
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา  เรื่องความพึงพอใจของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอการสอนของครูศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  ผูวิจัยไดลําดับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ไว  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 
  2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.3  พฤติกรรมการเรียนการสอน 
 2.4  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียน  8  ข้ันตอน 
 2.5  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
  2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 

2.1  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุร ี
 
         2.1.1  ประวัตขิองศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 

  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  (2548, หนา 1)  ตั้งอยูที่  ถนน
พระยาสัจจา  ตําบลเสม็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  เปนสถานศึกษาในราชการบริหารสวนกลาง  
สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จัดต้ังข้ึนตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองจัดต้ังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  ลงวันท่ี  
27  สิงหาคม  2536 
 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี มีสํานักงานปฏิบัติงานอยูท่ีโรงฝกงาน
ภายในศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  ตําบลเสม็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ไดแตงตั้งใหนายอํานวย  พานิช  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบ่ี  ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในหนาท่ีหัวหนาศูนยบริการการศึกษา
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นอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  (คนแรก)  ตามคําส่ังกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ี  34/2537 ลงวันท่ี 
5  มกราคม  2537  ไดสงตัวมาปฏิบัติราชการในวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2537     
          2.1.2  บริบทของอําเภอเมืองชลบุรีและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ชลบุรี   
 1)  บริบทของอําเภอเมืองชลบุรี  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  
(2548, หนา 11-14)   

     เมืองชลบุรี  นับวาเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งมีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรอางอิงโดยตลอด  ตั้งแตสมัยทวาราวดี  สมัยสุโขทัย  สมัยธนบุรีและสมัยรัตนสินทร  
ความเปนเมืองเกานี้เองทําใหการคนคาหาประวัติศาสตรตาง ๆ ยอมเปนไปไดยากและไมสมบูรณเต็มท่ี  
 อําเภอเมืองชลบุรี  เดิมนามวา  อําเภอบางปลาสรอย  ไดเปลี่ยนมาเปนอําเภอ
เมืองชลบุรีเม่ือ  พ.ศ. 2481  และท่ีตําบลนี้ไดนามวา  ตําบลบางปลาสรอย  เพราะอยูใกลคลอง
บางปลาสรอย 
 นายอําเภอคนแรกของอําเภอบางปลาสรอย  คือ  ขุนชนา  อักษร  ทานผูนี้
เร่ิมรับราชการเปนนายอําเภอบางปลาสรอย  เม่ือวันท่ี  1  ธันวาคม  ร.ศ. 112  จนถึงวันท่ี  19  มิถุนายน  
ร.ศ. 112  รูปรางของตัวอําเภอบางปลาสรอยนั้นจะมีรูปรางอยางไรไมปรากฏ  ตอมาไดเปลี่ยนช่ือ
อําเภอบางปลาสรอยเสียใหมเม่ือ  พ.ศ. 2481  เปนช่ือ  อําเภอเมืองชลบุรี  ตั้งอยูใกลตัวท่ีตั้ง
ศาลากลางจังหวัด  ปจจุบันเปนท่ีทําการของเทศบาลเมืองชลบุรี  และตอมาท่ีวาการอําเภอเมืองชลบุรี  
ไดยายไปอยูท่ีตั้งปจจุบัน  ถนนพระยาสัจจา 

    สภาพท่ัวไป 
    (1)  ท่ีตั้งและอาณาเขต  อําเภอเมืองชลบุรีตัง้อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดชลบุรี  
ติดชายฝงทะเลดานทิศตะวนัออกของอาวไทย  บนเสนรุงท่ี  13  21 - “เหนือเสนแวงท่ี  100  39  20”  
ตะวนัออกอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัออกตามเสนทาง  ถนนสายใหมบางนาตราด  
ประมาณ  81  กิโลเมตร  เนื้อท่ีรวมท้ังอําเภอประมาณ  238.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ  149.293  ไร  
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอใกลเคียง  ดังนี ้

 ทิศเหนือ  เขตอําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต  เขตอําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี 
 ทิศตะวนัออก เขตอําเภอพานทองและอําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวนัออก จรดทะเลฝงตะวันออกของอาวไทย 

     (2)  ลักษณะทางกายภาพ  อําเภอเมืองชลบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  238.87  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ  149.293  ไร  มีฝงทะเลยาว  35  กิโลเมตร  ลักษณะของดินเปนดินปนทราย  ภูมิประเทศ 
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ประกอบดวยแนวภูเขาสูง  ทางใต  (แนวภูเขาเขียว)  พื้นที่ลาดลงสูทะเล  ทางทิศเหนือเปนที่ราบ  
ชายเขามีลําธารสายส้ัน ๆ อยูท่ัวไป  หนาแลงน้ําแหง  ลักษณะดินเปนดินปนทราย  ทางทิศตะวันตก  
และตะวันตกเฉียงเหนือ  จะมีภูเขาเตี้ย ๆ อยู  2  ลูก  คือ  เขาบางทราย  และเขานอย  พื้นท่ีมีลักษณะ
ลาดลงสูทางทิศตะวันตกและอีกสวนหนึ่งพื้นท่ีคอย ๆ ลาดไปทางทิศใตลงสูแมน้ําบางปะกง 
        (3)  คมนาคม  อําเภอเมืองชลบุรี  ใชถนนเปนเสนทางคมนาคมซ่ึงประกอบดวย  
ถนนซุปเปอรไฮเวย  ถนนแอสฟลท  ซ่ึงมีถนนสายสําคัญดังนี้ 

 ก.  ถนนสุขุมวทิ 
  ข.  ถนนศุขประยูร  (ชลบุรี – พนัสนิคม) 
  ค.  ถนนชลบุรี – บานบึง 
 ง.  ถนนสุขุมวทิ – อางศิลา 
  จ.  ถนนสุขุมวทิ – บางแสน 
  ฉ.  ถนนสุขุมวิท – หนองไมแดง 
 ช.  ถนนสุขุมวทิ – อางเก็บน้าํบางพระ 
  ซ.  ถนนเล่ียงเมือง  (บายพาส) 
  ฌ.  ถนนเล่ียงเมือง  (มอเตอรเวย) 

         (4)  การตั้งบานเรือน  การต้ังบานเรือนของประชากรในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  
แบงเปน  2  เขต  คือ 
      เขตท่ี 1  ไดแก  เทศบาล  และสุขาภิบาล  การต้ังบานเรือนจะอยูกนัอยางเปนกลุม  
มีประชากรหนาแนน  อาชีพที่สําคัญไดแก  การคาขาย 
    เขตท่ี 2  ไดแก  เขตตําบลและหมูบานตาง  ๆ  การตั้งบานเรือนจะอยู
กระจัดกระจาย  มีประชาชนหนาแนนเหมือนกับเทศบาลและสุขาภิบาล  อาชีพที่สําคัญ  ไดแก  
การเกษตร 

        (5)  สภาพภูมิประเทศ  อําเภอเมืองชลบุรีมีฝงทะเลยาว  35  กิโลเมตร  ลักษณะ
ดินเปนดินปนทราย  ภูมิประเทศแบงเปน  3  เขต  ดังนี้ 
     เขตท่ี 1  ภูมิประเทศประกอบดวย  แนวภูเขาสูงทางใต  (แนวภูเขาเขียว)  
พื้นท่ีลาดลงสูทะเล  ทางทิศเหนือเปนท่ีราบชายเขา  มีลําธาร  ลําหวยส้ัน ๆ อยูท่ัวไป  ตําบลอยูในเขต  
มี  9  ตําบล  คือ  ตําบลเหมือง  ตําบลแสนสุข  ตําบลบานปก  ตําบลอางศิลา  ตําบลเสม็ด  ตําบลหวยกะป  
ตําบลหนองขางคอก  ตําบลหนองรี  และตําบลบานสวน 
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    เขตท่ี 2  ภูมิประเทศของเขตพืน้ท่ี  มีลักษณะลาดลงสูทะเลทางทิศตะวนัออก
มีภูเขาเต้ีย ๆ อยู  2  ลูก  คือเขาบางทราย  และเขานอย  มีลําธารส้ัน ๆ 2  สาย  ไหลผานตําบลท่ีอยูในเขต
มี  อยู  4  ตําบล  คือ  ตําบลบางทราย  ตําบลบางปลาสรอย  ตําบลมะขามหยง  และตําบลบานโขด 
      เขตท่ี 3  ภูมิประเทศประกอบดวยภูเขาเตี้ย ๆ  ทางทิศตะวันตก  คือภูเขาบางทราย
และเขานอยแอ  พื้นท่ีคอย ๆ ลาดไปทางทิศใตลงสูลุมน้ําบางปะกง  บริเวณปากน้ําเปนท่ีราบใหญ
และยาวท่ีสุดของอําเภอเมืองชลบุรี  พื้นท่ีสวนใหญเปนดินเหนียวเล็กนอยในบริเวณตอนลางเปนเขต
ท่ีมีการทํานามากท่ีสุด  ตําบลท่ีอยูในเขตนี้มี  5  ตําบล  ไดแก  ตําบลสํานักบก  ตําบลนาปา  ตําบล
หนองไมแดง  ตําบลดอนหัวฬอ  และตําบลคลองตําหรุ 
      (6)  การประกอบอาชีพ  อาชีพหลักของประชากรในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  คือ  
อาชีพการเกษตร  ไดแก  ทํานา  ทําไร  และเล้ียงสัตว  ประมาณ  54%  คาขายและอุตสาหกรรม
ประมาณ  30%   การขนสงและอ่ืน ๆ  ประมาณ  16%   

       (7)  ศาสนา  ประชากรสวนใหญของอําเภอเมืองชลบุรี  นับถือศาสนาพุทธ  
มีการทําบุญตาง ๆ สืบเนื่องตอกันมา  บางสวนนับถือศาสนาคริสต  และนับถือศาสนาอิสลาม
เปนสวนนอย   

       (8)  การศึกษา  อําเภอเมืองชลบุรี  มีการจัดการบริการทางการศึกษา  ตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษา  จนถึงระดับอุดมศึกษา   

       (9)  การสาธารณสุข  อําเภอเมืองชลบุรี  มีการจัดบริการดานสาธารณสุขในรูปแบบ 
ผสมผสาน  ซ่ึงมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  สําหรับภาครัฐนั้น  ไดมีสถานีอนามัยต้ังอยูทุกตําบล   
 (10)  การปกครองอําเภอเมืองชลบุรี  แบงเขตการปกครองออกเปน  18  ตําบล  
107  หมูบาน  3 เทศบาล  (เทศบาลเมืองชลบุรี  เทศบาลแสนสุข  และเทศบาลบานสวน)  3  เทศบาล
ตําบล  (เทศบาลตําบลคลองตําหรุ  เทศบาลตําบลบางทราย  และเทศบาลตําบลอางศิลา)  และ  
10  องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
  องคการบริหารสวนตําบลมีท้ังหมด  10  แหง 

     ก.  อบต.ดอนหัวฬอ 
  ข.  อบต.คลองตําหรุ 
  ค.  อบต.นาปา 
  ง.  อบต.สํานักบก 
  จ.  อบต.หนองรี 
  ฉ.  อบต.หนองไมแดง 
  ช.  อบต.หนองขางคอก 
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  ซ.  อบต.หวยกะป 
  ฌ.  อบต.เหมือง 
  ญ.  อบต.เสม็ด 

 ตําบลมีท้ังหมด  18  ตําบล 
   ก.  ตําบลบางปลาสรอย 
   ข.  ตําบลมะขามหยง 
   ค.  ตําบลบานโขด 
   ง.  ตําบลแสนสุข 
  จ.  ตําบลบานสวน 
  ฉ.  ตําบลหนองรี 
  ช.  ตําบลนาปา 
  ซ.  ตําบลหนองขางคอก 
  ฌ.  ตําบลดอนหัวฬอ 
  ญ.  ตําบลหนองไมแดง 
  ฎ.  ตําบลบางทราย 
  ฏ.  ตําบลคลองตําหรุ 
  ฐ.  ตําบลเหมือง 
  ฑ.  ตําบลบานปก 
  ฒ.  ตําบลหวยกะป 
  ณ.  ตําบลเสม็ด 
  ด.  ตําบลอางศิลา 
   ต.  ตําบลสํานักบก 

 2)  บริบทของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี   
 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  เปนสถานศึกษาในราชการ
บริหารสวนกลาง  สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี  กรมการศึกษานอกโรงเรียน
จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ/กิ่งอําเภอ  ลงวันท่ี  27  สิงหาคม  2536 

 วิสัยทัศนของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 
  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี เปนสถานศึกษา
ดําเนินการจัดและสงเสริมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือยกระดับ
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ความรูแกประชาชน  โดยมุงเนนความเขมแข็งของชุมชนในดานการประกอบอาชีพ  สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน  อยางมีคุณภาพใหท่ัวถึง ภายในป  2554 

 พันธกจิของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 
 (1)  จัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ระดับ 

  ก.  ระดับประถมศึกษา 
  ข.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 (2)  จัดการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ 
  ก.  ทักษะอาชพี 
  ข.  พฒันาอาชีพ 

  (3)  จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
  ก.  คายทักษะชีวิต 

  ข.  ทักษะชีวติ 
   (4)  จัดการศึกษาเพ่ือพฒันาสังคมและชุมชน 
   (5)  จัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 

 เปาประสงคของ  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 
 (1)  ปวงชนชาวไทยเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 (2)  ปวงชนชาวไทยไดรับบริการการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 กลยุทธของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี 
 (1)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ใหมีความพรอมเพื่อรองรับ

การประเมินภายนอก 
 (2)  จัดการศึกษาสายสามัญใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 
 (3)  จัดและสงเสริมใหประชาชนไดเรียนวชิาชีพเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 
 (4)  สงเสริมและสนับสนุนเครือขาย 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 (1)  จัดและใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน  หนวยจัดการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อเสริมในระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความตองการและสภาพปญหาของทองถ่ิน 
 (2)  จัดและประสานใหมีศูนยการเรียน  หนวยจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อเปนเครือขายการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง  และสงเสริม
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ใหชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนยการศึกษาชุมชน  เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา
วางแผนและบริการการศึกษาตอสมาชิกในชุมชนและระหวางชุมชน 

 (3)  สนับสนุนส่ิงจําเปนดานตาง ๆ  ท่ีใชในการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
ของเครือขายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรื่องการสอนและบริการแก
กลุมเปาหมาย 

 (4)  กํากับ  ดแูล  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 รายชื่อศูนยการเรียนชุมชนของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง

ชลบุรี 
 (1)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดเขาบางทราย 
 (2)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดชองลม 
 (3)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดศรีพโลทัย 
 (4)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดธรรมนิมิตต 
 (5)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดผาสุการาม 
 (6)  ศูนยการเรียนชุมชน อบต.ดอนหวัฬอ 
 (7)  ศูนยการเรียนชุมชน อบต.นาปา 
 (8)  ศูนยการเรียนชุมชน อบต.คลองตําหรุ 
 (9)  ศูนยการเรียนชุมชน อบต.เหมือง 
 (10)  ศูนยการเรียนชุมชน อบต.หวยกะป 
 (11)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดบางเปง 
 (12)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดบางใหม 
 (13)  ศูนยการเรียนชุมชนวัดหนองรี 
 

2.2  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   
  

 การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับความพึงพอใจ  ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของความพึงพอใจ 
แนวคิด ทฤษฎี มีรายละเอียด ดังนี ้

 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั  มีผูใหความหมายของ ความพึงพอใจไวดังนี ้
 อินทิรา  วัฒนลิมานนท  (2534, หนา 8)  ไดใหความหมายความพึงพอใจวา  หมายถึง  

สภาพความรูสึกหรือระดับความพึงพอใจซ่ึงมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
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 พิชัย  ศรีใส  (2534, หนา 24)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจหมายถึง  สภาพ
ความรูสึกท่ีดีตอการทํางานนั้น  อันเนื่องมาจากการสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 กุสุมา  ลมเชย  (2548, หนา 21)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึก
หรือเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  เปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีเปนไปในทางบวก 
 นฤมล  มีชัย  (2538, หนา 15)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจหมายถึง  ความรูสึก
หรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบทํางานนั้น  ดวยใจรัก  
มีความกระตือรือรนในการทํางาน  พยายามต้ังใจทํางานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
มีความสุขกับงานท่ีทําและมีความพึงพอใจเม่ืองานนั้นไดผลประโยชนตอบแทน 
 กิลเมอร  (Gillmore, 1997, p. 374-375)  ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจ  หมายถึง 
ผลของทัศนคติตาง ๆ ของบุคคลท่ีมีตอองคประกอบของงาน  และมีสวนสัมพันธกับลักษณะงาน  
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ความพึงพอใจนั้นไดแก  รูสึกมีความสําเร็จในผลงาน รูสึกวา
ไดรับการยกยอง  และรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
 กูด  (Good, 1973, p. 320)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจหมายถึง  คุณภาพ  สภาพ 
หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล  ซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของคนผูนั้นท่ีมีตอ
การเรียนในทางบวก 
 โวลแมน  (Wolman, 1988, p. 301)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึก
ท่ีมีความสุข  เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ตามความตองการหรือจากส่ิงท่ีจงูใจ 
 สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง  ความรูสึก  ความชอบ  ความพอใจ  เจตคติท่ีดี
ตอการเรียน  และมีความพยายามต้ังใจเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  และประสพผลสําเร็จ 
 2.2.2  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความพงึพอใจ     
 แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของความพึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

 ความพึงพอใจในการเรียนมีองคประกอบหลายปจจัยดวยกัน  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจของบุคคลในการเรียนมี  7  ประการ  ตามทฤษฎีของ มาสโลว  (Maslow, 1970,  p. 12)  
คือ 
  1)  ความสมหวังในชีวิต  ความสมหวังเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใหตนเอง
ประสพผลสําเร็จในชีวิตการเรียนในแนวทางท่ีตนเองพอใจก็จะทําใหเกิดการทุมเทความพยายาม  
กําลังกาย  กําลังใจ  ในการเรียนนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนและการเปล่ียนแปลงแกตนเองในดานความคิด  
ความสามารถ  ทักษะ  และการเรียนรูท่ีดีข้ึน 
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 2)  ความพึงพอใจในการเรียน  ถามนุษยเราไดเรียนในส่ิงท่ีเราพอใจก็จะมีความสุข
และทําใหประสพผลสําเร็จ  ความพอใจในการเรียนนั้นเกิดผลของการเรียนเปนท่ีพอใจ  การไดรับ
รางวัลจากการเรียน  หรือครูฝก  เปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ทําใหเกิดความพึงพอใจในการเรียน 

 3)  การยอมรับนับถือ  มนุษยเปนสัตวสังคม  ที่ตองการพึ่งพาอาศัยกันถามนุษย
หรือสมาชิกที่เปนสวนหนึ่งของสังคมถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง  โดดเดี่ยว เขาก็จะเกิดความวิตก
กังวล  เครียด  ไมสามารถเรียนหรือปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดีได  แตทางตรงขามถาสมาชิกนั้น  
เปนบุคคลท่ีสังคมยอมรับนับถือและใหความไววางใจ  บุคคลผูนั้นก็ยอมมีความสุขใจ  มีความพึงพอใจ
ตอการเรียนหรือการทํางานน้ัน ใหสําเร็จบรรลุผลท่ีตั้งใจไวได 
 4)  ความกาวหนา  การมีช่ือเสียงเกียรติยศ  เม่ือทุกคนเขามาเรียนในสถาบันตาง ๆ 
สิ่งที่ทุกคนหวังคือ  ความกาวหนา  หมายถึง  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลวโอกาสที่จะไดรับ
ตําแหนงหนาท่ีการงานตาง ๆ เงินเดือนท่ีสูงข้ึน  รวมทั้งมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรูไปในทางท่ีสูงข้ึน  
ส่ิงตาง ๆ ยอมเปนกําลังใจใหมนุษยเราพรอมท่ีจะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ในการเรียนหรือการปฏิบัติ
นั้น ๆ ได 

 5)  ความสนใจ  ความสนใจเปนภาวะท่ีจิตใจของบุคคลจดจอ  และปรารถนาท่ีจะรู
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เพื่อนําไปบําบัดความตองการใหเปนท่ียอมรับของสังคม  ถาบุคคลนั้นมีความสนใจ
กับการเรียนก็จะทําใหมีความกระตือรือรน  กอใหเกิดแรงจูงใจ อยากที่จะเรียน  เมื่อมีแรงจูงใจ
ก็จะเกิดมีการกระตุน  ซ่ึงยอมจะทําใหการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพกวาการเรียนท่ีไมมีการกระตุนเตือน 

 6)  ความเสมอภาค  หมายถึง  การเทาเทียมกันในการเรียนของคนในสถาบัน  ไมมี
การแบงแยกผูเรียนในระบบ  นอกระบบหลักสูตร  หรือการลําเอียงของอาจารยผูสอน  เพราะส่ิงเหลานี้
จะทําลายขวัญในการเรียนของผูเรียน และจะทําลายความสามัคคีในสถาบันนั้น ๆ 

 7)  สภาพของการเรียน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีตาง ๆ ท่ีจะทําให 
ผูเรียนสามารถรับความรู  ประสบการณไดเต็มท่ีดวยความเขาใจไมเบ่ือหนาย  ทําใหเรียนไดความรูมาก  
และผูเรียนพรอมท่ีจะรวมมือดวยความสนใจ  กระตือรือรน  และมีความพึงพอใจกับการเรียน 
 สรุปไดวา  องคประกอบของความพึงพอใจในการเรียน  เปนส่ิงท่ีผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ
จะตองคํานึงถึง  เพราะวาการมีองคประกอบของความพึงพอใจในการเรียนที่ดีจะสนับสนุนจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความพยายาม  ตั้งใจตอการเรียน  ดังนั้นผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจึงตองหาแนวทาง
ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการเรียน 
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 2.2.3  ทฤษฎีการจูงใจท่ีสงผลถึงความพงึพอใจในการเรียน    
 ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ  ที่สงผลถึงความพึงพอใจในการเรียน  ไดแก  ทฤษฎีลําดับ

ความตองการของมาสโลว  และ  ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรชเบิรก มีรายละเอียดดังนี้ 
 ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  แบงความตองการของคนเปน  5  ข้ัน  มาสโลว  
(Maslow, 1970, p. 324)  เรียงลําดับตามความสําคัญความตองการเหลานี้  คือ 
   1)  ความตองการพื้นฐานทางรางกาย  (Physiolical  needs)  เปนความตองการ
ข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  ไดแก  อาหาร  ท่ีอยู  อากาศ  น้ํา  ยารักษาโรค  ความตองการ
ทางเพศ  ถาความตองการอันดับแรกยังไมไดรับการตอบสนองพอเพียง  แรงจูงใจประเภทอื่น ๆ 
ก็ยากท่ีจะบังเกิดข้ึนได 

  2)  ความตองการทางดานความปลอดภัย  (Safety  needs)  แหงตนเองและทรัพยสิน  
เม่ือความตองการอันดับแรกไดรับการตอบสนองแลวตอมาก็เกิดความตองการที่จะรักษาชีวิตของคน  
ทรัพยสินของตนใหม่ันคงปลอดภัย  ถาไมไดรับการตอบสนอง  มนุษยก็จะเกิดอาการประสาทผวา  
เช่ือวาเปนความกลัวหลาย ๆ อยางต้ังแตระดับสามัญจนถึงระดับผิดปกตินั้น  เกิดจากการไมไดรับ
การตอบสนองความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 
  3)  ความตองการทางดานสังคม  (Social needs)  เม่ือความตองการทางดานรางกาย
และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการทางดานสังคมเปนแรงจูงใจตอพฤติกรรม
ของคน  ความตองการที่จะเขารวมในสังคม  ตองการการยอมรับในสังคม  ความหวงใย  ความรัก
จากผูอ่ืน 
  4)  ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน (Esteem   needs  from  oneself  and   
others)  ความตองการมีเกยีรติมีหนามีตามีช่ือเสียงเปนท่ียกยองนับถือ  เปนความตองการเกีย่วกบัจิตใจ  
เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเร่ืองความรูความสามารถ 
  5)  ความตองการไดรับการยอมรับในตนเอง  (Self – Actualization  needs)  
เปนความตองการระดับสูง  ซ่ึงเปนความตองการท่ีจะเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความคิด
ของตน   
 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  มีสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  ดังนี้  (ธงชัย  
สันติวงษ, 2536, หนา 111) 

  1)  ความตองการ  (Needs)  คือ  สาเหตุพื้นฐานท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมคนทุกคน
ตางก็มีความตองการท่ีหวังจะไดรับการตอบสนองเสมอ  และในการแสวงหาส่ิงตาง ๆ มาตอบสนอง
นั่นเอง  บุคคลนั้น ๆ ก็จะแสดงออกเปนการกระทําหรือท่ีเรียกวาพฤติกรรม 
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  2)  ความปรารถนา (Wants  or  desires)  คือความตองการท่ีระบุออกมาเปนส่ิงของ  
หรือความปรารถนาเฉพาะอยาง  เชน  การอยากไดซ่ึงตําแหนงท่ีมเีกียรติ 

 3)  พฤติกรรม  (Behavior)  การกระทําท่ีแตละคนแสดงออกมาในขณะทําการตอบสนอง
ความตองการของตน  เชน  ความขยัน  ความกระตือรือรน 

 4)  เปาหมาย   (Goals)  คือ   จุดประสงคของพฤติกรรมที่ มุงหวังจะไดรับ
จากการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม  เปาหมายอาจเปนส่ิงของ  สภาพเง่ือนไขหรือกิจกรรมตาง ๆ  
 จะเห็นไดวา  คนทุกคนมีความตองการตลอดเวลา  และไมมีที่สิ้นสุด  ความตองการ
จะมีลักษณะเปนระดับข้ันจากตํ่าไปหาสูง  ซ่ึงทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ  
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรชเบิรก  (Herzberg ’s  two  factor  theory)  (นฤมล  มีชัย, 2538, 
หนา 21-22)  การจูงใจในการเรียนตามแนวคิดของเฮิรชเบิรก  และผูรวมงานเปนทฤษฎี
องคประกอบคู  การเรียนนั้นจะตองมีสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งเรียกวาปจจัยกระตุนและ
ส่ิงท่ีเปนสวนประกอบท่ีเสริมใหคนเกิดความพอใจยิ่งข้ึน  เรียกวา  ปจจัยคํ้าจุน  ทฤษฎีการจูงใจของ    
เฮิรชเบิรก   สรางข้ึนจากผลงานวิจัยของเขาในป  ค.ศ. 1959  ที่เมือง ฟทสเบอรก  รัฐเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือพิสูจนทฤษฎีท่ีวา  มนุษยมีความปรารถนา  2  ประการ  ประการท่ีหนึ่ง   
คือ  ความปรารถนาท่ีจะขจัดทุกขทางรางกายท้ังหลายใหหมดไป  เชน  ความหิว  ความเดือดรอน  
ประการท่ีสอง   คือ  ความปรารถนาในความสุขทางใจ  เชน  ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  
ชีวิตท่ีเจริญกาวหนาเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรชเบิรก  ไดสรางผลงานวิจัยและคนควาพบวาองคประกอบ
ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวย  ปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุนดังนี้ 
 ปจจัยกระตุนมี  5  ประการคือ 

   1)  ความสําเร็จของงาน  (Achievement) 
   2)  การไดรับความยอมรับนบัถือ (Recognition) 
   3)  ลักษณะของงานท่ีทํา  (Work  itself) 
   4)  ความรับผิดชอบในงาน  (Responsibility) 
   5)  ความกาวหนาในตําแหนงการงาน  (Advancement) 
 ปจจัยคํ้าจนุมี  11  ประการ  คือ 
  1)  เงินเดือน  (Salary) 

    2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Posibility  of  growth) 
    3)  ความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal  relation : supervisor) 
    4)  ความสัมพนัธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal  relation : subordinale) 
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    5)  ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน (Enterpersonal  relation : Peers) 
    6)  ฐานะของอาชีพ (Status) 
    7)  การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision  :  technical) 
    8)  นโยบายและการบริหารงาน (Policy  and  administration) 
    9)  สภาพการทํางาน (Working  Conditions) 
     10)  ความเปนอยูสวนตัว  (Personal  life) 
     11)  ความม่ันคงในการทํางาน  (Job  security)  
 

ทฤษฎีมาสโลว ทฤษฎีเฮิรชเบิรก 
ความตองการระดับสูง 
ความตองการไดรับการยอมรับในตนเอง 
ความตองการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผูอ่ืน 
ความตองการระดับตํ่า 
ความตองการทางดานสังคม 
ความตองการทางดานความปลอดภัย 
ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย 
 

ปจจัยกระตุน 
ความสําเร็จในการงาน 
การยอมรับนบัถือ 
ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนา 
ปจจัยคํ้าจนุ 
นโยบายและการบริหารงาน 
การควบคุมบังคับบัญชา 
เงินเดือน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
สภาพการทํางาน 

 
ภาพ  2  เปรียบเทียบทฤษฎีมาสโลวและทฤษฎีเฮิรชเบิรก 
 

2.3  พฤติกรรมการเรียนการสอน 
  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับพฤติกรรมการเรียนการสอน  มีผูใหความหมาย
ของพฤติกรรมการเรียนการสอนไวดังนี ้
 สมยศ  แสงอรุณ  (2533, หนา 9)  กลาวไววา  พฤติกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  
การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางดานรางกาย  ความคิดและความรูสึกของครู  ในการจัดประสบการณ  
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สถานการณ  หรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม   
เปนการแสดงออกท้ังของครูและผูเรียน ท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องอยางมีปฏิสัมพันธ  งานวิจัยนี้พิจารณา
พฤติกรรมการเรียนการสอนดานตาง ๆ คือ  การเตรียมการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การใชส่ือการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล 
 พะเยาว   ปาลวัฒน (2546, หนา 18)  กลาวไววา  พฤติกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  
การปฎิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนวา  เปนอิทธิพลระหวางครูกับผูเรียนท่ีมีอิทธิพลตอกนัอันมีผลตอ
ประสิทธิภาพของการเรียนรูพฤติกรรมในชั้นเรียนแสดงใหเห็นสภาพระหวางครูและผูเรียน  และ
ช้ีใหเห็นบรรยากาศของช้ันเรียนโดยท่ัวไปวา  ครูและผูเรียนมีทัศนคติตอกันอยางไร  ผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมของชั้นเรียนเพียงใด ปฏิกิริยาดังกลาวเปนเครื่องชี้ใหเห็นลักษณะอิทธิพลของครู

ในช้ันเรียน 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา  พฤติกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  ลักษณะการแสดงออก
ของอาจารยผูสอนและผูเรียนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนระหวางทําการสอน  เปนพฤติกรรมตอเนื่องกัน  
ในรูปแบบตาง ๆ  ประกอบดวย พฤติกรรมการควบคุมช้ันเรียน  การสรางบรรยากาศ  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียน 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิชัย  วงษใหญ  (2525, หนา 17-18)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไววา  
ดานการสอน  กิจกรรมสวนใหญจะมุงไปท่ีผูสอน  สวนดานการเรียนกิจกรรมมุงเนนไปที่ผูเรียน  
องคประกอบ ของการเรียนการสอน มี  3  สวน  คือ  ผูสอน  ผูเรียน  และปฎิสัมพันธระหวางผูสอน
กับผูเรียน  ไมวาจะเปนการเรียนรูระดับใดก็ตามจะประกอบดวย การมีสวนรวมในการกระทําของ
ผูเรียน  ซ่ึงผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดวยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
 จากที่กลาวมาจะเห็นวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด
ในการที่ครูจะเลือกจัดประสบการณ  การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียน
ประสพผลสําเร็จ 
 ประเภทของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1)  การสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลางของความสนใจ 
  (1)  การบรรยาย 
 (2)  การใชคําถาม 
  (3)  การสาธิต 
 
 

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



                                                         
21 

   2)  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางความสนใจ 
  (1)  การใชหนงัสือเรียน 
  (2)  การมอบหมายงานใหทํา   การคนควาดวยตนเอง 
  (3)  ใหทําแบบฝกหัด 
  (4)  การอภิปรายกลุม 
 (5)  การใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง 
 (6)  การศึกษานอกสถานท่ี 
 (7)  การแสดงบทบาทสมมติ 
 (8)  การทดลอง 

 การใชส่ือการเรียนการสอนอัญชลี  แจมเจริญ  และคนอ่ืนๆ (2526, หนา 63)  ไดใหความหมาย
ของส่ือการสอนวา  หมายถึงตัวกลางหรือพาหะท่ีใชนําหรือถายทอดความรูเร่ืองราว  ความคิด  เจตคติ
ใหแกผูเรียน  โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเร็ว และชวยประหยัดเวลาในการสอน 
 

2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียน  8  ขัน้ตอน  
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตองการใหนักศึกษาเกิดความรู  ความเขาใจนําไปสู
การเปล่ียนทัศนคติและการปฏิบัติท้ังตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และหนาที่การงานตามบริบทของแตละ
เนื้อหาวิชา  นอกจากนั้นครูยังสามารถเสริมสรางใหนักศึกษาเปนบุคคลมีคุณสมบัติท่ีดีในสังคม  คือ 
คุณลักษณะท่ีดีในดานความเฉลียวฉลาด  ดานสติปญญา  ความมีคุณธรรมประจําใจ  ความสามารถ
ในการแกปญหาอยางมีเหตุผล  มีความฉลาดทางอารมณ  มีความคิดสรางสรรค มีจิตวิญญาณท่ีดี  
ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของนักศึกษาเปนอยางมาก  และข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีดี  จะสงผลตอนักศึกษาไปสูคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดในท่ีสุด  โดยใชเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  8  ข้ันตอน  มาใชในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน  มีรายละเอียดแตละข้ันตอน  ดังนี้  (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก, 2550, 
หนา 3) 

 ข้ันตอนท่ี  1  เตรียมความพรอม 
 การเร่ิมตนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูจะตองจัดการกับปจจัย  2  ประการ  คือ   

        1)  ความพรอมของนักศึกษา  
        2)  ความพรอมของครูเอง  ครูจะตองตรวจสอบดูวา  ควรจะจัดหองเรียนท่ีไหน  
จัดอยางไร  จึงจะเหมาะสม  รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอนของครูควรจะมีอะไรบาง   
ตรวจสอบความพรอมของนักศึกษา  เพื่อสงเสริมใหเกิดบรรยากาศความพรอมในการเรียนรู 
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 ข้ันตอนท่ี  2  อุนเคร่ือง 
  เปนข้ันตอนตอเนื่องมาจากขั้นเตรียมความพรอม  เปนการกระตุนนักศึกษาหรือ
ดึงความสนใจเขามาหาเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ  ช้ีใหเห็นปญหา  แนะนําปญหา  บอกวัตถุประสงค  ท้ังนี้
เพื่อเปนการบอกทิศทางใหนักศึกษาเกิดความพรอมมากยิ่งข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี  3  เร่ืองรายบุคคล 
  กิจกรรมใด ๆ หากนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ หรือตนเองเคยผาน
ประสบการณนั้นมากอน  หรือตรงกับความสนใจหรือผูอื่นเห็นความสําคัญของเราในเรื่องนั้น ๆ   
สถานการณเชนนี้  นักศึกษาจะมีความภาคภูมิใจ  ซึ่งจะกอใหเกิดความสนใจ  และความตั้งใจ  
เมื่อผานข้ันตอนท่ี  1  และ  2  มาแลว  การเปดโอกาสใหแตละคนไดมีสวนรวม  โดยยึดหลักท่ีวา
นักศึกษามีความสนใจ  กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีบรรยากาศท่ีดีมาก 

 ข้ันตอนท่ี  4  รวมพลชวยกนัสรางสรรคผลงาน 
  การนําความรูและประสบการณในเร่ืองเดียวกันจากบุคคลหลาย ๆ คน  มาแลกเปล่ียน
เรียนรู  จะทําใหเกิดความรูเพิ่มเติมเห็นมิติ  มุมมอง  ประเด็น  หรือความรูใหมได  ดวยการรวมพลัง
จึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสูพัฒนาการหลาย ๆ ดานของนักศึกษา  เชน  การรูจักเปนผูฟงท่ีดี   
ผูนําเสนอที่ดี  การเปนผูนํา  ผูตาม  ทักษะการพูด  การแสดงความคิดเห็น  ครูควรทําหนาท่ี
ในการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาอยางใกลชิด 

 ข้ันตอนท่ี  5  ส่ือสารวิธี 
  ข้ันตอนนี้เปนการนําเสนอผลของการรวมคิด และรวมพลังของกลุมตอจากข้ันตอนท่ี 4   
อาจเรียกวาเปนส่ือสารทางออก  การเสนอผลงานกลุม  เพื่อนําเสนอตอกลุมใหญหรือช้ันเรียน  
หลักการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ดีควรจะใหโอกาสกลุมไดคิดคนวิธีการนําเสนออยางหลากหลาย

โดยจัดเวลาใหตามความเหมาะสมไมส้ันหรือยาวเกินไป 
 ข้ันตอนท่ี  6  มากมีวิชาการ 

  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสําคัญหลังจากท่ีนักศึกษามีความพรอมมากท่ีสุด  ในเร่ืองนั้น  ๆ 
เพราะไดผานกระบวนการตั้งแตข้ันท่ี 1  ถึง  5  ความพรอมของนักศึกษาเหมือนกับเหล็กถูกเผาใหรอน
พรอมที่จะตีเหล็กข้ึนรูปไดแลว  ผูสอนจะนําสาระสําคัญในทางทฤษฎีวิธีการปฏิบัติหรือขอความรูตาง ๆ 
ท่ีจะสามารถเปล่ียนทัศนคติได  โดยนักศึกษายอมรับ  ลักษณะการสอนดังกลาว  ถาเปรียบเทียบกับ
การใชข้ันตอนท่ีผานกระบวนการ  1-5  มาแลว  นักศึกษาจะเรียนรูไดดีกวา 

 ข้ันตอนท่ี  7  สืบสานรายคน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีนั้นควรจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนําไปใช

เพื่อการพัฒนาดานความคิด  การพูด  และการกระทํา  เมื่อผาน  6  ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนแลว  ครูควรจะดําเนินการในข้ันตอนการนําไปใชใหได  การเรียนรูเพียง  รูจํา  หรือ
รูทฤษฎีแตไมนําความรูไปสูการปฏิบัติก็เหมือนกับมีความรูแตไมมีความสามารถ  ดังนั้นครูจึงใช
ข้ันตอนนี้เพื่อสืบสานส่ิงท่ีเรียนรูไปสูการปฏิบัติใหได 

 ข้ันตอนท่ี  8  สรุปผล  กศน. 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนของการติดตามผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูวานักศึกษาไดมี

การเปล่ียนแปลงอะไรบาง  ซ่ึงอาจออกมาในรูปของช้ินงานในรูปแบบตาง ๆ เชน  รายงานกลุมจาก
การสังเกตพฤติกรรม  จากการซักถามถึงการนําไปใช  สอบถามดานการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
การปฏิบัติ  ซ่ึงเปนผลมาจากการกําหนดกิจกรรมในข้ันตอนท่ี  7  นั่นเอง 

 จะเห็นไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียน  8  ข้ันตอน   
เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ  เพราะสามารถ
ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณในการเรียนอยางมีความหมาย  มีการบูรณาการประสบการณกับเนื้อหา
การเรียนเขาดวยกัน  ดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย  ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติได  ตรงกับแนวทาง 
การเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน  และสอดคลองกับบริบทของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

    2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
   ประกอบ  กุลบุตร  (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญท่ีมีตอการใหบริการตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการของศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอ  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสายสามัญตอการใหบริการของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท้ังโดยรวม

และรายดาน  และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเมือง
และเขตชนบทในดานการบริหาร  ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยบริการการศึกษานอกรงเรียนอําเภอ  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือจําแนกเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับมาก  1  ดาน  คือ  
ดานการเรียนการสอน  สวนดานบริหาร และดานกิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 กรพินธุ  วัฒนสุข  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
โดยใชปญหาเปนหลักในวิชา การพยาบาลเด็ก 1 ของนิสิตพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ  พบวา  1)  ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนหลักของนิสิตพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  2)  ระดับความพึงพอใจตอ
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การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักของนิสิตพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตางกันไมแตกตางกัน  3)  ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักของนิสิต
พยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3  ในภาพรวม  พบวา  การเรียนการสอนโดยวิธีนี้เปนวิธีท่ีดี  นาสนใจ 
        จารุนันท  สมบูรณสิทธ์ิ  และ ชลธิชา  ถวัลยวัฒนสกุล  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีประยุกตรูปแบบการเรียนรูโดยผูเรียนกระทําดวยตนเอง : กรณีศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี  พบวา  1)  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีประยุกตรูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนกระทําดวยตนเองในระดับมาก  2)  ผูเรียน
มีความพึงพอใจอาจารยประจํากลุมในระดับมาก  3)  ผูสอนมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีประยุกตรูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนกระทําดวยตนเองในระดับมาก  4)  จุดเดน
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีประยุกตรูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนกระทําดวยตนเองคือ

การกระตุนผูเรียนใหไดใชความคิด  5)  จุดท่ีตองพัฒนาของกระบวนการจดักระบวนการเรียนการสอน
ท่ีประยุกตรูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนกระทําดวยตนเองคือขาดการฝกทักษะการเรียนที่จําเปน

อยางเปนระบบใหแกผูเรียนมากอน 
  สิทธิชัย  ศุภทรัพย  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ของนักศึกษาสายสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ  1)  ทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีตอการใหบริการ  2)  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอการใหบริการ  ตามตัวแปร
เพศ  อายุ  และ  3)  เพื่อทราบขอเสนอแนะในการใหบริการ  ผลการศึกษาวิจัย  พบวา  1)  นักศึกษา
สายสามัญมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับปานกลาง  2)  นักศึกษาสายสามัญท่ีมีอายุตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  3)  นักศึกษา
สายสามัญที่มีเพศตางกัน  มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .01  สวนขอเสนอแนะในการใหบริการควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึน  ควรมีจุดรับ
สมัครในพ้ืนท่ีหลาย ๆ จุด  ควรปรับปรุงหองเรียนใหอยูในสภาพท่ีดีกวานี้    
          ชัยวัฒน  อนันตสิทธ์ิสกุล  และปฐพล  รัตนจินดา  (2547, บทคัดยอ)  ศึกษาการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการสอนและความพึงพอใจของนักศึกษาระหวางการสอนดวยเทคนิค Student Teams 
and Achievement Division (STAD) และ การบรรยาย  พบวาวิธีการสอนโดยอาจารยเปนผูบรรยาย  
ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเทคนิค STAD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนความพึงพอใจในการเรียนการสอนพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนท้ัง  2  วธีิ  
อยูในระดับสูง  คิดเปนรอยละ  100  และความพึงพอใจในหัวขอ มีการสอนเปนลําดับข้ันตอน  
สงเสริมใหผูเรียนคนหาคําตอบ  และแกไขปญหาดวยตนเองและกลุม มีการประเมินผลนักศึกษา

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



                                                         
25 

หลายวิธี  และเรียนวิชานี้อยางมีความสุขในท้ัง  2  วิธีไมมีความแตกตางกัน แตการสอนโดยใชเทคนิค 
STAD ทําใหนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในหัวขอกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน
สูงกวาวิธีการบรรยาย 
  ดําริห  ติยะวัฒน  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาคนควาเร่ือง  การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาประชาชนกําลังแรงงาน
ใหไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษา
กระบวนการใหบริการของศูนยการเรียนชุมชนที่ผูรับบริการกําลังแรงงาน  อายุ  15-59  ป  
มีความพึงพอใจ  2)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนากลาง  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ผลการศึกษาคนควา  พบวา  
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  และผูรับบริการ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    
  บํารุง  รอดกร  (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนิสิตคณะพลศึกษาท่ีมีตอ
งานบริการการศึกษาของคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใน  5  ดาน  ไดแก  
ดานบริการวิชาการ  ดานทะเบียนนิสิต  ดานกิจการนิสิต  ดานบริการอนามัย  และดานส่ือการศึกษา    
และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตคณะพลศึกษาทั้ง  5  ดาน  จําแนกตามเพศ  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา  
และสาขาวิชา  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะพลศึกษา  ท่ีกําลังศึกษา
อยูในปการศึกษา  2548  จํานวน  1,011  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก   คารอยละ   คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาซี  
และคาเอฟ  ผลการวิจัย  พบวา  นิสิตมีความพึงพอใจตองานบริการการศึกษาของคณะพลศึกษา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับมากคือ  ดานบริการวิชาการ  และดานส่ือการศึกษา  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  นิสิต
คณะพลศึกษาที่มีเพศตางกัน  มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  สวนนิสิต
คณะพลศึกษาท่ีมีช้ันปท่ีศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01   

 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  อารโนล, คารเรน  และคนอื่น ๆ (Arnold,  Karen et  al., 1998, Abstract)  ทําการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาเม่ือไดรับคําแนะนําดานวิชาการจากอาจารย  โดยมีวัตถุประสงค
ของการศึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคําแนะนําดานวิชาการจากอาจารย  นักศึกษา  
มีประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา  จํานวน  515  คน  เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจการแนะนําของอาจารยสูง  คือเห็นดวยท่ีสุด  รอยละ  2     
โดยนักศึกษามักจะเลาประสบการณการใหคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ 
ฟงเสมอ  รอยละ  70  และรอยละ  58  นักศึกษาเห็นวาอาจารยท่ีปรึกษาชวยกําหนดตารางการเรียน  
รวมท้ังมีสวนสําคัญตอการวางแผนการเรียนและผลการลงทะเบียนวิชาตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา  
คณะผูวิจัย   เสนอวา  ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นคําแนะนําของอาจารย  สามารถวัดไดโดยใชแบบวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคําแนะนําของอาจารย  ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา  สามารถใช
ตัวบงช้ีความพึงพอใจของนักศึกษาเปนเคร่ืองมือหรือชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสถาบันดานอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนของอาจารยในช้ันเรียนดวย  และการศึกษาวิจัย
ในอนาคตควรศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับคําแนะนําท่ีดีจากอาจารย

กับความสําเร็จของนักศึกษา  หรือพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพของการสอนและบริการอื่น ๆ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดบริการใหนักศึกษา  เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญตระหนักดีวา
นักศึกษาคือลูกคาหรือผูมารับบริการของสถาบัน     
   แพทริค  และสแตนเลย  (Patrick & Stanley, 1998, Abstract)  ทําการศึกษา  เร่ือง  ตัวบงช้ี
คุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  ประเทศอังกฤษ  มีวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยางเปน
บุคลากรทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  
Likert  5  ระดับ  ผลการวิจัย  พบวา  ตัวบงช้ีดานคุณภาพการสอน  คือ  1)  มีจุดมุงหมายชัดเจน
สอดคลองกับหลักสูตร  2)   มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน  3)  จํานวนคร้ัง  (รอยละ)  
ของการใชอุปกรณตาง ๆ 4)  มีการประเมินผลผูเรียน  5)  ความกาวหนาและสัมฤทธิผลของผูเรียน  
6)  มีระบบประเมินคุณภาพการสอนภายในสถาบัน  สําหรับตัวบงช้ีวัดคุณภาพการวิจัย  ประกอบดวย  
1)  สถาบันมีนโยบายสงเสริมการวิจัย  2)  จํานวนของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ  3)  จํานวนของงานวิจัย
ท่ีไดรับการอางอิง  4)  จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล  นอกจากนี้งานวิจัยดังกลาวยังไดเสนอแนะ
ใหมีการหาความสัมพันธของคะแนนคุณภาพการวิจัยกับการสอนวา  มีความสัมพันธกันหรือไม  
และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยใชตัวบงช้ี  ควรใชวิธีจัดกลุมสถาบันดีกวา 
  เครเบท (Krebet, 1999, Abstract)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการสอนดวยวิธีวิเคราะหหลักสูตร  
ผูเรียน  และวิธีการสอน  มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับ
วิธีการวิเคราะหหลักสูตร  ผูเรียน  และวิธีการสอนกอนดําเนินการสอนและส้ินสุดการสอน  กลุมตัวอยาง
คือ  อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา  จํานวน  26  คน  ที่ดําเนินการสอนวิชา
นโยบายการศึกษา  โดยกลุมตัวอยางตองดําเนินการสอนตามข้ันตอน  คือการวิเคราะหหลักสูตร  
วิเคราะหผูเรียน  และเลือกวิธีการสอนดวยการตั้งคําถามกอนดําเนินการสอน  และเม่ือส้ินสุดการสอน  
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ผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยางวามีความคิดเห็นอยางไรกับการพัฒนาการสอนดวยวิธีการ

ดังกลาว  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  การสังเกต  สัมภาษณรวมดวย  ผลการศึกษาพบวา  
กอนดําเนินการสอนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหหลักสูตร  ผูเรียนและวิธีการสอน  
สามารถชวยใหผูสอนดําเนินการสอนไดอยางมีคุณภาพ  คาเฉล่ีย  4.41  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.74  แตเม่ือส้ินสุดการสอนกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับวิธีการพัฒนาการสอนโดยการวิเคราะห
หลักสูตร  วิเคราะหรูปแบบการเรียนรูของผูวิจัย  คาเฉล่ีย  3.81  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.99  แสดงวา  
กลุมตัวอยางแมสวนใหญจะเห็นดวยกับการพัฒนาการสอนโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร  ผูเรียน
และวิธีการสอน  แตความคิดเห็นของกลุมตัวอยางก็มีการกระจายสูง  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุม  และควรเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางใหมากข้ึน  
ผูวิจัยยังใหขอเสนอแนะวาการพัฒนาการสอนดวยวิธีใด  ตองสอบถามความคิดเห็นของผูสอนกอน
นําไปสูการปฏิบัติจริง 
   ฮิคแมน  (Hickman, 2000, Abstract)  ไดศึกษาเร่ือง  การประเมินผลการสอนของอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการประเมินผลการสอน
ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา กลุมตัวอยางเปนผูเช่ียวชาญดานการสอนในวิชาตาง ๆ จํานวน  
20  คน  รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต  ผลการศึกษาพบวารอยละ  80  ของกลุมตัวอยางเห็นวาเนื้อหา
ของการประเมินผลของอาจารยตองประกอบดวย  มีการวางแผนการสอน  เพื่อใหเกิดการบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน  มีขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูเรียนและความกาวหนาของ
ผูเรียน  มีการจัดการเก่ียวกับเวลา  สถานท่ี  เอกสาร  ส่ือ  อุปกรณในการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู
ของผูเรียน  มีวิธีการสื่อสารกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม  มีการจัดส่ิงแวดลอมในชั้นเรียนใหเอ้ือตอ
การเรียนรู  มีการรักษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในช้ันเรียนใหมุงการเรียนรู 

ตวน  และคนอ่ืน ๆ (Tuan, et al., 2000, Abstract)  ไดศึกษาเร่ือง  การพัฒนาการประเมิน
ศักยภาพการสอน : กรณีศึกษาผูฝกสอนวิทยาศาสตรประยุกต  มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพือ่พฒันา
แบบประเมินศักยภาพการสอนของผูสอนวิชาวิทยาศาสตรประยุกตของประเทศไตหวัน  กลุมตัวอยาง
เปนผูเช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตรประยุกตท่ีมีประสบการณการสอนมากกวา  15  ปข้ึนไป  
จํานวน  20  คน รูปแบบท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงอนาคต  ผลการศึกษาพบวา  การประเมิน
ศักยภาพการสอนในวิชาดังกลาว  ประกอบดวยการประเมินการเตรียมตัวของผูสอนจากแผนการสอน  
ซ่ึงแผนการสอนประกอบดวย  การวิเคราะหวัฒนธรรมในช้ันเรียนของกลุมผูเรียน  วิเคราะหลักษณะ
การเรียนรูของผูเรียน  กําหนดวัตถุประสงคสําหรับแผนการสอน  วิเคราะหเนื้อหา  แจกแจงการรับรู
ของผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน  จัดเตรียมแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู  วางแผนเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ
ตอผูเรียน  ในช้ันเรียนผูสอนตองมีข้ันตอนการนําเสนอเนื้อหาดังนี้  1)  การนําเขาสูบทเรียน  2)  อธิบาย
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เนื้อหาใหชัดเจน  3)  กระตุนผูเรียนดวยการเสริมแรงจูงใจ  4)  ประยุกตเนื้อหากับแนวคิด
ทฤษฎีตาง ๆ ได  5)  ขณะสอนตองวินิจฉัยความเขาใจของผูเรียน 6)  ประเมินผลลัพธของผูเรียน 
7)  มีการเสนอเน้ือหาอยางมีเหตุผล  8)  สรุปเนื้อหาแนวคิดตาง ๆ เม่ือส้ินสุดการสอนแตละคร้ัง 
   ภาพรวมของผลการดําเนินการสอน  ประกอบดวย  1)  กลยุทธการสอนสําหรับเนื้อหายาก  
2)  มีการกระตุนใหผูเรียนใชความคิด  3)  ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนเปนอยางดี  4)  กระตุนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  5)  บรรลุวัตถุประสงคของการสอนแตละครั้ง  สําหรับเนื้อหา
การประเมินการสรางส่ิงแวดลอมในช้ันเรียนของผูสอน  ประกอบดวย  1)  การควบคุมการจัดการตาง ๆ 
ในช้ันเรียน  2)  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมในช้ันเรียน  3)  สรางทัศนคติในทางท่ีดี
สําหรับวิชานั้นใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  4)  จัดเตรียมสิ่งแวดลอมในชั้นเรียนที่ไมสรางแรงกดดัน
ในช้ันเรียน  5)  เนนความแตกตางระหวางความสามารถของแตละคน 
  ในสวนของการประเมินการสอนภาคปฏิบัติ  ประกอบดวยเนื้อหาท่ีประเมินดังนี้        
1)  มีการเตรียมอุปกรณ  เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการฝกปฏิบัติ  2)  บรรลุวัตถุประสงคของการสอน
ภาคปฏิบัติแตละคร้ัง  3)  ปฏิบัติงาน  เชน  ทักษะตาง ๆ 4)  กํากับการดําเนินงานภาคปฏิบัติของผูเรียน
ขณะดําเนินงานภาคปฏิบัติ  5)  เปนผูนําอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  6)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน   
  สวนการประเมินผูสอนเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใหผูเรียน  ประกอบดวย  
1)  การชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการฝกปฏิบัติ  2)  ทําความสะอาดหลังฝกปฏิบัตงิาน
เสร็จส้ิน  ประเด็นสุดทายของการประเมินศักยภาพการสอน  คือ  หลักการสอน  1)  มีการสะทอนกลับ
ของการเรียนรูของผูสอน  2)  มีการสะทอนกลับของการนําเสนอเนื้อหา  3)  มีการสะทอนกลับของ
การเรียนรูของผูสอน  4)  มีการแนะนําใหผูสอนตระหนักถึงความครอบคลุมของเน้ือหาและเนื้อหา
สอดคลองกับตํารา  5)  มีการสะทอนกลับเกี่ยวกับการสรางส่ิงแวดลอมในช้ันเรียน  6)  มีการสะทอนกลับ
ของผูประเมินผลการสอนและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสอน    
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรดานเพศ และอายุ ของนักศึกษาที่มีตอ
การสอนของครูศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี  8  ข้ันตอน  ตามแนวคิดของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก  (2550, หนา 3)  ไดแก  เตรียมความพรอม  อุนเคร่ือง  
เร่ืองรายบุคคล  รวมพลชวยกันสรางสรรคผลงาน  ส่ือสารวิธี  มากมีวิชาการ  สืบสานรายคน  สรุปผล 
กศน.  
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