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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ผูวิจัยนําเสนอเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 2.1  การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
         2.1.1  ความหมายของการอาชีวศึกษา 
         2.1.2  ความสําคัญของการอาชีวศึกษา 
                    1)  หลักการอาชีวศึกษา 
                    2)  จุดมุงหมายของการอาชีวศึกษา 
                    3)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา 
         2.1.3  การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม 
         2.1.4  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง 2546) 
         2.1.5  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 
 2.2  ความพึงพอใจ 
         2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
         2.2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
         2.3.1  ดานหลักสูตร 
         2.3.2  ดานครูผูสอน 
         2.3.3  ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
         2.3.4  ดานสื่อการเรียนการสอน 
         2.3.5  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
         2.3.6  ดานวัดผลประเมินผล 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
         2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1  การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 
 การศึกษาของไทยในสมัยโบราณบิดามารดาเปนผูอบรมสั่งสอนบุตรธิดา  ซึ่งเปน
การศึกษาในบาน  ตอมาเริ่มมีการศึกษานอกบาน  ในสมัยสุโขทัยมีวัด  และวังเปนผูจัดขึ้น  โดยมี
ภิกษุหรือเจานายราชตระกูลเปนผูสอน  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชยุคกรุงศรีอยุธยาไดมี
คณะมิชชันนารีนิกายโรมันคาทอลิก  ชาวฝรั่งเศสไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
เพื่อเผยแพรศาสนา  รวมทั้งใหการศึกษาแกประชาชนชาวไทยที่กรุงศรีอยุธยา  นับเปนการจัดตั้ง
โรงเรียนราษฎรเปนครั้งแรก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  2530,  หนา  7) โรงเรียนนี้
เรียกโดยทั่วไปวา โรงเรียนสามเณร  ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดมีคณะมิชชันนารี
ชาวอเมริกันเขามาเผยแพรศาสนาอีกครั้งหนึ่ง  ทําใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนราษฎร
กลับฟนฟูขึ้นภายหลังจากที่ไดซบเซาไปเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา  ในระยะนี้ไดมีการจัดตั้งโรงเรยีน
สําหรับเด็กชายเด็กหญิงขึ้นโดยคณะมิชชันนารีเรียกกันวาโรงเรียนเชลยศักดิ์  ในปพุทธศักราช  2454  
ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโรงเรียนเชลยศักดิ์ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนบุคคล
และอยูในความควบคุมดูแลตรวจการของกระทรวงธรรมการในพุทธศักราช  2461  ปริมาณโรงเรียน
ของเอกชนเพิ่มมากขึ้น  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับแรกเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนบุคคลเปนโรงเรียนราษฎร  ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรอีกหลายฉบับ  
จํานวนโรงเรียนเอกชนไดเพิ่มมากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งในปพุทธศักราช  2515  ไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาโรงเรียนเอกชน
ใหไดมาตรฐาน  ในปจจุบันจากสถิติการศึกษาเอกชนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาโรงเรียนเอกชนใหไดมาตรฐานในปจจุบันจากสถิติ
การศึกษาเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  2532,  หนา  1)  ไดแบงโรงเรียนเอกชน
ออกเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนมีสายสามัญและสายอาชีวศึกษา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
และการศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาวิชาชีพในประเทศไทยไดเริ่มมานานตั้งแตสมัยสุโขทัย  เปนการศึกษาวิชาชีพ
ที่ไดรับการถายทอดภายในครอบครัว  เชน  งานชางทอ  ชางไม  ชางเหล็ก  ฯลฯ  งานศิลปะตาง ๆ 
พบตามวัดวาอาราม  งานชาง  งานการเกษตร  ไดรับการถายทอดจากบิดามารดาไปสูลูกหลาน 
ลูกผูหญิงไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับงานบานงานเรือน  การทอผาและการประกอบอาหาร  ในสมัย
อยุธยาการถายทอดวิชาชีพคลายกับสมัยสุโขทัย  แตมีชาวยุโรปมาคาขายกับไทยชาติแรก  คือ โปรตุเกส  
จึงนําความรูใหมเขามาเผยแพร  ไดแก  การตอเรือ  การใชปนใหญ  การคหกรรม  ในสมัยรัชกาลที่  1  
ตั้งกรมสิบหมูเพื่อฝกบุคคลใหเปนชางหลวง  ชางเขียน  ชางแกะ  ชางปูน ชางกลึง  ชางหิน  ชางหลอ  
ชางบุ  ชางรักและชางสลัก  เพื่อประโยชนในการสรางประสาทและวัด  ในสมัยพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ  ใหแตงตั้งโรงเรียนหลวงในพระมหาราชวังขึ้น  เมื่อป
พุทธศักราช  2414  ขึ้นเปนครั้งแรก  และในปพุทธศักราช  2430  ไดโปรดฯ  ใหตั้งกรมศึกษาธิการ
เพื่อทําหนาที่ดูแลจัดตั้งโรงเรียนในจังหวัดตาง ๆ ในปพุทธศักราช  2441  ไดกําหนดใหมีการอาชวีศกึษา  
โดยระบวุาเปนการเรียนวิชาเฉพาะใหมีความชํานาญ  เชน  วิชาชีพ  วิชาเพาะปลูก  ฯลฯ  ตอมาในป
พุทธศักราช  2452  กระทรวงธรรมการไดแบงการศึกษาออกเปน  2  ประเภท  (เจริญ  สุวโรจนวงศ,  
2531,  หนา  41)  คือ  โรงเรียนสามัญศึกษาและโรงเรียนวิสามัญศึกษาตอมาไดกลายเปนอาชีวศึกษา 
 
 2.1.1  ความหมายของการอาชีวศึกษา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (ราชบัณฑิตยสถาน,  2525,  หนา  899)  ไดให
ความหมายอาชีวะ  ไวดังนี้  อาชีวะ  หมายถึง  การเลี้ยงชีวิตการทํามาหากิน  งานที่ทําประจําเพื่อเล้ียงชีพ  
และคําวาอาชีวศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่มุงไปในทางชางฝมือ 
 บุศรินทร  ปทมาคม  (2527,  หนา  34)  ไดใหความหมายไววา  การอาชีวศึกษา  
หมายถึง  การใหพ้ืนฐานวิชาชีพซ่ึงประกอบดวยความรู  ความชํานาญในการที่จะใหเกิดประโยชน
ตอสังคมและเศรษฐกิจ 
 วิรัช  กมุทมาศ  (2527,  หนา  49)  ไดใหความหมายไววา  การอาชีวศึกษา  หมายถึง  
การจัด การศึกษาเพื่อเตรียมบุคคลใหมีอาชีพเปนหลักฐานในอนาคต  และเพื่อชวยผูที่มีอาชีพอยูแลว
ใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพของตน  หรือเปลี่ยนอาชีพใหมที่ดีกวาเดิม 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2542,  หนา  13)  ไดใหความหมายไววา  การอาชีวศึกษา
เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอาชีวศึกษาจึงเปนการศึกษาเพื่อชีวิต  โดยมุงเนนใหผูไดรับการศึกษา
หรือฝกอบรมในดานนี้ไดมีสมรรถภาพในการทํางาน  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รวมทั้ง
ความรูความสามารถและทักษะในการผลิต  การแปรรูปและการจําหนาย 
 จากความหมายของนักวิชาการ  พอสรุปไดวาอาชีวศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่ให
ความรูพื้นฐานดานวิชาชีพซ่ึงประกอบดวยความรู  ความชํานาญโดยมุงเนนใหผูไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมไดมีสมรรถภาพในการทํางาน  เพื่อเปนการเตรียมบุคคลใหมีความพรอมที่จะไปประกอบ
อาชีพในอนาคต  นอกจากนี้ยังเปนการชวยผูที่มีอาชีพอยูแลวใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน
ของตนหรือเปล่ียนอาชีพใหมที่ดีกวาเดิม  ตลอดจนเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของบุคคลซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคม และเศรษฐกิจ 
 
 2.1.2  ความสําคัญของการอาชีวศึกษา 
 ความสําคัญของการอาชีวศึกษาในปจจุบันเปนยุคแหงความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยสงผลใหการผลิตมีผลสูงทั้งดานปริมาณและคุณภาพแตประสิทธิภาพใน
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ผลผลิตและบริการทั้งหลายจะเปนที่พอใจตองอาศัยการดําเนินงานของผูที่มีความชํานาญในงาน
สาขาตาง  ๆ  อยางมาก  ผูชํานาญงานเหลานี้จะตองไดรับความรูโดยวิธีการที่ถูกตองดวยกระบวนการ
ทางการศึกษาหลายรูปแบบการอาชีวศึกษานับวาเปนรูปแบบหนึ่งที่ใหความรูแกผูที่จะไปประกอบ
อาชีพดวยความมั่นใจมีทักษะอยางดีหากประเทศไทยปรารถนาที่จะเพิ่มผลผลิตในดานตาง  ๆ  
สามารถแขงขันไดทั้งราคาและคุณภาพปรารถนาที่จะแกปญหาการวางงานของคนไทย  และปรารถนา
ที่จะใหเยาวชนมีอิสระเสรีที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนในการประกอบสัมมาอาชีวะตามความตองการ
ความถนัดของตนแลว  จะตองมีการปรับปรุงและขยายการอาชีวศึกษาของประเทศชนิดแขงกับเวลา
โดยรีบดวนที่สุด  (วิเวก  ปางพุฒิพงศ,  2525,  หนา  คาํนํา)  ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาเปนแนวทางที่
จะพัฒนาหลักการสําคัญ  3  ประการ  (บรรจง  ชูสกุลชาติ,  2529,  หนา  5)   คือ  หลักการศึกษาเพื่ออาชีพ  
หลักการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  และหลักการศึกษาเพื่อการประหยัดใหประสบผลสําเร็จเปน
รูปธรรมนั่นก็คือ      การจัดการอาชีวศึกษาใหครบวงจร  โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
ไปสูการเรียนทําใหเกิดทักษะมากกวาการเรียนรู  มุงการจัดการมากกวาการเรียนจดจํา  มุงใหทักษะ
สะทอนไปสูการผลิต  การสรางสรรค  ตลอดจนสามารถจําหนายและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติไทย  การอาชีวศึกษาเปนประสบการณที่มีคุณคาอยางยิ่งที่
จะสรางพื้นฐานอาชีพโดยการสรางคนใหมีคุณภาพอยางแทจริง  (สัมพันธ  ทองสมัคร,  2529,  
หนา  14-15) ใหรูจักนําความรูที่ไดรับไปประยุกต  เพื่อใชทรัพยากรของชาติอยางประหยัด  ถูกตอง
และเหมาะสมรูจักนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อเพิ่มผลผลิตอยางเต็มที่  โดยพยายามสรางคนเพื่อสรางงาน  
สรางงานเพื่อสรางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการสรางชาติ 
 ดังนั้นการอาชีวศึกษาจึงมีความสาํคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอันมาก  
การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่มีอยูคูกับมนุษยตั้งแตเกิดมนุษยในโลก  การจัดการศึกษาในสมัยกอน
มุงเนนเพื่อการดํารงชีวิตอยางแทจริง  แตมาในสมัยปจจุบันการอาชีวศึกษามุงเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ
อยางแทจริงโดยสรางคนเพื่อสรางงาน  และสรางงานเพื่อสรางเศรษฐกิจอันจะเกิดประโยชนสูงสุด  
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
 1)  หลักการอาชีวศึกษา 
 การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เปนประสบการณ         
ในดานการศึกษาที่จะชวยใหบุคคลไดคนพบความสามารถของตนเอง   เพื่อใชในการทํางาน       
และประกอบอาชีพ 
 นอกจากนี้การอาชีวศึกษายังหมายถึง  การมุงผลิตกําลังคน  โดยมุงใหผูสําเร็จ 
การศึกษาทางดานอาชีวศึกษา  ทางดานเทคนิคศึกษามีคุณภาพที่จะเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใหแกชาติ  กําลังคนที่ผลิตโดยการอาชีวศึกษามีหลายระดับ  ดังนี้ 
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 1. กําลังคนระดับกึ่งฝมือ 
 2.  กําลังคนระดับชางฝมือ 
 3.  กําลังคนระดับชางเทคนิค 
 4.  กําลังคนระดับชางเทคนิคชั้นสูง 
 การอาชีวศึกษาจึงเปนการศึกษาที่แตกตางจากการศึกษาทั่วไป  ในแงที่วาเปน
การศึกษาเพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ  โดยการจัดการศึกษาจึงตองจัดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ความสามารถ ความเขาใจ  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  รวมทั้งการสรางอุปนิสัยที่ดีและจําเปนใน    
การทํางาน 
 การอาชีวศึกษาไดนําแนวความคิดของบลูม  (Bloom,  1976,  p. 11)  มาใชและ
ดัดแปลงตามลักษณะของการจัดอาชีวศึกษา  ซ่ึงมุงเนนไปในดานการพัฒนาอาชีพ  ไดเนน
ความสําคัญดานทักษะมากกวาดานสติปญญาและดานเจตคติ  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความชํานาญ 
ดานอาชีพ  ทั้งดานการผลิต  การทําการตลาด  การขาย  โดยสามารถนําความรูดานทฤษฎีและ 
ปฏิบัติไปใชในชีวิตประจําวัน  ดังจะพิจารณาไดจากรูปสามเหลี่ยม  ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  แสดงความแตกตางของการศึกษาทั่วไปและการอาชีวศึกษา   
(ที่มา  :  ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน,  2542,  หนา  15) 
 
 สรุป  หลักการอาชีวศึกษา  ไมวาการอาชีวศึกษาจะผลิตกําลังคนระดับใดก็ตาม         
เพื่อปอนแรงงานสวนไหน  การอาชีวศึกษาควรคํานึงถึงความตองการ  3  ประการ  ดังนี้ 
 1.  ความตองการดานบุคคล  บุคคลมีความตองการทางกายภาพ  (ปจจัย  4)  
ตางกันที่เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต  ไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  
นอกจากนี้ยังมีความตองการทางสังคม  ไดแก  ความรัก  ความเอาใจใส  ความปลอดภัย  การยกยอง

สติปญญา 

เจตคต ิ

ทักษะ 

การศึกษาทัว่ไป 

สติปญญา 

เจตคต ิ

ทักษะ 

การอาชีวศึกษา 
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นับถือ  ความสําเร็จในชีวิต  และบุคคลก็ยังมีความถนัด  ความสนใจ   และความสามารถที่     
แตกตางกันดวย 
 2.  ความตองการทางสังคม  เพื่อใหผูประกอบอาชีพไดดํารงอยูในสังคมอยาง      
มีคุณภาพ  มีประโยชน  และมีสวนรวมรับผิดชอบในสังคม  รูจักหนาที่แหงตน 
 3.  ความตองการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศชาติ  ประเทศ
ตองการแรงงานในดานใด  ตองการชางฝมือ  ชางเทคนิค  หรืออาชีพประเภทใดที่ขาดแคลนและ
จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  เพื่อจะไดจัดวางหลักสูตรอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ  และ         
ความตองการของงานอาชีพและสถานประกอบการ 
 2)  จุดมุงหมายของการอาชีวศึกษา 
 (1)  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ 
 (2)  เพื่อฝกอบรมใหบุคคลมีงานทําและมีรายได 
 (3)  เพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพ 
 (4)  เพื่อพัฒนาความสามารถความถนัดความสนใจของบุคคลใหมีความพึงพอใจใน
งานนั้น ๆ 
 (5)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญกาวหนาแหงตน 
 (6)  เพื่อใหประเทศไดมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  เศรษฐกิจและ
สังคม  เพื่อความมั่นคงแหงชาติ 
 3)  ทฤษฎีเก่ียวกับการอาชีวศึกษา 
 นักอาชีวศึกษาคนสําคัญ  คือ  โปรเซอร  และควิกเลย  (Prosser and Quigley) ไดสรุป
ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาไว  16  ขอ  โดยมุงเนนการฝกงานซ้ํา ๆ  ที่เปนการฝกในโรงงานที่มี
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  ไดมาตรฐานของอาชีพนั้นจนเปนนิสัย  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  
2542,  หนา  18-19)  ดังนี้ 
 (1)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตอเมื่อสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีนิสัย  
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางดี  (Environmental  Habit)  ตามมาตรฐานงานที่วางไว 
 (2)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตอเมื่อเราพัฒนาใหผูเรียนมีนิสัยของการคิด  
(Thinking  Habit)  ใหไดมาตรฐาน 
 (3)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตอเมื่อเราพัฒนาใหผูเรียนมีนิสัยในการทํางาน  
(Working  Habit)  ใหไดมาตรฐาน 
 ทั้ง  3  ขอเปนพื้นฐานอาชีพ  (General  Vocational  Educations)  ที่ผูเรียนทุกคน
ตองมีความสามารถใหไดมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังตองมีขออ่ืนอีก  13  ขอ  ดังนี้ 
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 (4)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตอเมื่อเราจัดใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความสามารถและความตองการ (Ability  and  Need) 
  (5)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อเราจัดใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามความถนัด  และความสนใจ  (Aptitude  and  Interesting) 
 (6)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลไดตอเมื่อเราจัดการฝกนิสัยใหผูเรียนไดมี
การฝกซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  (Repetitive Training)  เพื่อใหเกิดทักษะอาชีพ  (Vocational Skill)  ที่เหมือนกับ
การทํางานในชีวิตจริง 
 (7)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อสอนดวยครูที่มีประสบการณสูง
มาก ๆ (Experienced  Instruction) 
 (8)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อใหผูเรียนทําซํ้า  ๆ  กัน  จนเกิดทักษะ
ถึงขั้นมาตรฐานอาชพี  (Employment  Skilled  Standard) 
 (9)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อจัดการศึกษาใหถูกตองตามความตองการ
ของทองตลาด  (Training  to  Market  Requirement) 
 (10)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นตองสรางนิสัยการทํางานใหผูเรียน   
โดยการทําตามทฤษฎีการฝกงาน (Theory  of  Job Training) คือ ตองฝกดวยเครื่องมือเครื่องจักร  
วัสดุอุปกรณจริงที่มีขนาด  คุณภาพเทามาตรฐานของตลาดแรงงาน 
 (11)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น  เนื้อหาวิชาตองเขียนขึ้นดวยผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวของและกําลังทํางานอยูในวงการนั้น  (Origin  of  Content) 
 (12)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดจะตองเนนใหผูเรียนไดศึกษาในเนื้อหา
เฉพาะอาชีพนั้น  (Specific  Occupational  Content)  อยางเชี่ยวชาญจริง ๆ 
 (13)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลไดตอเมื่อปฏิบัติตามทฤษฎีแหงการบริการ  
(The Service Theory)  คือ  การใหบริการที่จะใหเกิดประโยชนกับกลุมที่ประกอบอาชีพนั้น โดยการ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  (Individual  Differences) 
 (14)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลไดตอเมื่อปฏิบัติตามทฤษฎีของกลุมผูเรียน 
(Working Theory of Group Characteristics)  คือ  การฝกใหตรงตามที่สังคมตองการ  และจัดให
เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุมที่ปฏิบัติงาน 
 (15)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อปฏิบัติตามทฤษฎีของการบริหาร
แบบยืดหยุน (The  Theory  of  Elastic Administration)  คือ  การบริหารอาชีวศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงไปตามความตองการของสังคม  และใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 (16)  การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดตอเมื่อปฏิบัติตามทฤษฎีแหงคาใชจาย 
(The Cost Theory)  และครูอาชีวศึกษาตองไมยอมประนีประนอม (The Principle  of  Compromise) ใน
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การที่จะลดตนทุนการฝก  และใชจายเกี่ยวกับวัสดุ  ไมควรลดจํานวนการฝกใหนอยลงจนขาด
มาตรฐานและคุณภาพ 
 สรุปไดวา  ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาของ โปรเซอร  และควิกเลย  เนนไปที่หลักการ  
เนื้อหาวิชา  ครูผูสอน  ตัวผูเรียน วัสดุอุปกรณฝกงานตาง  ๆ  ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานงานอาชีพ 
 
 2.1.3  การจัดอาชีวอุตสาหกรรม 
 การเรียนรูวิชาชีพเปนขบวนการที่มนุษยเกิดการเรียนรูมาจากธรรมชาติและถายทอด
กันมาในครอบครัวและสังคม  ตอมาความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําให
การพัฒนาทางดานตาง  ๆ  ขยายกวางออกไปดังเชน  การกอสราง  การผลิต  และการอุตสาหกรรม
ตาง  ๆ  งานชางอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในยุคของการพัฒนาประเทศ  โดยฉพาะ
ประเทศไทยการอาชีวอุตสาหกรรมจึงตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยกับการเติบโตดานดังกลาว  
(เจริญ  สุวโรจนวงศ,  2531,  หนา  41)  ไดชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาการอาชีวอุตสาหกรรมวาในป
พุทธศักราช  2476  กระทรวงธรรมการไดประกาศแผนการศึกษาชาติฉบับใหมตามแผนการศึกษา
ระบุวา  การศึกษาวิสามัญ  ไดแกการศึกษาวิชาชีพมีวิชาอุตสาหกรรมตาง ๆ  กสิกรรม  หัตถกรรม
และพณิชยกรรม  ปลายปพุทธศักราช  2479  ไดแบงชั้นอาชีวศึกษาเปน  3  ตอน  คือ  ตอนตน  ตอนปลาย  
และชั้นสูง  ระหวางพุทธศักราช  2482-2484  มีการกอสรางสถานศึกษาตามจังหวัดตาง ๆ  เชน
โรงเรียนชางกล  โรงเรียนการชางสตรี  ฯลฯ  มีการผลิตครูอาชีวศึกษาในปพุทธศักราช  2495  ได
จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  ขึ้นเปนแหงแรก  ตอมาไดกอตั้งในสวนภูมิภาค  ในจังหวัดสงขลา  
นครราชสีมา  เชียงใหม  ในปพุทธศักราช  2497  และ  2498  ไดจัดตั้งโรงเรียนชางกอสรางดุสิต  และ
โรงเรียนสงเสริมการอาชีพกอสรางขึ้นตามลําดับ  ตอมาในปพุทธศักราช  2500  ประชาชนไดหันมา
สนใจการศึกษาดานอาชีวศึกษายิ่งขึ้น  ไดจัดตั้งโรงเรียนชางกลพระนครเหนือ  ชางกลนนทบุรี  
โรงเรียนพณิชยการธนบุรี  โรงเรียนชางกลลพบุรีเปนตน  รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันให
ความชวยเหลือเปลี่ยนชางกลพระนครเหนือเปนวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ปพุทธศักราช  2503  ไดจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  และวิทยาลัยโทรคมนาคม  เพื่อรับนักเรียนที่จบ
ประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตรเขาเรียนตอวิชาชีพช้ันปที่  3  ปพุทธศักราช  2514  ไดมี
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาขึ้น  พุทธศักราช  2523  จัดตั้งศูนยฝกอาชีพ
โดยพิจารณาจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช  2524  รับผิดชอบในการจัด การเรียนการสอน  และฝกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ
ตาง ๆ  เชน  ชางยนต  ชางไฟฟา  ชางกลโลหะ  ชางไม  ชางกอสราง  ธุรกิจศึกษา  เกษตรศึกษา  
คหกรรม  ฯลฯ  ปพุทธศักราช  2524  โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาล  และโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2530  สวนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใชหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เทคโนโลยีราชมงคล  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  2532,  
หนา  7)  ไดกลาวถึงแนวทางในการปรับโครงสรางของระบบอาชีวศึกษาเอกชน  ในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  7  จะตองตอบสนองกําลังคนที่ยางกาวเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น  และตอง
สรางความพรอมสําหรับทศวรรษหนาดวยการกําหนดสัดสวนของการผลิต  กําลังคนในสาขาวิชา
ตาง ๆ  โดยอาศัยความไดเปรียบในดานความคลองตัวและความทันสมัยของเทคโนโลยี  ซ่ึงจะตอง
กําหนดสัดสวนการผลิตระหวางภาครัฐและเอกชนใหชัดเจน 
 การอาชีวอุตสาหกรรม  เปนการศึกษาที่มุงผลิตกําลังคนในระดับตาง  ๆ   ตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2531,  หนา  5)  ซ่ึงแบง
ประเภทของการอาชีวศึกษาเปน  9  ประเภท  คือ 
                     1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง 
                     2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง                     
 3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
 5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 
 6.  หลักสูตรประโยคครูมัธยม  (ปม.) 
 7.  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร  (อวท.) 
 8.  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร  (อศศ.) 
 9.  หลักสูตรปริญญาตรี 
 ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  (2532,  หนา  1)  กลาววา สถาบันตาง ๆ  ที่เปดสอนดานอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีในประเทศไทย  ไดมีการจัดการศึกษา  คือ 
 1.  ระดับชางกึ่งฝมือ  (Semi-skilled  Worker)  เปนผูที่มีความรูพื้นฐานของงานชาง  
สามารถปฏิบัติงานชางไดโดยไมตองอาศัยความรูทางทฤษฎี 
 2.  ระดับชางฝมือ  (Skilled  Worker)  เปนผูที่มีความรูในเรื่องการทํางานเปนอยางดี 
มีความละเอียดรอบคอบ  ผานการฝกอบรมเปนเวลานานจนเกิดความชํานาญ 
 3.  ระดับชางเทคนิค  (Semi  Professional)  เปนผูที่มีความรูในระดับอนุปริญญา  หรือ
ระดับเทคนิค  ทําหนาที่รองลงมาจากระดับปริญญาตรีเปนผูคอยดูแลการทํางานของกชางฝมือ  และ
ใหคําปรึกษาแนะนํา  มีความรูในทฤษฎีชางมากพอท่ีจะแกปญหางานปฏิบัติ  และสามารถลงมือปฏิบัติ
ไดเปนอยางดี 
 4.  ระดับวิศวกร  หรือระดับวิชาชีพช้ันสูง  (Professional)  เปนการศึกษาในระดับ
ปริญญา  เปนพวกที่ตองมีความรูทางดานทฤษฎี  โดยทํางานเกี่ยวกับคิดคํานวณ  วิเคราะห  วิจัย  
และออกแบบแผนการผลิต 
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 สรุปไดวา  การจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับประโยควิชาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรมจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นตองมุงที่การพัฒนาฝมือในระดับตาง ๆ ตาม  
ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
 2.1.4  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545 
 
 หลักการ 
 1.  เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อพัฒนา
กําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม  สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
 2.  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความชํานาญ
เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนถายโอน
ผลการเรียนสะสมผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ  
และสถานประกอบอาชีพอิสระได 
 3.  เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4.  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา  ชุมชนและทองถ่ิน  มีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ิน 
 
 จุดหมาย 
 1.  เพื่อใหมีความรู  ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  
นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสมกับตน  สรางสรรคความเจริญตอชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศชาติ 
 2.  เพื่อใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝเรียนรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพไดกาวหนา
อยูเสมอ 
 3.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รักงาน       
รักหนวยงาน  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเอง  
และผูอ่ืน 
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 4.  เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน  
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  หนวยงาน  ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและ
เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 
 5.  เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี   มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยใน
ตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น  ๆ 
 6.  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง    
ของประเทศและโลกปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไว  
ซ่ึงมีความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545 

 
 1.  การเรียนการสอน 
 1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่
กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได 
 1.2  การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
 2.  เวลาเรียน 
 2.1  ในปการศึกษาหนึ่ง  ๆ  ใหแบงภาคเรียนออกเปน  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  
20  สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด  และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน
ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
 2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน  ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสปัดาหละ 5  วนั  
คาบละ  60  นาที  (1  ชั่วโมง) 
 
 3.  หนวยกิต 
 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  102  หนวยกิต  การคิดหนวยกิต 
ถือเกณฑดังนี้ 
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 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง  มีคา  
1  หนวยกิต 
 3.2  รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  
กําหนด  2-3  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40-60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
 3.3  รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ  กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
 3.4  การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง มีคา 1  หนวยกิต 
 3.5  การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
 4.  โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง พ.ศ.  2546)  
แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 
 4.1  หมวดวิชาสามัญ 
 4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
 4.1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
 4.2  หมวดวิชาชีพ 
 4.2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท
วิชานั้น  ๆ 
 4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น  ๆ 
 4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดาน
ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 4.2.4  โครงการ 
 4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4  ฝกงาน 
 4.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถ
จัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้  สถานศึกษา
ตองกําหนดรหัสวิชา  จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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 5.  โครงการ 
 5.1  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่  6  ไมนอยกวา  160  ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 
 5.2  การตดัสินผลการเรียนและใหระดบัผลการเรยีน  ใหปฏิบัติเชนเดยีวกบัรายวิชาอื่น ๆ  
 

 6.  ฝกงาน 
 6.1  ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ  อยางนอย  
1  ภาคเรียน 
 6.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 
 

 7.  การเขาเรียน 
 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียน  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย  
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ.  2546 
 

 8.  การประเมินผลการเรียน 
 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ.  2546 
 

 9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัย
ของตนเองและสงเสริมการทํางาน  ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน  ทะนุบํารุง  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผล  และปรับปรุง   การทํางาน 
 

 10.  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 10.1  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 10.2  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชา
และสาขาวิชา 
 10.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
 10.4  เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
 10.5  ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 



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

 25 

 11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 11.1  ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม  ปรับปรุง  หรือยกเลิก
ประเภทวิชาสาขาวิชา  สาขางาน  รายวิชา  และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
 11.2  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเตมิ  แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง  ๆ  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พุทธศักราช  2545 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพาณชิยการ 

 
1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา    26  หนวยกิต 
     1.1  วิชาสามัญทั่วไป     18  หนวยกิต 
     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   ไมนอยกวา   8  หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    66  หนวยกิต 
     2.1  วิชาชพีพื้นฐาน     10  หนวยกิต 
     2.2  วิชาชพีสาขาวิชา   ไมนอยกวา 16  หนวยกิต 
     2.3  วิชาชพีสาขางาน   ไมนอยกวา 36  หนวยกิต 
     2.4  โครงการ       4  หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา    10  หนวยกิต 
4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  200  ชั่วโมง) 
 
 รวมไมนอยกวา                102  หนวยกิต 
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 2.1.5  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
 
 หลักการ 
 1.  เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ
สอดคลองกับตลาดแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถ
เปนหัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 
 2.  เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรู
เต็มภูมิ  ปฏิบัติไดจริงและเขาใจชีวิต 
 3.  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียน
การสอนวิชาชีพสามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ  และสามารถสะสม
การเรียนรูและประสบการณได 
 
 จุดหมาย 
 1.  เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 2.  เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.  เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู  ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงาน
อาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 4.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  รักงาน 
รักองคกร  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
 5.  เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสามารถใน  
การจัดการ  การตัดสินใจและการแกปญหา  รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยกุคใช
ความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ  และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 
 6.  เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย  มีวินัย  มีสุขภาพ
สมบูรณ  แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น  ๆ 
 7.  เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน 
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว  องคกร  ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและ
เห็นคุณคาของศิลป วัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 
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 8.  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 
 9.  เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 

 
 1.  การเรียนการสอน 
 1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน  
ที่กําหนดและนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถถายโอนผลการเรียน และ
ขอเทียบความรูและประสบการณได 
 1.2  การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
 2.  เวลาเรียน 
 2.1  ในปการศึกษาหนึ่ง  ๆ  ใหแบงภาคเรียนออกเปน  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  
20  สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด  และสถานศึกษาอาจเปดสอน ภาคเรียน
ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
 2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน  ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ      
5  วัน  คาบละ  60  นาที  (1  ชั่วโมง) 
 2.3  เวลาเรียนตามปกติ  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด  2  ป  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชา/
สาขาวิชาที่กําหนดประมาณ  3  ป 
 
 3.  หนวยกิต 
 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน 100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑ    ดังนี้ 
 3.1  รายวิชาภาคทฤษฎ ี 1  ชัว่โมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20  ชั่วโมง  มีคา  
1  หนวยกิต 
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 3.2  รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  
กําหนด 2-3  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40-60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
 3.3  รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ  กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน  
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
 3.4  การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี  ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มคีา  1 หนวยกิต 
 3.5  การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
 4.  โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  แบงเปน      
3  หมวด  วิชาฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 
 4.1  หมวดวิชาสามัญ 
 4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต 
 4.1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
 4.2  หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
 4.2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท
วิชานั้น  ๆ 
 4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น  ๆ 
 4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะ เฉพาะดาน
ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 4.2.4  โครงการ 
 4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4  ฝกงาน 
 4.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ใหเปนไปตามกําหนดไว
ในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้  สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจาํนวนหนวยกิต  ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
 5.  โครงการ 
 5.1  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอยกวา 160  ชั่วโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 
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 5.2  การตดัสินผลการเรียนและใหระดบัผลการเรยีน  ใหปฏิบัติเชนเดยีวกบัรายวิชาอื่น  ๆ  
 
 6.  ฝกงาน 
 6.1  ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย  
1  ภาคเรียน 
 6.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 
 

 7.  การเขาเรียน 
 ผูเขาเรียนตองมีพื้นฐานความรูและคุณสมบัติ  ดังนี ้
 7.1  พื้นฐานความรู 
 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทา  หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด  ตองเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา 
 7.2  คุณสมบัติ 
 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ.2546 
 

 8.  การประเมินผลการเรียน 
 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  พ.ศ.  2546 
 

 9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัย
ของตนเอง  การสันทนาการ  และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม  ในการทําประโยชน
ตอชุมชน  ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  
ประเมินผล  และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
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 10.  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 10.1  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 10.2  ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชา  และ
สาขาวิชา 
 10.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา  2.00 
 10.4  เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
 10.5  ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวชิา 
 
 11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง
และยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     
 11.2  ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง สาขางาน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
 11.3  ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา  เพิ่มเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกับสภาพ ทองถ่ิน
โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 

โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา  ตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง  ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
     1.1  วิชาสามัญทั่วไป    13  หนวยกิต 
     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา   8  หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา    58  หนวยกิต 
     2.1  วิชาชพีพื้นฐาน    15  หนวยกิต 
     2.2  วิชาชพีสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 
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     2.3  วิชาชพีสาขางาน  ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
     2.4  โครงการ      4  หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 
4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 
 รวมไมนอยกวา     85  หนวยกิต 
 

2.2  ความพึงพอใจ 
 
 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 สมยศ  นาวีการ  (2524,  หนา  29)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรุนแรง
ของความตองการของบุคคลเพื่อผลความพึงพอใจจะเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ 
 พรรณี  ชูชัยเจนจิต.  (2528 : 28)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึกที่
บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหแตละคนสนองตอบตอส่ิงเราแตกตางกันไป 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529,  หนา  321-322)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก
ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง  ๆ  ของงาน  และเขาไดรับการตอบสนอง
ความตองการของเขาได 
 ภรณี  กีรติบุตร  (2529,  หนา  15)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  กิจกรรม
ในการเสนอความสนใจของสมาชิก  หรือความรูสึกพึงพอใจซึ่งบุคคลมีตอบทบาทหรืองานของตน
ในองคการ  โดยเห็นวาการทําสิ่งดังกลาวตนไดรับรางวัล  หรือผลตอบแทนอยางยุติธรรมจาก
องคการที่ตนเปนสมาชิกอยู 
 ชริณี  เดชจินดา  (2530,  หนา  4)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น  เมื่อ
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง  ความรูสึกดังกลาว
จะลดลงหรือไมเกิดขึ้น  หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
 สมรภูมิ  ขวัญคุม  (2530,  หนา  9)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลรวมของ
ความรูสึกชอบของบุคลากรอันเกิดจากทัศนคติที่มีตอคุณภาพและสภาพของหนวยงาน  อันไดแก  
การจัดองคการ  การจัดระบบงาน  การดําเนินงาน  สภาพแวดลอมของการทํางาน  ประสิทธิภาพ
ของหนวย  ตลอดจนการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงคุณภาพและสภาพของหนวยงานดังกลาว  มีผลกระทบ
ตอความตองการของบุคคล  และผลตอความพึงพอใจของบุคคลนั้น 
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             สุเทพ  เมฆ  (2531,  หนา  39)  กลาววา  ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียน
การสอน  หมายถึง  ความรูสึกพอใจในสภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  
ซึ่งมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา  มีความเจริญงอกงาม  
มีความกระตือรือรน  เพื่อจะเรียนใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
 ลิวรรณ  คูภูมิใจสกุล  (2532,  หนา  19)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความตองการที่แทจริงเพื่อใหไดผลอยางใดอยางหนึ่งภายใตสถานการณทํางาน  หากบุคลากรได
คาตอบแทน  เล่ือนตําแหนง  ไดรับการยกยองยอมเกิดความพึงพอใจ  แตถาหากไดรับการตําหนิ  
หรือการลงโทษแบบตาง ๆ  ยอมกอใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้น 
 ชนิดา  ชื่นวัฒนาประณิธิ  (2541,  หนา  10)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรูสึกชอบหรือมีความพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนา  ถาไดรับการตอบสนองความตองการของตน
ก็จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของตนเอง 
 พนมยงค  บัวจูม  (2542,  หนา  14)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก
ที่ดีที่ชอบ  หรือพอใจในองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ  ของงานและผูปฏิบัติงานที่ไดรับ   
การตอบสนองในความตองการที่เขาพึงปรารถนา 
 ทัศนีย  สิงหเจริญ  (2543,  หนา  18)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาทางดาน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา  หรือส่ิงที่มากระตุน 
 นิธิมา  คงสวัสดิ์  (2544,  หนา  11)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลของ
ความสนใจ  เอาใจใสในเรื่องนั้น  ๆ  ความรูสึกในทางที่ดีมีความสุข  มีความชอบมีความพอใจของ
บุคคลที่มีตอปจจัยตาง  ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานหรือการเรียน  ซ่ึงความรูสึกมีแรงจูงใจ
ของเขาเหลานั้นไดรับการตอบสนองทําใหการปฏิบัติงานหรือการเรียนเกิดความรูสึกตั้งใจเต็มใจ
และสามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 อรทัย  บุญชวย  (2544,  หนา  10)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
อารมณ  ความรูสึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ  ซึ่งจะปรากฏออกมา
ทางพฤติกรรมโดยแสดงออกมาในลักษณะของความชอบ  ความพอใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ฐิติธัญ  ปลัดกองวัน  (2545,  หนา  9)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนเรื่องของความรูสึก
ของบุคคลตอปจจัยตาง ๆ  เชน  การบริการ  การไดรับการเอาใจใส  เปนตน  ที่ตรงกับความคาดหวงั  
หรือที่ดีตามความคาดหวังของบคุคล 
 วินัย  ไพรทอง  (2546,  หนา  20)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกชอบ  
พอใจ  ดี  สุขใจ  ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึง่หรืออยางใดอยางหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการ
ของบุคคล  ซ่ึงถาบุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานอาจเกิดสภาวะเครียด  และ
เกิดปฏิกิริยาเรียกรอง 
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 อุมาพร  รางนอย  (2546,  หนา  15)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก
ของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองตรงความตองการของตนจึงทําใหเกิดความรูสึกและทัศนคติที่ดีทํา
ใหปฏิบัติงานหรือกระทําสิ่งตาง ๆ  ไดบรรลุผลสําเร็จ 
 โยเดอร (Yoder,  1958  p. 6) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมของความรูสึก
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งวาชอบหรือไมชอบสภาพตาง ๆ  ในกิจกรรมของเขา  และมีระดับมากนอย
เพียงใด 
 วรูม  (Vroom,  1964,  p. 99)  กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง  
สามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ได  จากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมใน  
ส่ิงนั้น  ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดง
ใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง 
 ทิฟฟนและแมคคอมิค (Tiffin & McCormick, 1968,  p. 349) กลาววา  ความพึงพอใจ
เปนแรงจูงใจของมนุษย ที่ตั้งอยูบนความตองการพื้นฐาน (Basic Need)  มีความเกี่ยวของกนัอยางใกลชิด
กับผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ (Incentive)  และพยายามหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไมตองการ 
 พารคเกอรและโอเกลสบี้ (Parker  &  Oglesby,  1972,  p. 173)  กลาววา  ความพึงพอใจ
ในการทํากิจกรรมเปนความรูสึกในเรื่องตาง ๆ  ของบุคคลที่มีกิจกรรมทํา 
 กูด  (Good,  1973,  p. 320)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง คุณภาพหรือระดับ
ความรูสึกอันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสนใจ  และทัศนคติของบุคคลที่มีตอกิจกรรมที่เขาทําอยู
ในทางบวก 
 วอลแมน  (Wolman,  1973,  p. 384)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก  
(Felling)  มีความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Want) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) 
 มอรส  (Morse,  1995,  p. 27)  กลาววา  ความพึงพอใจในกิจกรรม  หมายถึง  ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่สามารถลดความเครียดของบุคคลใหนอยลงถามีความตึงเครียดมากจะทําใหเกิดความไม
พึงพอใจในกิจกรรมความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความตองการของบุคคล  หากบุคคลไดรับ
การตอบสนองความตองการแลวความตึงเครียดก็จะลดนอยลงหรือหมดไป  อันเปนผลใหเกิด
ความพึงพอใจในกิจกรรม 
 จากความหมายของความพึงพอใจ  สรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก
ที่เกิดขึ้นจากความตองการหรือความคาดหวังของบุคคล  ซึ่งเปนการจูงใจใหบุคคลพยายามที่จะ
ตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของตนเองใหได  และเมื่อบุคคลสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือความคาดหวังของตนเองไดแลวก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้น ๆ  แตในทาง
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ตรงกันขามหากบุคคลไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของตนเองได
ความพึงพอใจก็จะไมเกิดขึ้น 
 
 2.2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ทําใหมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ ความพงึพอใจ
หลายทฤษฎีซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ไดแก   ทฤษฎีความตองการ  ทฤษฎี  ความคาดหวัง  และทฤษฎี
การจูงใจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1)  ทฤษฎีความตองการ 
 เฮอรซเบอรกและคณะ  (Herzberg & Others,  1959,  p. 60-63)  กลาววา  ปจจัยที่
ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํากิจกรรมประกอบดวย  2  ปจจัย  คือ 
 1.  ปจจัยจูงใจ  (Motivators)  เปนปจจัยภายในตัวบุคคล  (Intrinsic)  เปนส่ิงที่อยู
ในความรูสึกนึกคิดหรือในจิตใจของแตละบุคคลที่จะกระตุนใหบุคคลที่ทํากิจกรรมตาง ๆ  มีความรูสึก
ในดานด ี มีความพึงพอใจในการทํากิจกรรม  การขาดปจจัยเหลานี้มิไดเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ
แกบุคคลที่ทํากิจกรรมแตอยางใด  แตการมีปจจัยเหลานี้จะชวยเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลทํากิจกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีผลตอความพึงพอใจในกิจกรรมที่ทํา 
 2.  ปจจัยเกื้อหนุน  (Hygiene  Factors)  เปนปจจัยภายนอก  (Extrinsic)  เชน  นโยบาย
ขององคการและการบริหารจัดการในดานตาง  ๆ   ปจจัยเหลานี้มิไดเปนส่ิงจูงใจในการทํากิจกรรม  แตถาขาด
หรือไมมีปจจัยเหลานี้จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกบุคคลในการทํากิจกรรม  และสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํากิจกรรมได  ดงันั้นการใหความสนใจตอปจจัยเกื้อหนุนจึงเปนสิ่งจําเปน  ถึงแมจะมไิดเปน
ปจจัยสําคัญที่จะจูงในการทํากิจกรรมก็ตาม 
 แอลเดอรเฟอร  (Alderfer, 1969,  p. 142-175)  ไดเสนอทฤษฎี ERG ซึ่งแบง
ความพึงพอใจออกตามลักษณะของความตองการของมนุษย  3  กลุม  คือ 
 1.  ความตองการดํารงชวีิต  (Existence  Needs)  หรือ  E  เปนความพึงพอใจที่เกดิจาก
ความตองการทางรางกายและปจจยัที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต  
 2.  ความตองการสัมพันธ  (Relatedness  Needs) หรือ  R  เปนความพึงพอใจที่เกิดจาก
ความตองการทางสังคมที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ เชน สมาชิกในครอบครัว  เพื่อนฝูง  
เพื่อนรวมงาน  และคนที่ตองการจะมีความสัมพันธดวย   
 3.  ความตองการเจริญกาวหนา (Growth  Needs)  หรือ  G  เปนความพึงพอใจที่เกิดจาก
ความตองการที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุด 
 นอกจากนี้  แอลเดอรเฟอร  ยังกลาวอีกวา  มนุษยอาจทํากิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อ
ความตองการเจริญกาวหนาก็ไดถึงแมจะยังไมไดรับความพึงพอใจ 
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 เมอรเรย  (Murray,  1970,  p. 50)  กลาววา  ความตองการเปนการเรียนรูมากกวา
เปนไปโดยธรรมชาติและจะถูกกระตุนจากสภาวะแวดลอมภายนอก  เชน  คนที่มีความตองการ
สัมพันธภาพสูง  ก็จะดําเนินตามความตองการดวยการสัมพันธกับคนอื่น  ๆ  เมื่อมีสภาวะแวดลอม
เหมาะสม  ลักษณะนี้เปนความตองการที่ปรากฏอยางชัดเจน  ถาความตองการไมมีสัญญาณกระตุน  
ก็จะเปนความตองการแฝงอยูภายในหรือไมมีการกระทํา  เมอรเรยเชื่อวาความตองการเปนพื้นฐานที่
จะทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจที่สงผลใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย  เมอรเรย
ยังกลาวอีกวา  ความตองการของมนุษยมีทั้งที่เกี่ยวกับตัวมนุษยเองและสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
สัมพันธกับสภาวะแวดลอมของมนุษยโดยแบงออกเปน  2  กลุม  คือ 
 1.  กลุมความตองการขั้นตน  หรือความตองการทางกาย  เชน  ความตองการอาหาร  
น้ํา  เพศ  ขับถาย  เปนตน 
 2.  กลุมความตองการขั้นที่สอง  หรือความตองการทางจิต  เชน  ความตองการ
สัมฤทธิผล  กาวราว  สัมพันธภาพ  อํานาจ  อิทธิพล  คลอยตาม  เปนตัวของตัวเอง  เปนตน 
 นอกจากนี้แลวในปจจุบันเรายังสามารถพบความตองการของเมอรเรยที่ยังคงใชกัน
อยูมีดังนี้  (สุรางค  โควตระกูล,  2533,  หนา  55) 
  1)  ความตองการสัมฤทธิผล  (Achievement) 
  2)  ความตองการสัมพันธภาพ  (Affiliation) 
  3)  ความตองการกาวราว  (Aggression) 
  4)  ความตองการเปนตัวของตัวเอง  (Autonomy) 
  5)  ความตองการมีอิทธิพลหรือบังคับผูอ่ืน  (Dominance) 
  6)  ความตองการแสดงออก  (Exhibition) 
  7)  ความตองการปกปองดูแลผูอ่ืน  (Nurturance) 
 มาสโลว  (Maslow,  1970,  p. 35-36)  กลาววา  เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนอง
หรือความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวบุคคลนั้นยอมจะแสวงหาความตองการในสิ่งอื่นตอไปอีก
ไมมีวันสิ้นสุด  ความตองการของมนุษยจะเปนไปในลักษณะตามลําดับขั้นต่ําไปหาสูง  (Hierarchy 
of  Needs)  คือ  เมื่อความตองการขั้นต่ําและไดรับการตอบสนองแลวความตองการในขั้นสูงก็ตามมา
ซ่ึงลําดับขั้นความตองการของมาสโลวแบงออกเปน  5  ขั้น  คือ 
 ขั้นที่  1  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological Needs)  เปนความตองการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย  ซ่ึงความตองการดังกลาวถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีพอยูซ่ึง ไดแก  
ความตองการดานปจจัยส่ี  ดังนั้นเพื่อการดํารงชวีิตอยูไดของมนุษย  จึงมีความจําเปนที่จะตองใฝหา
ส่ิงเหลานี้มาสนองตอบความตองการของตนเอง  อยูตลอดเวลา  หากมนุษยขาดสิ่งเหลานี้ไปการตอบสนอง
ใหกับความตองการของรางกายจะเปนสิ่งที่ใชจูงใจมนุษยได 
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 ขั้นที่  2  ความตองการดานความปลอดภัย  (Safety  Needs)  จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยตองการความปลอดภัยทั้งดานรางกาย
และจิตใจ  เชน  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงในหนาที่การงาน  ความเปนอสิระจากความกลวั
เปนอิสระจากการถูกบังคับ  ขูเข็ญจากผูอ่ืน  ซ่ึงเปนความตองการที่จะไดรับ   การปกปองคุมครอง
ความตองการประเภทนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแตวัยทารกจนกระทั่งวัยชรา 
 ขั้นที่  3  ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของสังคม  (Social  or  Belonging  
Needs)  เมื่อความตองการในขั้นที่  1  และ  2  ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะมีความตองการให
เปนที่รักของผูอ่ืน  มีความตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน  ตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิกขององคการ
ตาง ๆ และตองการใหตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 ขั้นที่  4  ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) เปน
ความตองการที่จะมีความมั่นใจในตนเองในดานความสามารถ  ตองการใหผูอ่ืนเห็นวาตนมีความสามารถ  
มีคุณคา  เปนที่ยอมรับยกยองจากผูอ่ืน  รวมถึงความตองการมีฐานะเดนในสังคม  เปนที่สรรเสริญ
นับหนาถือตาของบุคคลทั่วไปในสังคม 
 ขั้นที่  5  ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง  และพัฒนาตนเองไดเต็มที่ตาม
ศักยภาพของตน  (Self - Actualization or Self realization Needs)  เปนความตองการ ขั้นสูงสุดของมนุษย
เปนความตองการที่จะรูจักตนเอง  รูสภาพที่แทจริงของตนเอง  กลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินชวีิตของตนเอง  
ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะมีความสามารถได  เปนกระบวนการที่มนุษยตองการที่จะพัฒนาตนเอง
อยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน  ซ่ึงเปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู  โดยจะเปน
ความตองการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ความตองการ    ทั้ง  4  ขั้น ไดรับการตอบสนองแลว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  3  แสดงลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว 
(ที่มา  :  Maslow,  1970,  p. 35-36) 

ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง 
(การพัฒนาตนตามศักยภาพ) 

ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม 
(เกียรติยศ  ชื่อเสยีง  การยอมรับจากผูอื่น) 

ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของสังคม 
(ความรักจากผูอื่น) 

ความตองการดานความปลอดภัย 
(ความปลอดภยัทางรางกาย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ) 

ความตองการทางดานรางกาย 
(อากาศ  อาหาร  น้ํา  นอนหลับ  เพศ  ที่อยูอาศัย  ฯลฯ) 
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             2)  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ในการจัดการเรียนการสอน  การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนจึงเปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ
ไดนั้นจะตองมีการจูงใจเกิดขึ้น 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (2529, หนา 155) กลาวถึงความหมายของแรงจูงใจวา  
การจูงใจ   หมายถึง  การชักจูงใหบุคคลปฏิบัติหรือชักจูงใหสมาชิกเกิดความพอใจที่จะทํางานให 
ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว 
 สมรภูมิ  ขวัญคุม  (2530,  หนา  9)  กลาวถึงความพึงพอใจวา  ความพึงพอใจ
เกิดจากการตอบสนองความตองการของบุคคล  ซ่ึงแบงออกเปน  2  อยาง  ดังนี้ 
 1.  ความตองการภายนอก  หรือความตองการทางดานกายภาพ  เชน ความสะดวก 
สบายในสถานที่ทํางาน  ความมั่นคงในหนาที่การงาน  การไดทํางานที่ตนถนัด  เปนตน 
 2.  ความตองการภายใน  หรือความตองการทางจิตใจ  เชน  ความเปนเพื่อน  
การเปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน  การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  
เปนตน 
 ความตองการของคนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ยากที่จะกําหนดไดตายตัว 
การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  อายุ  การศึกษา  รายได  สถานภาพ  ฯลฯ  ซ่ึง
ไมไดอยูคงที่รวมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเชนกัน 
 โดยสรุปแลว  แรงจูงใจเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู  เพราะมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูและการสอนสูงมาก  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ  ครูผูสอนจะตอง
พยายามสรางสิ่งจูงใจใหเกิดขึ้น  เพื่อใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ  มีความสนใจตอการเรียนการสอน  
 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 ชูเลอร  (Schuler,  1998,  p. 228;  อางถึงใน ทองวรรณ  ศิริวรรณ,  2543,  หนา  19)  
ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  หมายถึง  กระบวนการของพลังที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใน
ตัวบุคคล  เพื่อใหประสบความสําเร็จตามความตองการและคุณคาของตัวบุคคลนั้น 
 โลเวล  (Lovell,  1980,  p. 109;  อางถึงใน  สุวัฒน  วัฒนวงศ,  2544,  หนา  156-157)  
ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา  หมายถึงกระบวนการที่ชักนํา  โนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะ
พยายาม  เพื่อสนองความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จได 
 คิดด (Kidd,  1973,  p.  101;  อางถึงใน  สุวัฒน วัฒนวงศ, 2544,  หนา  102)  
กลาววา  แรงจูงใจ  (Motivation)  มาจากคํากิริยาในภาษาละตินวา  “Mover”  ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
to  Move  มีความหมายวาเปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักจะชักนําใหบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ  
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แรงจูงใจ  ใชกันมากในวงการการศึกษาผูใหญในทุก ๆ โครงการเพราะเชื่อวาจะทําใหการเรียนรู
ของผูใหญไดผลดี 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528,  หนา  227)  กลาววาแรงจูงใจ  หมายถึง  การกระตุน
หรือลอใจใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูขึ้นดวยส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง  แรงจูงใจประกอบดวยสวนสําคัญ  
2  สวนคือ 
                     1.  แรงจูงใจ  (Motive)  ไดแก  ความตองการ  ความสนใจ  ทัศนคติ  ลักษณะนิสัย  ฯลฯ  
ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดภายในรางกาย 
 2.  ส่ิงจูงใจหรือเครื่องลอ  (Incentive)  ไดแก  ส่ิงเราตาง  ๆ   ที่อยูภายในรางกายซึ่ง
เปนตัวกําหนดทิศทางและพฤติกรรม  การจูงใจจะมีพลังมากหรือนอยข้ึนอยูกับสวนสําคัญทั้งสองสวนนี้ 
 จรูญ  โกมลบุณย  (2528,  หนา  27)  ไดใหความหมายไววา  แรงจงูใจ  หมายถงึ  
ภาวะการณที่อินทรียถูกกระตุนและชี้แนะแนวทางใหอินทรียมีการตอบสนองไปสูเปาหมาย  หรือเปน
เครื่องมือลอใจ  ซ่ึงเปนความตองการเฉพาะอยางที่ใหความพึงพอใจแกบุคคล 
 สําอาง  งามวิชา  (2539,  หนา  94-95)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา 
บุคคลทุกคน  มีความตองการ  (Need)  มากมายหลายอยาง  บางอยางก็เปนความตองการทางรางกาย  
เชน  อาหาร  น้ํา  ความปลอดโปรง  สบายกาย  บางอยางก็เปนความตองการทางจิตใจ  เชน  การเปนที่
ยอมรับ  ความเดน  มีหนามีตา  การมีสิทธิ์มีเสียง  หรือไดเปนสวนหนึ่งของสังคม  ความตองการใด
ที่ยังอยูในระดับที่รุนแรงก็จะกลายเปนแรงจูงใจ  (Motive)  ที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมได  
เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองแลว  ความรูสึกตึงเครียดของบุคคลก็จะผอนคลายลง 
 อารี  พันธมณี (2542,  หนา  179) ไดใหความหมายไววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  
ภาวะใด ๆ  ก็ตามที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
 สุวัฒน  วัฒนวงศ  (2544,  หนา  156)  ไดใหความหมายไววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  
ส่ิงโนมนาวหรือส่ิงชักนําใหบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ 
 ราตรี  กล่ินประทุม  (2545,  หนา  9)  ไดใหความหมายวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  
กระบวนการที่เปนเหตุหรือส่ิงเราแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  
เพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 สุวลี  จันล้ิม  (2545,  หนา  22)  ไดใหความหมายวา  แรงจูงใจ หมายถึง  วิธีการ  
ปจจัยส่ิงเราหรือกระบวนการที่เปนเหตุผลักดันใหบุคคล  ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือกระทําส่ิงหนึ่งเพื่อสนองตอบความตองการของตนจนสําเร็จ  และถูกตองตามแนวทางที่ตองการ
ซ่ึงแรงจูงใจของแตละบุคคลจะมีลักษณะแตกตางกันสงผลใหเปาหมายของแตละบุคคลแตกตางกัน
ออกไป  
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 บุญสง  รอดแกว  (2546,  หนา  12)  ไดใหความหมายวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  
ปจจัยหรือส่ิงที่เปนเหตุชักนําหรือโนมนาวใหบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  
เพื่อตอบสนองความตองการของตน 
 สุพินดา  ฤทธิจันทร  (2547,  หนา  11)  ไดใหความหมายวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  
ปจจัย  วิธีการ  กระบวนการหรือส่ิงเราที่เปนเหตุชักนํา  หรือโนมนาวใหบุคคลตัดสินใจกระทํา
แสดงพฤติกรรม  หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการของตน 
 จากการศึกษาความหมายของแรงจูงใจผูวิจัยสรุปไดวา  แรงจูงใจ  หมายถึง  วิธีการ  
กระบวนการหรือส่ิงเราตาง  ๆ   ท่ีชักนํา  โนมนาวใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงบุคคลแตละคน
จะแสดงพฤติกรรมแตกตางกันออกไปในการตอบสนองตอส่ิงเรานั้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองอยางถูกตองตามแนวทางที่ตองการ 
 นักจิตวิทยาแบงการจูงใจเกี่ยวกับการศึกษาออกเปน  2  ประเภท  ดังนี้  
(สุณีย  ธีรดากร,  2526,  หนา  88-89) 
 1.  แรงจูงใจภายใน  (Instrinsic  Motivation)  ไดแก  การจูงใจที่เกิดจากความรูสึก
ภายในของผูเรียนเอง  เชน  ความตองการ  ความสนใจ  และทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน  ทําใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกกระตือรือรนอยากรูอยากเห็นอยากเรียน  เต็มใจและตั้งใจเรียนเพราะตองการความรู  มิใชเรียน
เพราะหวังผลอยางอื่น 
 2.  แรงจูงใจภายนอก  (Exstrinsic  Motivation)  ไดแก  การจูงใจที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกมาชักจูงหรือกระตุนใหเกิดการจูงใจภายขึ้น  เปนตนวา  วิธีสอน  บุคลิกภาพของผูสอน  และ
เทคนิคที่ครูใชในการสอน  จะเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียน การกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจ
ภายนอกไมไดเปนการกระทําเพื่อความสําเร็จในสิ่งนั้นอยางแทจริงแตเปนการกระทําเพื่อส่ิงจูงใจอยางอื่น  
เชน  การเรียนที่หวังคะแนนนอกเหนือไปจากการไดรับความรู 
 

2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 
 2.3.1  ดานหลกัสูตร 
 นักการศึกษาใหความหมายของหลักสูตรไว  ดังนี ้
 ทาบา  (Taba,  1962,  p. 10)  ไดกลาวถึงหลักสูตรไววา  หลักสูตร  คือ  แผนการเรียนรู
ที่ประกอบดวย  จุดประสงคและจุดหมายเฉพาะ  การเลือกและการจัดเนื้อหา  วิธีการจัดการเรียน
การสอน  และการประเมินผล 
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 กูด  (Good,  1973,  p. 57)  ไดกลาวถึงหลักสูตรไววา  หลักสูตร  คือ  กลุมรายวิชาที่
จัดไวอยางมีระบบ  หรือลําดับวิชาที่บังคบัสําหรับการจบการศึกษา  หรือเพื่อรับประกาศนียบัตรใน
สาขาวิชาหลัก  ๆ 
 รอบบิท  (Robbit,  1974,  p. 4)  ไดกลาวถึงหลักสูตรไววา  หลักสูตร  คือ  ประมวล
เหตุการณทั้งปวงที่ครูผูสอนใหแกผูเรียน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิต  เพื่อเปนผูใหญที่ดี  
และมีคุณภาพในอนาคต 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2521,  หนา  1) ไดกลาวถึงความหมายของ
หลักสูตรไววา  ขอกําหนดวาดวยจุดหมาย  แนวทางวิธีการ  และเนื้อหาสาระในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมตามที่กําหนดใน
จุดมุงหมายของการศึกษา 
 กฤษมันต  วัฒนาณรงค  (2536,  หนา  42)  ไดกลาวถึงหลักสตูรไววา  หลักสตูร  คอื  
การจัดประสบการณไวเปนระเบียบและมีระบบการตรวจสอบผลเพื่อเปนแนวทางในการสราง
ประสบการณและการเรียนรูใหเกิดขึ้นตามจุดประสงคที่กําหนดไวตามความตองการ 
 อํานวย  เถาตระกูล  (2541,  หนา  8)  ไดกลาวถึงหลักสูตรไววา  หลักสูตร  คือ  ศาสตร
แขนงหนึ่งที่ประมวลความรูและประสบการณ  แลวจากนั้นเขียนขึ้นโดยนํามาใชเปนขอกําหนดใน
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามความมุงหมายที่
กําหนดไว 
 ไพฑูรย  สินลารัตน  (2542,  หนา  20-21)  ไดกลาวถึงหลักสูตรไววา  หลักสูตร  
คือ  ประมวลกิจกรรม  และประสบการณทั้งหลายที่มีอยูทั้งในและนอกหลักสูตรซึ่งโรงเรียนจัดขึ้น  
เพื่อชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาทุกดาน  หลักสูตรยังเปนสิ่งกําหนดรายวิชาใหแกผูเรียนในระดับตาง ๆ  
ตั้งแตโรงเรียน  วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย   
 หลักสูตรจึงเปนแนวกําหนดโครงทั่วไปของเนื้อหาความรูและสาระรายวิชาตาง  ๆ  ที่
จะใหผูเรียนไดมีความรู  ประสบการณ  เกิดทักษะ  ความสนใจ  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  ฉะนั้นจึงถือ
เปนหนาที่โดยตรงของโรงเรียนที่จะตองสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน  และการวัดประสบการณ
ทั้งหลายใหสภาพการเรียนการสอนทั้งภายใน  และภายนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน  เพื่อให
บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่วางไว  (กรมอาชีวศึกษา,  2536,  หนา  1) 
 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  เปนหลักสูตรที่มุงเสริมสรางใหผูเรียนคิดเปน
ทําเปนและเปนบุคคลที่เปนทั้งคนดี  และเกงในเวลาเดียวกัน  โดยมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต  ในปจจุบัน
หนวยงานของสวนกลางจะทําหนาท่ีในการทําหลักสูตรแกนกลาง สวนสถานศึกษาจะเปนผูจัดทํา
เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถ่ินนั้น  ๆ  โดยเนนใหมีกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียน
ใหความสนใจและมีความถนัด  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  2544,  หนา  3) 
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 สันต  ธรรมบํารุง  (2527,  หนา  6)  ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
 1.  หลักสูตร  เปนแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติของครู  เพราะหลักสูตรจะ
กําหนดจุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผลไวเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ 
 2.  หลักสูตร  เปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน  อันเปนสวนรวมของประเทศ  
เพื่อนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
 3.  หลักสูตร  เปนเอกสารทางราชการเปนบัญญัติของรัฐบาลเพื่อใหบุคคลที่ทําการเกี่ยวของ
กับการศึกษาปฏิบัติตาม 
 4.  หลักสูตร  เปนเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ  และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ  
บุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษา 
 5.  หลักสูตร  เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา  ที่จะอํานวยความสะดวก
และควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลอีกดวย 
 6.  หลักสูตร  จะกําหนดเวลาแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงาม  และพัฒนาการ
ของเด็กตามจุดมุงหมายของวงการศึกษา 
 7.  หลักสูตร จะกําหนดลักษณะรูปรางของสังคมอนาคตไดวาจะเปนในรปูใด 
 8.  หลักสูตร  จะกําหนดแนวทางใหความรู  ทักษะ  ความสามารถ  ความประพฤติที่จะ
เปนประโยชนตอสังคม  อันเปนการพัฒนากําลังคน  ซ่ึงจะเปนการนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคม
แหงชาติอยางไดผล 
 9.  หลักสูตร  เปนสิ่งบงชี้ถึงความเจริญของประเทศ  เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน  ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรเหมาะสมทันสมัยมีประสิทธิภาพทันตอ
เหตุการณ  และการเปลี่ยนแปลงยอมไดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง 
 ชนะ  กสิภาร  (2530,  หนา  1)  กลาววา  ลักษณะพื้นฐานของหลักสูตรอาชีวอุตสาหกรรม
ควรจะตองมี  นโยบาย  หลักการ  จุดหมาย  เกณฑมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน  ความรวมมือของรัฐ  หนาที่ความรับผิดชอบ  และการสนับสนุนใน
คาใชจายตาง  ๆ   
 ประจักษ  ศรีวัฒนพงศ  (2535,  หนา  106)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรวา  
เปนแนวทางในการจัดเนื้อหาสาระที่นํามาบรรจุไวในหลักสูตรไดอยางเหมาะสม  ทําใหผูสอนได
จัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับผูเรียน  และบอกใหผูเรียนไดทราบวา  เขาควรจะเรียนอะไรบาง  
ในลักษณะนี้จะชวยใหผูเรียนไดเตรียมตัวเปนการลวงหนา  นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการกําหนดวิธี 
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การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  และบอกใหสาธารณชนไดทราบวาหลักสูตรนั้น ๆ  มี
ความตองการใหผูเรียนเกี่ยวของหรือดําเนินการอยางไรบางกับทรัพยากรภายในชุมชน  ทั้งยังเปน
แนวทางในการบริหารของสถาบันการศึกษาวาควรจะมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในลักษณะใด 
 
 องคประกอบของหลักสูตร 
 ทาบา (Taba,  1962,  p. 422) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร 
ประกอบดวย 
 1.  ความมุงหมาย  (Objectives)  เปนแนวทางในการสอน  และเพื่อกําหนดวาตองการ
ใหนักศึกษาเปนคนอยางไร  หรือจะใหการศึกษาเพื่ออะไร 
 2.  เนื้อหาวิชา (Contents) เปนการเลือกสรรและจัดเนื้อหาวิชาความรู และประสบการณ
ตาง  ๆ  ที่จะชวยใหนักศึกษาพัฒนาไปสูความมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
 3.  การนําหลักสูตรไปใช  (Curriculum  Implementation) เปนการนําเอาหลักสูตรไป
ปฏิบัติใหเกิดผล 
 4.  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนการหาคําตอบวาการดําเนินการของหลักสูตร
เปนไปตามความมุงหมายหรือไมเพียงใด 
 เนื้อหาวิชาเปนรายละเอียดของสาระความรูที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชาโดยตอง     
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาวิชาควรเรียงตามลําดับความยากงาย  และตองคํานึงถึง
วุฒิภาวะของผูเรียนเปนสําคัญ 
 สงัด  อุทรานันท  (2529,  หนา  70)  กลาววา  เนื้อหาวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการสอนที่ไดกําหนดไว  ดังนั้น  การเลือกเนื้อหาสาระวิชาที่นํามา
สอนจึงจําเปนจะตองคํานึงถึงความยากงายใหพอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน  และตองมี
ความตอเนื่องกับความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียนดวย  ถาเนื้อหาสาระที่นํามาสอนมีความงายเกินไป  
ผูเรียนก็จะไมเกิดการเรียนรูแตงอยางใด  แตในทางตรงขามกัน  หากเนื้อหาสาระที่นํามาสอนมี
ความยากจนเกินไปหรือ ไมมีความตอเนื่องกับประสบการณเดิมของผูเรียน  เนื้อหาอันนั้นก็จะเปน
อุปสรรคที่ผูเรียนไมสามารถเรียนรูใหเขาใจได 
 
 เกณฑในการเลือกเนื้อหาวิชา 
 ทาบา  (Taba,  1962,  p.  284)  ไดกลาวถึงการเลือกเนื้อหา (Content  Selection)  มาบรรจุ
ไวในหลักสูตรวามีเกณฑในการเลือกดังนี้ 
 1.  ความเชื่อถือไดและเปนแกนสารของความรูในแตละสาขาวิชา ความเชื่อถือได   
ของเนื้อหาวิชา  หมายถึง  เนื้อหาที่เปนหลัก  เปนความคิดรวบยอด (Concept) ไมใชเปนขอมูล 
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 2.  ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม 
 3.  ความสมดุลระหวางความกวางกับความลึก  ความกวางครอบคลุมถึงการใหขอมูล
กระบวนการและความคิดตาง  ๆ   เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดเกดิความเขาใจถงึหลักการ
และความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง 
 4.  สามารถสนองความมุงหมายไดหลายประการ 
 5.  สอดคลองกับวุฒภิาวะในการเรียนรู  และประสบการณของผูเรียน 
 6.  สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
 กลาวโดยสรุปวา  เนื้อหาของหลักสูตร  หมายถึง  เนื้อหาสาระวิชาที่จัดไวอยางเปนระบบ  
ซ่ึงเรียงลําดับความยากงาย  โดยคํานึงถึงพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ  ในการจัดทําเนื้อหาของ
หลักสูตร  ตลอดจนประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถ
ตามจุดประสงคของหลักสูตร  การเลือกเนื้อหามาบรรจุไวในหลักสูตรจะตองมีความสอดคลอง  
เชื่อถือได  มีความถูกตอง  ทันสมัย  สอดคลองกับวุฒิภาวะ  ประสบการณ  ความตองการ  และความสนใจ
ของผูเรียน 
 
 2.3.2  ดานครูผูสอน 
 ผูสอน  ถือวาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงสงผลให
ผูเรียนมีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู 
 คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาไดวางระเบียบวาดวยจรรยาบรรณครู  พ.ศ.  2539  
โดยกําหนดใหครูมีจรรยาบรรณดังตอไปนี้ 
 1.  ครูตองรักและเมตตาศิษยโดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
 2.  ครูตองอบรม  ส่ังสอน  ฝกฝน  สรางเสริมความรู  ทักษะและนิสัยทีถู่กตองดงีาม
ใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 3.  ครูตองประพฤติ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ 
 4.  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  
และสังคมของศิษย 
 5.  ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบตัหินาที่
ตามปกติ  และไมใชศิษยกระทําการใด  ๆ  อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
 6.  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศนใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 
 7.  ครูยอมรักและศรัทธาในวชิาชีพครู  และเปนสมาชิกทีด่ีขององคกรวชิาชีพครู 
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 8.  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
 9.  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน  เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและ  
วัฒนธรรมไทย 
 ปริญญา  ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา  (2542,  หนา  127-128)  กลาววา  ครูผูสอนที่มี
ความรูทางเนื้อหาวิชาอยางเดียวยอมไมเพียงพอ  ผูสอนจะตองรูจักสรางสรรคบรรยากาศในชั้นเรยีน
ใหเหมาะสมกับสภาพหองเรียน  สภาพการเรียนดวย  โดยการนําเทคนิคในการสอนและวิธีสอนที่ดี
ไปใชใหไดผลในชั้นเรียน  การสอนสนุกสนาน  ครูผูสอนสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับนักเรียน
และสภาพของชั้นเรียน  ดวยบุคลิกภาพของครูดังตอไปนี้ 
 1.  ครูธุรกิจตองเปนผูเขมแข็ง  ครูที่ดีจะตองสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียน
ใหสนใจในการเรียน  ครูจะตองพยายามศกึษาคนควา  และตื่นตัวใหทันเหตุการณที่เกดิขึน้ในวงการ
ธุรกิจในปจจุบันและอนาคต  จึงจะทําใหชั้นเรียนกาวหนาและสนุกสนานในการเรียนมีบรรยากาศเขมแข็ง  
สามารถเปนนักแสดงที่ดี  นอกจากนั้นการแตงกายของครูก็เปน   สวนหนึ่งที่เรียกรองความสนใจ
ของนักเรียน  ครูที่ดีควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอย  และเหมาะสมกับเหตุการณ  การแตงกายให
สุภาพมิไดหมายความวาครูจะตองใชเสื้อผาหรูหรา  ราคาแพง  และเปลี่ยนแบบใหม  ๆ  อยูเสมอ  
แตจะตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย  ใชเส้ือผาที่ราคาพอสมควรแกฐานะ  สีไมฉูดฉาดบาดตา
นักเรียนจนเกินไป  โดยคํานึงถึงความประหยัดเปนหลัก 
 2.  ครูธุรกิจจะตองเปนผูมีความรู  ครูที่มีความรูบางครั้งก็มิไดมีความชํานาญใน
การถายทอดวิชาความรูใหแกนักเรียน  ดังนั้นครูที่ดีตองรูหลักการสอน  มีเทคนิค  และวิธีการถายทอด
วิชาความรูและประสบการณตาง  ๆ  ใหแกนักเรียน  มีมนุษยสัมพันธอันดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
ความรูที่ถายทอดใหถานักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจะชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจในตัวครู  
พรอมที่จะรับฟงและปฏิบัติตาม 
 3.  ครูธุรกิจจะตองเปนผูที่มีหลักการ  และเหตุผล  ครูจะตองยอมรับความแตกตาง
ของนักเรียนแตละคนอยางมีเหตุผล  และเปนกจิกรรมเพื่อที่จะไดเลือกวิธีสอน  และกิจกรรมใหเหมาะสม
กับภูมิหลังของนักเรียน  ในการที่จะใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อลดชองวางของนักเรียน
และขจัดความแครงครัดเกินความจําเปนในชั้นเรียน  อันจะทําใหการเรียนการสอนมีแตความเพลิน
และสนุกสนาน 
 4.  ครูธุรกิจจะตองรับรูวา  การสอนบางครั้งก็ไดรับความสนุกสนาน  บางครั้งก็
ประสบกับ  ความผิดหวังอยางคาดไมถึง  ดวยเหตุนี้ครูจึงไมควรตั้งความหวังไวสูงเกินไป  ทั้งนี้
เพราะความสําเร็จในการสอนขึ้นอยูกับภูมิหลังของนักเรียนแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน  และ
ขึ้นอยูกับอารมณและความสามารถในการสอนของครูดวย 
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 5.  ครูธุรกิจจะตองเปนประชาธิปไตย  ครูธุรกิจควรจะตองยึดหลักการของประชาธิปไตย  
เคารพและยึดมั่นในสิทธิของแตละบุคคล  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไมใชนโยบาย
รุนแรงหรือเปนผูบงการใหนักเรียนตองปฏิบัติตามคําสั่งอยูตลอดเวลา  ควรจะไดเคารพ  และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนบาง  ทั้งนี้เพื่อสรางสรรค  ความสามัคคี  และมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน 
ขอเสนอแนะของนักเรียนบางประการอาจจะเปนแนวทางในการปรับปรุง  แกไขขอบกพรองใน
โอกาสตอไป 
 
 คุณลักษณะของครูท่ีดี 
 ทวีป  อภิสิทธิ์  (2539,  หนา  177-178)  ไดเขียนบทความ  เร่ือง  “เขาอยากใหทาน
เปนครู เชนไร”  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของครูที่ดีตามทัศนะของนิสิตแพทย  และไดคําตอบลักษณะครู
ที่ดีดังนี้ 
 1.  มีความเปนกันเองเขาใจ  รับฟงความคิดเห็น  เปดโอกาสใหซักถามและให
คําแนะนําปรึกษาหารือแกนิสิตทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 2.  สามารถอธิบายใหนิสิตเขาใจอยางแจมแจง  โดยใชคําพูดสั้น ๆ  งาย ๆ  ชัดเจน  
และไดใจความโดยเนนตอนสําคัญในขณะที่สอน 
 3.  มีความรูในเรื่องที่สอนอยางแทจริง  ละเอียด  ลึกซึ้ง  ถูกตอง 
 4.  ควรมีความรูในวิชาอื่นซึ่งจําเปนและเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน  เพื่อนํามาเสริม
กับวิชาที่สอน 
 5.  มีความเมตตากรุณา  อัธยาศัยดี  สุขมุ  อดทน  ยุติธรรม  และควบคุมอารมณไดด ี
 6.  สอนโดยใชวิธีแบบใหม  และปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 
 7.  มีมนุษยสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน  และผูอ่ืนในทกุระดับไดพอควร 
 8.  สนใจการเรียนของนิสิตและติดตามผลการสอนเสมอ 
 9.  สุภาพเรียบรอย  (รวมถึงการแตงกาย) 
 10.  เตรียมการสอนและอุปกรณการสอนลวงหนากอนสอน 
 11.  มีความรูทางดานสังคม  มนุษยสัมพนัธ  จิตวิทยาและวิชาครูบางพอสมควร 
 12.  สามารถกระตุนใหนิสิตสนใจเรียน 
 13.  วางตัวเหมาะสมเปนที่เคารพเชื่อถือของผูพบเห็น  และเปนตัวอยางทีด่ีของนิสิต 
 14.  ตั้งใจ  กระตือรือรนที่จะสอน  และตรงตอเวลา 
 15.  พูดดัง  ชัดเจน  เขาใจงายไมวกวน  และมีจังหวะในการพูดด ี
 จะเห็นไดวา  ลักษณะครูที่ดี  ไมวาจะเปนในทัศนะของใครก็จะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน 
เปนเพราะลักษณะของครูที่ดีนั้น  เปนสัจธรรมประการหนึ่ง  ซ่ึงหากคิดกันดวยเหตุผลและปญญาแลว
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จะเปนไปในแนวเดียวกันทั้งสิ้น  ดังที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงลักษณะของครู
ที่ดีไววา  ครูดีนั้นเปรียบไดดังกัลยาณมิตร  ผูที่ดํารงตนอยูในฝายขางดีมีจิตมุงในสิ่งที่เปนประโยชน  
ซ่ึงประกอบดวยคุณสมบัติประจําตน  ดังนี้ 
 1.  มีคุณสมบัติเปนที่รัก 
 2.  มีคุณสมบัติเปนที่เคารพ 
 3.  มีคุณสมบัตเิปนที่นาสรรเสริญ 
 4.  เปนผูสามารถวากลาวตักเตือน 
 5.  เปนผูอดกลั้นตอถอยคําตาง  ๆ  ได 
 6.  เปนผูสามารถชี้แจงถอยคําที่สุขุม  ลุมลึกได 
 7.  เปนผูที่ไมแนะนําในสิ่งที่ไมควร 
 8.  เปนผูมักนอยสันโดษ 
 9.  เปนผูเพียรพยายามในการปฏิบัติทั้งที่เปนประโยชนแกตนและประโยชนแกผูอ่ืน  
และพยายามชกัจูงแนะนําแตส่ิงที่เปนประโยชน 
 10.  เปนผูมีสติตั้งมั่นในทางที่ดี 
 11.  เปนผูมีจิตใจมั่นคง 
 12.  เปนผูรูแจงชัด  ไมวิปริตผิดเพี้ยน  คือ  รูส่ิงที่เปนประโยชนและโทษตามความเปนจริง 
 ทวีป  อภิสิทธิ์  (2539,  หนา  179-180)  ไดรวบรวมพฤติกรรมของครูที่ดีเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  ตื่นตัวอยูเสมอ 
 2.  สนใจตัวนกัเรียนและกจิกรรมของชั้น 
 3.  ราเริงแจมใส 
 4.  ควบคุมตนเองได  ไมผิดหวังงาย 
 5.  มีอารมณขัน 
 6.  ไมลําเอียงไมสนใจเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
 7.  มีความอดทน 
 8.  แสดงความเขาอกเขาใจนกัเรียน 
 9.  แสดงความเปนเพื่อนและสุภาพตอนักเรียน 
 10.  ชวยเหลือปญหาสวนตวัของนักเรียนเทากับปญหาการเรียน 
 11.  ยกยองชมเชยผูทํางานด ี
 12.  ยอมรับนกัเรียนวาสามารถทํางานยาก  ๆ  ได 
 13.  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
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 14.  สงเสริมใหกําลังใจนักเรียนมากที่สุด 
 15.  เตรียมการสอนเปนอยางดี 
 16.  มีการยึดหยุนถาสอนไมเปนไปตามแผน 
 17.  ยอมรับความจําเปนของนักเรียนแตละคน 
 18.  ใชอุปกรณการสอนเหมาะสมกระตุนใหสนใจการเรียน 
 19.  ช้ีแนวทางการเรียนแจมแจงมีการสาธติอธิบาย 
 20.  ใหคําชี้แจงแจมแจง 
 21.  สนับสนุนใหทํางานเกีย่วกับปญหาทีเ่กิดขึ้น  และประเมินผลดวยตนเอง 
 22.  มีระเบียบวินัยด ี
 23.  ใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 
 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา  บุคลากรที่มีความสําคัญในสถาบันการศึกษา  คือ  ครูผูสอน  
นอกจากครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถในวิชาชีพที่สอนเปนอยางดีแลวครูจะตองตระหนัก
ถึงบทบาทหนาที่ของตนอยูเสมอ  มีจิตวิญญาณของความเปนครูจะตองเขาใจ  รับฟงความคิดเห็น  
เปดโอกาสใหซักถาม  ใหคําแนะนําปรึกษา  สามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจ   ไดอยางแจมแจง  โดยใช
คําพูดส้ัน ๆ งาย  ๆ  ชัดเจน  มีความเมตตากรุณา  อัธยาศัยดี  สุขุม  อดทน  ยุติธรรม  สามารถควบคุม
อารมณไดดี  สอนโดยใชวิธีแบบใหม  และปรับปรุงการสอนอยูเสมอ     มีมนุษยสัมพันธอันดี  สนใจ
การเรียนของผูเรียนและติดตามผลการสอนเสมอ  สุภาพเรียบรอย  เตรียมการสอนลวงหนา  สามารถ
กระตุนใหผูเรียนสนใจเรียน  วางตัวเหมาะสมเปนที่เคารพเชื่อถือของผูพบเห็น  ตั้งใจ  กระตือรือรน
ที่จะสอน  ตรงตอเวลา 
 
 2.3.3  ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิธีการสอน 
 วิธีการสอนเปนกระบวนการที่ผูสอนจัดขั้นตอน  วิธีการแนะแนวทางการจัดสถานการณ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 1.  ความหมายของการสอน  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย  
ดังนี้ 
 กูด  (Good,  1973,  p.  588)  ไดใหความหมายไววา  การสอน  คือ  การใหการศึกษา
อบรมผูเรียนในสถานศึกษา  และการสอน  คือ  การจัดสถานการณสภาพการณหรือกิจกรรม เพื่อชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย 
 ละเมียด  ลิมอักษร (2516,  หนา  4-7) สรุปความหมายของการสอนจากแนวความคิด
ของนักการศึกษาคนสําคัญ  ๆ  ไวดังนี้ 
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 การสอน  คือ  การจัดประสบการณใหแกผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
 การสอน  คือ  การถายทอดความรูใหแกนักเรียน 
 การสอน  คือ  การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 
 การสอน  คือ  การแนะแนวทางใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง 
 การสอน  คือ  การสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งรางกาย  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา 
 2.  รูปแบบของการสอน นักวิชาการตางประเทศ โพแพม และเบคเกอร (Popham  & 
Baker,  1970,  p. 7-8) กลาววา การสอนของครูนั้นไมวาจะสอนอยางไร  หรือมุงที่อะไรก็ยอมจะตองมี
รูปแบบของการสอนทั้งสิ้น  รูปแบบของการสอนโดยทั่วไป  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  2.1  รูปแบบของการสอนโดยอิงแนวทาง  เปนแบบการสอนที่ผูสอนจะเตรียม      
การสอนโดยกําหนดขั้นตอนตาง  ๆ  ไวอยางครบถวนวาในชั่วโมงที่ตนจะตองสอนนั้น  จะตองทําอะไร 
วิธีการสอนเปนแบบใด  จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชา
ตาง  ๆ  ตามที่หลักสูตรกําหนด 
  2.2  รูปแบบของการสอนโดยอิงเปาหมาย เปนรูปแบบการสอนที่ครูยึดจุดมุงหมาย
ของการสอนเปนหลักแลวดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตองการ 
 3.  ลักษณะการสอนที่ด ี
 ปรีชา  เศรษฐีธร  (ม.ป.ป.,  หนา  72-73)  ไดกลาวถึงลักษณะการสอนที่ดีนั้น  
เปนการสอนที่ไมถือหลักการเปนบรรทัดฐานตายตัว  แตคํานึงถึงความเหมาะสม  การสอนโดยมี
ความมุงหมาย ที่แนนอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  มุงการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ผูเรียนเกิด
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในการเรียน  สงเสริมความคิดสรางสรรค  ชวยใหผูเรียนเกิดความรู  
ทักษะ  และเจตคติ  ยั่วยุใหผูเรียนใชการสังเกตพิจารณา  คนควาหาเหตุผล  และสอนใหมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธในหมวดวิชาเดียวกัน 
 ทองทิพย วรรณพัฒน และคณะ (2520,  หนา  8)  ไดกลาววาการสอนที่ดีมีลักษณะ
ที่สามารถสังเกตเห็นได  ดังนี้ 
 1.  การสอนที่ดีจะไมถือเอาหลักสูตรเปนบรรทัดฐานแนนอนตายตัว  แตจะมีการยึดหยุน
หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน 
 2.  การสอนที่ดีจะตองมกีารเตรียมการสอนไวลวงหนา  คอื  มีการศึกษาหลักสูตร      
จัดทําแผนการสอน  ทําบันทึกการสอน  จัดหาสื่อการเรียนการสอนไวกอนที่จะทาํการสอน 
 3.  การสอนที่ดีจะตองยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  คือ         
ตองจัดใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคม 
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 4.  การสอนที่ดีตองเปนการสอนที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมตาง  ๆ  ดวยตนเอง  คือ
ใหเด็กไดเรียนโดยการกระทํา 
 5.  การสอนที่ดีตองเปนการสอน  ที่สงเสริมความเจริญงอกงามใหแกเด็ก  ทั้งทางกาย 
อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
 6.  การสอนทีด่จีะตองสอนใหเด็กรูจกัอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย  คือ  สอนให
รูจักเคารพนับถือผูอ่ืน  รูจักทํางานรวมกนั  และประสานงานกันได  มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน
และมีเหตุผล 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  ข,  หนา  63)  กลาวไววา  วิธีการสอนอาชีวศึกษา
มีหลายวิธีแตละวิธีจะมีลักษณะแตกตางกันไปตามบทบาทกิจกรรมและลักษณะของกลุมผูเรียนมีทั้ง
ขอดีและขอจํากัด  วิธีสอนที่จะกลาวนี้จะจําแนกตามวิธีสอนที่นิยมใชในดานอาชีวศึกษาแบงเปน  6 วิธี  
คือ  การสอนแบบบรรยาย  การสอนทักษะปฏิบัติ  การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบสัมมนา  
การสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และการสอนโดยใชส่ือการสอนดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การสอนแบบบรรยาย  เปนการสอนที่ผูสอนมีบทบาทมากที่สุด  โดยผูสอนเปน
ผูบอกอธิบาย  เลาถึงเนื้อหาวิชาตาง  ๆ   ใหผูเรียนฟง  ผูเรียนจะฟง  จดบันทึกที่ไดฟงจากการบรรยาย 
 การสอนทางดานทฤษฎีที่มุงเนนเนื้อหาวิชา  โดยทั่วไปจะใชการสอนแบบบรรยาย  
การสอนแบบนี้ยังเปนวิธีการสอนหลักในปจจุบัน  ซ่ึงจากงานวิจัยพบวาการสอนแบบบรรยายเปน
การสอนหลักประมาณรอยละ  95  ของการสอนทฤษฎี 
                          1.1  ขอดีของการสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบบรรยายสามารถสอนผูเรียน
ไดมาก  ๆ   โดยใชเวลานอย  อุปกรณนอยชิ้น  แตไดเนื้อหามาก  สามารถปรับเนื้อหาใหตรงกับความสนใจ  
ความสามารถของผูเรียนได 
  1.2  ขอจํากัดของการสอนแบบบรรยาย  ถาผูสอนเตรียมตัวไมดี  ผูเรียนก็จะไมได
เนื้อหาที่ดี  บางครั้งถาผูสอนสอนเร็ว  ผูเรียนก็ฟงไมทันจดไมทัน  บางทีก็มุงแตจะจดไมไดคิดตามไปดวย  
ผูเรียนมีความใกลชิดกับผูสอนนอย  และถาผูเรียนไมกลาซักถาม  หรือผูสอนไมเปดโอกาสไดซักถามแลว  
ก็จะทําใหการสอนไมเปนที่นาสนใจหรือไมเขาใจบทเรียนนั้น 
 2.  การสอนทักษะปฏิบัติ  การสอนทักษะปฏิบัติเปนการเนน  การสอนที่ใหมี 
การฝกฝนและปฏิบัติจริง  อาจเปนการปฏิบัติในหองปฏิบัติการโรงประลองหรือโรงฝกงานก็ได 
การสอนทางดานวิชาชีพ  เชน  การสอนที่เริ่มจากการเรียนรูของจริง  เมื่อตองการเรียนวิชาชีพใน
โรงเรียนจึงจําเปนตองหันมาใชโรงประลองและหองปฏิบัติการแทน 
 3.  การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบนี้จะเนนบทบาทที่ผูเรียนใหมีโอกาสได   
แสดงความคิด  การสอนแบบอภิปรายนิยมสอนเปนกลุมยอย  เพื่อจะไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดจา
และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดทั่วถึง  การแสดงความคิดเห็นนี้ไมใชการตอบคําถามจึง
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ไมจําเปนตองผิดหรือถูก  จึงมักจะเปนขอสรุปที่เปนการวางแผนแนวทางตอไป  เปนการแสดงถึง
กระบวนการคิด  การใหเหตุผล  ประโยชนของการสอนแบบอภิปรายจึงมีเนื้อหาและกระบวนการ
ควบคูกันไป 
 4.  การสอนแบบสัมมนา  การสอนแบบสัมมนา  เปนการสอนที่ผูเรียนตองศึกษา      
คนควาใหลึกซึ้ง  แลวนําเสนอเพื่ออภิปราย  โดยมุงที่ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชาจากการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง  อาจทั้งเอกสารงานวิจัย  การทดลองแลว  นํามาอภิปรายเพื่อใหเกิดความคิด  และพัฒนาทักษะ
ไปพรอม  ๆ  กัน  ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดแสดงออกของความคิดอยางอิสระมีสิทธิในการแสดงออก
เทาเทียมกันทั้งครูและนักเรียน  ในขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่เตรียมไวลวงหนา 
 5.  การสอนแบบใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  เปนการสอนรายบุคคลโดยการเนน        
กิจกรรมและดําเนินงานที่ผูสอนไดเตรียมไว  สําหรับผูเรียนเปนอิสระทางดานการเรียนของผูเรียน
เพราะผูเรียนอาจเปนผูกําหนดการศึกษาดวยตนเอง  ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาได 
 6.  การสอนโดยใชสื่อการสอน  การสอนโดยใชส่ือการสอน  หมายถึง  การใช
อุปกรณการสอนตาง  ๆ  เชน  ภาพ  สไลด  วิดีทัศน  ภาพยนตร  เปนตน  อุปกรณการสอนแตละ
ชนิดจะมีลักษณะของการใชแตกตางกันไป  มีทั้งขอดีและขอจํากัดแตละชนิด 
 นอกจากนี้  ปรีชา  นิพนธพิทยา  และสุทิน  เนียมพลับ  (2537,  หนา  52) ไดกลาวถึง
หลักการการสอนทั่วไปไวดังนี้ 
 1.  สอนใหเดก็ไดเรียนจากการกระทําไดรับประสบการณตรงมากทีสุ่ด 
 2.  สอนจากสิ่งงายไปหายาก 
 3.  สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
 4.  สอนโดยคํานึงถึงธรรมชาตขิองเด็กวยัตาง  ๆ   และคาํนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 5.  สอนใหรูจักจุดมุงหมายของการเรียนและการแกปญหา 
 6.  สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวออกไปหาสิ่งที่ไกลตัว 
 7.  สอนใหสัมพันธกับชีวิตจริงและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 8.  สอนใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 9.  สอนโดยมุงใหเด็กไดรับความรู  ทักษะ  และเจตคติ 
 10.  สอนโดยครูเตรียมการสอน  มีเทคนิค  วิธีสอนหลายรูปแบบ  และใชส่ือการเรียน
อุปกรณและเครื่องชวยสอน 
 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดการจัด
กระบวนการเรียนรูของครูมืออาชีพ  ไวดังนี้  (สุวิทย  มูลคํา  และคณะ,  2543,  หนา  8) 
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 1.  จัดกระบวนการเรียนรูมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ  และพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 2.  การจัดกระบวนการเรียนรู  ตองจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 3.  ฝกกระบวนการคิด  ฝกปฏิบัติ  และฝกปรับปรุง  สามารถเผชิญกับสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 4.  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด  ปฏิบัติ  และเรียนรูจากประสบการณจริงใหผูเรียน
ทําไดโดยคิดเปน ทําเปน รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 5.  จัดการเรียนรูแบบผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  และมีการประสานความรวมมือกับ
บิดา  มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 7.  ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาจนเต็มขีดความสามารถ  โดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเขาชวยเปนผลทําใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 สุมิตร  คุณานุกร  (2523,  หนา  137)  ไดกลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือชวยใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาไปตามเปาหมายที่หลักสูตรตองการ  แนวทางการจัดกิจกรรมหรือการสอนยอมแตกตางกัน
ตามสภาพและลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาวิชา  ผูสอนจะตองรูจักเลือกใชวิธีการสอนและอุปกรณ
การสอนไดอยางเหมาะสม 
 สงัด  อุทรานันท  (2529,  หนา  64-67)  กิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวย
กิจกรรม  4  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  กจิกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียน  เปนกิจกรรมที่ชวยชักนําใหผูเรียน  
พรอมที่จะเรียนรูในสิ่งที่ผูสอนนํามาสอน  ไดแก  การเตรียมสภาพแวดลอมในการเรียน  การเราความสนใจ 
 2.  กิจกรรมสรางการเรียนรู  เปนกิจกรรมหลักที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการใหความรู
หรือฝกใหเกิดทักษะ  หรือสรางเจตคติตามที่ไดกําหนดไวในจุดมุงหมายของการสอนเปนกิจกรรม
ที่ใหผูเรียนทั้งชั้นไดเรียนพรอม  ๆ  กัน 
 3.  กิจกรรมสรางเสริมทักษะ  เปนการใหผูเรียนไดทําการฝกซอมเพื่อสรางความเขาใจ
ในสิ่งที่เรียนมาแลวใหดียิ่งขึ้น  กิจกรรมสรางเสริมทักษะทําไดโดยการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ 
เชน  การทําแบบฝกหัด  หรือทํางานตามที่ครูมอบหมาย 
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 4.  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  เปนกิจกรรมที่ชวยใหการเรียนการสอน
เปนไปดวยความสมบูรณยิ่งขึ้น  คือ  ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนดีขึ้นและจดจําไดนาน  หรือชวยให
การเรียนการสอนในครั้งตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  
ไดแก  การสรุปทบทวน  และการสั่งงาน 
 กลาวโดยสรุป  วิธีการสอนและกิจกรรมการสอน  ก็คือ  วิธีการที่ผูสอนจะนําความรู
และจัดประสบการณใหกับผูเรียน  ซ่ึงแบงออกเปน 
 1.  วิธีสอน  เชน  ครูตองใชวิธีการสอนที่หลากหลาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ
การสอน  การตัดสินใจของครูแตละคน  ที่จะเลือกวิธีสอนวิธีใดใหเหมาะสมกับการสอนในบทเรียน
หรือเนื้อหานั้น  ๆ   
 2.  กิจกรรมการสอน  คือ  จัดกิจกรรมการสอนโดยเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญดวยการ
ใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะ  ความชํานาญ  ฝกการแกปญหา  เพื่อเตรียมความพรอม
ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 วิธีการสอนของครู  ถือไดวาเปนปจจัยจูงใจภายนอกที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะ
เราความสนใจของเด็กใหสนใจ  และตั้งใจเรียน  ซ่ึงผูสอนที่มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ  และจิตวิทยาการเรียนรูจะสามารถกําหนดวิธีการสอนที่สอดคลองกับความสนใจซึ่งจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และประสบการณและมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด 
 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528,  หนา  51-58) ไดกลาวถึงระบบการเรียนการสอน
ซ่ึงมีสวนประกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
 1.  การกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน  ในการเรียนการสอนนั้นตองการ
ที่จะใหผูเรียนประสบความสําเร็จอะไรบาง 
 2.  การเรียนรูในการสรางประสบการณ  การเรียนรูมีรายละเอียดดังนี ้
  2.1  ควรมีกิจกรรมอะไรบางที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
  2.2  กิจกรรมเหลานั้นควรจะจัดในรปูแบบใด 
  2.3  ควรจัดสภาพแวดลอมเพื่อกิจกรรมการเรียนอยางไร 
  2.4  ตองใชแหลงการเรียน  บคุลากร  และวสัดุอุปกรณอะไรบาง 
 3.  การประเมินผลการเรียนการสอนจะทราบไดอยางไรวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
และบรรลุเพียงใด  มีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข 
 รุง  แกวแดง  (2543,  หนา  140-141) ไดนําเสนอกระบวนการสอนของครูยุคใหม 
10  ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1.  ศึกษารวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยการศึกษาวิเคราะห วิจัย 
เพื่อทําความรูจักกับผูเรียน  ดูขอมูลภูมิหลัง  พื้นความรูความสามารถทางการเรียน  และความตองการ
ของผูเรียน 
 2.  วิเคราะหเพื่อคนหาศักยภาพของผูเรียน  โดยใชศาสตรเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู
เขามาชวย  เพื่อดูวาเด็กมีศักยภาพทางปญญาดานไหนมากนอยเพียงใด  เพื่อท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหได
เต็มตามศักยภาพ 
 3.  รวมกับผูเรียนในการสรางวิสัยทัศน  คือ  การกระตุนความตองการของผูเรียน
โดยการชวยเด็กสรางความฝนวาเขาควรจะไปใหไกลที่สุดไดเทาไร  เพื่อที่จะสรางพลังและแรงจูงใจ 
 4.  รวมวางแผนการเรียน  การเรียนเปนสิทธิและความรับผิดชอบของผูเรียน  หนาที่
ของครูคือเปนผูรวมวางแผนเปนผูใหคําแนะนําในฐานะผูมีความรูและความเชี่ยวชาญมีประสบการณ
มากกวา 
 5.  แนะนําชวยเหลือเรื่องการเรียน  หลังจากรวมวางแผนการเรียนแลว  ครูจําเปนตอง
ใหคําแนะนําชวยเหลือในเรื่องการเรียนแกผูเรียน ซ่ึงเปนขั้นตอนทดแทนการสอนแบบเดิม คือ
แทนที่ครูจะบอกเนื้อหาใหแบบเดิม  ครูก็เพียงแนะนําเนื้อหาและวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียน 
 6.  สรรหาและสนับสนุนสื่ออุปกรณ  ซ่ึงรวมถึงจัดหาเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช
ประกอบการเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง 
 7.  ใหผูเรียนสรางความรูเอง  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด  ครูจะตองจัดบรรยากาศ    
ส่ิงแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองตามความถนัดของผูเรียน  
โดยใหโอกาสและเวลาแกผูเรียนอยางเต็มที่ 
 8.  เสริมพลังและสรางกําลังใจ  เพื่อใหผูเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนตอไป  ครูตองใช
ทุกวิธีที่จะกระตุน  เพื่อสรางความสนใจกับผูเรียนใหเรียนตอไปได 
 9.  รวมการประเมินผล  โดยใหคําแนะนําเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนดวยตนเอง  
เพื่อดูวาสามารถเรียนไดสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไวในแผนมากนอยเพียงใด 
 10.  เก็บรวบรวมขอมูล  จากการประเมินผล  จะเปนขอมูลยอนกลับ  เพื่อใหผูเรียน
นําไปใชในการปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป 
 สุทธิพร  คลายเมืองปก  (2543,  หนา  26-29)  กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการแสวงหาวิธีการที่นาจะดีที่สุดกวาที่เปนอยู  และทุกฝายไมวา
จะเปนผูบริหาร  ครู-อาจารย  และตัวผูเรียน  จะตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวครูผูสอนเอง  จะตองปรับบทบาทและวิธีการสอนของตน 
เพื่อเนนใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูมากกวาการเรียนรูแบบทองจํา  ครูจึงควรพิจารณา
ทบทวนและปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนดังนี้ 
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 1.  จัดสภาพการณหรือสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน  ดวยการใชส่ือหรือ   
เครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย  ทั้งนี้ก็เพื่ออํานวยความสะดวกทางการศึกษาโดยเฉพาะ
หองเรียนและอุปกรณเสริมตาง  ๆ 
 2.  วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนแตละคน  โดยเนนที่
ความสนใจอยากรู  อยากเรียนของผูเรียน  และควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ 
 3.  พัฒนาตนเอง  (Self  Development)  เพื่อใหมีวิสัยทัศน  (Vision)  ทางการศึกษาที่
กวางไกล  ไมวาจะเปนดวยการอานเพื่อการศึกษา  เขารับการประชุมอบรมสัมมนา  หรือพูดคุยสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน  แลวนํามาปรับประยุกตใชในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนของตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสื่อการสอนที่มีบทบาทตอการเรียนการสอนยุคใหม  เชน  
Computer  CD-ROM  การเรียนการสอนทางไกล  (Telecommunication)  สถานการณจําลอง  (Simulation)  
การสาธิตและการทดลอง  (Demonstration  and  Laboratory)  และ  อ่ืน  ๆ  อีกมากมายที่ครูจะตอง
เปนทั้งผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และมีวิจารณญาณในการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อผลที่จะเกิดกับตัวผูเรียนโดยตรง 
 4.  เปล่ียนจากผูสอนมาเปนผูจัดประสบการณในการเรียนรูโดยการสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนใหรูจักการเรียนรูวิธีที่จะเรียน  (Learn  How  To  Learn)  โดยเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความอยากเรียนรู  เปนผูชี้แนะแหลงขอมูล และประสานแหลงวิทยาการในการเรียนรู (Learning 
Resources)  และเปนผูตอบใหคําปรึกษาเมื่อผูเรียนพบกับปญหาที่ไมสามารถแกไขเองไดในเวลาและ
โอกาสที่เหมาะสม 
 5.  ใหผูเรียนไดมีอิสระในการเรียนรู  ทั้งดานความคิด  จิตใจ  การแสดงออกในกรอบ
ของความถูกตอง  และใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน  การทํางานรวมกันเปนกลุม 
รูจักการเก็บรวบรวมขอมูล  สํารวจ  สัมภาษณ  และนําเสนิดวยการรายงาน  อภิปราย 
 6.  ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ไมยึดติดอยูกบัวธีิใด  วธีิหนึง่  
เพราะไมมีวิธีการสอนวิธีเดียววิธีใดที่ดีที่สุดในโลก  ดังนั้น  จึงควรพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเรื่องราว  เนื้อหาสาระการเรียนรู  และสถานการณที่เหมาะสม 
 7.  เปนผูประเมิน (Evaluator) โดยครูและผูเรียนจะเปนผูรับผิดชอบในการสราง
กฎเกณฑการประเมินในรูปแบบตาง ๆ รวมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความกาวหนาของผูเรียน (Formative 
Evaluation) และใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง  และสม่ําเสมอ 
 สรุปไดวา  วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เปนวิธีการที่ครูผูสอนจะตอง
เลือกและนํามาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณ เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคใหม ๆ มีวิสัยทัศนกวาง  มีอิสระในการเรียนรู แสดงออกอยูในกรอบที่ถูกตอง  
ครูผูสอนเปนเพียงผูถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติจากหลักสูตรไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิด
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การเรียนรูและพัฒนาไปสูเปาหมายที่หลักสูตรตองการโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และคํานึงถึง
ประสบการณเดิมของผูเรียน  พรอมทั้งใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูมีการจัดเวลาเรียนที่
เหมาะสม  และสอดคลองกับเนื้อหาวิชานอกจากนี้ยังมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชไดภายใตการดูแลแนะนําของครูผูสอน 

 
 2.3.4  ดานสื่อการเรียนการสอน 
 ความหมายของการสื่อการเรียนการสอน 
 ฮัสและแพ็กเกอร  (Hass & Packer,  1955,  p.  11)  ไดกลาวไววา  ส่ือการสอน
เปนเครื่องมือที่ชวยครูในการถายทอดสิ่งตาง ๆ  ที่เปนจริง  ทักษะ  เจตคติ  ความรู  ความเขาใจและ
ซาบซึ้งไปยังผูเรียน 
 บราวน  และคณะ  (Brown  &  Others,  1973,  p.  584)  ไดกลาวไววา  ส่ือการสอน  
ไดแก  จําพวกอุปกรณทั้งหลายที่สามารถชวยเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี  ทั้งนี้
มีความหมายรวมถึง  กิจกรรมตาง  ๆ  ที่ไมเฉพาะแตส่ิงที่เปนวัตถุหรือเครือ่งมอืเทานัน้  เชน  การศกึษา
นอกสถานที่  การแสดงบทบาทสมมุติ  การสาธิต  การทดลอง  ตลอดจนการสัมภาษณ  เปนตน 
 เฮนิชและคณะ  (Heinich  &  other,  1989,  p.  7-8)  ไดกลาวไววา  ส่ือการสอน  คือ  
ส่ือชนิดใดก็ตามไมวาจะเปน  เทปบันทึกเสียง  สไลด  วิทยุ  โทรทัศน  วีดิทัศน  แผนภมู ิ ภาพนิง่  ฯลฯ  
ซ่ึงบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2520,  หนา  90)  ไดกลาวไววา  ส่ือการสอน  หมายถึง  วสัดุ
อุปกรณและวิธีการประกอบการสอนเพื่อใชเปนส่ือกลางในการสื่อความหมายที่ผูสอนประสงคจะ
ถายทอดไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพจําแนกไดดังนี้ 
 1)  ส่ิงสิ้นเปลืองตาง ๆ  ที่เรียกวา  "วัสดุ"  ไดแก  รูปภาพ  แผนภูม ิ แผนที่  ชอลก  
แบบเรียน  ฟลม  ภาพยนตร  เปนตน 
 2)  เครื่องมือที่มคีวามคงทนถาวร  ซ่ึงเรียกวา  "อุปกรณ"  ไดแก  กระดานดํา โตะ  
เกาอี ้ เครื่องฉาย  เครื่องเรียนตาง  ๆ 
 3)  กระบวนการและวิธีการ  ซ่ึงรวมทั้งวิธีการใชวัสดุอุปกรณและกระบวนการที่เปน
อิสระ  คือไมตองใชวัสดุอุปกรณอยางใดเลย  เชน  การฟงวิทยากร  การศึกษานอกสถานที่  เปนตน 
 นิพนธ  ศุขปรีดี  (2528,  หนา  9-10)  ไดกลาวไววา  สื่อการสอน หมายถึง 
การประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด  อุปกรณและเครื่องมือใหม ๆ มาใชเพื่อชวยแกปญหา
ทางการศึกษาทั้งดานการขยายงานและดานการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงมีขอบขาย
สําคัญ  ๆ  3   ประการ  คือ 
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 1.  การนําเครื่องมือและอุปกรณใหม  ๆ  มาใชในการเรียนการสอน ไดแก การนํา
เครื่องกลไกทั้งหลายมาใชประโยชนในการเรียนการสอน  เชน  เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายภาพยนตร  
เทปบันทึกเสียง  วิทยุ  และโทรทัศน  เปนตน 
 2.  การผลิตวัสดุการสอนแนวใหม ไดแก การนําวัสดุการสอน เชน แผนภูมิ  รูปภาพ  
ภาพโฆษณามาใช  ตลอดจนการผลิตตาํรา  แบบเรียน  เอกสารวัสดุ  ส่ิงพิมพอ่ืน  ๆ  และแบบเรียน
สําเร็จรูปเปนตน 
 3.  การใชเทคนิคและวิธีการใหม  นอกจากการใชเครื่องมือและวัสดุดังกลาวแลว  
ยังรวมไปถึงการใชเทคนิคและวิธีการใหม ๆ  ในการเรียนการสอน เชน ชุดการเรียนการสอน  ศูนยการเรียน  
การเรียนการสอนแบบไมแบงชั้น  การสอนเปนคณะ  การจดัตารางสอนแบบยืดหยุน  เปนตน 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532,  หนา  68)  ไดกลาวถึงความหมายของสื่อการเรียนการสอน
ไววา  ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  วัตถุ  ส่ิงของ  ภาพ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนหมายถึง
ตัวบุคคล  วิธีการ  สถานที่ตาง  ๆ  ที่ใชในการประกอบการเรยีนการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอน
บังเกิดผลดี  ส่ือการสอนมีชื่อเรียกตาง  ๆ  กันไป  เชน  อุปกรณการสอน  อุปกรณการศึกษา  เทคโนโลยี
การสอน  เทคโนโลยีการศึกษา  โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ แตในปจจุบันนิยม ใชคําวา  ส่ือการสอน
มากกวา  เพราะมีความหมายกวางขวาง  มิใชหมายถึงเพียงสิ่งของที่ใชประกอบการสอน  แตหมายถึง
ทุกอยางไมวาเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม  หากนํามาประกอบการเรียนการสอนแลวเกิด
ความเขาใจงายรวดเร็ว  ชัดเจนขึ้น  เรียกวา  ส่ือการสอนทั้งสิ้น 
 วรรณา  เจียมทะวงษ  (2532,  หนา  1) ไดกลาวถึงความหมายของสื่อการเรียน
การสอนไววา  ส่ือการเรียนการสอนเปนสิ่งซึ่งใชเปนตัวกลางในการถายทอดความรู  ทักษะ  และ
เจตคติใหแกผูเรียน  หรือทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2533,  หนา  80)  ไดกลาวถึงความหมายของสื่อการเรียน
การสอนไววา  ส่ิงตาง  ๆ  ที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันนํามาใชในระบบการเรียนการสอน  เพื่อชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สมบูรณ  สงวนญาติ  (2534,  หนา  43-44)  ไดกลาวไววา  ส่ือการเรียนการสอน  
หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ผูสอนและผูเรียนนํามาใชในการเรียนการสอน  เพื่อชวยใหกระบวนการ
เรียนรูดําเนินไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก วัตถุ  ส่ิงของที่มีอยูในธรรมชาติ หรือมนุษย
สรางขึ้นมา  เชน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  วิธีการและกิจกรรมซึ่งไดเลือกมาใชชวยในการถายทอด
ความรูจากครูไปสูผูเรียน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเรียนการสอน 
 กิดานันท  มลิทอง  (2536,  หนา  83)  ใหความเห็นวา  ส่ือการเรียนการสอนจะทําให
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ดังตอไปนี้ 
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 1.  เปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ   เพราะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน  และสามารถชวยใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 2.  ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน  ทําใหเกิดความสนกุและ       
ไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 
 3.  การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันใน
วิชาที่เรียนนั้น 
 4.  ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
 5.  ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิด        
ความคิดสรางสรรคจากการใชส่ือเหลานั้น 
 6.  ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล  โดยการจัดใหมีการใชส่ือ
ในการศึกษารายบุคคล 
 จินตนา  ใบกาซูยี  (2536,  หนา  11)  ไดกลาวไววา  ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  
วัสดุ  หรือเครื่องมือที่จัดทําขึ้น  ซ่ึงมีขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอประสบการณการเรียนรู
สําหรับนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด  
ส่ือการเรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง  ที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา  เกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึกคิดตาง ๆ  อันจะ
นําไปสูจุดหมายของหลักสูตร 
 สรุปไดวา  ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  วัสดุ  เครื่องมือ  หรือส่ิงตาง ๆ  และเทคนิค
วิธีการที่ผูสอนนํามาใชประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรง  และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
 
 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 คีฟเฟอร  (Kieffer,  1965,  p.  1)  ไดแบงสื่อออกเปน  3  ประเภท  ตามลักษณะที่
ใชเรียนวา  "โสตทัศนูปกรณ"  (Audio - Visual  Aids)  ไดแก 
 1.  ส่ือประเภทใชเครื่องฉาย (Projected Aids) ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องฉาย
แผนโปรงใส  เครื่องฉายสไลด  เปนตน 
 2.  ส่ือประเภทไมใชเครื่องฉาย  (Nonprojected Aids) ไดแก รูปภาพ  แผนภูมิของจริง  
ของจําลอง  เปนตน 
 3.  ส่ือประเภทเครื่องเสยีง (Audio Aids) ไดแก  เครื่องบันทกึเสียง  วิทย ุ แผนเสียง  เปนตน 
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 เดล  (Dale,  1969,  p.  107-109)  ไดจําแนกประเภท  ส่ือการเรียนการสอนโดย
เห็นวา  ประสบการณทางการศึกษาที่โรงเรียนและครูสามารถจัดใหแกผูเรียนไดมีอะไรบาง  ทานตั้งชื่อ
การจําแนกประสบการณแบบนี้วา “กรวยประสบการณ” (Cone  of  Experience) และไดจําแนก
ประสบการณออกเปน  10  ช้ิน  โดยถือหลักความตอเนื่องระหวางรูปธรรมและนามธรรม (Abstract 
Concrete Continuance) โดยนําเอาประสบการณจริงไวที่ฐานของกรวยแลวเรยีงเปนประสบการณที่
คอย  ๆ  หางจากฐานขึ้นไปตามการเพิ่มขึ้นของความเปนนามธรรมประสบการณนั้น ๆ  จนถึงยอดกรวย  
ซึ่งถือเปนประสบการณนามธรรมเต็มที่คือ  ประสบการณที่สื่อหรือสอนกันดวยตัวหนังสือหรือ
คําพูด 
 ประสบการณกับประเภทของสื่อ  หากพิจารณาในทัศนะของประเภทของสื่อที่
ใชกับประสบการณตามแนวการจําแนกสื่อที่กลาวมาแลวขางตน  จะเห็นวาคอนขางสับสนเพราะ
ประสบการณขั้นตอนตองอาศัยส่ือประเภทเครื่องมือ (Hardware) ก็มี ส่ือประเภทสื่อวัสดุ (Software) ก็มี 
และประเภทเทคนิคก็มี  อยางไรก็ดีส่ิงทีนาจะกลาวเปนขอสังเกตไดอยางหนึ่ง  ก็คือ  ส่ือท่ีแสดงไว
ประกอบประสบการณืแตละชั้นนั้น  เดล  (Dale)  หมายถึง  วัสดุ  หรือส่ือประเภทวัสดุทั้งสิ้น  เพราะเขา
ถือวาสื่อพวกนี้เทานั้นที่เก็บความรูไวใหนักเรียน  นักศึกษาและคนสื่อบางอยางสําหรับประสบการณ  
บางอยางเห็นไดชัดเจนวาเปนสื่อประเภทเทคนิคโดยเฉพาะในชั้นประสบการณ  นาฎการ  การสาธิต  
การศึกษานอกสถานที่และการจัดนิทรรศการนอกเหนือไปจากเทคนิคการใชส่ือแตละชนิดของทั้งสอง
ประเภทแรกที่กลาวมาแลวสรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนแบงไดเปน  3  ประเภท  คือ 
 1)  ประเภทวัสดุ (Material of Software) เปนส่ือท่ีอยูในรูปของภาพ  เสียงหรือ
ตัวอักษร  จะแยกไดเปน  2  ชนิด  คือ 
  (1)  ชนิดที่สามารถสื่อความหมายดวยตัวของมนัเอง  เชน  รูปภาพ  แผนภูมิ  
ภาพวาด  หนังสือ   เปนตน 
  (2)  ชนิดท่ีตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนชวยเสนอเร่ืองราวไปสูผูเรียน  เชน  ภาพโปรงใส  
ภาพสไลด  เสนเทป  ฟลม  ภาพยนตร  เปนตน 
 2)  ประเภทเครื่องมือ  (Hardware  of  Equipment)  เปนเครื่องมือท่ีเปนตัวกลาง
สงผานความรูไปสูผูเรียน  เชน  เครื่องฉายชนิดตาง ๆ  เครื่องชนิดตาง ๆ เครื่องรับและสงวิทยุและ
โทรทัศน  ซึงตองอาศัยวัสดุ  เชนฟลม  เสนเทป  รูปภาพ  เปนแหลงความรู 
 3)  ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ  (Technique  of  Method)  เปนเทคนิคหรือวิธีการ
ที่จะใชรวมกับวัสดุหรือเครื่องมือหรือใชเพียงลําพังในการจัดการเรียนการสอ  ไดแก การสาธิต  การทดลอง  
การแสดงละคร  การจัดนิทรรศการ  เปนตน 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2533,  หนา  141)  ไดแบงประเภทของสื่อการสอนตามลักษณะ
รูปราง  ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน  4  ประเภท  คือ 
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 1)  ส่ือประเภทเครื่องมือ  เปนสื่อที่ไดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
แขนงวิศวกรรมไฟฟา  และอิเลคทรอนิค  เชน  เครื่องฉายตาง  ๆ  เครื่องเสียง  โทรศัพท  เปนตน 
 2)  ส่ือประเภทวัสดุ  หมายถึง  ส่ือท่ีเปนผลผลิตมาจากวิทยาศาสตร  เปนวัสดุที่มี
การผุพัง  ส้ินเปลืองงาย  เชน  แผนที่  แผนภูมิ  ฟลม  แผนโปรงใส  เปนตน 
 3)  ส่ือประเภทวิชาการ หมายถึง ส่ือประเภทเทคนิค ระบบกระบวนการตาง ๆ  เชน  
การสาธิต  การศึกษานอกสถานที่  การทดลอง  นิทรรศการ  เปนตน 
 4)  ส่ือประสม  หมายถึง  การนําสื่อประเภทตาง ๆ  ทั้งที่เปนเครื่องมือ  วัสดุและวิธีการ
มาใชรวมกันอยางมีความสัมพันธกัน  ในลกัษณะที่ส่ือแตละอยางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เชน  
บทเรียน  โปรแกรม  ชุดการสอน 
 ศิริพงศ  พยอมแยม  (2533,  หนา  72)  ไดจัดแบงประเภทของสื่อการเรียนการสอน
โดยยึดหลักมิติ (Dimensions) แบงออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ส่ือ  3  มิติ  แบงเปน 
  1.1  ส่ือ  3  มิติ  ชนิดเคลื่อนไหว  ไดแก  บคุคล  การสาธิต  นาฎการ  ฯลฯ 
  1.2  ส่ือ  3  มิติ  ชนิดนิ่ง  ไดแก  ของจริง  ของจําลอง  ฯลฯ 
 2.  ส่ือ  2  มิติ  แบงเปน 
  2.1  ส่ือ  2  มิติ  ชนิดเคลื่อนไหว  ไดแก  ภาพยนตร  โทรทัศน  ฯลฯ 
  2.2  ส่ือ  2  มิติ  ชนิดนิ่ง  ไดแก  รูปภาพ  ภาพนิ่ง  แผนที่  กระดานดํา  ฯลฯ 
 3.  ส่ือไรมิติ  ไดแก  ภาษาพดู  เสียงเพลง  ฯลฯ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535,  หนา  14)   ไดจําแนกส่ือการเรียนการสอน  
ซ่ึงเรียกวา  โสตทัศนูปกรณไว  6  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  วัสดุลายเสน  มีดวยกัน  9  ชนิด  คือ  กระดานดํา  แผนที่  และลูกโลก  การตูน  
โปสเตอร  แผนภาพ  แผนสถิติ  แผนภูมิ  แผนปายสําลี  และปายนิเทศ 
 2.  วัสดุมีทรง  ม ี 6  ชนิด  คือ  ตูอันตรทัศน  พิพิธภัณฑโรงเรียน  ของเลียนแบบ  
ของจําลอง  ของตัวอยาง  และของจริง 
 3.  โสตวัสดุ  มี  4  ชนิด  คือ ระบบเสียง แผนเสียง  เทปเสียง และวิทย ุ
 4.  ภาพนิ่ง  มี  10  ชนิด  คือ  ภาพผนัง  สมุดภาพ  ภาพสามมิติ  ภาพเขยีน  รูปภาพ  
ภาพถาย  ฟลมสตริป  สไลด  ภาพโปรงแสง  และรูปตัดมาจากหนังสือ 
 5.  กิจกรรมรวมแบงเปน  8  ชนิด  คือ  งานโครงการ  การเลนละคร  การแสดงบทบาท  
การสาธิต  การศึกษานอกสถานที่  นิทรรศการ  การทดลอง  และกระบะทราย 
 6.  ภาพยนตรและโทรทัศน 
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 สุรชัย  สิกขาบัณฑิตและเสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2537,  หนา  9)  ไดจําแนกสื่อ
ออกเปนประเภทอื่น ๆ ที่ตางออกไป  3  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ส่ือสามมิติ (Three - dimensional Media)  ไดแก  ของจริง ของตัวอยาง ของจําลอง  
เปนตน 
 2.  ส่ือสองมิติ  (Two - dimensional  Media)  แบงไดเปน  3  ประเภทยอย  ดังนี ้
  2.1  ส่ือสองมิติทึบแสง  ไดแก  ภาพถาย  ภาพวาด  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพพลิก  
แผนสถิติ  แผนที่  โปสเตอร  การตูน  การตูนเรื่อง  บัตรคําหรือบัตรภาพ  สําหรับการใชอยางอิสระ
หรือใชกับแผนปายไฟฟา  แผนปายผาสําลี  แผนปายแมเหล็ก  แผนปายกระเปาผนัง  และส่ิงพิมพอ่ืน  ๆ 
  2.2  ส่ือสองมิตนิิ่งโปรงแสง  ไดแก  สไลด  ฟลมสตริป  แผนภาพโปรงใส  เปนตน 
  2.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic Media)  ไดแก  ส่ือท่ีใชกับเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส  เชน เทปเสียง  วีดิทัศน  บทเรียนคอมพิวเตอร  เปนตน 
 เอกศักดิ์  บุตรลับ  (2537,  หนา  382-383)  กลาวไววา  ส่ือการเรียนการสอนนั้น
สามารถแบงออกเปน  3  ลักษณะใหญ  ๆ   ดังนี้ 
 1.  ส่ือประเภทวัสดุ  (Materials  of  Software)  ไดแก  ส่ือเล็ก  (Small  Media)  ที่ทํา
หนาที่เก็บความรูในลักษณะของภาพ  เสียง  และอักษร ในรูปแบบตาง  ๆ  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
  1.1  วัสดุที่เสนอความรูไดจากตัวมันเอง  ไดแก  หนังสือเรียนหรือตํารา  ของจริง  
หุนจําลอง  ฟลมภาพยนตร  แผนที่  ปายนิเทศ  เปนตน 
  1.2  วัสดุที่ตองอาศัยส่ือประเภทเครื่องกลไก  (Hardware)  เปนตัวนําเสนอความรู  
ไดแก  ฟลมภาพยนตร  แผนสไลด  ฟลมสตริป  เทปบันทึกเสียง  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  เปนตน 
 2.  ส่ือประเภทเครื่องมืออุปกรณ (Hardware) ไดแก ส่ือใหญ (Big  Media) ที่เปน
ตัวกลางหรือทางผานของความรูถายทอดไปยังผูเรียน ส่ือประเภทนี้ตัวของมันเองแลวแทบไมมีประโยชน
ในการสื่อความหมายเลย  ถาไมมีความรูในรูปแบบตาง  ๆ  มาปอนผานเครื่องกลไกลเหลานี้  ดังนั้น  
ส่ือประเภทนี้จึงจําเปนตองอาศัยส่ือประเภทวัสดุ  (Software)  ส่ือการเรียนการสอนประเภทน้ี  ไดแก  
เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน  
เครื่องฉายภาพนิ่ง  เปนตน 
 3.  ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการตาง ๆ (Techniques or Methods) ตัวกลางใน
กระบวนการเรียนการสอน  บางครั้งจําเปนตองอาศัยเทคนิคและวิธีการตาง  ๆ  เพื่อชวยใหการเรียน
การสอนบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  เทคนิคหรือวิธีการไดแก  การสาธิต  การทดลอง  การแสดง
ละคร  การศึกษานอกสถานที่  นิทรรศการ  ตลอดจนเทคนิคในการเสนอบทเรียนดวย   ส่ือประเภท
วัสดุและเครื่องมือ  เปนตน 
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 ประโยชนของสื่อการสอน 
 วาสนา  ชาวหา  (2522,  หนา  63-64)  ไดกลาวถึงประโยชนของสื่อการสอน
ไวดังนี้ 
 1.  ชวยใหคุณภาพการเรียนรูดีขึ้น  เพราะมีความจริงจังและมีความหมายชัดเจน           
ตอผูเรียน 
 2  ชวยใหผูเรียน  เรียนไดในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่กําหนด 
 3.  ชวยใหผูเรียนสนใจและมีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวนการเรียนการสอน 
 4.  ชวยใหผูเรียนจํา  ประทับใจในความรูสึก  และทําอะไรเปนเร็วขึ้น  ทําไดดีขึ้น 
 5.  ชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหา  ในกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
 6.  ชวยใหผูเรียน  เรียนรูในสิ่งที่ลําบากไดโดยการชวยแกปญหา  หรือขอจํากัดตาง   ๆ 
ไดดังนี ้
  6.1  ทําสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น 
  6.2  ทํานามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
  6.3  ทําในสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วใหชาลงได 
  6.4  ทําในสิ่งที่เคลื่อนไหวชาใหเร็วมากขึน้ได 
  6.5  ทําสิ่งที่ใหญเกินไปใหเล็กลงได 
  6.6  ทําสิ่งที่เล็กเกินไปใหใหญขึ้นได 
  6.7  ทําสิ่งที่อยูในอดีต  หรือล้ีลับมาศึกษาได 
 สุจริต  เพียรชอบ  (2533,  หนา  220-221)  ไดกลาวไววา  การใชส่ือการสอนชวยให
การเรียนการสอน  เราใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาตาง ๆ  นอกจากนั้นยังกลาวถึง
ประโยชนของสื่อการสอนไวดังนี้ 
 1.  ส่ือการสอนชวยสรางรากฐานที่เปนรูปธรรมขั้นในหวงของความคิดของนักเรียน 
 2.  ชวยเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น  เพราะผูเรียนสามารถ
ใชประสาทสัมผัสได  เคลื่อนไหวจับตองแทนการดูหรือการฟงอยางเดียว 
 3.  เปนรากฐานของการพัฒนาการเรียนรู  และชวยใหผูเรียนจดจําไดมาก  ผูเรียน
สามารถนําประสบการณเดิมไปสัมพันธกับประสบการณใหม  ๆ  ไดตอเนื่องกัน 
 4.  ชวยใหขอเท็จจริงแกผูเรียน  ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไป 
 5.  ชวยใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางความคิดตอเนื่อง  เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน          
เห็นความสัมพันธเกี่ยวของของสิ่งตาง  ๆ  ทั้งที่เกี่ยวของกับเวลาและสถานที่ 
 6.  ชวยเพิ่มทักษะการอานและเสริมสรางความเขาใจในความหมายของคําใหม ๆ 
ไดมากขึ้น 
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 ชูศรี  สนิทประการ  (2531,  หนา  253-254)  ไดกลาวถึงประโยชนของสื่อการเรียน
การสอนไวดังนี้ 
 1.  เปนเครื่องชวยสรางพื้นฐานของรูปธรรม  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตอง
โดยจะลดการพูดที่ยากจะเขาใจแกนักเรียนใหนอยลง 
 2.  เปนสิ่งที่กระตุนความสนใจในการจัดกจิกรรมการเรียนใหนกัเรียนมามากยิ่งขึ้น 
 3.  ทําใหการเรียนรูไดดีขึน้  และอยูคงทนไดนาน 
 4.  ทําใหมีประสบการณ  ซ่ึงจะนําไปสูกิจกรรมหรือการนําไปใชได 
 5.  พัฒนาความตอเนื่องของความคิด  โดยเฉพาะเมื่อใชภาพยนตร 
 6.  ชวยพัฒนาการดานตาง ๆ  เชน เกีย่วกับความหมายและศัพทตาง  ๆ 
 7.  ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในประสบการณที่ไมสามารถรับได
โดยวิธีอ่ืน 
 8.  ชวยใหเรียนไดมากขึน้ในเวลาที่จํากัด   
 9.  ชวยเพิ่มพนูความจําเปนและประทับความรูสึก  ทําอะไรเปนเรว็และดีขึ้น 
 10.  ชวยสงเสริมการคิด  การแกปญหาในกระบวนการเรียนการสอน 
 11.  ชวยใหสามารถเรียนรูในสิ่งที่ยากลําบากไดดีขึน้ 
 ธีรศักดิ์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ  (2544,  หนา  10)  กลาววา ไมวายุคใดสมัยใด ส่ือการเรียน
การสอนยอมมีความสําคัญตอการเรียนรูเสมอ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
สนับสนุนใหผูสอนในการจัดสื่อการเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  ให
การผลิตสื่อทุกประเภทพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  ผูใชเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาสงเสริมใหมี
การวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ผูสอนจะตองจัดหาสื่อที่
หลากหลาย ส่ือที่ผูเรียนจับตองไดโดยตรง  ไมใชส่ือที่ครูใชแตเพียงผูเดียว  เปนส่ือที่ผูเรียนจะตอง
คนควาดวยตนเองมากกวาเปนสื่อที่ครูคอยบอกคอยปอนใหตลอดเวลาเปนสื่อที่ เรียนรูไดดี  
เนนความแตกตางระหวางบุคคลและเนนกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกัน  
อันจะนําไปสูการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
 วิธีการเลือกส่ือการเรียนการสอน 
 วาสนา  ชาวหา  (2533,  หนา  17)  ไดกลาวถึงวิธีการเลือกสื่อการเรียนการสอน
ไวดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงค 
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 2.  ประสิทธิผล (Effective) ทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว
ในรายวิชาตาง  ๆ  เปนจํานวนมาก 
 3.  ประหยัด  (Economy)  ตองพิจารณาในเรื่องของการลงทุนที่คุมคาทั้งดานทุนทรัพย  
แรงงาน  และระยะเวลาในการใชงาน 
 สมบูรณ  สงวนญาติ  (2534,  หนา  49)  ไดกลาวถึงการเลือกส่ือการเรียนการสอนวา
อาจใชหลักเกณฑงาย  ๆ  ดังนี้ 
 1.  สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 2.  ตรงกับเนื้อหา 
 3.  นาสนใจ 
 4.  เหมาะกับวยัผูเรียน 
 5.  สะดวกตอการใชและการเก็บรักษา 
 สรุปไดวา ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  ส่ิงที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  เขาใจเนื้อหาที่ซับซอนไดงาย  สามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว  ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน  ทําใหเกิดความสนุกและไมรูสึกเบื่อหนาย
การเรียน  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน  และเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียน  ชวยให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษา
คนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ชวยใหมีคุณภาพการเรียนรูที่ดีขึ้น  ชวยใหผูเรียนรูไดในปริมาณมากขึ้น  ชวยให
ผูเรียนสามารถเรียนสําเร็จงายขึ้นและสอบไดมากขึ้น 
 
 2.3.5  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
 ความหมายของของสิง่แวดลอมในการเรียน 
 กรมสามัญศึกษา  (2531,  หนา  8)  ใหความหมายสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  คือ  
การรับรูหรือความรูสึกที่สมาชิกในโรงเรียนมีตอโรงเรียน  และอาจรวมถึงความรูสึกที่พอ  แม  
ผูปกครอง และชุมชนที่มีตอโรงเรียนดวย  ถามีส่ิงแวดลอมที่ดีก็จะทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ  
พอใจ   อบอุนใจ  มีความรูสึกเปนเจาของและภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิก  ถาสิ่งแวดลอมไมดีก็จะทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ขาดความรัก  ความผูกพันตอโรงเรียน  ขาดความรูสึกเปนเจาของ  เบื่อหนาย  
หางเหิน  เฉยเมย  วาเหว  ฯลฯ 
 สวัสดิ์  สายประสิทธิ์  (2531,  หนา  628)  ใหความหมายไววา  เปนการจัดส่ิงแวดลอม
รอบ  ๆ  ตัวใหผูที่สัมผัสมีความโนมเอียงไปกับสภาพแวดลอมนั้น  เปนการปรุงแตงสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน  ใหมีบรรยากาศโนมนาวความรูสึกของเด็กใหมีความสงบ  เห็นส่ิงดีงามในธรรมชาติ  
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สังคม  และสิ่งแวดลอมของชีวิต  มีความพึงพอใจที่จะเรียน  ทําใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล 
ไดงาย 
 อนันต  นามทองตน  (2534,  หนา  7)  ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนวา
เปนการจัดสิ่งแวดลอมรอบ  ๆ  ตัวสมาชิกในโรงเรียนและผูเกี่ยวของใหมีผลทําใหเกิดความโนมเอียง
ไปกับสภาพแวดลอมนั้น  เกิดความรูสึกและทัศนคติตอโรงเรียนทั้งในทางบวก  และทางลบ  
ความรูสึกในทางบวกจะทําใหเกิดความประทับใจ  อบอุนใจ  พอใจ  และความรูสึกมีสวนรวมใน
การเปนเจาของ  ตลอดจนมีความภูมิใจที่ไดเขามาอยูรวมเปนสมาชิก  สวนทางลบนั้นทําใหรูสึก
เบื่อหนาย  หมางเมิน  เกิดจากความเฉยเมย  ปราศจากความเปนเจาของ 
 อําภา  บุญชวย  (2537,  หนา  145)  ใหความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนวา  
การจัดสิ่งแวดลอมรอบ ๆ  ตัว  ใหมีผูสัมผัสไดมีความโนมเอียงไปกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ  โรงเรียน
จึงตองมีการปรับปรุงแตงสภาพแวดลอมตาง  ๆ  เพื่อโนมนาวความรูสึกของนักเรียนใหพอใจที่จะ
เรียนและอยากเรียน 
 ดังนั้นสรุปความหมายของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดวา  เปนการรับรูหรือความรูสึก
ที่มีตอส่ิงตาง  ๆ  ที่อยูรอบตัวของสมาชิกในโรงเรียน  ทําใหเกิดทัศนคติหรือความรูสึกตอโรงเรียน
ทั้งทางที่ดีและทางที่ไมดี  ความรูสึกในทางที่ดีจะทําใหมีจิตใจแจมใส  มีความผูกพัน  อยากมาโรงเรียน  
รูสึกเปนเจาของและมีความภูมิใจตอโรงเรียน  สวนความรูสึกในทางไมดีทําใหเกิดความเฉยเมย  
ขาดความรักความผูกพันตอโรงเรียน  และขาดความรูสึกเปนเจาของ 
 
 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 ปริญญา  อังสุสิงห  (2521,  หนา  12-16)  กลาวไววา  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
มีหลักในการจัดอาคารสถานที่  ดังนี้ 
 1.  ขนาดของบริเวณสถานศึกษา  ควรกําหนดใหพื้นที่  30  ไรตอจํานวน  100  คน  
ถามีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก  100  คน  ใหเพิ่มพื้นที่อีก  2.5  ไร  เร่ือยไป  เชน  นักเรียน  1,000  คน  ตองมีพื้นที่  
52.5  ไร 
 สําหรับสถานศึกษาที่เปดสอนชางอุตสาหกรรม  ตองมีที่ดินตั้งแต  2  ไรขึ้นไป  
สําหรับสถานศึกษาที่เปดสอนบริหารธุรกิจและวิชาชีพอ่ืน  ๆ  ตองมีพื้นที่ตั้งแต  1.5  ไรขึ้นไป  สําหรับ
สถานศึกษาที่เปดสอนเกษตรกรรม  ตองมีที่ดินตั้งแต  100  ไรขึ้นไป 
 2.  ขนาดของหองเรียน  ขนาดของหองเรียนนั้นจะตองมีขนาด  63  ตารางเมตร หรือ  
7.00×9.00  ตารางเมตรขึ้นไป  ความจุนักเรียนไมเกินหองละ  45  คน 
 3.  จํานวนนักเรียน  เมื่อหักหองประกอบตาง  ๆ   ออกแลว  ควรจะมีหองเหลือเปนหอง
สํารองอยางนอย  3  หอง 
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 4.  หองประกอบตาง  ๆ  นอกเหนือจากหองเรียน  ไดมีหองสมุด  1  หอง  ขนาด
อาจเทาหองเรียน  หองธุรการ  หองพักครู  หองพยาบาล  แยกชายหญิง  หองอาหารหรือโรงอาหาร 
 5.  สถานศึกษาที่เปดสอนการชางอุตสาหกรรม  มีอัตราพื้นที่ของสถานที่ฝกงาน
ตองไมนอยกวา  6  ตารางเมตรตอนักเรียนที่เขาฝกงาน  1  คน  สวนชางยนต  ชางกอสรางตองไมนอยกวา  
8  ตารางเมตรตอนักเรียนที่เขาฝกงาน  1  คน 
 6.  สถานศึกษาที่เปดสอนวิชาธุรกิจ  ตองมีหองเรียนพิมพดีดและหองเรียนปฏิบัติงาน
สํานักงานขนาดไมต่ํากวา  7.00 ×  9.00  ตารางเมตร 
 7.  สถานศึกษาที่เปดสอนวิชาอาชีวศึกษาอื่น  ๆ   ตองมีหองเรียนภาคปฏิบัติและอปุกรณ
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
                     
 ลักษณะอาคารสถานที่ท่ีด ี
 ลักษณะอาคารสถานศึกษาทีด่ีควรจะมีดังนี ้
 1.  ประโยชนใชสอย  อาคารสถานที่ของสถานศึกษาตองถือประโยชนใชสอยท่ีจะเกิด
ผลดีตอการเรียนการสอน  ความสะดวกสบาย  ปลอดภัย 
 2.  สามารถดัดแปลง  ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ    
 3.  สามารถขยายอาคารไดในกรณีที่มนีักเรียนนักศกึษาเพิ่มขึ้น 
 4.  มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมกับการเรียนการสอน  เชน  การจัดสภาพแวดลอมมีตนไม
ที่รมร่ืน  ทางเดินสะดวก  โตะเกาอี้จัดวางมีระเบียบ  มีความสะอาด 
 5.  ทนทานตอการใชงาน 
 6.  มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  เชน  หองสมุด  หองเลนกีฬา 
 7.  สะดวกกับบุคคลภายนอกที่จะมาใชสถานศึกษา 
 
 คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดีในดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 สถานศึกษาทีด่ีจะมีคณุลักษณะดังนี ้
 1.  มีเนื้อที่เพียงพอ  หมายถึง  หองเรียน  อาคารตาง ๆ  อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ   
 2.  มีความเหมาะสม  หมายถึง  ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งลักษณะของพื้นที่
และการจัดหองตาง  ๆ  เปนตน 
 3.  มีความปลอดภัย  มีบนัไดท่ีแข็งแรง  มร้ัีวที่กั้นสามารถปองกันอุบัติเหตุได 
 4.  ถูกสุขลักษณะ  ในดานความสะอาด  อากาศ  เสียง  สี  โดยพิจารณาจากการถูก
สุขลักษณะอนามัยของนักเรียน  นักศึกษา 
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 5.  มีความยืดหยุน  หมายถึง  สามารถดัดแปลงเพื่อใชในกิจกรรมตาง  ๆ  ได 
 6.  สามารถเปนสถานที่ใหชุมชนไดใชประโยชนได  เชน  ไมหางไกลจากชุมชนมี
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 7.  มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การใชพื้นที่ไดเต็มที่รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก      
ตาง  ๆ  ดวย 
 8.  ความประหยัด  หมายถึง  การลงทุนนอยแตใชประโยชนไดมาก 
 9.  การขยายอาคารและบริเวณ  ขยายตัวไดงายและสิ้นเปลืองนอย 
 10.  รูปแบบอาคารสวยงามตามลักษณะทางสถาปตยกรรม  บํารุงรักษาไดงายสะดวก
แกการใช 
 วัลลภ  กันทรัพย  (2535,  หนา  8)  กลาววา  ส่ิงที่โรงเรียนควรจัดใหมี  หรือดูแล
เอาใจใสเปนอันดับแรก  ๆ  และเห็นดวยตาเปลา  คือ 
 1.  โรงอาหารหรือสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร  อันจะกอใหเกิดความสําเร็จ
แกนักเรียนคือ  มีอาหารที่ดี  รับประทาน  เปนการเสริมสุขภาพพลานามัย  และมีการฝกสุขนิสัยใน
การกิน  ตลอดถึงการรักษาความสะอาดที่เกี่ยวกับการกิน 
 2.  สถานที่เลนกีฬา  หรือสถานที่พักผอนในยามวางเรียน  สามารถชวยนักเรียนใน
เร่ืองไดพักผอน  เลน  ระหวางเรียนเปนการคลายเครียด  ไดฝกสุขนิสัยทางกีฬา  และสงเสริมสุขภาพ 
 3.  หองสมุดอาจอยูในมาตรฐาน หรือในรูป book  corner หรือรูปใด ๆ ก็ไดตาม
ความเหมาะสม  ซ่ึงหองสมุดจะเอื้ออํานวยใหแกนักเรียน  คือ  เสริมสรางความรู  สรางนิสัยรักการอาน  
และไดพักผอนคลายเครียด 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539,  หนา  67)  ไดให
ความสําคัญของอาคารสถานที่  และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนวา  นอกจากจะอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงานทางการศึกษาในดานการเรียนการสอนแลว  ยังมีสวนชวยเสริมสรางความเจริญ
งอกงามทางดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคมและสติปญญาของนักเรียนเปนอยางมาก  การกําหนด
แผนผังอาคาร  การจัดบริเวณและการจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหสนองตอบการเรียนรูและการพฒันา
ของเด็ก  โดยหลักการแลวจะไมนิยมการวางรูปแบบตายตัว  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปราง  ขนาด
ทรวดทรง  เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอนและการปรับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอม  หากนักเรียนไดพบเห็นสภาพบรรยากาศที่ดีงามจะเปนการกระตุนเราทางสติปญญา  
เสริมพัฒนาการทางสุนทรียและความซาบซึ้งในความงาม  เมื่อเติบโตก็จะสามารถสรางสรรค
ส่ิงแวดลอมทางสังคมไดโดยอาศัยประสบการณในอดีต  ซ่ึงสวนใหญไดมาจากโรงเรียนในชวงพัฒนา  
บุคลิกภาพการจัดสภาพหองเรียนในลักษณะนี้เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเราเพื่อกระตุนให
เกิดการเรียนรูในสิ่งใหม  ๆ  การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนมีแนวทาง  ดังนี้ 
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 การวางผังอาคารเรียน 
 วิจิตร  วรุตบางกูร  (2524,  หนา  46-47)  กลาวไววา  ลักษณะของผังอาคารเรียน
โดยทั่วไปจะมี  6  ประเภท  คือ 
 1.  แบบแกน  (Core  Type)  เปนแบบแผนผังอาคารที่มีหองเรียนอยู  2  ขาง  และมี
ทางเดินอยูกลาง  หองน้ํา  หองสวมอยูตรงกลาง  อาคารแบบนี้ใชพื้นที่กอสรางนอย  เหมาะสําหรับ
ประเทศที่มีอากาศหนาว  ถาจะใชกับประเทศที่มีอากาศรอนตองนํามาดัดแปลงใหเปนอาคารเปดมี
หองเรียนอยูดานเดียวของทางเดินและทําตรงกลางเปนพื้นที่วางที่มีอากาศลอมรอบบางทีจะทําใหมี
การถายเทอากาศไดบาง  แตถาพื้นที่แคบดานที่มีลมประจําพัดในฤดูรอนจะมีเพียง  1  ดานหรือ  2  ดาน
เทานั้น 
 2.  แบบทึบ  (Loft  Type)  เปนแบบแผนผังอาคารที่บรรจุหองตาง  ๆ  ไวในพื้นที่    
กลุมเดียวกัน  และมีหลังคาปกคลุมรวมกันเปนอันเดียวกัน  เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่มีพื้นที่นอย
มีอากาศหนาวเย็นหรือลมแรง  วิธีนี้จะชวยประหยัดคากอสรางไดบาง  แตถาจะนํามาใชในประเทศ
ที่มีอากาศอาวจะตองเตรียมเครื่องอุปกรณที่ชวยระบายอากาศและปรับอากาศชวยปรับแสงสวางใน
หองเรียนใหเพียงพอ  นอกจากนี้วัสดุกอสรางจะตองคํานึงถึงการลดแรงสะทอนของเสียงดวย 
 3.  แบบนิ้วมือ  (Finger Type)  เปนแบบแผนผังอาคารที่มีลักษณะกระจายคลายนิ้วมือ
มีทางเดินเชื่อมโยงถึงกัน  เหมาะสําหรับประเทศที่มีอากาศรอน  ฝนตกชุก  การปลูกสรางอาคารเพิ่มเติม
ทําไดงาย  ไมกระทบกระเทือนอาคารหลังอื่น ๆ 
 4.  แบบกลุม  (Cluster  Type)  เปนแบบแผนผังอาคารที่มกีารวางอาคารเปนกลุม  ๆ  
ภายในอาคารแตละหลังจะประกอบไปดวยกลุมของหองเรียน  มีบริเวณรอบอาคารที่จะใชเปนสิ่งที่
วิ่งเลนหรือทํากิจกรรมอื่น  ๆ  ไดดวย 
 5.  แบบปก  (Wing  Type)  เปนแบบแผนผังอาคารที่ใชกับบริเวณที่มีพื้นที่แคบเนื้อที่
ใชสอยในอาคารมีไมมากนัก  แตมีลักษณะที่สามารถสรางหรือตอเติมไปในทิศทางที่ตองการและ
เหมาะสมกับเนื้อที่ได  การตอเติมปกดานหนึ่งดานใดออกไปจะชวยขยายหรือเพิ่มบริเวณไดบาง
ตามงบประมาณที่มีอยู 
 6.  แบบอิสระ  (Campus  Type)  เปนการวางแผนผังอาคารไวอยางอิสระ  โดยคํานึงถึง
หนาที่และประโยชนใชสอยของอาคารไวชัดเจน  และยังมีการกําหนดบริเวณใหญ ๆ  ไวแลววา
บริเวณใดเปนบริเวณเพื่อการศึกษา  บริเวณที่พักอาศัย  เพื่อสะดวกในการตอเติมหรือปลูกสรางอาคารใหม  
เมื่อมีความจําเปน  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดถนน  ทางเดิน  บริเวณพักผอนไวดวย  เหมาะสําหรับ
บริเวณที่มีพื้นที่กวาง  ๆ  สวนใหญนิยมใชกับการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เพราะเนน
โครงการระยะยาว  อาคารแตละหลังเปนอิสระแกกัน 
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 องคประกอบสําคัญในการจดัหองเรียนท่ีควรคํานึงถงึ 
 1.  สภาพหองเรียน  ตองอยูในสภาพที่ดีและใชการได  เปนสัดสวนมีความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  ขนาดหองเรียนตองกวางขวางพอเหมาะกับจํานวนผูเรียนและเนื้อที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  สุขลักษณะในหองเรียน  หองเรียนควรใหถูกสุขลักษณะดังนี ้
  3.1  อากาศถายเทไดดี  มีหนาตางเพียงพอ  และมีประตูเขาออกไดอยางสะดวก 
  3.2  แสงสวางพอเหมาะ  เพื่อชวยใหผูเรียนอานหนังสือไดชัดเจน  เปนการถนอม
สายตา  หองเรียนมีแสงสวางไมเพียงพออาจแกปญหาได  เชน  ทําหนาตางหรือบานเลือ่นเพิม่ใช ไฟฟา
หรือโคมไฟชวย  ดัดแปลงหลังคาใหแสงสวางสองผานได  ทาสีภายในหอง  ฯลฯ 
  3.3  ปราศจากสิ่งรบกวนตาง ๆ  เชน  เสียง  กล่ิน  ควัน  ฝุน  ฯลฯ 
  3.4  ความสะอาด  ผูเรียนตองชวยกันเก็บกวาดถูเปนการปลูกฝงนิสัยรักความสะอาด
และทําใหผูเรียนทํางานเปนทีม 
 สวนการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายนอกหองเรียน  เชน  สนาม  สภาพอาคารเรียน  
อาคารประกอบการ  สวนหยอม  สนามกีฬา  เครื่องเลนสนาม  ที่พักผอน  ตลอดถึงการปลูกไมดอกไมประดับ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือรวมใจของสมาชิกในโรงเรียน  ทั้งดานการระดมความคิด  การกอสราง  
การตกแตง  ตลอดถึงการบํารุงรักษา  เพื่อใหเปนศูนยรวมแหงจิตใจของสมาชิกในโรงเรียนตลอดไป 
 ทั้งหมดที่กลาวมาเปนการจัดส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ  หมายถึง  การจัดปรับปรุง
ตกแตงหองเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ตลอดจนบริเวณโรงเรียน  และวัสดุอุปกรณ ใหเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนการสอนเพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
 
 การจัดโรงฝกงาน 
 ไพโรจน  ตีรณธนากุล  (2521,  หนา  4)  กลาวไววา  การศึกษาในระดับอาชีวศึกษานั้น
ตองมีการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไปการที่สถานศึกษาจะฝกในดานทักษะปฏิบัตินั้น  
สถานศึกษาจึงตองจําลองโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนโรงฝกงาน  โรงปฏิบัติการและหองปฏิบัติการ  
เพื่อจะใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติในสถานที่ใกลเคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อออกไป
ประกอบอาชีพจริง  โรงฝกงานมีจุดมุงหมายรวมกันดังนี้ 
 1.  เพื่อหาความสามารถ  และความถนัดของแตละบุคคลแลวพัฒนา  และนําไปใช
ประกอบอาชีพในอนาคตได 
 2.  เพื่อใหผูฝกหาประสบการณ  ตามความถนัดอันจะทําใหเกิดแรงผลักดันในการฝกหัด
เพื่อนําไปสูความสําเร็จในอนาคต 



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

 69 

 3.  ผูฝกสามารถเขาใจถึงวิธีการของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
 4.  ทําใหเห็นคุณคาของการออกแบบและการทํางานในขบวนการผลิตภายในโรงงาน 
 5.  ทําใหสามารถใชเครื่องมือและวัสดไุดถูกตองและเหมาะสม 
 6.  ทําใหสามารถอานและไดรายละเอียดของแผนที่เขียนตามวตัถุประสงคของการสราง 
 7.  ทําใหมีประสบการณเบื้องตนในการใชเครื่องมือ  เครื่องจักรอยางถูกตองและ         
รูคุณคาของวัสดุเพื่อใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 8.  พัฒนาผูฝกใหเกิดความยืดหยุนในความปลอดภัยในขณะทํางานทั้งในโรงฝกงาน
และในบาน 
 สรุปไดวา  สภาพแวดลอมในการเรียนนั้นจะมีความเกี่ยวของกับบริเวณของโรงเรียน  
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  เหมาะสม  สะอาด  สวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย  และสะดวกใน
การเดินทางติดตอของอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  การบริการที่สะอาดและเพียงพอของน้ําดื่ม  
น้ําใช  หองน้ํา  สถานที่พักทานอาหารกลางวัน  ตลอดจนที่นั่งพักผอนภายในบริเวณโรงเรยีน 
 
 2.3.6  ดานวัดผลประเมินผล 
 การวัดและประเมินผล  เปนกระบวนการที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพราะเปน
ตัวบงชี้  และตรวจสอบระดับความสําเร็จของกิจกรรมตาง  ๆ  ซ่ึงนักการศึกษาไดใหความหมายไว
ดังตอไปนี้ 
 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2521,  หนา  6)  ไดกลาววา  การประเมินผลเปน
กระบวนการที่ควรทําตอจากการวัดผลและวินิจฉัยตัดสินสรุปคุณคาที่ไดจากการวัดอยางมี
หลักเกณฑ 
 สุนทร  จันทรศรี  (2530,  หนา  155)  กลาววา  การวัดผล  หมายถึง  กระบวนการใด  ๆ 
ที่จะทําใหไดมาซึ่งปริมาณจํานวนหนึ่ง  เชน  คะแนน  เปนตน  ที่มีความหมายแทนคุณภาพหรือ
ลักษณะของสิ่งที่วัดนั้นแลวจึงนําผลที่ไดมาวินิจฉัย  ตีราคา  ใหคุณคาตัดสินวามีคุณภาพมาก  นอย  
สูง  ต่ํา  เพียงใด  เรียกวา  การประเมินผล 
 ไพศาล  หวังพานิช  (2530,  หนา  4-5)  ไดกลาววา  การวัดผลการศึกษาเกิดข้ึน
เนื่องจากการยอมรับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของผูเรียนวา  มีความแตกตางระหวางบุคคล  คือ
เชื่อวาคนเราเรียนรูไดไมเทากัน  ในเวลาที่เทากัน  และเชื่อวาคนเราเรียนรูไดเทากันในเวลาที่ไม
เทากัน จากความเชื่อนี้จึงทําใหมีการวัดผลการศึกษาเปน  2  ลักษณะ  คือ  การวัดผลเพื่อประเมินผล
การเรียน  และการวัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
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 สุธีระ  ทานตวณิช  (2532,  หนา  103)  กลาววา  การวัดผลประเมินผล  หมายถึง  
การวัดผลหลาย ๆ  อยาง  เชน  วัดความรู  วัดความเขาใจ  ความรูสึกนึกคิด  ฯลฯ  จะตองทําบอย ๆ  
จึงจะเกิดประโยชนแกการเรียนรูของเด็ก 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  ก,  หนา  203) ไดสรุปเทคนิคการวัดและประเมินผล
ไวดังนี้ 
 1.  เทคนิคการสังเกต  การสังเกตที่ดี  มีดังตอไปนี ้
  1.1  ควรสังเกตเฉพาะเปนเรือ่ง  ๆ  ที่ตองการเทานั้น 
  1.2  ตองมีเกณฑในการสังเกต 
  1.3  ตองสังเกตดวยความละเอียดรอบคอบ 
  1.4  มีการจดบนัทึกขอมูล 
  1.5  ควรใชเครื่องมือประกอบการสังเกต 
 2.  เทคนิคการตรวจสอบผลงาน  การตรวจสอบผลงานมีเทคนิค  ดังนี ้
  2.1  วิธีจัดเรียงลําดับ  โดยอาจเรียงจากผลงานที่ดีที่สุดของนักเรียน  จนถึงผลงาน
ที่ออนที่สุด 
  2.2  วิธีจัดอันดับคุณภาพ  โดยใชวิธีแรกคือ  จัดเรียงลําดับกอน  แลวจึงแปลงอันดับ
ใหเปนตําแหนงรอยละ 
 3.  เทคนิคในการสัมภาษณ  เปนการถามดวยปากเปลา  มีเทคนิควิธีดังนี้ 
  3.1  มีการตั้งจดุมุงหมายในการสัมภาษณ 
  3.2  การเตรียมคําถามในเรื่องที่ถาม 
  3.3  สรางบรรยากาศใหมีความรูสึกที่นักเรยีนอยากตอบ 
  3.4  ใหเวลาคิดและกระตุนใหเกิดความคิดแลวจึงตอบ 
  3.5  ควรมีการสัมภาษณแบบตอเนื่อง 
  3.6  ควรมีการเก็บบันทึกการสัมภาษณทกุครั้ง 
 4.  เทคนิคการทดสอบดวยขอเขียน  แบบทดสอบขอเขียนเปนการวัดผลนักเรียน
โดยใหนักเรียนตอบลงในกระดาษคําตอบเปนหลัก  เทคนิควิธีการใชแบบทดสอบดวยขอเขียนมีดังนี้ 
  4.1  ควรจัดใหมีการทดสอบทั้งกอนเรียน  ระหวางเรียนและภายหลังการเรียน 
  4.2  แบบทดสอบขอเขยีนใชในการวัดความรู  ความเขาใจไดมากกวา  การวดัทักษะ
ปฏิบัติและเจตคติ 
  4.3  การทดสอบดวยขอเขยีน  ควรมีลักษณะ  ทั้งอัตนัยและปรนัย 
  4.4  ครู  อาจารย  ควรจะไดจัดเก็บขอสอบที่สรางขึ้นและปรับปรุงใหดีขึ้น 
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 อดุลย วิริยเวชกุล  และคณะ  (2541,  หนา  180-182)  กลาววา  การวัดและ
การประเมินผล  เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานอันหนึ่งที่ยึดถืออยูซ่ึงจะมี
ลักษณะเปนรูปธรรม  คือ  จะแสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลข  เพื่อแสดงวาผูเรียนมีความรู
มากนอยเพียงใดจากการที่ไดเรียนไปแลว โดยนําผลที่ผูเรียนทําขอสอบได  กับคําตอบของครูที่
เตรียมไว  คะแนนที่ไดจากการวัดผลจะบอกวา  เกงหรือไม  ดีหรือไม  การวัดผลและประเมินผลจึง
เปนหนาที่ของครูที่จะตองทําการวัดและประเมินผลการเรียนหรือการปฏิบัติงานของนักศึกษาวา  
ไดผลแคไหน  หรือตองปรับปรุงแกไข 
 
 ประโยชนของการวัดผลและประเมินผล 
 ดวงฤดี  ชวยขํา (2540,  หนา  17-18) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผลประเมินผล
ไวดังนี้ 
 1.  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
จะชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอน  บอกสวนดี  สวนเสียของโปรแกรมการสอนซึง่จะใช
เปนพี้นฐานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 2.  เพื่อปรับปรุงความเจริญกาวหนาของผูเรียน ของแตละคน  เชนการทดสอบความพรอม
ตลอดจนความสามารถพิเศษของผูเรียนแตละคน 
 3.  เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการรูทักษะที่พึงประสงค  และเกิดความพยายาม
ที่จะเอาชนะตนเอง 
 4.  เพื่อการรายงานความกาวหนามนการเรียน  ใหผูที่เกีย่วของไดรับทราบ 
 5.  ขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผล  อาจจะนําไปใชเพื่อการวิจัยหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนตอไปได 
 รุงทิวา  จักรกร  (2527,  หนา  199)  แบงกระบวนการของการประเมินผลออกเปน
ดังนี้ 
 1.  การประเมินผลแบบอิงกลุม  การประเมินผลแบบนี้เชื่อวาบุคคลมีความแตกตางกัน  
ฉะนั้นการประเมินแบบนี้จึงยึดถือคนสวนใหญหรือกลุมใหญในการเปรียบเทียบ  โดยพิจารณาจาก
คะแนนของแตละคนกับคะแนนของคนอื่นภายในกลุม 
 2.  การประเมินผลแบบอิงเกณฑ  ถือวาเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่ผูเรียน
จะตองเรียนรู  ดังนั้นผูเรียนควรจะเรียนรูใหไดเกณฑขั้นต่ําที่ยอมรับวาผูเรียนไดเรียนรูแลว  คือ 
รอยละ  80  ของเนื้อหาที่ไดเรียนรู 
 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนมิไดเนนการสอบไลปลายปเปนสําคัญ  
แตตองการใหผูสอนประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดป  นั่นคือ  ตองการประเมินผล
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การเรียนเพื่อใหรูวาผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  มีวินัย  และนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดหรือไมเพียงใด   มากกวาการสามารถตอบคําถามได  และในการที่พยายามใหผูสอนเปนผูสอนเองก็
เพื่อจะใหผูสอนเห็นวาไมจําเปนตองสอนเพื่อสอบ  แตจะสอนเพื่อใหเรียนในสิ่งที่จะเปนประโยชน
เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสังคมนั้น ๆ  (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ,  2521,  หนา  13) 
 สรุปไดวาการวัดประเมินผล  เปนการวัดผลสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของผูเรียนไดอยางถูกตอง  เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจเรียน
มากขึ้น  ชวยแบงผูเรียนตามลําดับความสามารถ  สามารถประเมินผลการเรียนของผูเรียนไดชวยให
สามารถวินิจฉัยและทํานายผลการเรียนการสอนได  ชวยใหสามารถใหคะแนนผูเรียนไดอยางถูกตอง  
โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม   และมีความยุติธรรม 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 สมพงษ  อุดมโชคทรัพย  (2539,   หนา  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจในโรงเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจดานหลักสูตร  
ดานวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  และดานครูผูสอน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
โดยที่นักเรียนที่มีเพศตางกัน  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  และที่เรียนอยูในโรงเรียน
ขนาดตางกัน  พบวา  มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจ  ดานหลักสูตร  ดานวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  และดานครูผูสอนโดยรวม  และรายดานอยูในระดับมาก 
 ชนิดา  ช่ืนวัฒนาประณิธิ  (2541,  หนา  130-132)  ไดศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฎอุดรธานีตอการเรียนการสอน  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนโดยเรียงตามลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ  นักศึกษามีความพึงพอใจดานอาจารยผูสอน
อยูในระดับมาก  สวนดานหลักสูตร  ดานวัดผลและประเมินผล  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนพบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 ชลอ  กมลพันธ  (2542,  หนา  54-55)  ไดศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาในการบริหารโรงเรียนเทคนิคเจาพระยา  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหาร
โรงเรียนเทคนิคเจาพระยาตามความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง  4  ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากคือ  ดานการบริหาร
บุคคล  รองลงมาไดแกดานการบริหารวิชาการมีคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   ดานการบริหาร
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กิจการนักศึกษามีคะแนนคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  และดานการบริหารอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
 พนมยงค  บัวจูม  (2542,  หนา  83)  ได ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีตอการใหบริการของวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  พบวา  นกัศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานครูผูสอน  และดานหลักสูตรและเนื้อหาอยูในระดับสูง  สวนดานการเรียน
การสอน  ดานสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานสื่อการเรียนการสอนและวัสดุครุภัณฑ  และ
ดานงานบริการและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีตอการใหบริการของวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  ตามตัวแปรอายุ  พบวา  
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  ที่มีอายุตางกัน  คือนอยกวา  25 ป  กับ  
ตั้งแต  25 ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจตอการใหบริการของวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน 
 ทรงสมร  คชเลิศ  (2543,  หนา  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
กลุมวิชาการเลขานุการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีและ
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน  ชั้นปที่  3  ใน  4  ดาน  คือ  ดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  ดานครูผูสอน  
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  และดานสื่อการเรียนการสอน  พบวา  นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการเลขานุการโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  ดานครูผูสอน  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวนดานสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  นักเรียนที่เรียน
สถานศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียน
การสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  และดานครูผูสอน  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตางกันมีความพึงพอใจ  ดานสื่อการเรียน
การสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  
ดานครูผูสอน  ดานวิธีการสอนและกิจกรรม  การเรียนการสอน  และโดยรวม  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 ทัศนีย  สิงหเจริญ  (2543,  หนา  100-103)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ของโรงเรียนวังไกลกังวล  และโรงเรียนราชประชานุเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภตอวิธีการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  พบวา  ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวังไกลกังวล  และโรงเรียนราชประชานุเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภตอวิธีการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทยีม  ทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานเนือ้หา  ดานบคุลากร  
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ดานสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  และดานอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
 รัตนา  ประเสริฐศรี  (2543,  หนา  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยพาณิชการเชตุพน  ดานเนื้อหาของ
หลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานผูเรียน  และดานผูสอน  
เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนของนักศึกษาจําแนกตาม  เพศ  รอบการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และรายไดของผูปกครองตอเดือน  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีปญหาการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานสภาพแวดลอม
ในการเรียน  มีปญหาในระดับมาก  สวนดานผูเรียน  และดานผูสอน  มีปญหาในระดับนอย  นักศึกษาที่มี
เพศ  และรอบการเรียนตางกัน  มีปญหาการเรียนโดยรวม  และรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีปญหาการเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามีปญหาการเรียนดานผูสอน  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนดานอื่น  ๆ  มีปญหาการเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และนักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดตอเดือนตางกัน  มีปญหาการเรียนโดยรวม  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษามีปญหาการเรียน  
ดานการเรียนการสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนดานอื่น  ๆ  มีปญหา
การเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ลดาวัลย   ทรัพยอยู  (2543,  หนา  97)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
สภาพแวดลอมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม
และรายดานสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอม
ดานอาจารยผูสอนเทานั้นที่พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับสูง  สามารถนํามาเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย  คือ  สภาพแวดลอมดานอาจารยผูสอน  ดานการเรียนการสอน  ดานการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  ดานสังคมในกลุมเพื่อน  ดานการบริหาร  ดานอาคารสถานที่  และดานการใหบริการ
นักศึกษา 
 สุรพล  เย็นเจริญ  (2543,  หนา  47)  ไดศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
อาชีพธุรกิจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  5  และมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนปทุมคงคา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ความพึงพอใจตอการเรียนดานหลักสูตรวิชาอาชีพธุรกิจ  
ดานวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานครูผูสอน  โดยรวมและรายดาน  อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก  และพบวานักเรียนมีความพึงพอใจดานครูผูสอนสูงกวาทุกดาน 
 ดํารงค  สุขสัมมากร  (2544,  หนา  75-76)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสู
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ภูมิภาค  :  ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบวา  นกัศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในภาพรวม  ดานนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดานหลักสูตรและดานสื่อการเรียนการสอน
อยูในระดับมาก  สวนในดานบริการและการจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสูภูมิภาคทั้ง  4  ดาน  จําแนกตามชั้นปที่กําลังศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมแลวนักศึกษา   
ช้ันปที่  1  และปที่  2  มีความพอใจตอการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาคไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน  พบวา  นักศึกษาชั้นปที่  1 และปที่  2  
มีความพึงพอใจตอการขยายโอกาสทางการศึกษาในดานนโยบายของมหาวิทยาลัย  และดานหลักสูตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานสื่อการเรียนการสอน  และดานบริการ
และการจัดการ  นักศึกษาปท่ี  1  และปที่  2  มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 
 พนา  บัวจูม  (2544,  หนา  74)  ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลกัสตูรวชิาชพี
ระยะสั้นที่มีตอการปฏิบัติงานดานการสอนของครูอาจารยวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  กองการศึกษา
อาชีพกรมอาชีวศึกษา  พบวา  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ตที่มี
อายุตางกัน   มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานดานการสอนของครูอาจารยวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
 สุรีย  มาเกิด  (2544, หนา  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียน
การสอนวิชาบัญชีของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โรงเรียนพาณิชยการราชดําเนิน
ธนบุรีใน  5  ดาน  คือ  ดานผูสอน  ดานเนื้อหาวิชา  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการสอน  ดานวัดผล
ประเมินผล  ดานผูเรียน  และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีของนักศึกษา
จําแนกตามตัวแปร  เพศ  ระดับชั้นป  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และรายไดของผูปกครองตอเดือน  
ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
ดานผูสอน  ดานเนื้อหาวิชา  ดานการวัดผลประเมินผล  และดานผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
ดานวิธีสอนและกิจกรรมการสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  นักศึกษาทีม่รีะดบัชัน้ปตางกนั
มีความคิดเห็นดานผูเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานอื่น ๆ  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักศึกษาที่เพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม
และรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ  และนักศึกษาที่มีผูปกครองมีรายไดตอเดือน
ตางกัน  มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 อรทัย  บุญชวย  (2544,  หนา  85)  ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรโดยรวมทั้ง  3  ดานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ดานอาจารยผูสอน  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
สวนดานการวัดและประเมินผลพบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 ดลฤดี  ลาภบํารุงวงศ  (2545,  หนา  99) ไดศึกษาการประเมินหลักสูตรชั้นนายรอย
เหลาทหารการสัตวของกรมการสัตวทหารบก  พบวา  ผูผานการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายวิชาพบวา  
สวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนวิชาความรูเกี่ยวกับเครื่องคํานวณเบื้องตน  
วิชาการศาสนาและศีลธรรม  วิชาภาษาอังกฤษและวิชาลักษณะผูนําที่ผูผานการศึกษาเห็นวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 ชนิดา  จันทรธีรยุทธ  (2545,  หนา  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการบัญชีของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ  คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยจําแนกเปน  5  ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  ดานครูผูสอน  ดานวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  และดานการวัดและ  ประเมินผล  และ
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนจําแนกตามเพศ  ชั้นปที่เรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการวิจัยพบวา  นิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ดานสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  สวนดานอื่น ๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  สวนดานอื่น ๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และนิสิตที่ช้ันปที่กําลังศึกษาตางกัน
มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวม  และรายดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วงเดือน  ผองแผว  (2545,  หนา  บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ความพึงพอใจในการเรียน
สาขาวิชา การบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี
บริหารธุรกิจ  จังหวัดเพชรบุรีใน  5  ดาน  คือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน 
ดานผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  และดานสื่อและอุปกรณการสอน  และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการเรียน  จําแนกตามระดับชั้นป  พื้นฐานความรูเดิม  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ยกเวนดานสื่อ
และอุปกรณการสอนอยูในระดับปานกลาง  นักศึกษาที่ระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื้อหาของ
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หลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานการเรียนการสอน  ดานสภาพแวดลอม
ในการเรียน  และดานสื่อและอุปกรณการสอน  นักศึกษามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  และสวนดานผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักศึกษาที่มีพื้นฐาน 
ความรูเดิมตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจ
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานอื่น  ๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  นักศึกษามีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานอื่น  ๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 ปาลิต  ปราณีจิตต  (2545,  หนา  79-81)  ไดศึกษา  การจัดการศึกษานอกโรงเรยีน
สายอาชีพของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัย
พบวา  สภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสาอาชีพ  ดานหลักสูตราและเนื้อหา  ดานครูผูสอน  
ดานการเรียนการสอน  และดานสื่อวัสดุอุปกรณ  โดยรวมอยูในระดับานกลาง  
 กฤษณกมล  กมลาศน  (2546,  หนา  113)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจและ
ความตองการของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในการจัดบริการและสวัสดิการทางการศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
กรุงเทพมหานคร 1  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดบริการแนะแนว  บริการสอนเสริม  
บริการสื่อการเรียนการสอน  บริการหองสมุด  บริการโสตทัศนศึกษา  บริการดานการเงิน  บริการ
สารสนเทศ  บริการดานอาชีพ  บริการสงเสริมจริยธรรม  บริการนันทนาการ  และบริการสุขภาพ
อนามัยอยูในระดับปานกลาง 
 เรณู  สัจจะเวทะ  (2546,  หนา  72-73)  ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
การจัด การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดชาง 
เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ทั้ง  5  ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  ดานครูผูสอน  ดานวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  และดานการวัดและการประเมินผลโดยรวม
และรายดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 ลัดดาวัลย  แดงใหญ  (2546,  หนา  71)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  
นักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมนักเรียนในวิทยาลัยพณิชยการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาที่มี
ตอการจัดกิจกรรมนักเรียนระหวางระดับการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  พบวา  ในดานการสนบัสนนุ
งบประมาณนักเรียน  นักศึกษามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
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โดยพบวา  นักเรียนในระดับ  ปวช.  มีความพึงพอใจสูงกวานักศึกษาในระดับ  ปวส.  สวนใน
ดานการดําเนินการ  ดานการจัดบุคลากรที่เกี่ยวของ  ดานการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  และในภาพรวม  
พบวา  นักเรียน  นักศึกษาทั้งในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
 อุมาพร  รางนอย  (2546,  หนา  62-63)  ไดศกึษาความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชา 
การบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เขตการศึกษา  1  สังกัดกรมสามัญศึกษา  พบวา  
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการบัญชีโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานหลักสูตร  และดานครูผูสอนนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการบัญชีอยูในระดับมาก  สวนดานกิจกรรมการเรียนการสอน
อยูในระดับปานกลาง 
 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เลหมานน และมีหเรนส  (Lehmann & Mehrens, 1971, p. 136)  ไดสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครูในอุดมคติจากนิสิต  วิทยาลัยเวสตเทิรนวอชิงตัน  จํานวน  443  คน  
พบวา  ครูในอุดมคตคิวรมีลักษณะ  คือ  มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางกวางขวาง  และคนควา
หาความรูใหม ๆ  เสมอ  มีความสนใจและกระตือรือรนในวิชาที่สอน  มีความยืดหยุนสามารถกระตุน
และสามารถสนองความตองการของนักเรียนได  เตรียมการสอนเปนประจํา  ใชภาษาไดถูกตอง
เหมาะสม  มีความสามารถในการอธิบายอยางชัดเจน  แจมแจง  และคํานึงถึงระดับความสามารถ
ของผูเรียนแตละคนดวย 
 โรไมน  (Romine,  1974,  p. 139-143)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศที่เกี่ยวกับ
การสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูไดดีขึ้น  โดยสํารวจความเห็นจากอาจารยคณะตาง ๆ  และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกา  พบวา  บรรยากาศการสอนที่ทําใหการสอนมี
ประสิทธิภาพ  มีดังนี้ 
 1.  ดานบุคลิกภาพของครู  เปนผูกระฉับกระเฉง  มีอารมณขัน  มีความกระตือรือรน  
สนใจในวิชาที่ตนสอน 
 2.  ดานการจัดและการเตรียมการสอน  มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี  ชี้แจงให
นักเรียนเขาใจในวิชาที่ตนสอน 
 3.  ดานการสอน  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมิใชเปนแตเพียงผูฟง 
 4.  ดานเนื้อหา  ครูตองพูดชัดเจนใชคําถามกระตุนใหนกัเรียนคดิ 
 5.  ดานการประเมินผล  การนําขอมูลยอนกลับ  การเสริมแรงทางการเรียนตองมี
การทดสอบหรือรายงาน เมื่อประเมินผลแลวตองแจงใหผูเรียนทราบและใหรูสาเหตุที่เปนเชนนั้นดวย 
 6.  ดานชวยเหลือนักเรียนเพิม่เติม  มีการจดัเวลาเพื่อสอนใหผูเรียนเปนกลุมพิเศษ 
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 โคแกน (Cogan,  1975,  p. 135-139)  ไดศึกษาพบวาความสัมพันธที่เปนมิตรระหวาง
อาจารยและนักศึกษาทําใหการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น  ยิ่งอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธตอกัน
มากนักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหสูงถึงขีดสูงสุดมากเพียงนั้น  และลักษณะ
ความสัมพันธของอาจารยกับนักศึกษาจะมีอิทธิพลตอความสนใจในวิชาที่เรียนของนักศึกษา  
นักศึกษามีความศรัทธาในตัวอาจารยจะชวยใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมองเห็นการเรียน
เปนงานประจํากิจกรรมเปนงานอดิเรก  การมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนจะทําใหผลการเรียนของ
นักศึกษาดีขึ้น 
 มอริสัน  (Morrison,  1980,  p.  2022-A)  ไดศึกษาการรับรูของนักศึกษาผูใหญ
เกีย่วกบัสภาพแวดลอมทางวชิาการในอดุมคติกับสภาพทีเ่ปนจรงิ  และนกัศกึษามีระดับความพึงพอใจ
ในเรื่องนี้ดวย  โดยศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีอายุเกิน  29  ป  ของมหาวิทยาลัย
มิสชูรีโคลัมเบีย  และมหาวิทยาลัยมิสชูรีแคสซัส  โดยใหนักศึกษาแตละคนตอบแบบสอบถาม
แบบซึแมนติค  ดีฟเฟอรเรนเซียลของเพอวิน (Pervin) เพื่อที่จะวัดความสอดคลองและความแตกตาง
ระหวางการรับรูที่เปนอุดมคติกับที่เปนจริง  หลังจากนั้นใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อวัด
ความพึงพอใจทางวิชาการในเรื่อง  เพศ  ระดับชั้นป  และวิทยาเขตที่ตางกัน  สําหรับความพึงพอใจ
พบวา  ระดับชัน้ปเปนตวัแปรที่สําคัญที่มีผลบงชี้วานักศกึษาปริญญาโทมีความพึงพอใจสูงกวา
ปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พงศ  หรดาล  (Pong  Horadal,  1987,  p. 73 - 78)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองอนาคต
ของอาชีวศึกษาในประเทศไทยในอีก  9  ป  โดยใช  เดลฟาย  ผลการศึกษาคนควาวิจัยสรุปประเด็น
ปญหาไวดังนี้ 
 1.  หลักการมีแนวโนมที่เปนไปไดดังนี้  คือ  สามารถนําไปประกอบอาชีพในการดํารงชีวิต
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  การเรียนดานทฤษฎีและปฏิบัติตองมีความสัมพนัธกบั
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
 2.  หลักสูตรควรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม  เศรษฐกิจและเทคโลโลยี  และ
พัฒนาใหสอดคลองกับความถนัดและความตองการของแตละบุคคล 
 3.  ผูสอนควรมีประสบการณในการประกอบอาชีพอยางนอย  3  ป  และไดรับการฝก
โดยตรงในสถานประกอบการเปนประจําทุกป  ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกชวงเวลา 
 4.  เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ  ปรับใหสอดคลองกับหลักสูตรและลักษณะ
ของงานในสถานประกอบการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรใหม  ๆ  ตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป 
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ไดแก  ผลงานวิจัย
ของ  ชนิดา  ชื่นวัฒนาประณิธิ,  ชลอ  กมลพันธ,  พนมยงค  บัวจูม,  ทรงสมร  คชเลิศ,  ทัศนีย  สิงหเจริญ,  
รัตนา  ประเสริฐศรี,  ลดาวัลย   ทรัพยอยู,  สุรพล  เย็นเจริญ,  ดํารงค  สุขสัมมากร,  พนา  บัวจูม,  สุรีย  มาเกิด,  
อรทัย  บุญชวย,  ดลฤดี  ลาภบํารุงวงศ,  ชนิดา  จันทรธีรยุทธ,  วงเดือน  ผองแผว,  กฤษณกมล  กมลาศน,  
เรณู  สัจจะเวทะ,  ลัดดาวัลย  แดงใหญ,  อุมาพร  รางนอย,  ปาลิต  ปราณีจิต,  เต็มศิริ  จุยศุขะ,  สุวรรณา  พูนกลา,  
เลหมานน และมีหเรนส  (Lehmann  and  Mehrens),   โรไมน  (Romine),  โคแกน (Cogan),  มอริสัน  (Morrison)  
และพงศ  หรดาล  (Pong  Horadal)  สรุปไดวา  ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของ
นักเรียน  นักศึกษา  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  นั้น  
สามารถแบงออกเปน  6  ดานดังนี้ 
 1.  ดานหลักสูตร  หมายถึง  ความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
วิชาที่จัดไวเปนระบบตลอดจนประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาใหผูเรียน
เกิดความรูความสามารถตามจุดประสงคของหลักสูตรการเลือกเนื้อหามาบรรจุไวในหลักสูตร
จะตองมีความถูกตอง  ทันสมัย  และสอดคลองกับวุฒิภาวะ  ประสบการณ  ความตองการ  และ
ความสนใจของผูเรียน 
 2.  ดานครูผูสอน  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับความเปนกันเอง  เขาใจ   
รับฟงความคิดเห็น  เปดโอกาสใหซักถาม  ใหคําแนะนําปรึกษา  สามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจ
อยางแจมแจง  โดยใชคําพูดส้ัน  ๆ  งาย  ๆ  ชัดเจน  มีความรูในเรื่องที่สอนอยางแทจริง  ละเอียด  
ลึกซึ้ง  ถูกตอง  มีความเมตตากรุณา  อัธยาศัยดี  สุขุม  อดทน  ยุติธรรม  สามารถควบคุมอารมณไดดี  
สอนโดยใชวิธีแบบใหม  และปรับปรุงการสอนอยูเสมอ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  สนใจการเรียนของ
ผูเรียนและติดตามผลการสอนเสมอ  สุภาพเรียบรอย  เตรียมการสอนลวงหนา  สามารถกระตุนให
ผูเรียนสนใจเรียน  วางตัวเหมาะสมเปนที่เคารพเชื่อถือของผูพบเห็น ตั้งใจ  กระตือรือรนที่จะสอน  
ตรงตอเวลา 
 3.  ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  วิธีการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย  เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไปสูเปาหมายที่หลักสูตรตองการโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและ
คํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียนอีกทั้งควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคใหม  ๆ  
พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูมีการจัดเวลาเรียนที่เหมาะสม  และสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  
นอกจากนี้ยังมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง  ๆ   และนําความรูไปประยุกตใชได
ภายใตการดูแลแนะนําของครูผูสอน 
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 4.  ดานสื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ชวยใหเกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เขาใจเนื้อหาที่ซับซอนไดงาย  สามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหเกิดความสนุก  
และไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน  และเกิดประสบการณรวมกันใน
วิชาที่เรียน  ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดี
ในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ชวยใหมีคุณภาพการเรียนรูที่ดีขึ้น  ชวยใหผูเรียนรูไดในปริมาณมากขึ้น  ชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนสําเร็จงายขึ้นและสอบไดมากขึ้น 
 5.  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับสภาพ   
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับบริเวณโรงเรียน  ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  เหมาะสม  
คุมคา  สะอาด  สวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย  และสะดวกในการเดินทางติดตอของอาคารเรียน  
อาคารประกอบการ  (อาคารปฏิบัติการตาง  ๆ)  การบริการที่สะอาดและเพียงพอของน้ําดื่ม  น้ําใช  
หองน้ํา  สถานที่พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตลอดจนที่นั่งพักผอนภายในบริเวณโรงเรียน  ฯลฯ 
 6.  ดานวัดผลประเมินผล  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับการวัดผลสําเร็จของ
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของผูเรียนไดอยางถูกตอง  เปนการกระตุนให
ผูเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น  ชวยแบงผูเรียนตามลําดับความสามารถ  สามารถประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนได  ชวยใหสามารถวินิจฉัยและทํานายผลการเรียนการสอนได  ชวยใหสามารถใหคะแนน
ผูเรียนไดอยางถูกตอง  โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม  และมีความยุติธรรม 
 
 
 
 
 


