
    จากแนวคิดและทฤษฎีสําหรับผูใหญที่กลาวมาจะเห็นไดวา  การเรียนรูของผูใหญจะมีลักษณะ
ที่แตกตางจากการเรยีนรูของเด็ก  อยางสิ้นเชิง 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับกับการยอมรับเทคโนโลยีและการเกษตรแผนใหม 
   
     2.4.1  ขบวนการยอมรับนวัตกรรม  ดิเรก  ฤกษหราย  (2522,  หนา 101)  กลาวถึงทฤษฎี
การยอมรับนวัตกรรมวา  การยอมรับ  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในของบุคคล  เริ่มจาก
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การไดยินเรื่องราวจากวิทยาการนั้น  จนกระทั่งยอมใชในที่สุด  กระบวนการนี้  มีลักษณะที่คลายกับ
การเรียนรูและการตัดสินใจ  โดยไดแบงขบวนการยอมรับออกเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
     ขั้นที่  1  ขั้นรูหรือข้ันรับ  (Awareness  stage)  เปนขั้นที่เริ่มตนที่จะนําไปสูการยอมรับ
หรือปฏิเสธสิ่งใหม ๆ 
    ขั้นที่  2  ขั้นสนใจ  (Interest  stage)  เปนขั้นที่เร่ิมมีความสนใจ  แสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  เพิม่เติมในขั้นนี้   
     ขั้นที่  3  ขั้นการประเมิน  (Evaluation)  เปนขั้นที่ไตรตรองวาจะลองใชวธีิการหรือ
วิทยาการใหมนั้น  ดีหรือไม 
    ขั้นที่  4  ขั้นทดลอง  (Trial stage)   เปนขั้นที่บุคคลทดลองใชวิทยาการใหม ๆ นั้น
กับสถานการณของตน  ซ่ึงเปนการทดลองดูกับสวนนอยกอน 
    ขั้นที่  5  ขั้นยอมรับ  (Adoption  stage)  เปนขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม ๆ นั้น   
ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอยางเต็มที่  หลังจากที่ไดทดลองปฏิบัติดู  และเห็นประโยชนแลว  
ในขั้นการยอมรับนี้  ประสบการณที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมีอิทธิพลมากที่สุด 
  2.4.2  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและการเกษตรแผนใหม  ดิเรก  ฤกษหราย  (2522,  
หนา 20-30)  และ ปญญา  หิรัญรัศมี  (2529,  หนา 185-187)  กลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับการยอมรับ
เทคโนโลยีทางการเกษตร  อยางสอดคลองกันวา  มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  ดังนี้ 
                    1)  ปจจยัที่เปนเงื่อนไขหรือสภาวการณโดยท่ัวไป  อันประกอบดวย 
             (1)  สภาพทางเศรษฐกิจ  มีผลตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ที่แตกตางกัน 
                           (2)  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  มีสวนเกี่ยวของกับอัตราการยอมรับเร็ว 
หรือชา 
                           (3)  สภาพทางภูมิศาสตร  มีสวนเกีย่วของกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
        2)  ปจจยัเกีย่วของโดยตรง 
            บุคคลเปาหมาย  (target  person)  หรือผูยอมรับการเปลี่ยนแปลง  (client)  พื้นฐาน
ของเกษตรกรเองเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคนิค  หรือวิทยาการใหมที่เปล่ียนแปลง  
ไดแก 
                                (1)  พื้นฐานทางสังคม  จากการวิจัยพบวา  เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เร็วกวาเพศชาย  ผูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณสูงกวา  จะยอมรับเร็วกวาผูที่มีการศึกษาและ
ประสบการณต่ํา  ผูที่ติดตอกับเจาหนาที่หรือผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา  และมีความถี่ในการยอมรับ
ฟงขาวสารมากกวา  หรือมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกอบอาชีพมากกวา  จะ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับรวดเร็วมากกวา  และบุคคลที่อยูในอายุวัยรุนหรืออายุนอยยอมรับ
เร็วที่สุด  และชาลงไปตามลําดับเมื่ออายุมากขึ้น 
                          (2)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  จากการวิจัยพบวา  ลักษณะตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือมากกวา  จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกวาและมีปริมาณที่มากกวา  ไดแก  การถือครอง  หรือ
กรรมสิทธิ์ปจจัยการผลิต  การประกอบอาชีพในลักษณะที่เปนการคา  หรือรายไดมากกวามีทรัพยากร
ที่จําเปนในการผลิตมากกวา  มีเครื่องมือจําเปนในการผลิตมากกวา 
                          (3)  พื้นฐานการติดตอส่ือสารของเกษตรกร  การติดตอส่ือสารที่จําเปนอยางยิ่ง  
คือ  ประสิทธิภาพในการรับฟงขาวสาร  ไดแก  การอาน  การฟง  รวมทั้งความคิดเห็นที่มีเหตุผลใน
ขณะเดียวกัน  ยังมีความสามารถในการพูดการเขียนดวย  ส่ิงเหลานี้  มีสวนชวยเสริมสรางความเขาใจ
ระหวางตัวเองกับเพื่อนบาน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
                          (4)  พื้นฐานเรือ่งอื่น ๆ เชน   
                                  ก.  เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (achievement  motivation)  คือ  มีความพรอม
ทางจิตใจและมีขอมูลเกี่ยวของมากกวา  หรือมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง  
หรือมีทัศนคติตอเทคโนโลยีที่นํามาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
                                  ข.  มีความสนใจปญหาและความตองการของตนเอง  และกจิกรรมเพื่อนบาน 
                                  ค.  มีความสามารถในการจดัการ 
            3)  ปจจยัเนื่องมาจากวิทยาการแบบใหม  หรือนวัตกรรม  (Innovation)  ที่จะนําไป 
การเปลี่ยนแปลง  มีปจจัยทําใหเกดิผลตอการยอมรับภายใตส่ิงแวดลอมสําคัญ  คือ 
                           (1)  ตนทุนและกําไร  (Cost  &  profit)  ถาเทคโนโลยีใดลงทุนนอยที่สุดกําไร
มากที่สุด  การยอมรับสูงกวา  เร็วกวา  กําไรนั้นนอกจากจะหมายถึงเงินที่ไดรับ  ยังรวมถึงกําไรที่เกิด
จากการใชประโยชนและความมีหนามีตา  (utility  &  prestige)  ดวย 
                           (2)  ความสอดคลองและความเหมาะสมกับส่ิงที่อยูในชุมชน  (similar  &  fit)  
ความสอดคลองเหมาะสมนี้  เปนเรื่องที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อของคนในชุมชน
นอกจากนี้ยังเปนเรื่องของความสอดคลองและความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร
ที่มีอยูในชุมชนดวย 
                           (3)  สามารถนําไปปฏิบัติและเขาใจงาย  (practical & understood)  คือ  ตองไมเปน
เร่ืองยุงยากซับซอนและไมมีกฎเกณฑที่ยุงยากเกินไป 
                           (4)  สามารถเห็นวาปฏิบัติไดผลมาแลว (visibility)  คือ  ถาเห็นวาเกิดผลดีมากอน  
แลวจะปฏิบัติตามหรือยอมรับไดงาย  และเร็วกวา 
                           (5)  สามารถแบงแยกขัน้ตอนหรือแยกเปนเรื่อง ๆ ได 
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                           (6)  ใชเวลานอยหรือประหยดัเวลา 
                           (7)  เปนการตัดสินใจของกลุม  เพราะกลุมมีอิทธิพลในการที่จะวางกฎเกณฑ
บางอยางที่สมาชิกตองปฏิบัติ 
           (8)  ลักษณะที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีและการเกษตรแผนใหม  ทั้งหมดนี้  
ถามีครบมากที่สุด  การยอมรับนวัตกรรมหรือวิทยาการแผนใหม  จะมีผลทําใหเกษตรกรสามารถรับ
ไดเร็วกวา  และมีปริมาณที่มากกวา  ดังนั้น  ในการวางแผนหรือทําโครงการฝกอบรม  ตองคํานึงถึง
ส่ิงเหลานี้ดวย 
 

2.5  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
    2.5.1  ประวัติและความเปนมา  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเสด็จมาเปดศาลบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  ณ  ตําบลเขาหินซอน  
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงไดมีราษฎรนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน  พระองคทานทรง 
ทอดพระเนตรพื้นที่และมีพระราชดําริใหสวนราชการตาง ๆ จัดสรางเปนศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนขึ้น  โดยพระราชทานแนวทางดําเนินงานไว  ดังนี้ 
        1)  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ใหเปนศูนยตัวอยาง
รวมการพัฒนาดานการเกษตรกรรมสมบูรณแบบ  ทั้งดานการพฒันาแหลงน้ํา  ฟนฟูสภาพปา  การพัฒนา
ที่ดิน วางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  ที่เกษตรกรและผูสนใจสามารถเขามาชมศึกษา คนควาหาความรู
เพิ่มเติมและนําไปปฏิบัติตามได  เพื่อพัฒนาอาชีพและพื้นที่ทํากินของตน  ใหเพิ่มผลผลิต  มีฐานะ
ความเปนอยูดีขึ้น  พรอมทั้งงานสงเสริมศิลปาชีพ  หัตถกรรมพื้นบาน  เปนอาชีพเสริม  เพิ่มรายไดจาก
อาชีพหลัก  อีกทางหนึ่ง  
        2)  พัฒนาพื้นที่รอบนอกศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
บริเวณลุมน้ําโจน  ใหมีความเจริญขึ้นเปนตวัอยางแกการพัฒนาพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป 
        3)  ใหนําวิธีการที่ไดผลมาแลว  ถูกตอง  ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  มา
ดําเนินการ 
   2.5.2  ท่ีตั้งโครงการ  ตั้งอยูในเขตตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
การคมนาคมติดตอสะดวก  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  เปนระยะทางประมาณ  100  กิโลเมตร  อยู
บนฝงขวาของถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี  หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข  304  อยูหางจาก
อําเภอพนมสารคาม  ประมาณ  17  กิโลเมตร 
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   2.5.3  วัตถุประสงคของโครงการ   
        1)  เพื่อเปนแหลงศึกษาทางวชิาการในการพัฒนาการเกษตร 
          2)  เพื่อเปนศนูยกลางการถายทอดเทคโนโลย ี
         3)  เพื่อเปนแหลงฝกอบรมใหความรูทางวชิาการเกษตรและศิลปาชีพ 
         4)  เพื่อเปนแหลงผลิตยายพันธุพืชและพันธุสัตว 
         5)  เพื่อยกระดบัรายไดของเกษตรกร 
         6)  เพื่อเปนแหลงที่จะศึกษาหาความรูและผักผอนหยอนใจของราษฎร 
    2.5.4  หลักการดําเนินงาน  ในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนแหงนี้  
มีลักษณะการดําเนินงานแบบผสมผสาน  มีหนวยงานตาง ๆ รวมกันดําเนินงานในพื้นที่  ไดแก  
กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมปาไม  กรมประมง  กรมปศุสัตว  กรมชลประทาน  
กรมพัฒนาชุมชน  กรมโยธาธิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  และมีหนวยงานนอก
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  ตลอดจนภาคเอกชนสนับสนุนการดําเนนิงานอีกมาก  โดยมีกรม
พัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลัก  ประสานการดําเนินงานและบริหารงาน  โดยคณะกรรมการคณะทํางาน
ตาง ๆ ทั้งในระดับสวนกลาง  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ 
    2.5.5  พื้นท่ีรับผิดชอบ 
         1)  พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซ่ึงราษฎร
นอมเกลาถวาย  เนื้อที่ประมาณ 1,240  ไร  ผนวกกับพื้นท่ีสวนพระองคที่อยูติดกับศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอน  ซ่ึงทรงพระราชทานใหเปนพื้นที่ศึกษา  วิจัยและทดสอบการพัฒนาดานเกษตรกรรม  
เปนการสนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อีกทางหนึ่ง  เนื้อท่ี  655  ไร  รวมพื้นที่ทั้งหมด  
ประมาณ 1,895  ไร 
         2)  พื้นที่หมูบานบริเวณรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  ซ่ึงเปนพื้นที่ลุมน้ําโจน  
ในเขตตําบลเขาหินซอนและตําบลเกาะขนุน  จํานวน  15 หมูบาน  พื้นที่ประมาณ  113,214  ไร 
        3)  พื้นที่ราษฎรนอมเกลาถวาย  ที่ตําบลเขาหินซอนและตําบลบานซอง  อําเภอ
พนมสารคาม  พื้นที่  84  ไร 

 
 2.6  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
 
   2.6.1  ประวัติและความเปนมา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2523 
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  2.6.2  ท่ีตั้ง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลเขาหินซอน  อําเภอ
พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ริมฝงถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี  ฝายคายลูกเสือพุทธโสธร  
มีเนื้อที่  279  ไร  ฝงศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีเนื้อท่ี  69  ไร  
รวมพื้นที่ทั้งหมด  348  ไร  อยูหางจากอําเภอพนมสารคาม  17  กิโลเมตร  หางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  
51  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร  120  กิโลเมตร 
  2.6.3  ภารกิจหลักท่ีสําคัญ  ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  มีภารกิจหลัก
ที่สําคัญ  คือ  การพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพเกษตรกรรม  โดยจัดการเรียนการสอนใหกับเยาวชนที่
เกี่ยวของกับการเกษตรและภาคนอกเกษตร   ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ภายใตหลักสูตรของกรมอาชวีศึกษา  ดังนี้ 
                       1)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2538  (เพิ่มเติม  พ.ศ. 2541)  
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 
                       2)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 
                       3)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2540  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาวิชา
ประมง 
                       4)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2540  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
                       5)  หลักสูตรฝกอบรมวิชาชพีเกษตรกรรมระยะสั้นและหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
เกษตรกรรมเคลื่อนที่ 
                       6)  หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
 

2.7  ลักษณะโดยทั่วไปของการบัญชี 
 
  2.7.1  ประวัติและวิวัฒนาการของการบัญชี  อํานวย  ศรีสุโข  (2544,  หนา 3-4)  กลาวถึง
ประวัติและวิวัฒนาการของการบัญชีวา  แนวคิดและการจดบันทึกรายการทางการบัญชี  ไดปฏิบัติ
กันมาเปนเวลานาน  จากหลักฐานพบวา  การบันทึกทางการบัญชีที่สําคัญ  ไดแก  การเกิดระบบบัญชีคู 
(Double  Entry  bookkeeping)  ขึ้นในศตวรรษที่  14  โดยเสมียน  พอคา  นักวิชาการชาวอิตาเลียน  
ซ่ึงอยูตอนเหนือของประเทศอิตาลี  จนถึงวิธีการบัญชีนี้ที่ถูกเรียกวา  “วิธีการบัญชีแบบอิตาเลี่ยน”  
แตหลักเกณฑตาง ๆ ที่คิดขึ้นในระยะนั้น  ไมไดรวบรวมไวอยางเปนระบบ  จนกระทั่งปค.ศ. 1496  
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Fra  Luca  Pacioli  ชาวอิตาเลียนไดรวบรวมและเขียนไวในหนังสือ  ซ่ึงมีช่ือเรียกสั้น ๆ วา “Summa”  
เปนหนังสือเกี่ยวกับวิชาคํานวณวาดวยเรื่องเลขคณิต  พีชคณิต  เรขาคณิตและการแลกเปลี่ยน
เงินตรา  แตมีบทหนึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักการบัญชีคู  โดยใชสมการพีชคณิตเปนพื้นฐานวา  
สินทรัพยเทากับหนี้สินบวกสวนของเจาของ  และผลบวกของเดบิตยอมเทากับเครดิต  เปนตน  
วิธีการที่ไดอธิบายไวในตําราเลมนี้  ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย  จนกระทั่ง  Fra  Luca  Pacioli  
ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการบัญชี     
  ตอมาในราวศตวรรษที่  18  ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งในยุโรป  
คือ  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากหัตกรรมตามหมูบาน  มาเปนอุตสาหกรรม
ในโรงงาน  ทําใหมีการปรับปรุงระบบการบันทึกการบัญชีใหเหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนไป  กลาวคือ  
ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการผลิตสินคาและบริการขึ้นในปริมาณครั้งละมาก ๆ  มีการลงทุน
เปนจํานวนเงินมาก ๆ  กิจการ  มีแนวโนมที่จะดําเนินไปในระยะยาว  โดยไมเลิกกิจการเหมือนสมัยกอน  
เปนผลทําใหมีการจัดทํางบการเงิน  เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกิจการเปนงวด ๆ อยางตอเนื่อง  
เพื่อใหเจาของกิจการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ  ไดทราบผลการดําเนินงาน  โดยที่ยังไมเลิกกจิการ
และจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้เอง  ทําใหเกิดมีการจัดตั้งกิจการในลักษณะบริษัทจํากัด  กันอยาง
แพรหลาย  เพราะสามารถจะระดมทุนไดมากกวา  กิจการมีลักษณะเปนหนวยงานอิสระ  และการ
ดําเนินงานเปนระบบยิ่งขึ้น  การบันทึกรายการทางบัญชีของกิจการจึงแยกตางหากจากสวนของเจาของ  
สรางความเชื่อถือใหผูลงทุนวาสินทรัพยตาง ๆ ของผูลงทุนไดนําไปใชประโยชนตอกิจการมากที่สุด 
ผลงานการพัฒนาการบัญชีระยะนี้  ไดกอใหเกิดหลักการทางบัญชีที่สําคัญหลายประการ  เชน  มีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การกําหนดงวดบัญชีเพื่อวัดผลการดําเนินงาน  และกิจการมีลักษณะเปน
หนวยงานอิสระ  ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักการทางบัญชีที่ยอมรับและใชกันอยูในปจจุบัน 
  2.7.2  การบัญชีในประเทศไทย  อํานวย  ศรีสุโข  (2544,  หนา 4-5)  กลาวถึงการบัญชีใน
ประเทศไทยวา  จากหลักฐานที่คนพบ  ไดปรากฏวาวิชาการบัญชี  เริ่มมีการศึกษาครั้งแรกใน
ประเทศไทยในสมัยราชกาลที่  5  พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหบรรจุวิชาการบัญชีเปน
สาขาหนึ่งใน  7  อยางของชั้นประโยค  2  ซ่ึงเปนขั้นสุดทายของการเรียนสมัยนั้น  จนพระองค
ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการบัญชีไทย  และในรัชสมัยนี้ ไดเร่ิมใหพระยาไชยยศสมบัติ  
(ฉ่ํา)  อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ  เรียบเรียงจัดทําบัญชีเงินพระคลังเปนหมวดหมู  บันทึกไวใน
บัญชีเปนที่เรียบรอย  ประกอบกับไดจางชาวตางประเทศ  เขามาทําราชการเปนที่ปรึกษาทางดาน
การคลัง  เปนคนอังกฤษ  การบัญชีของทางราชการสมัยแรก ๆ จึงเปนภาษาอังกฤษ 
  ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2481  ไดมีการจัดตั้งแผนกวิชาการ
บัญชีและการพาณิชย ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในป  พ.ศ. 2486 และในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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เมื่อป  พ.ศ.  2492  ทําใหความรูทางการบัญชีกวางขวางยิ่งขึ้น ประกอบกับรัฐบาลไดสงเสริมใหมี
การศึกษาทางดานบัญชีมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการควบคุมการคาและการจัดเก็บภาษี  ดังนั้น
ในป  พ.ศ. 2482  รัฐบาลไดออกกฎหมายและพระราชบัญญัติขึ้น  โดยบังคับใหหางรานตาง ๆ จัดทํา
บัญชี  5  เลม  คือ   
    1)  บัญชีสินทรัพย  รวมทั้งสนิคาในครอบครอง   
    2)  บัญชีเงินสด   
    3)  บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจาหนี้   
    4)  บัญชีรายวนัซื้อและรายวนัขาย   
    5)  บัญชีแยกประเภทรายไดและรายจาย   
  บัญชีที่ทําขึ้นตองเปนภาษาไทย  ถาเปนภาษาตางประเทศ  จะตองมีภาษาไทยกํากับและ
จะตองทํางบการเงิน  อยางนอยปละ  1  คร้ัง   
  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  คนไทยนิยมสงบุตรหลานไปเรียนที่สหรัฐอเมริกามากขึ้น
ประกอบกับสหรัฐอเมริกาไดสงผูเช่ียวชาญตาง ๆ มาชวยแนะนําการบัญชีในประเทศไทย  และทํา
บัญชีธุรกิจรวมกัน  การบัญชีของไทยจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากแบบอังกฤษ  เปนแบบอเมริกา  ซ่ึงเปน
ที่นิยมปฏิบัติจนถึงปจจุบัน 
  2.7.3  ความหมายของการบัญชี  (Accounting)  เชาวลีย  พงศผาติโรจน  และคนอื่นๆ  
(2527,  หนา 3)  กลาวถึงความหมายของการบัญชีวา  การบัญชีเปนศิลปะของการจดบันทึกรายการ  
หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับการเงินไวในรูปของเงินตรา  จัดหมวดหมู  รายการเหลานั้นสรุปผล  พรอม
ทั้งตีความหมายของผลอันนั้น 
  2.7.4  ความหมายของการทําบัญชี  (Bookkeeping)  ธรรมนูญ  อัคคพาณิช  และ  พยอม  
สิงหเสนห  (2524,  หนา 1)  กลาวถึงความหมายของการทําบัญชีตามพจนานุกรมสําหรับนักบัญชีไววา  
การทําบัญชีเปนการวิเคราะห  จัดประเภทและบันทึกรายการ  โดยมีแผนที่ไดจัดวางไว  เพื่อความ
เปนระเบียบในการดําเนินกิจการ  และสามารถแสดงฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานของการ
ประกอบการได 
  2.7.5  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีในประเทศไทย  กําหนดตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี  พ.ศ. 2543  ดังนี ้
          1)  หางหุนสวนจดทะเบยีน 
      2)  บริษัทจํากัด   
      3)  บริษัท  มหาชนจํากัด  ทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
      4)  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย     
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         5)  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 
           6)  สถานที่ประกอบการธุรกิจเปนประจํา  ในสถานที่หลายแหง  แยกจากกัน  ใหผู
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้น  เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
           7)  บุคคลธรรมดา  หางหุนสวนสามัญ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  (ขณะนี้ยัง
ไมมีประกาศกําหนด) 
    2.7.6  จุดประสงคของการบัญชี  สุธาทิพย  หยางอารี  (2541,  หนา 3-4)  กลาววาจุดประสงค
ของการบัญชี  ไวดังนี้ 
         1)  เพื่อจดบนัทึกรายการคา  เรียงตามลําดบัเหตุการณและสรุปผลการดําเนินงาน   
ตามระยะที่กําหนด 
          2)  เพื่อใชเปนหลักฐานในการอางอิง   
          3)  เพื่อใหทราบฐานะการเงนิของกิจการ 
          4)  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบ 
          5)  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผนดําเนินธุรกิจในอนาคต 
          6)  เพื่อใชเปนรายงานตอหนวยงานของรัฐบาลและบุคคลภายนอก  เชน  นักลงทุน  
สถาบันการเงินที่กิจการขอสินเชื่อ  เปนตน   
  2.7.7  ประโยชนของการบญัชี   
         1)  การจดบนัทึกรายการคาที่เกดิขึ้น  ใชเปนหลักฐานสาํคัญในการอางอิงในภายหลงั 
         2)  ชวยใหทราบผลการดําเนนิงานของกิจการ  ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งวา  ผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  กิจการมีกําไรหรือขาดทุน  เปนจํานวนเทาไร 
         3)  ชวยใหทราบฐานะการเงินของกจิการ  ในขณะใดขณะหนึ่งวา  กิจการมีสินทรัพย  
หนี้สิน  และทนุเปนจํานวนเทาไร 
         4)  การทําบัญชี  เปนการรวบรวมสถิติอยางหนึ่ง  ที่ชวยในการบริหารงานและให
ขอมูลอันเปนประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน  และควบคุมกิจการใหประสบผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย 
                       5)  การทําบัญชี  ถาทําอยางถูกตองเรียบรอย  จะชวยปองกันการผิดพลาดตาง ๆ ใน 
การทาํงาน  และสามารถตรวจสอบไดวา  มีอะไรหรือรายการใดที่หลงลืมบาง 
                        6)  จากผลการสรุปทํางบการเงิน  ซ่ึงเปนประโยชนในการเพิ่มทุน  หรือลดทุนตลอดจน
ขอสินเชื่อจากธนาคาร  หรือเพิ่มขยายกิจการได                       
                        7)  การทําบัญชี  ใชเปนหลักฐานสําคัญในการคํานวณภาษไีดอยางถกูตอง  ตามความ
เปนจริง 
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  2.7.8  ขอสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  (Basic  Assumption  of  Accounting)  สมาคม
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  (2539,  หนา 5)  ใหความหมายของขอสมมติ
ขั้นมูลฐานทางการบัญชีวา  ขอสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  หมายถึง  ขอกําหนดทางการบัญชี  ที่
เปนที่ยอมรับกันโดยไมตองพิสูจน  โดยปกติมักกําหนดขึ้นจากการประมวลจากหลัก  และวิธีการ
ปฏิบัติตาง ๆ กัน  ในบางครั้ง  ขอกําหนดดังกลาวมีลักษณะที่ไมมีเหตุผล  ขอสมมติฐานขั้นมูลฐาน
ทางการบัญชี  เปนหลักเกณฑสําคัญในการทํางบการเงิน 
  ขอสมมติฐานขั้นมูลฐานทางการบัญชี  เปนขอตกลงเกี่ยวกับการบัญชี  เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจเบื้องตนตรงกัน  ระหวางนักบัญชี  กอนที่จะกําหนดแนวทาง  กฎเกณฑ  ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีตอไป  สาเหตุที่ตองมีขอสมมติฐานขั้นมูลฐานทางการบัญชี  ก็เพื่อใหขอมูลทางบัญชี  
อันเปนขอมูลสําคญัตอการดําเนินงานของธุรกิจ  มีหลักการพื้นฐานเดียวกัน  เพื่อประโยชนตอผูใช
ขอมูลทางบัญชี  ตอไป 
  ขอสมมติฐานขั้นมูลฐานทางการบัญชี  ตามแมบทการบญัชีมี  2  ขอ  คือ 
        1)  เกณฑคงคาง  (Accrual  Basic)  การบันทึกบัญชีโดยเกณฑคงคางหรือเกณฑสิทธิ  
คือ  รายการและเหตุการณทางบัญชี  จะรับรูเมื่อเกิดขึ้นทุกรายไมเฉพาะเมื่อมีการรับหรือจายเงินสด
หรือรายการเทียบเทาเงินสดเทานั้น  โดยรายการตางๆ จะบันทึกบัญชีตามงวดที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจะให
ขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต  และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะ
ไดรับเปนเงินสดในอนาคตดวย  เชน  รายไดจํานวนใดที่ไดรับเงินสดแลว  แตมิใชรายไดในงวดนี้  
จะถือเปนรายไดรับลวงหนา  หรือคาใชจายรายใดที่ยังไมเกิดขึ้น  แตจายเงินไปแลว  จะถือเปน
คาใชจายลวงหนา  สวนรายไดที่เกิดขึ้นแลว  แตยังไมไดรับเงินในงวดนี้  จะถือเปนรายไดคางรับ  
เชนเดียวกับคาใชจาย  หากเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดจาย  จะถือเปนคาใชจายคางจาย  ฉะนั้นการบันทึก
ตามเกณฑคงคาง  จึงมีบัญชีรับลวงหนา  จายลวงหนา  คางรับ  คางจาย 
        2)  ความดํารงอยูของกิจการหรือการดําเนินงานตอเนื่อง  (The  Going  Concern  or  
The  Continuity)  กิจการที่ตั้งขึ้นมา  มักจะกําหนดวัตถุประสงคที่จะดําเนินธุรกิจตอไป  โดยไมมี
กําหนดเวลาที่จะเลิกกิจการ  จึงมีการดําเนินงานตอเนื่องกันไปไมมีที่ส้ินสุด  เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
ของกิจการนั่นคือ  กําไร  ดังนั้น  จึงสมมติวากิจการไมมีเจตนาหรือความจําเปนที่จะเลิกกิจการ  หาก
กิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว  งบการเงินตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอ่ืน 
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2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
   2.8.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ  จากการศึกษายังไมพบวามีการทําวิจัยเกี่ยวกับ
การสรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สําหรับเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา แตมีนักการศกึษา
ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร  ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจเขารับการฝกอบรม  
และการติดตามผลการฝกอบรม  ดังนี้ 
      ตวงพร  พงษประดิษฐ  (2537, หนา 122-128)  ทําการวิจัยเร่ืองการติดตามผลหลักสูตรการ
ฝกอบรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา : การนําเนื้อหา
หลักสูตรไปใช  ผลการวิจัยพบวา  ผูผานการฝกอบรมดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  อาจารยใหญ  และ
ผูชวยผูอํานวยการ  ผูชวยอาจารยใหญนําเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมไปใชอยูในระดับมาก  มี 3 
หมวดวิชา  คือ  1)  หมวดวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร  2)  หมวดพฤติกรรมศาสตร   และ  
3)  หมวดบริหารศาสตร  และนําไปใชในระดับปานกลาง  คือ  หมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และผู
ผานการฝกอบรมใหความเห็นวา  สามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารไดมาก  คือ  1)  ทําใหเขาใจในการบริหารไดถูกตองยิ่งขึ้น  2)  ชวยทําใหงานในหนาที่ไดดี  
3)  มีหลักวิชาการในการทํางานมากขึ้น  และ  4 )  สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการแกปญหา
ไดดี  และมั่นใจยิ่งขึ้น   
  รชฎ  พันธุทิพยแพทย  (2538,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การอนุรักษส่ิงแวดลอมเกษตร  มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการสราง
หลักสูตรโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  กลุมตัวอยางคือนักวิชาการเกษตร  สังกัด
กรมวิชาการเกษตรจํานวน 300 คน  โดยใชแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  และแบบวัดเจตคติ  ขั้นตอน
ที่ 2  สรางหลักสูตรฝกอบรม  โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการสํารวจในขั้นตอน
ที่ 1  ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหาและหลักการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  โดยมีกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคโครงการ  การกําหนดหัวขอวิชา  การกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา  การกําหนด
แนวทางการฝกอบรม  การกําหนดเทคนิคการฝกอบรม  การกําหนดระยะเวลาของหัวขอวิชา  หลักสูตร  
และกําหนดวิธีประเมินผล  ขั้นตอนที่3  การประเมินหลักสูตรและการแกไขหลักสูตร  โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 ทาน  ทําการประเมินใหขอเสนอแนะ  และนํามาปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
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 กัลยาพร  วัดแกว  (2539, หนา  57-62)  ทําวิจัยเรื่องความรูและการนําความรูดานเคหกิจ
เกษตรไปใช  ของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร  ในจังหวัดพิจิตร  พบวา  สมาชิกแมบานเกษตรกร
ที่มีอายุตางกัน  มีการนําความรูดานเคหกิจเกษตรเรื่องการแปรรูปถนอมอาหารไปปฏิบัติใน
ครัวเรือนแตกตางกัน  มีการนําความรูดานเคหกิจเกษตรเรื่องการจัดบานเรือนไปปฏิบัติในครัวเรือน
และเพื่อเพิ่มรายไดแตกตางกัน  สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการนํา
ความรูดานเคหกิจเกษตรเรื่องการแปรรูปถนอมอาหารไปปฏิบัติในครัวเรือนและเผยแพรแกเพื่อน
บานแตกตางกัน  มีการนําความรูดานเคหกิจเกษตรเรื่องการจัดบานเรือนไปปฏิบัติในครัวเรือน  
แตกตางกัน  สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรที่มีรายไดแตกตางกัน  มีการนําความรูดานเคหกิจเกษตร  
เร่ืองหัตถกรรม  ศิลปประดิษฐ ไปปฏิบัติเพื่อเผยแพรแกเพื่อนบานแตกตางกัน  สมาชิกแมบาน
เกษตรกรที่มีสถานภาพในกลุมแตกตางกัน  มีการนําความรูดานเคหเกษตรเรื่องการแปรรูปถนอม
อาหารไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายไดแตกตางกัน  นําความรูดานเคหกิจเกษตรเรื่องการจัดบานเรือนไป
ปฏิบัติในครัวเรือนแตกตางกัน 
  จรินทร  ศรีสวัสดิ์  (2540, หนา 92)  วิจัยเร่ืองการติดตามผลการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม
ระยะสั้น  ประจําปงบประมาณ 2536  วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี  พบวา  เกษตรกรสวนใหญ
นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพคอนขางสูง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  การเปนสมาชิก
กลุมทางการเกษตรมีความสัมพันธกับการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พรนภา  สุรพันธุพิทักษ  (2540, บทคดัยอ)  ทําการสรางและทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาเรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอย  สําหรับครูระดับประถมศึกษา ระบุขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมไวดังนี้  คือ ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการสรางหลักสูตร  โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  สํารวจความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม   จากกลุมตัวอยางจํานวน 
300  คน โดยใชแบบสอบถาม  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม  หลักสูตรที่สรางขึ้นประกอบดวย  
วัตถุประสงคในการฝกอบรม  ความคิดรวบยอด  เนื้อหาวิชา  วิธีดําเนินการฝกอบรม   การวัดและ
ประเมินผล  ขั้นตอนที่  3  ขั้นทดลองใชและประเมินผลชุดฝกอบรม โดยนําหลักสูตรไปทดลองใช
ในสถานการณจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 36  คน  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม  โดยใช
แบบทดสอบและประเมินผลการฝกอบรม  โดยใชแบบสอบความความคิดเห็น 
  สําราญ  ชางเยาว  (2540, หนา 145-155)  ทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับ
การฝกอบรมของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการการศึกษา  กรมตํารวจ  วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการฝกอบรมของขาราชการตํารวจ  สังกัดกองบัญชาการ
การศึกษา  กรมตํารวจ  ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ  ตัวอยางที่ศึกษาไดแกขาราชการตํารวจ   สังกัด
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กองบัญชาการการศึกษา  จํานวน  492  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช
ในการการวิเคราะหไดแก  คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน  ผลการวิจัยพบวา  1)  ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเขารับการฝกอบรมของขาราชการตํารวจ  อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  ดังนี้  คือ  ปจจัย
ดานการปฏิบัติงาน  ดานสังคม  ดานสวนตัว  และดานโครงการอบรม  สวนปจจัยดานงบประมาณ
อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก  2)  เมื่อเปรียบเทียบตามกลุมอายุที่ตางกัน  พบวาระดับความคิดเห็น
ที่มีตอปจจัยดานงบประมาณ  ดานสวนตัว  และดานโครงการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  เปรียบเทียบตามกลุมวุฒิการศึกษาที่ตางกัน  พบวา  ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัย
ดานสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบตามกลุมตําแหนงหนาที่การ
งานและสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน  พบวาระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยตาง ๆ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ขอเสนอแนะวาควรจัดใหขาราชการตํารวจไดเขารับการ
อบรมในหลักสูตรตาง ๆไดอยางทั่วถึงทุกระดับ  และมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อคาใชจายในการ
ฝกอบรมไดอยางเพียงพอ 
         องอาจ  พงษพิสุทธ์ิบุบผา  (2541,  บทคัดยอ)  ทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
พฤติกรรมผูนําทางการเกษตร  สําหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท    ซ่ึงมีขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร  คือ  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  สํารวจขอมูลกับกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย  หัวหนานักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบทจํานวน  1   คน  ครูนิเทศโครงการเกษตร  จํานวน  27  คน  และผูที่จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจํานวน  46  คน โดยใช
แบบสอบถาม ขั้นตอนที่  2  การสรางหลักสูตร  เปนการสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับการสํารวจ
ความตองการในขั้นตอนที่ 1  โดยกําหนดจุดมุงหมายของการฝกอบรมแลว รางหลกัสตูรใหตอบสนอง
ตามจุดมุงหมาย  ประกอบดวย  จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  และมวลประสบการณ  
วิธีการฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรม  วิธีประเมินผล  จากนั้นนํารางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไขรางหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใชหลักสูตร  เปน
การนําหลักสูตรที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 2  ไปทําการทดลองกับกลุมนักเรียนโครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบทจํานวน  32  คน  ใชแผน  one–group  pretest-posttest  design  และประเมิน
โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ  แบบสังเกตทักษะพฤติกรรม  แบบประเมินผลการฝกอบรมขั้นตอนที่ 4   
การติดตามผลหลักสูตร  โดยการติดตามผลของผูผานการฝกอบรมวาไดนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริง
และมีพฤติกรรมผูนําทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  มากนอยเพียงใด  โดยใชแบบสอบถาม 
  ปนัดดา  พงศนภาพิไล  (2543,  บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  :  
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  :  
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การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนบุตรหลานเกษตรกร  
รุนที่ 57  จํานวน  40  คน  ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรทฤษฎีใหมจํานวน  10  คน ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมจํานวนอยางละหาคน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณรวมกันสี่ฉบับ  คือ  แบบสอบถามความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมและแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนําหลักสูตรไปใช  วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  และการ
วิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา  บุตรเกษตรกรมีความตองการเขารับการฝกอบรมถึงรอยละ  
92.50  และตองการเขารับการฝกอบรมในเรื่องโรคแมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัดมากเปน
ลําดับที่หนึ่ง  รองลงมาคือ  เรื่องการผลิตไมผลและการผลิตพืชในการเกษตรผสมผสาน  และตองการ
ระยะเวลาในการฝกอบรม  10  วัน  หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น  ประกอบดวย  หกองคประกอบ  
คือ  หลักการ  (แนวทางการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง  ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน)  จุดประสงค  (ใหบุตรเกษตรมีความรู  ความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับ
การเกษตรทฤษฎีใหม  การผลิตธุรกิจเกษตร  การจัดการเกษตรทฤษฎีใหม  การใชทรัพยากรอยาง
คุมคา) โครงสรางของเนื้อหา (ความรูเบื้องตน ทรัพยากร  องคความรูดานการเกษตรที่จําเปนตอ
การเกษตรทฤษฎีใหม)  วิธีการ  (การบรรยายประกอบสื่อตาง ๆ  การระดมสมอง  การสาธิต  การ
จําลองสถานการณ  การฝกปฏิบัติ  และการศึกษาดูงาน)  ระยะเวลา  62  ชั่วโมง  และการประเมินผล
ความรู  พฤติกรรม  เจตคติ 
   2.8.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตางประเทศ   
  แมคซีแลนด  (McClelland,  1961,  p. 24)  ทําการวิจัยเร่ืองการฝกอบรมทางดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิของผูใหญ  โดยทําการทดลองกับผูใหญที่เปนผูประกอบการในประเทศอินเดีย  จํานวน  
120  คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ผลการวิจัยพบวา  การอบรมทางดานแรง 
จงูใจใฝสัมฤทธิ์  สามารถใหผลเชิงบวกกับคนสวนมาก 
  ฟาซิโอ  (Frazior, 1975)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชชุดการในโปรแกรมการอบรมครู
ประถมศึกษาระดับ 1  โดยใชชุดการสอนอบรมครู  เพื่อใหครูนําความรูที่ไดจากการอบรมไปสราง
ชุดการสอนเพื่อสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาระดับ 1  ซ่ึงมีครูเขาอบรมทั้งหมด  66  คน  แบง
ออกเปนกลุมทดลอง  40  คน  กลุมควบคุม  26  คน  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนของทั้งสองกลุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  คือ  ครูที่ไดรับการอบรมโดยใชชุดการสอนนั้น  สามารถนําเอาความรู
ไปใชในการสรางชุดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ฮอรโตน (Holton,  2000)  ทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบการประเมินความจําเปนในการอบรมที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใชการประเมินที่อยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติงาน (performance 
– based  needs  assessment)  โดยศึกษาความจําเปนกับบุคคลทั้งระดับบริหาร  ผูเชี่ยวชาญและระดับ
ปฏิบัติการ  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการประเมินความจําเปนที่แทจรงิในการฝกอบรมที่ไดผล  ทุกคน
มีความตื่นตัว  และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร  และพบวาบางเรื่องไมจําเปนตองใชการ
อบรม  การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล  เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่
สําคัญ  ที่ทําใหไดความจําเปนที่แทจริง  ดวยการทําตามขั้นตอนและทําการศึกษาใหครอบคลุมทั้ง
ผูบริหารและผูปฏิบัติ  เพื่อจะไดขอมูลท่ีตองการพัฒนา  ทั้งระดับนโยบายและระดับภาคปฏิบัติการ  
จะมีผลใหการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  จากผลสรุปงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสรางหลักสูตรฝกอบรม  
อาจโดยสรุปไดวา  การสรางหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ จําเปนตองมีกระบวนการหรือขั้นตอน
การสรางหลักสูตรฝกอบรมที่ตองดําเนินการอยู  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1  การหาความตองการ
หรือความจําเปนในการฝกอบรม  การสรางหลักสูตรจะตองมีการวิเคราะหหาความจําเปนหรือ
ความตองการในการฝกอบรมกอน  ความจําเปนหรือปญหานั้นเปนปญหาที่แทจริงหรือไม   ถาเปน
ปญหาจริง ๆ ปญหานั้นสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรมหรือไม  หรือจะตองแกไขดวยวิธีการอื่น  
หากสามารถแกไขไดดวยวิธีการฝกอบรม  จึงจะนําปญหาหรือความจําเปนนั้น ๆ  มาเปนแนวทาง
ในการสรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรมตอไป  ขั้นตอนที่ 2  สรางหลักสูตรฝกอบรม  
โดยนําเอาความตองการหรือความจําเปนในการฝกอบรมที่หาไดในขั้นตอนที่ 1  มาพิจารณาเพื่อสราง
หลักสูตรฝกอบรม  เพื่อใหหลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้นสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
ขั้นตอนที่  3  ทดลองใชหลักสูตร  เปนขั้นตอนนําหลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้น  ไปจัดอบรมกับ
กลุมคนเปาหมาย  และขั้นตอนที่ 4  ประเมินผลหลักสูตร  เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางหรือพฒันา
หลักสูตร  เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร  โดยนําผลการประเมินที่
ไดรับมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม  ใหสามารถสนองความตองการหรือความจําเปน  ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม 


