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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ 

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดย

มีการนำเสนอเป็นลำดับดังนี้ ความหมายและความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบของ

การจัดการเรียนการสอน บทบาทของครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เทคนิคเดลฟาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นาเสนอรายละเอียด ตามลำดับดังนี้ 

1. ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 

2. องค์ประกอบท่ีสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 

- ด้านหลักสูตร 

- ด้านครูสอน/วิทยากร 

- ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- ด้านนักศึกษา 

- ด้านการวัดและประเมินผล 

- ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 

3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

4. ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

5. เขตเศรษฐกิจเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอน   

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

กรมวิชาการ (2545: 34) ได้ให้ความหมายว่า “การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างครูผู้สอน นักเรียน การถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือแนวปฏิบัติจากครูผู้สอนไปสู่นักเรียนด้วยวิธี

ตามท่ีครูผู้สอนได้เลือกสรรแล้ว” 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 10) กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอน หมายถึง  

กระบวนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ี

กำหนด ซึ่งองค์ประกอบการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วย หลักสูตร วิธีการเรียน การสอนและการ

ประเมินผล” 

สุมิตร (2540: 106) กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่  

ผู้เรียนในวิชาทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทำได้หลายวิธี แต่ในสาระสำคัญเราอาจจะจำแนกการจัดการ

เรียนการสอนได้ 3 ลักษณะ คือ ผู้สอนเป็นผู้ให้เนื้อหา .ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันคิดค้นเนื้อหาวิชา และ

ผู้เรียนศึกษาเองจากส่ือการสอนท่ีผู้สอนเตรียมไว้ให้” 

ทิศนา แขมมณี (2545 : 26) ให้ความหมายว่าการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ

จัดการด้านการเรียนการสอน โดยให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกนัและกัน การจัดการเรียนการ

สอนจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยพิจารณาจากหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน วิธีการสอน และการ

ประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม (2554) กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ มีประสบการณ์ เจตคติและพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เรียน” 

กาเย่ และ บริกส์ (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 30 ; อ้างอิงจาก Gagne and Briggs. 1979) กล่าวถึง

การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบว่า หมายถึงการวางรูปแบบโครงสร้างระดับหลักสูตร (System 

Level) ระดับวิชา (Course Level) ระดับบทเรียน (Lesson Level) และระดับการนำไปปฏิบัติ 

(Implementation Level) 
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เอลลิสและเฮอร์ส (Ellis And Hurs. 2002 : 1016) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า 

หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้จัดกระทำในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อให้เกิดผลท่ีต้ังเป้าหมายไว้แก่ผู้เรียน 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ เจตคติและพฤติกรรมตามเป้าหมาย

ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 

ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ชัดเจนว่าการจัดการศึกษา ต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544 : 10-13.) ดังนั้นการจัด การเรียนการสอนจึงมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตผู้พึงประสงค์เพื่อเป้าหมายการผลิตท่ีชัดเจน ฝึกให้

ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ปลูกฝังพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้านภาษาและการส่ือสาร พัฒนาทักษะด้าน

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและปลูกฝังจริยธรรม 

2. ด้านผู้สอน ทำให้การสอนของอาจารย์มีประสิทธิภาพโดยเน้นการประเมินผลเชิงสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

3. ด้านการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ

ระดับของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือประกอบการเรียนมากขึ้น 

4. ด้านหลักสูตร การจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งลักษณะเด่นของ

หลักสูตรเหล่านี้คือ มีความยืดหยุ่นสูง และมีความทันสมัยเนื่องจากมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ 

5. ด้านผู้บริหาร ตัวผู้บริหารเองได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่า ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการจัดการศึกษาท่ีสมบูรณ์

จำเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ การ

จัดการเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญอย่างมากท่ีจะช่วยส่งเสริมในด้านของผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนการ
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จัดหลักสูตร และการบริหารจัดการให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสำเร็จในท่ีสุด และส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจะออกไปรับใช้สังคมต่อไป 

 

2. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

 ปรัชญา เวสารัชช์. (2554). หลักการจัดการศึกษา กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียน

การสอน  มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มักจัดทำ 

หลักสูตรเป็นตัวกำหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหล่านี้อาจเป็นหลักสูตรกลางท่ีใช้สำหรับการศึกษาแต่ละ

ระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับ

ท้องถิ่นได้ด้วยเนื้อหาสาระนั้นควรทันสมัยทัน 

2) ทันต่อเหตุการณ์   เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

การจัดการศึกษา ท้ังนี้ครูต้องทบทวนเนื้อหาสาระท่ีตนสอนเพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องแก่ผู้เรียน หากเห็นว่าเนื้อหาผิดพลาดหรือล้าสมัยควรแจ้งผู้บริหารให้ทราบ 

3) ครูผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้แก่ครูและอาจารย์ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพช้ันสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาอบรมมาท้ังในด้านเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถ

ถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง

สำหรับครูและอาจารย์คือต้องมีความต่ืนตัวอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้เนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และ

วิทยาการดา้นการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ๆ  ด้วย อนึ่งครูและอาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถในการประยุกต์สาระเนื้อหาและองค์ความรู้ใหม่ให้

เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

4) สื่อและอปุกรณ์สำหรับการศึกษา ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาคารสถานท่ีโต๊ะ เก้าอี้  

กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีมีราคาแพงท้ังหลาย เช่น 

อุปกรณ์ในห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ ส่ือและอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วน 

ประกอบท่ีจำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดูแล

ให้ส่ิงเหล่านี้มีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้ส่ือเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเนื้อหา

ความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพต้องสามารถผลิตและพัฒนาส่ือและอุปกรณ์

การศึกษาสำหรับการสอนของตนด้วย 
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5) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากการศึกษายุคก่อนซึ่ง 

เน้นท่ีตัวครูระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความ สำคัญท่ีตัวผู้เรียน ดังนั้น รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่จึง

แตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดคำว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซึ่งนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 

การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำชมนอกสถานท่ีเรียน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

ประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนี้ ผู้สอนพึงระมัดระวงัเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละ

กลุ่ม และจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการทำความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน

ของตน 

6) เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผู้ 

ลงทุนอาจเป็นรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น 

เงินทุนเหล้านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 

7) ผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนนุการศึกษา  ในการจัดการศึกษา ยังมีผู้ท่ี 

รับผิดชอบท่ีอาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งมีหน้าท่ีจัดการศึกษาท่ีตน

รบัผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย นำไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ และยังจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการงานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ 

8) สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบท่ียังต้องอาศัยช้ันเรียน 

ยังเป็นส่ิงจำเป็น ดังนั้นอาคารสถานท่ีห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมท่ีใช้ในการจัดการศึกษาจึงเป็นส่วน

ท่ีขาดไม่ได้ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้ส่ือทางไกลก็ตาม ก็ยังต้องมีสถานท่ีสำหรับการบริหารจัดการ 

การผลิตและถ่ายทอดส่ือ หรือการทำงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีท่ียังต้องใช้อาคารเป็นสถานท่ี

สำหรับจัดการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาต้องสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม 

ปลอดภัยและการมีบรรยากาศแวดล้อมท่ีเอื้อการเรียนร ูสวนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในช้ัน

เรียนให้เหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจ้งผู้บริหารให้ช่วยดำเนินการ 

9) ผู้เรียน  ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบท่ีจำเป็นท่ีสุดของการจัดการเรียนการสอน  

เพราะผู้เรียน คือ ผู้เข้ารับการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาการปรับเปล่ียนความรู้และ

พฤติกรรมของผู้เรียน เป็นดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึงครอบคลุมขั้นตอนท่ี

เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้ังแต่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้การให้การศึกษาอบรม การ

ประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงมิได้
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จำกัดวงแคบเฉพาะในสถานท่ี แต่มุ่งท่ีตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสำคัญคือ “ทุกคนต้องเป็น

ส่วนสำคัญของการจัดการศึกษาและการศึกษาต้องจัดสำหรับคนทุกคน” 

 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบได้แก่ หลักสูตร ครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา การวัดและประเมินผล และ

ปัจจัยเกื้อหนุน (การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. สมาน อัศวภูมิ : 2551) 

โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี ้

1. ด้านหลักสูตร  

1.1 ความหมายของหลักสูตร  หลักสูตรหมายถึงเอกสารท่ีกำหนดโครงการศึกษาของผู้เรียน 

เป็นเอกสารท่ีจัดเป็นรูปเล่มซึ่งระบุรายวิชาท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดโปรแกรมการศึกษา หรือโปรแกรมการ

เรียนท่ีสถาบันการศึกษาจัดให้เรียนด้วยและยังเป็นหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบรวมถึง

ประสบการณ์ชีวิตท้ังหมดของผู้เรียน หลักสูตรยังรวมหมายถึงแผนการเรียนหรือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้

เรียน รวมทั้งเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผน (ชมพันธุ์ 

กุญชร ณ อยุธยา. 2540 : 1 - 4) นอกจากนี้หลักสูตรยังหมายถึงมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท้ังภายในและ

ภายนอกสังคมให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน 4 พื้นฐานหลัก ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) 

เนื้อหาวิชา 3) วิธีสอน และ 4) การประเมินผล (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543 : 1-2) หลักสูตรจึงมีความหมายเป็น 3 

ประการ คือ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2539 : 3 ; ทิศนา แขมมณี. 2545 : 53-54) 

1. หลักสูตรเป็นศาสตร์ท่ีมีทฤษฎี หลักการและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ 

สอนตามท่ีมุ่งหมายไว้ 

2. หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น อาจารย์  

นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี กระบวนการ (Process) ได้แก่การจัดการเรียนการสอน ผลผลิต 

(Output) คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสำเร็จทางการศึกษา คุณภาพบัณฑิต เป็นต้น 

3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
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     วัตถุประสงค์ 

  เนื้อหาวิชา     วิธีการสอน 

     การประเมินผล  

        ภาพท่ี  2  แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้างหลักสูตร 

ท่ีมา : ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2539 : 3 

 

อาจสรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึง แนวทางในการปฏิบัติท่ีจะจัดให้แก่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ คุณลักษณะตามความมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้ 

หลักสูตรจึงเป็นการศึกษาท่ีประกอบด้วย วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาวิชาของหลักสูตร สถานท่ีเรียน การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการบริหารหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสังคมแต่ละยุคสมัย 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

      หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ

การศึกษาท่ีแต่ละสถาบันอุดมศึกษาวางไว้ ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

ตลอดจนเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ความสำคัญดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้  ( ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535 : 38-39) 

1. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือเครื่องช้ีแนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะ 

กำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 

2. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน 

การศึกษาระดับต่าง ๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร

สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐให้แก่สถานศึกษาได้ 

3. หลักสูตรเป็นแผนดำเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ท่ีจะอำนวยความสะดวกและ 

ควบคุมดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย 

4. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตาม 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

    5. หลักสูตรจะกำหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนากำลังซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้ผล 
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1.3 องค์ประกอบด้านหลักสูตร มีดังนี้ 

      1.3.1 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  

กระบวนการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  

(วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543 : 1) สถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความต้องการของโลก

ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 

เซเลอร์ และ อเลกซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1973 : 7) กล่าวว่า การพัฒนา 

หลักสูตรหมายถึง การทำหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือการจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีของเดิมเป็น

พื้นฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่างๆ สำหรับผู้เรียนด้วย ซึ่ง ชมพันธ์ กุญชร 

ณ อยุธยา (2530 : 29) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ว่าเป็นกระบวนการ

เช่นเดียวกับการสร้างหลักสูตร และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการสร้างหลักสูตร ในสถานการณ์จริง

การพัฒนาหลักสูตรกับการสร้างหลักสูตรเป็นกระบวนการดำเนินไปพร้อม ๆ กัน ส่วน บุญมี เณรยอด 

(2536 : 17) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า เป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวางมาก รวมถึงการ

สร้างหลักสูตรขึ้นมาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นมาแล้วให้มีความเหมาะสมกับความ 

เปล่ียนแปลงของกาลเวลาและสังคม 

ส่วนไทเลอร์ (Tyler. 1970 : 4-128) ได้เสนอขั้นตอนท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร 

คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายเหล่านี้ควรจะระบุท้ังพฤติกรรมของผู้เรียนและเนื้อหา 

จุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้นั้นจะเป็นเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรท่ีไทเลอร์เสนอนั้นเป็นกระบวนการท่ีเรียกว่า “วิธีการ - 

จุดมุ่งหมาย” (Means-End Process) นั่นคือทุกขั้นตอนของการจัดศึกษาเป็นแนวทางหรือวิธีการ (Means) 

ท่ีจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษา หรือจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้นั่นเอง สำหรับการเลือก

จุดมุ่งหมายของการศึกษานั้น ไทเลอร์ได้เสนอไว้ว่าควรจะเลือกมาจากแหล่งต่าง ๆ 3 แหล่งด้วยกันคือ จาก

การศึกษา ตัวผู้เรียนเอง จากการศึกษานอกสถานศึกษา และข้อเสนอแนะของนักวิชาการ เมื่อได้ 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาซึ่งอาจมีจำนวนมากมายเกินกว่าท่ีจะบรรจุในหลักสูตรได้ท้ังหมดนักพัฒนา

หลักสูตรจำเป็นจะต้องเลือกจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีสำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้เรียน โดยใช้หลักปรัชญาและ

จิตวิทยาเป็นเครื่องช่วยการกล่ันกรองจุดมุ่งหมายเหล่านั้น ต่อจากนั้นจึงถึงขั้นการเลือกประสบการณ์การ

เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนและการประเมินผล ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพท่ี 3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 

ท่ีมา : ว่าท่ีร้อยตรี ธวัช  เติมญวน : 2548 : 20 

 

ส่ิงกำหนดหลักสูตร คือการเตรียมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านต่าง ๆ ท่ีจะนำมาใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ เป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ การเมืองเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา และคุณธรรมจริยธรรม การเริ่มสร้างหลักสูตร

อาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทำการศึกษาวิจัยเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการในการ

จัดการศึกษาท้ังท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยทางอ้อม เช่น ต้องการทราบสภาพของสังคมท่ีต้องการจัด

การศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อได้บัณฑิตออกไปบริการและสร้างสรรค์สังคม ในแต่ละส่วน

ของสังคมท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้มาจากการศึกษาวิจัยมากกว่าประสบการณ์

ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพราะกระแสของสังคมปัจจุบันนี้เปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่องและเห็นผลการพัฒนาเชิงคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในกระบวนการ 

ของการใช้หลักสูตร (วิชัย วงษ์ใหญ่ . 2543 : 15 - 26) 

ดังนั้นส่ิงกำหนดหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ เศรษฐกิจและสังคม 

วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา คุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

หลักสูตรให้สามารถตัดสินใจการออกแบบหลักสูตรได้อย่างชัดเจนเหมาะกับความต้องการ ความสนใจของ

ผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังภาพประกอบ 4 

 

การศึกษาตัว

ผู้เรียน 

การศึกษาสังคม 

ข้อเสนอแนะ 

ของนักวิชาการ 

จุดมุ่งหมาย

ชั่วคราว 
จุดมุ่งหมาย

สุดท้าย 

การเลือก

ประสบการณ์

การเรียน 

การจัด

ประสบการณ์

การเรียน 

การ

ประเมินผล 

ปรัชญา 

จิตวิทยาการ

เรียนรู ้
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ภาพท่ี 4  แสดงส่ิงกำหนดหลักสูตร  ท่ีมา : ชมพันธุ์ กุณชร ณ อยุธยา. 2530:15 

 

ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ทาบา (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543 : 50 ; อ้างอิงจาก Taba. 1962 : 120 ) ได้อธิบายข้ันตอนในการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพไว้ 7 ขั้นตอน คือ 

1) การวิเคราะห์ความต้องการ 

2) การกำหนดวัตถุประสงค์ 

3) การเลือกเนื้อหา 

4) การเลือกสาระ 

5) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

6) การจัดระบบประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

7) การตั้งเกณฑ์การประเมินผล 

ท้ัง 7 ข้ันตอน สามารถย่อยเป็น 5 ข้ันตอน ดังภาพแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

ส่ิงกำหนด

หลักสูตร 

เป้าหมายการ

จัดการศึกษา 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

การเมือง วิชาการ จิตวิทยา 

คุณธรรม

จริยธรรม 
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ภาพท่ี  5  แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ท่ีมา : วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543: 50 

 

การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นเรื่องท่ีต้องทำ

อย่างเป็นระบบ สถาบันอุดมศึกษาจะออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มท่ีนโยบายของแต่ละสถาบันแล้ว

มีกระบวนการตามข้ันตอนการพฒันาหลักสูตร การนำไปใช้การประเมินผล ดังแสดงเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  6  แสดงขอบข่ายของการพัฒนาหลักสูตร 

ท่ีมา : วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543 : 52 

 

วิเคราะหค์วามตอ้งการ 

ตัง้วตัถปุระสงค ์

เลือกแบะจดัระบบเนือ้หา 

เลือกและจดัระบบประสบการณ์

ส่ิงท่ีจะประเมินผลและวิธีการ 

กระบวนการเรียนการสอน 

การนำไปใช้ 

การพัฒนาหลักสูตร 

การประเมินผล 

การออกแบบหลักสูตร 
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สรุป การพัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียน  

แปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและมีความทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และประเทศ 

ชาติในทุกด้าน โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาท่ีเป็นลำดับอย่างถูกต้อง 

1.3.2 การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญของ 

หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการประเมินหลักสูตรอาจจะทำได้หลายรูปแบบ ท้ังใน

ขอบข่ายท่ีเล็กหรือขอบข่ายท่ีกว้างซึ่งครอบคลุมการประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินหลักสูตรจำเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความก้าว 

หน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการ

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อนเพื่อจะดูว่าหลักสูตรท่ีใช้อยู่

นั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด มีจุดเด่นจุดด้อยท่ีใดมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อจะได้ปรับปรุงและ 

เปล่ียนแปลงหลักสูตรนั้นให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังของประเทศและของ

โลก 

ทาบา (Taba. 1962 : 310) มีความเห็นว่า การประเมินหลักสูตรมีความหมายท่ีครอบ  

คลุมขอบข่ายหลายประการ เราอาจจะประเมินหลักสูตรโดยการประเมินจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของ

หลักสูตร คุณสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร ความสามารถของนักศึกษา ความสำคัญของ

รายวิชาต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ของการนำจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไปใช้และวัสดุส่ือการเรียนต่าง ๆ 

แมคนีล (McNeil. 1977 : 134) ได้สรุปไว้ว่า การประเมินหลักสูตรจะตอบคำถามสอง 

ประการคือ (1) หลักสูตร รายวิชา และกิจกรรมการเรียนท่ีได้พัฒนาและจัดทำขึ้นนั้นได้ผลตามท่ีปรารถนา

หรือไม่ และ (2) จะปรับปรุงหลักสูตรนั้นให้ดีท่ีสุดอย่างไร 

สรุป การประเมินหลักสูตรเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

ในด้านต่าง ๆ เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์ส่ือการเรียน การประเมินผล

การเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารหลักสูตรและการบริหารวิชาการเพื่อดูว่าหลักสูตรนั้นได้บรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใดและจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดีท่ีสุด

อย่างไร 

6.3.3 การบริหารหลักสูตร การบริหารหลักสูตรหมายถึง กระบวนการบริหารงานการใช้ 

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมหลักสูตร 2) การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร 3) การ

ประเมินผลหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2543 : 46) 
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การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการหรือกจิกรรมท่ีบุคคลร่วมมือกันดำเนินการ 

โดยมีเครื่องมือ คือ หลักสูตร ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในอันท่ีจะเตรียมผู้เรียนให้เกิด

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและประสบการณ์ท่ีดีในการดำเนินและดำรงชีวิตในสังคมของตนได้อย่างถูกต้องและ

เป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ (สุกัญญา ศิริตันติกร. 2524 : 159) ส่วนสุริยา เหมตะศิลป (2542 : 41 – 42) 

กล่าวว่า หลักสูตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรหิารในสถานศึกษาเพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของ

สถาบันการศึกษา ผู้บริหารต้องใช้หลักสูตรเป็นตัวกำหนดนโยบายทิศทางเดิน ตลอดท้ังแนวปฏิบัติงานด้าน

วิชาการ และต้องสามารถบริหารหลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณ์ ส่ือการเรียน รวมทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้อย่างดีด้วย ดังนั้นการทำความ

เข้าใจกับหลักสูตรอย่างชัดแจ้งจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งท่ี ผู้บริหารพึงกระทำการบริหารหลักสูตรมีขอบเขตท่ี

จะต้องดำเนินงานในด้านต่าง ๆ หลายด้านด้วยกัน มีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลายคนได้เสนอไว้แตกต่าง

กันในรายละเอียด เช่น วิชัย วงษ์ใหญ่ (2526 : 195-202) ให้ความเห็นว่า การวางแผนการใช้หลักสูตรให้

บรรลุเป้าหมายต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

1. การเตรียมวางแผนงานเพื่อการใช้หลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร 

การนำหลักสูตรมาปรับ การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตร การจัดเตรียมงบประมาณการเตรียมบุคลากร 

2. การจัดเตรียมอบรมผู้สอนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ปัญหาของหลักสูตร การสร้างโครงการสอน ประมวลการสอน การเลือกและจัดประสบการณ์

การเรียนรู ้

3. การจัดอาจารย์เข้าสอน ต้องสอนโดยยึดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นหลักและจัด 

ประสบการณ์ให้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นสำคัญ 

4. การจัดตารางสอน ต้องคำนึงถึงการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ระดับความยากง่ายช่วงการ 

เรียนรู้ ต้องเหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งการใช้ห้องเรียน 

5. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียน ประกอบด้วยการจัดทำ 

แผนการสอน เอกสารและส่ือการสอน 

6. การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร ใช้หลักการประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียน ผู้สอนและ  

ผู้บริหาร โดยใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
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7. การจัดสภาพแวดล้อมและการเลือกโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย 

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น การจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมท้ังส่ิงอำนวยความ

สะดวกทางการศึกษาอื่น ๆ ด้วย การจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เช่นการฝึกงานในสถานประกอบการ 

เป็นต้น 

8. การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ประเมินตามจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตรท่ีวางไว้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ สงัด อุทรานันท์ (2532 : 362 – 269) ได้กล่าวถึงขอบเขตการบริหารหลักสูตร  

ไว้ 3 ประการคือ ประการท่ี 1 งานบริหารและบริการหลักสูตรซึ่งจะเกี่ยวกับงานเตรียมบุคลากร การจัด

อาจารย์เข้าทำการสอนตามหลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตรการบริหารหลักสูตรภายใน

สถานศึกษา ประการท่ี 2 งานดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับท้องถิ่นจัดทำแผนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประการท่ี 3 งานสนับสนุน

และส่งเสริมการใช้หลักสูตรประกอบด้วยการติดตามผลการใช้หลักสูตร การนิเทศการศึกษาและการตั้ง

ศูนย์บริการเพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตร 

สรุปได้ว่า การบริหารหลักสูตรเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 

การเตรียมการตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนนำไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

ด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น การจัดทำโครงการ

สอน การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนการตรวจสอบการยอมรับจากสังคม การจัดทำโครงสร้างของ

หน่วยงาน 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันหรือหลักสูตรจุลบท (Mini Course) เป็นหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ เฉพาะอย่างสำหรับกลุ่มบุคคลเฉพาะบางกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือ

ประสบการณ์ หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคลไปในทางท่ีต้องหาร โดยใช้ระยะ เวลาไม่

ยาวนานนัก หลักสูตรระยะส้ันอาจหมายถึงหลักสูตรรายวิชาเลือกในโรงเรียนท่ีครูสร้างขึ้น หลักสูตร

ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องสำหรับบุคลากรในโรงเรียนหรือสำหรับผู้ปกครองหรือคนในชุมชน หรือหลักสูตรฝึก 

อบรมเพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพให้แก่ชุมชนหรือหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  
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ประโยชน์ของหลักสูตรระยะสั้น  การจัดหลักสูตรระยะส้ันในเนือ้หาสาระบางเรื่องในสถานศึกษา

หรือหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลท่ัวไป เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี ้

1) ทำให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้น ก่อให้เกิดความมั่นใจ 

ในการทำงาน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน  

2) เพื่อทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน เกิดความชำนาญในการทำงาน ทำให้ปฏิบัติงานได้ 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) พฤติกรรมหลังการเรียนรู้จะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เพราะได้รับการกระตุ้น เกิด 

แรงจูงใจและอิทธิพลจากกลุ่มจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

4) ทัศนะคติและความคิดในเรื่องท่ีได้จากการเรียนรู้ในเรื่องนัน้จะเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น 

5) ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีของบุคลากรท่ีมาเรียนร่วมกันและบุคลากรในหน่วยงาน ทำให้ทำงาน 

เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ช่วยลดความขัดแย้งและแรงต้านของบุคลากรท่ีมารับการอบรม 

7) ช่วยลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลเครื่องมือหรือ 

เครื่องจักรกลในการทำงาน 

8) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน เพราะเมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพมากขึ้น ย่อม 

สร้างมาตรฐานของผลงานให้เกิดมากขึ้นด้วย 
 

 การจัดหลักสูตรระยะสั้น  

การจัดหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตรฝึกอบรมนั้นมีข้ันตอนและกระบวนการจัด โดยสรุป 

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาดังนี ้

1) สำรวจและวิเคราะห์หาความจำเป็นในการจัดหลักสูตรระยะสั้น  เป็นการศึกษา 

สภาพการณ์และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือในชุมชนว่าจำเป็นต้องให้บุคลากรหรือบุคคลต่าง ๆ มี

ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์หรือทักษะในเรื่องใดบ้างหรือไม่ หากมีแล้วจะช่วยแก้ปัญหาหรือ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง จะช่วยให้การทำงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลกลุ่มนั้น ๆ ดีขึ้น

อย่างไร 
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2) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม  ซึ่ง 

วัตถุประสงค์หลักๆ ได้แก่ การให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

การสร้างเจตคติในเรื่องท่ีได้สำรวจพบในขั้นที่ 1 กำหนดจุดประสงค์ให้ตรงหรือสอดคล้องกับสภาพการณ์

หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีได้วิเคราะห์ไว้ และต้องช้ีชัดไปได้ว่าเมื่อเสร็จส้ินการ

ดำเนินการแล้วจะมีผลการเปล่ียนแปลงอย่างไร ผู้ท่ีเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรได้เรียนรู้หรือได้ประสบการณ์

อะไรไปบ้าง 

3) จัดทำโครงการ  โครงการเป็นแผนงานท่ีจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานนี้ไปสู่เป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพ  หากโครงการกำหนดไว้ดีก็คาดหมายได้ว่า ผลหรือวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ย่อมสำเร็จ

ออกมาได้ด้วยดี การจัดกำโครงการดำเนินงานนัน้ต้องเขียนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในโครงการนัน้ควร

ระบุหัวข้อหลักๆ ให้ชัดเจน เช่น ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  วิธีดำเนินการ  

ระยะเวลาดำเนินการ  งบประมาและทรัพยากร  ผู้รับผิดชอบโครงการ  การประเมินผล และประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะได้รับ ความชัดเจนของโครงการช่วยให้การพิจารณาอนุมัติทำได้ง่ายข้ึนและสะดวกต่อการ

ดำเนินการ 

4) สร้างและพัฒนาหลักสูตร  มีข้ันตอนและกระบวนการในการสร้างและพัฒนาดังนี ้

4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจและในการเลือกเนื้อหา 

สาระ ข้อมูลท่ีต้องศึกษาและนำมาวิเคราะห์ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ สภาพความจำเป็นและปัญหาท่ีต้องจัดหลักสูตรนี้ 

นโยบายและแผนงานของหน่วยงานหรอืองค์การ กลุ่มเป้าหมาย ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ องค์ความรู้ 

จิตวิทยา ฯลฯ  

4.2 เตรียมการร่างหลักสูตร  ในขั้นนี้ ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร ซึ่งควร 

ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้มีความรู้ด้านเนื้อหา 

ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบดำเนินการ ผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจำเป็นให้พร้อม พร้อมท้ังกำหนดวัน เวลาในการ

ดำเนินการสร้างหลักสูตร 
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4.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจะต้องร่วมกนั 

ปรึกษาหารือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กำหนดเนื้อหาและรายละเอียด

ของเนื้อหา เรียงลำดับเนื้อหา เลือกกิจกรรมและประสบการณ์ กำหนดวิธีการประเมินผลและเกณฑ์การ

ประเมิน และให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาหรือทดลองใช้ 

4.4 นำหลักสูตรไปใช้  การนำหลักสูตรไปใช้จะต้องคำนึงถึงหลักการบริหารหลักสูตร 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดเตรียมวัสดุหลักสูตร การคัดเลือกวิทยากร การเตรียมสถานท่ี 

การดำเนินการสอนตามหลักสูตร การให้บริการและการนิเทศการใช้หลักสูตร 

4.5 ประเมินหลักสูตร  เป็นการประเมินผลหลักสูตรและการใช้หลักสูตร การสร้างและ 

พัฒนาหลักสูตรนี้ เขียนเป็นแผนภาพเพื่อให้เกิดการเข้าใจให้ง่ายข้ึน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 7  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 

     ท่ีมา งานวิจัย ว่าท่ีร้อยตรี ธวัช เติมญวน : 2548 

 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนาธรรม 

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

- ความจำเป็นและปัญหา 

- นโยบาย/แผนงานของหน่วยงาน 

- กลุ่มเป้าหมาย (ปริมาณและ

คุณภาพ) 

- องค์ความรู ้

- จิตวิทยาการเรียนรู้ 

เตรียมการร่างหลักสูตร 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 

- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล 

- เตรียมการทั่วไป 

สร้างและพฒันาหลักสูตร 

- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

- กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

- กำหนดเน้ือหาและรายละเอียด 

- เรื่องลำดับเน้ือหา 

- เลือกกิจกรรมและประสบการณ ์

- กำหนดวิธีการประเมิน 

- ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 

การใช้หลักสูตร 

- จัดทำ/เตรียมวัสดุตามหลักสูตร 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- คัดเลือกวิทยากร 

- เตรียมสถานที่ 

- ดำเนินการสอน 

- บริการหลักสูตร 

- นิเทศการใช้หลักสูตร 

การประเมินผลหลักสูตร 

- ประเมินผลหลักสูตร 

- ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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5) การวางแผนการบริหารหลักสูตร  เป็นขัน้ตอนท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความ 

ล้มเหลวของการใช้หลักสูตร หากวางแผนและเตรียมการไม่ดี ไม่รอบคอบและไม่รัดกุม ก็จะส่งผลต่อการใช้

หลักสูตรทำให้หลักสูตรไม่บรรลุตามจุดหมายท่ีวางไว้ การวางแผนการบริหารหลักสูตรท่ีต้องพิจารณา

องค์ประกอบการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการเรียน

การสอน สภาแวดล้อมภายในและภายบอก เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การใช่หลักสูตร ดังนั้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีการบันทึก ควบคุมและตรวจสอบงานแต่ละด้านนั้น 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการไปแล้วอย่างไร 

6) ดำเนินการใช้หลักสูตร  เป็นขั้นที่ดำเนินการตามโครงการของหลักสูตรท่ีได้สร้างไว้ โดยมี 

บุคลากรต่าง ๆ รับผิดชอบงานท่ีมอบหมายไว้ล่วงหน้า ในขั้นตอนนี้ผู้บริหารโครงการต้องทำหน้าท่ี

ประสานงาน อำนวยการและควบคุมให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 

7) ประเมินผลการใช้หลักสูตร  การประเมินผลการใช้เหลักสูตรนี้ควรพิจารณาอย่างเป็น 

ระบบต้ังแต่การประเมินข้อมูลนำเข้า (Input)  การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผล

ผลิต (Output) โดยพิจารณาจาก 

7.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ พิจารณาว่า เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

7.2 ข้อมูลและทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินการใช้หลักสูตร ประเมินว่า มีความเหมาะสม  

เพียงพอ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

7.3 กระบวนการดำเนินการ ประเมินว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

7.4 การวิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวิเคราะห์ว่า ผล 

การดำเนินการตามโครงการเป็นเช่นใด ผลท่ีเกิดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงการหรือไม่

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด และอย่างไร  

8) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ผู้บริหารโครงการควรได้ติดตามผลว่าผลผลิตของหลักสูตร 

ได้รำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท่ีได้รับจากการเข้าเรียนหรืออบรมนี้ไปใช้บ้างหรือไม่ ใช้แล้วได้ผลมาก

ย้อยเพียงใด เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ

ตามสมรรถนะท่ีกำหนด สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้กำหนดแนวทางไว้เป็น

รายละเอียดดังนี้   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2551 
 

 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อ

ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัย

อำนาจตามความใน มาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 17 แห่งประราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 

2/2549 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2549 และเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติกรอบมาตรฐาน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2549 เรื่อง “กรอบ 

มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน” 

2. ให้ใช้กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  

สำหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุกประเภทวิชา โดยกำหนดสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพใน

แต่ละวิชีพ 

3. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ กำหนดให้มีสมรรถนะใน 

สาขาอาชีพไม่น้อยกว่าหนึ่งหน่วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ตรงตามความ

ต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตท่ีกำหนด 

และนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพอย่างมีอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบ 

อาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปล่ียนอาชีพใหม่ ในลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต 
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5. การจัดการศึกษา เป็นการศึกษาและให้อบรม โดยจัดเป็นแบบเปิดหรือยืดหยุ่น เพื่อให้ได้หน่วย 

สมรรถนะของอาชีพ 

6. โครงสร้างหลักสูตร เป็นลักษณะหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะของอาชีพนัน้ ๆ ท่ีได้ 

จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 

7. คุณสมบัติผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้มีพื้นความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ตาม 

ข้อกำหนดของหลักสูตรนั้น ๆ  

8. คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้มรคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีกำหนด และหรือมีสมรรถนะ 

ในวิชาชีพนั้น ๆ  

9. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัด 

การศึกษาและการประเมินผลหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

10. ช่ือคุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ 

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน  

อย่างนี้ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

11.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้อง 

11.2 การบริหารหลักสูตร 

11.3 ทรัพยากรประกอบการฝึกอบรม 

11.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน 

12. การกำหนดหลักสูตรและอนุมัติ 

12.1 การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 

12.2 การกำหนดและเปล่ียนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของสำนักงานคณะ 

กรรมการการอาชีวศึกษา 

12.3 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา 

13. การพัฒนาหลักสูตร ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงมาตรฐานและ 

คุณภาพการฝึกอบรมตามความเปล่ียนแปลงของมาตรฐานอาชีพหรือตามสมรรถนะ 

14. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 

ท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1) สำรวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น 

2) กำหนดคุณลักษณะอาชีพท่ีต้องการ 

3) วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายงานเฉพาะด้านทักษะ 

4) วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ 

5) เขียนกฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมย่อย 

6) กำหนดคำอธิบายและมาตรฐานรายวิชา 

7) กำหนดมาตรฐานสมรรถนะ 

8) ขออนุมัติหลักสูตร 

การฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะ 

     การเรียนหรือการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาจจะมีการเรียกชื่อต่าง ๆ กันไป เช่น การเรียน 

ด้วยตนเอง การเรียนรู้และสัมฤทธิ์ผล การเรียนโดยใช้โปรแกรม ซึ่งในตารางท่ี  1  จะแสดงการเปรียบเทียบ

การฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะกับการฝึกอบรมแบบท่ัวไป ดังนี้  

การเปรียบเทียบหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะกับแบบปกติทั่วไป 

ตารางท่ี 1  ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะกับแบบปกติท่ัวไป 

ลักษณะเฉพาะ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ หลักสูตรแบบทั่วไป 
1. ผู้ฝึกจะเรียนรู้

หรือฝึกอะไร 
1. ส่ิงท่ีจะให้ผู้ฝึกได้เรียนรู้ จะต้องมาจา 
ผลการวิเคราะห์ความสามารถท่ีต้องใช้
ในการทำอาชีพได้ (เรียกว่าสมรรถนะ
หรืองานเฉพาะ) ซึ่งเป็นเหมือนกับส่ิงท่ี
ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในการประกบอาชีพ 
ซึ่งจะอธิบายว่าผู้ฝึกจะสามารถทำอะไร
ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว 

1. ส่ิงท่ีเรียนรู้ปกติจะมาจากหนังสือ 
เรียน วัสดุอ้างอิง  รายการสอนหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่นท่ีไม่ตรงกับอาชีพจริง ๆ 
ผู้ฝึกไม่ค่อยจะได้รู้ว่าจริง ๆ แล้ว พวก
เขาต้องการเรียนรู้อะไรในแต่ละส่วน
ของหลักสูตร หลักสูตรปกต่อสร้างมา
จากบทเรียน 

2. ผู้ฝึกจะเรียนรู้ 
   อย่างไร 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ฝึกเป็น 
แบบท่ีมีคุณภาพสูง ออกแบบอย่าง           
รอบคอบในลักษณะผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่ือและวัสดุการเรียนถูกออกแบบให้ช่วย
ผู้ฝึกสำเร็จการเรียนรู้แต่ละงานเฉพาะ  

2. หลักสูตรด้ังเดิมข้ึนอยู่กับลักษณะ
ส่วนบุคคลของครู ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การ
สาธิต การบรรยาย การถกปัญหาและ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นแบบครูเป็นสำคัญ 
ผู้ฝึกจะเรียนรู้ด้วยตนเองตามเนื้อหา 



32 
 

-ต่อ- 

ลักษณะเฉพาะ หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ หลักสูตรแบบทั่วไป 
 และจัดการให้ผู้ฝึกแต่ละบุคคล

สามารถ หยุด ลด เพิ่มความเร็วหรือ
เรียนรู้ซ้ำอีกได้ตามต้องการ จะต้องมี
ส่วนท่ีแสดงผลย้อนกลับตลอด
กระบวนการเรียนรู ้

การเรียนน้อยมาก ปกติมีการแดงผล
ย้อนกลับของความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้น้อยมาก 

3. เมื่อไรท่ีผู้ฝึก 
   จะต้องไปเรียนรู้ 
   งานเฉพาะต่อไป 

3. จัดให้ผู้ฝึกทุกคนใช้เวลาเรียนรู้ได้
อย่างพอเพียง (เป็นไปตามเหตุผล) เต็มท่ี
เพื่อให้สำเร็จการเรียนรู้ในหนึ่งงาน
เฉพาะก่อนท่ีจะอนุญาตให้หรือผลักดัน
ให้เรียนรู้งานต่อไป 

3. โดยปกติกลุ่มฝึกจะใช้เวลาในการ
เรียนรู้เท่า ๆ กัน ในแต่ละหน่วยการ
เรียน กลุ่มผู้จะไปเรียนรู้หน่วยการ
เรียนต่อไปหลังจากครบเวลาท่ีกำหนด
ไว้ซึ่งอาจเพียงพอหรือไม่เพียงพอ
สำหรับผู้ฝึกแต่ละคน 

4. จะตัดสินและ 
   รายงานอย่างไร 
   ถ้าผู้ฝึกเรียนรู้ทุก 
   งานเฉพาะแล้ว 

4. ต้องให้ผู้ฝึกแต่ละคนได้ปฏิบัติทุกงาน
เฉพาะในงานอาชีพท่ีฝึกให้มีความ
ชำนาญในระดับสูง ก่อนท่ีจะให้เกรดเพื่อ
แสดงว่าสำเร็จการเรียนรู้ในแต่ละงาน
เฉพาะแล้วโดยความสามารถหรือผลการ
เรียนรู้จะถูกเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
หรือเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ก่อนแล้ว 

4. ส่วนใหญ่จะหนักไปทางการสอบ
แบบเขียนตอบและการปฏิบัติของผู้ฝึก 
และมักจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ของกลุ่ม ผู้ฝึกจะไปเรียนในหน่วยต่อไป
หลังจากหมดเวลาเรียนในหน่วยนั้น 

 

      ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในปัจจุบันจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเป็นงานอาชีพ

เฉพาะทาง ซึ่งต้องวิเคราะห์อาชีพท่ีทำกันจริง ๆ ในแต่ละอาชีพระบุสมรรถนะท่ีนักศึกษาได้รับจากวิชาชีพ

นั้น ๆ  
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แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 

สมรรถนะเป็นปัจจัยในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เป็นส่วนของการจัดการเรียนการสอน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของสมรรถนะ 

 สำหรับความหมายของสมรรถนะมีการให้ความหมายไว้หลายนัย ดังยกตัวอย่างการให้ 

ความหมายของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 

 ริชาร์ด บอยาทซีส (Richard Boyatzis. 1982 อ้างมาจาก ดนัย เทียนพุฒ. 2541 : 56 – 

57) กล่าวว่า สมรรถนะ คือกลุ่มของความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งกำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้

บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และทำให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์

ต้องการพัฒนา 

 สก๊ดต บี แพรี่ (Scott B. Parry อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2548 : 48) มีนิยามคำว่า  

สมรรถนะว่า คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attitude) ท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่ง

ผลกระทบต่องานหลักของตำแหน่งงานหนึง่ ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับ

ผลงานของตำแหน่งงานนั้น ๆ และสามมารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถ

เสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

 ณรงค์วิทย์  แสงทอง (2546 : 27) สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ดำรง 

ตำแหน่งงานท่ีงานนัน้ ๆ ต้องกร คำว่า Competency นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่จะมองลึกไปถึง

ความเช่ือทักศนคติ อุปนิสัยส่วนลึกของตนด้วย 

     ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ (2544 อ้างใน พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล. 2548 : 23) สมรรถนะคือ ส่ิง 

ซึ่งแสดงคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลรวมถึงความรู้ทักษะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาซึ่งทำให้

บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป บริษัทปูนซีเมนต์ไทย 

ให้ความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถท่ีองค์กรต้องการให้พนักงานมีซึ่งความสามารถ

ดังกล่าวให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในความรับปิดชอบได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ท้ังเป็นการสนับสนุน

เป้าหมายโดยรวมขององค์กรอีกด้วย 

     สุทัศน์ นำพูลสุขสันต์ (2546) ให้ความหมายสมรรถนะ คือ คุณลักษณะท้ังในด้านทักษะ  

ความรู้และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ 
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     อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ให้คำนิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ คือ  

คุณลักษณะของบุคคล ซึ่ง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 

จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นและสมดคล้องกับความเหมาะสมกับ

องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจำแนกได้ว่าผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการทำงานได้ต้องมี

คุณลักษณะเด่น ๆ อะไร หรือลักษณะสำคัญ ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึง่คือ สาเหตุท่ีทำงานแล้วไม่

ประสบความสำเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไรเป็นต้น 

เดวิด แม็ค เชลแลนด์ (David Mc Clelland : 1995 อ้างใน สุกัญา รัศมีธรรมโชติ 2548 :  

48) สมรรถนะ Competency คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจก

บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ 

 ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับคำ “สมรรถนะ” ไว้ดังนี้ (จะเด็ด เปาโสภา และมนตรี พรหมเพ็ชร. 2548 : 1-4) 

 Competence คือ สามัตถิยะ ความสามารถ (ป. สมตฺถิย ; ส.สามารฺถฺย) 

 Performance คือ กฤติกรรม สมรรถนะ การปฏิบัติงาน ผลงาน 

 Capability คือ สมรรถภาพ 

 สมรรถนะ คือ ความสามารถ (เป็นคำไทย) 

 พฤติกรรม คือ behavior การกระทำหรืออาการท่ีแสดงออกของกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึก 

เพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

 จากคำศัพท์ท่ีได้บัญญัติจากคำศัพท์ท่ีได้บัญญัติโดยราชบัณฑิตสถานไว้ดังกล่าว ทำให้สรุปได้ว่าคำ 

competence และ performance ซึง่อาจสรุปการให้ความหมาย ดังนี้ 

 Competence คือ สมรรถนะ (ใช้กับคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีสามารถแสดงออกในการประยุกต์ความรู้

และทักษะ) 

 Performance คือ กฤติกรรม สมรรถนะ การปฏิบัติงาน ผลงาน (ใช้กับคนหรือส่ิงอื่นใดท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานได้ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

 ตัวอย่าง  สมรรถนะของเครื่องยนต์ (engine performance) 

   รถยนต์สมรรถนะ (performance car) 
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 ในบริบทของมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพนี้ จะให้ความหมายของคำ competence ว่า 

สมรรถนะ และให้ความหมายของคำ performance ว่า กฤติกรรม หรือ การปฏิบัติงาน หรือ ผลงาน โดย

หลีกเล่ียงไม่ใช้ในความหมาย สมรรถนะ เว้นแต่บางคำท่ีได้มีการบัญญัติไว้จนเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปแล้ว 

 1. มาตรฐาน ISO : 9000:2000 ได้ใหน้ิยามคำ competence ว่า ความสามารถท่ีแสดงออกหรือ

พิสูจน์ให้เห็นในการประยุกต์ความรู้และทักษะ (demonstrated ability to apply knowledge and 

skills) จากนิยามของ ISO นี้ จึงไม่ควรแปลความหมายของ competence ว่าความสามารถได้อีกเนื่องจาก

ได้แปลคำ ability ไว้แล้วว่า ความสามารถ 

 2. ซี ลอยด์ และ เอ คุ๊ก (C. Lloyd & A. Cook อ้างอิงมาจากจะเด็ด เปาโสภา และ มนตรีพรหม

เพ็ชร. 2548 : 3) ได้ให้คำนิยาม competency ว่า the ability to perform activities to the level 

expected within employment (ความสามารถในการทำงานในระดับท่ีคาดหวังในการจ้างงาน) 

 จากการศึกษา สมรรถนะ Competency คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจำเป็นต่อการทำงาน

ของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 

ความรู้ (Knowledge) คือส่ิงท่ีองค์กรต้องการให้รู้ ทักษะ (Skill) คือส่ิงท่ีองค์กรต้องการให้ทำ และพฤตินิสัน

ท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือส่ิงท่ีองค์กรต้องการให้เป็น 

 3.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 หลักตามแนวคิดของ แมคเคลแลนด์ McClelland, C. David. (1973) (อ้างใน เท้ือน ทองแก้ว. 

2548 : 3-4) มี 5 ส่วนคือ 

 1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระสำคัญ เช่น 

ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้อน 

 2. ทักษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะ

ทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง

แคล่วคล่องว่องไว 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 

 4. บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือและ

ไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 
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 5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทำให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น 

 องค์ประกอบท้ัง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบดังภาพท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 8  Iceberg Model (David C. McClelland อ้างอิงมาจาก รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (2549 : 6) 

 

 จากภาพจะพบว่า ทักษะ และ ความรู้ อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ท้ัง ทักษะ และ ความรู้ สามารถ

พัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรง และมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 

 จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ นั้น สกอตด์ บี พารี Scott B. Parry (1998)  เห็นควรจะรวม

ส่วนประกอบท่ีเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ 

(attributes) 

 ดังนั้นบางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 

ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า (สุกัญญา  รัศมีโชติ 2548 : 48) สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมา

จากความรู้ ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

ดังภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ 

 

 จากภาพ จะเห็นได้ว่า ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้เกิด

สมรรถนะ ดังนั้นความรู้แต่เพียงอย่างเดียว จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ท่ีสามารถนำมาใช้ให้เกิด

กิจกรรมจนประสบความสำเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในท่ีนี้จึง หมายถึง “พฤติกรรมท่ี

ก่อให้เกิดผลสูงสุดนั่นเอง” ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้านำความรู้มาทำหน้าท่ี

เป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ 

 ในทำนองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้าง

บ้านและนำเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ 

 หรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่งส่ิงจูงใจให้เกิดพลังทำงานสำเร็จ

ตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากำหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ 

 สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพื้นฐานท่ี

จำเป็นของบุคคลท่ีต้องมีเพื่อให้สามารถท่ีจะทำงานท่ีสูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด 

การเขียน เป็นต้น 

 2. สมรรถนะท่ีทำให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง ปัจจัยท่ีทำให้

บุคคลมีผลการทำงานท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนท่ัวไปจึงทำให้เกิดผลสำเร็จท่ีแตกต่างกัน 

 จากการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะ สรุปว่า มีองค์ประกอบ คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน 

หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นของบุคคลท่ีต้องมีเพื่อให้สามารถท่ีจะทำงานท่ีสูงกว่า  หรือ 

ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น และสมรรถนะท่ีทำให้เกิดความแตกต่าง 

หมายถึง ปัจจัยท่ีทำให้บุคคลมีผลการทำงานท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนท่ัวไปจึงทำให้เกิดผล

สำเร็จท่ีแตกต่างกัน 
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 3.3 มาตรฐานสมรรถนะ 

 มาตรฐานสมรรถนะ (Standard of Competence) เป็นมรรควิธีเพื่อการปฏิบัติงานท่ีดีกว่า

คุณสมบัติหรือคุณวุฒิ แสดงว่า สามารถทำงานได้ การฟันฝ่าพัฒนาตนเอง การประเมนิตามจุดประสงค์และ

ข้อกำหนดท่ีต้องการ มาตรฐานสมรรถนะสามารถให้ความหมาย ดังนี้ (จะเด็ดเปาโสภา และมนตรี  

พรหมเพ็ชร. 2548 : 5-6) 

 1. สมรรถนะ สามารถวัดและประเมินได้ จึงกำหนดเป็นมาตรฐานได้ เรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ 

(Standard of Competence) 

 2. มาตรฐานสมรรถนะ (Standard of Competence) เป็นมรรควิธีเพื่อการปฏิบัติงานท่ีดีกว่า 

(Better performance at work) คุณสมบัติหรือคุณวุฒิ แสดงว่า สามารถทำงานได้ (‘can do’ 

qualifications) การฟันฝ่าพัฒนาตนเอง (self development breakthroughs) การประเมินตาม

จุดประสงค์และข้อกำหนดท่ีต้องการ (objectives, needs-driven assessment) 

 ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะมี 2 ลักษณะ คือ 

 1. มาตรฐานสมรรถนะ คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีบุคคลสามารถทำได้ ไม่ใช่ความมากน้อยของความรู้หรือ

ความยาวนานของการเคยทำงาน (standards of competence are all about what people can do, 

not how much they know or how long they have been employed.) 

 2. มาตรฐาน เป็นความเกี่ยวของกับผลลัพธ์ของการทำงาน (ผลงาน) มากกว่าปัจจัยป้อนที่ต้องการ

เพื่อให้บรรลุ ( standards are concerned with the result of an activity (them outcome) rather 

than with the inputs that were needed to achieve it.) หรือมาตรฐาน คือคุณภาพของส่ิงท่ีทำไม่ใช่

วิธีการทำและยังรวมไปถึงปัจจัย เช่นเวลา (standards are all about the quality of what you do, 

not for you go about it.) 

 ลักษณะของข้อกำหนดในมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะใช้ข้อกำหนดซึ่งเป็นข้อความระบุ 

ดังนี ้

 1. ข้อความระบุถึงส่ิงซึ่งใคร ๆ ควรสามารถทำได้ (statements of what someone should be 

able to do.) 

 2. ข้อความระบุถึงวิธีท่ีใช้ประเมินตัดสิน (statements of how you would judge this) 

 3. ข้อความระบุว่าเมื่อไรและท่ีไหนท่ีจะให้พิสูจน์ หรือแสดงความสามารถ (statements of when 

and where you when expected them to demonstrated their ability) 
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 4. ข้อความระบุชนิดของหลักฐานท่ีต้องการ เพื่อมั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นมีความคงเส้นคงวาและ

เป็นความสามารถท่ียั่งยืน (statements of the type of evidence you would need to ensure that 

their performance is consistent and can be sustained.) 

 ประโยชน์ของมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

 1. เพื่อเป็นฐานสำหรับการพรรณนางาน หรืออธิบายลักษณะงาน 

 2. เพื่อกำหนดความต้องการการฝึกอบรม 

 3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือแผนการฝึกอบรม 

 4. เพื่อเป็นฐานสำหรับการประเมินและการให้รางวัล 

 5. เพื่อเป็นการวัดและเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับการพัฒนา 

 จากการศึกษามาตรฐานสมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะ สามารถวัดและประเมินได้ จึงกำหนดเป็น

มาตรฐานได้ เรียกว่า มาตรฐานสมรรถนะ (Standard of Competence) เป็นมรรควิธี เพื่อการปฏบิัติงาน

ท่ีดีกว่า คุณสมบัติหรือคุณวุฒิ แสดงว่า สามารถทำงานได้ การฟันฝ่าพัฒนาตนเอง การประเมินตาม

จุดประสงค์และข้อกำหนดท่ีต้องการ 

 4. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

  4.1 ความหมายของหลักสูตร 

  นักการศึกษาหลายท่านท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ให้คามหมายของหลักสูตรไว้

พอจะสรุปได้ว่าหลักสูตรมีความหมายหลายประการตั้งแต่ความหมายของหลักสูตรระดับชาติจนถึงหลักสูตร

ระดับการเรียนการสอนในช้ันเรียน เช่น 

  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2525 : 3) ให้ความหมายหลักสูตร ในความหมายท่ีแคบท่ีสุด คือ วิชาท่ี

สอนซึ่งจะบ่งบอกความมุ่งหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหล่ง

ทรัพยากร และการประเมินผลให้กับครูผู้สอน 

  ธำรง  บัวศรี (2531 : 7) ให้ความหมายว่า หลักสูตร หมายถึง แนวทางในการจัดการเรียน

การสอนของครู ซึ่งครูจะต้องคอยตะล่อน ชักจูง และตกแต่งการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของหลักสูตร 

  สุจริต  เพียรชอบ (2521 : 1) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง มวล

ประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆท่ีสถาบันการศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและช่วยให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน 
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  ภิญโญ  สาธร (2523 : 439) กล่าวถึง หลักสูตร คือ บรรดาประสบการณ์ต่างๆท่ี

สถานศึกษาจัดขึ้นให้แก่ผู้เรียนตามระดับช้ัน ตามความต้องการ ตามวัย ความสนใจ และความต้องการทาง

สังคม รวมทั้งประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นภายในและภายนอกเวลาเรียน 

  สุมิตร  คุณานุกร (2532 : 129) ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรหมายถึงโครงการ

ท่ีประมวลความรู้ และประสบการณ์ท้ังหลายท่ีสถาบันการศึกษามุ่งจัดให้ผู้เรียน 

  ไพศาล  หวังพานิช (2530 : 176) ยังช้ีให้เห็นว่า หลักสูตรมีความสำคัญอย่างมากในการ

จัดการศึกษาทุกระดับ เพราะทำหน้าท่ีเป็นตัวกำหนดโครงการหรือแผนปฏิบัติเป็นแนวทางของการเรียนการ

สอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหวังของสังคมหรือชาติบ้านเมือง 

  ความหมายของหลักสูตรโดยสรุป (นิรมล  ศตวุฒิ 2543 : 3) สามารถสรุปความหมายของ

หลักสูตรได้ 2 แนวทาง คือ 

  1. หลักสูตรเป็นที่รวมของเนื้อหาวิชาท่ีวางแผนไว้ ในแง่นี้ หลักสูตร หมายถึงรายวิชาท่ี

ออกแบบไว้สำหรับสอนผู้เรียนซึ่งเนื้อหาจะมีท้ังเนื้อหาท่ีเป็นความรู้ เป็นกระบวนการ และเป็นทักษะ โดย

เน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาและมีการวัดผลหลังการสอน ส่วนวิธีสอนอาจจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตร ดังนั้นความหมายของหลักสูตร ในแง่นี้เป็นความหมายอย่างแคบเพราะคุณค่าของประสบการณ์จะ

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และหลักสูตรในความหมายนี้มีลักษณะคงท่ี (Static) ไม่เคล่ือนไหว 

  2. หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนเป็นผู้นำทางให้เกิดการเรียนรู้ 

หลักสูตรในความหายนี้ครอบคลุมถึงประสบการณ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนรับผิดชอบจัดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึง่ของแผนท่ีเขียนไว้หรือไม่ก็ตาม ในแง่นี้หลักสูตรจะ

ประกอบด้วยทั้งเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนแม้ว่าประสบกาณณ์นั้นจะไม่ได้

วางแผนไว้ก่อนนเอกสารหลักสูตร เช่น การสอนให้นักเรียนรู้จักเข้าแถวตามลำดับการมาก่อนหลังเวลาซื้อ

ของ การสอนให้พูดคำสุภาพกับเพื่อน เป็นต้น ความหมายของหลักสูตรในแง่นี้เป็นความหมายในลักษณะ

กว้าง และมีลักษณะเคล่ือนไหว เป็นพลวัตรครอบคลุมถึงการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์

สำหรับการประกอบอาชีพและมีพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม 

  จากการศึกษา หลักสูตร หมายถึง บรรดาประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสถาบันการศึกษาจัดขึ้นทั้ง

ในและนอกชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและช่วยให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน 
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  4.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 

  หลักสูตรจะต้องมีรายละเอียดท่ีจำเป็น ซึ่งจะส่ือให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปใช้ได้ จาก

การศึกษาเอกสารพบว่าองค์ประกอบท่ีจำเป็นของหลักสูตรได้มีผู้กล่าวถึงไว้ดังนี ้

  ธำรง  บัวศรี (2542 : 7 - 8) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี

สำคัญขาดไม่ได้ 9 อย่าง คือ 

  1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา 

  2. จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลส่วนร่วมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน หลังการเรียน

หลักสูตรไปแล้ว 

  3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ีแสดงการแจกแจงวิชา

หรือกลุ่มประสบการณ์ 

  4. จุดประสงค์ของวิชา หมายถึง ผลท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นไป

แล้ว 

  5. เนื้อหา หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถท่ีต้องการให้

มี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 

  6.  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและ

ความสามารถ หลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาท่ีได้กำหนดไว้ 

  7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมี

หลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

  8. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนและหลักสูตร 

  9. วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดี

ทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ท่ีช่วย

ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2538 : 60) ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรเป็นส่ิงกำหนด

แนวคิด ระบบ และความสอดคล้องของเอกสารหลักสูตรและการสอน และเป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบการ

พัฒนาหลักสูตรด้วย 
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  สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 182) ให้ความเห็นว่าหลักสูตรท่ีดีควรประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ คือ 

  1. เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตร 

  2. จุดมุ่งหมายท่ัวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

  3. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 

  4. การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการสอน 

  5. การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการในชุมชน 

  6. การประเมินผล 

  เคอรี่ และ เทมเพล (Curry and Temple.1992) : ไม่มีเลขหน้า : อ้างอิงมาจาก นพเก้า  

ณ พัทลุง : 4) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 

  1. ปรัชญาเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งกำหนดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่น 

  2. คุณลักษณะของโรงเรียนและผู้เรียนท่ีคาดหวัง 

  3. มาตรฐานด้านเนื้อหาหรือส่ิงท่ีคาดว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ 

  4. มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติ 

  5. ประเด็น (themes) และมโนทัศน์ (concepts) ของกลุ่มสาระวิชา 

  6. การพัฒนาวิชาชีพ / กลวิธีการสอน 

  7. กลวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

  8. ตัวอย่างโปรแกรม หน่วยการเรียนรู ้

  9. เกณฑ์วัสดุการสอนท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

  10. กลวิธีการบูรณาการเนื้อหาสาระ 

  แบลงค์ และ พีชแมน (Blank and Pechman.1995 : ไม่มีเลขหน้า : อ้างอิงมาจาก 

นพเก้า ณ พัทลุง : 5) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 

  1. วิสัยทัศน์ท่ีเป็นผลมาจากกรอบของรัฐและสัมพันธ์กับความต้องการของรัฐ 

  2. เนื้อหาวิชาท่ีคาดหวัง / มาตรฐานเป็นการผสมผสานระหว่างหัวข้อวิชาและทักษะท่ี

สะท้อนถึงมโนทัศน์ท่ีระบุในเอกสารระดับชาติ 

  3. วิชาครูและการปฏิบัติของครูในการผสมผสานกับการนำเสนอเนื้อหาวิชา 
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  4. การเช่ือมโยงกับกฎหมาย เช่น จุดประสงค์ตามนโยบายส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 

หรือมาตรฐานการศึกษา 

  5. การเช่ือมโยงกับนโยบาย โดยเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาและการประเมินผลผู้เรียนการ

พัฒนาวิชาชีพ การเตรียมผู้สอนและใบรับรอง การบริการสนับสนุน การปกครองโรงเรียนเครื่องอำนวย

ความสะดวก การมีส่วนร่วมของชุมชน และส่วนอื่น ๆ ของนโยบาย 

  6. การปฏิบัติท่ีคาดหวัง มาตรฐานและการแนะนำการใช้รูปแบบการประเมินผลทางเลือก 

  7. การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในช้ันเรียน 

  จากการศึกษา องค์ประกอบของหลักสูตร สรุปได้ว่าหลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ 

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา เวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน กิจกรรมการฝึกอบรม การประเมินผลและ

เอกสารประกอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ และ แบบทดสอบวัดความรู้และ

ความสามารถ 

  4.3 การพัฒนาหลักสูตร 

  นักการศึกษาได้ให้ความหมายของคำว่า การพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 

  นาตยา  ปิลันธนานนท์, มธุรส  จงชัยกิจ และศิริรัตน์  นิลคุปต์ (2542 : 36) ได้กล่าวถึง

ความคิดเห็นของ แกลทตอน (1987) ว่าหลักสูตรระดับการสอน (Taught Curriculum) หมายถึง หลักสูตร

ท่ีครูนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจริงในช้ันเรียน ซึ่งควรเป็นหลักสูตรท่ีคณะของครูผู้สอนจัดทำขึ้นมาใช้เอง 

เพราะจะเป็นการส่ือสารให้ทราบว่า ครูรู้ว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร ใช้ส่ือการสอนอะไร และประเมินผล

อย่างไร และจะเป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ปรัชญา ปณิธานของโรงเรียนและท้องถิ่น 

สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้เรียนทุกคนมีโอกาสท่ีจะได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีได้วางไว้ ด้วยการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเขา 

  วิชัย  คิสสระ (2535 : 31) มีแนวคิดว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการของการ

ตัดสินใจเลือกอย่างเป็นระบบ ท่ีจะหาทางเลือกสำหรับการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ 

  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2525 : 10) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรคือการพยายามวางโครงการท่ีจะ

ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบ

โครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การกำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตำราแบบเรียน 

คู่มือครู และส่ือการเรียนต่าง ๆ การวัดและประเมินผล การใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข และการให้การ
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อบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริหาร

และการบริหารหลักสูตร 

  สุดสายใจ  ชาญณรงค์ (2540 : 17) มีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม

กับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริงในชีวิต 

  สันต์  ธรรมบำรุง (2527 : 65) ให้ความเห็นไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้าง

หลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ในการจัดทำหลักสูตร และต้องอาศัยความร่วมมือจาก

บุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชาชน เป็นต้น โดยต้องมี

หลักการสร้างหลักสูตร ได้แก่ การใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ กล่าวคือ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

ศึกษาวิจัย ท้ังนี้เพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น และต้องมีการประสานกันอย่าง

กว้างขวางระหว่างนักพฒันาหลักสูตร ครูผู้สอน และบุคคลในอาชีพ ต่าง ๆ 

  ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงศ์ (2539 : 109 - 110) ได้กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ

พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นไว้หลายประการ ซึ่งขณะนั้น (ก่อน พ.ศ. 2539) การศึกษาของเราใช้ หลักสูตร

เดียวของกรมวิชาการท่ัวทั้งประเทศ สำหรับขณะนี้ (พ.ศ. 2545) ขอนำเหตุผลมาแสดง เพียง 2 ประการ คือ 

ประการหนึ่ง การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการดำเนินชีวิตคนไทยท้ังเมืองและชนบท จึงต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ

ปรับสภาพของผู้เรียนให้สามารถรับกับการเปล่ียนแปลงท้ังหลายได้ เพื่อความสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่

ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นสุขอีกประการหนึ่งคือการเรยีนรู้ท่ีดีควรจะเรียนรู้เรื่องใกล้ตัว การเรียนรู้จึงจะมี

ความหมายกับผู้เรียน จึงต้องมีหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงตามสภาพปัญหา 

  จากการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร พบว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือ

ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม หรือเป็นท่ีรวบรวมของทางเลือกท่ีเหมาะสมต่าง 

ๆ เข้าด้วยกัน จนเป็นระบบท่ีสามารถปฏิบัติได้ และถ้าหากหลักสูตรมุ่งท่ีจะกำหนดสำหรับผู้เรียนหลายกลุ่ม

หลายประเภทโดยใช้วิธีการต่าง ๆ และในโอกาสต่าง ๆ กัน นักพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงภูมิหลังของ

องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบ ก่อนจะตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่ง และเมื่อตัดสินใจ

เลือกแล้วก็ต้องคำนึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อส่ิงอื่น ๆ เป็นพลวัต 

  4.4 หลักการพัฒนาหลักสูตร 

  จากความคิดเห็นของนักการศึกษาในเรื่องของความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท่ีกล่าว

มาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ีมีข้ันตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และเพื่อให้
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งานการพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริง เราจึงต้องคำนึงถึงหลักในการ

พัฒนาหลักสูตรดังนี้ ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, (ม.ป.ป.) อ้างมาจาก Oliva, (1982) 

  1. การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็นส่ิงท่ีควรปรารถนาและเป็นส่ิงไม่มีใครห้ามได้ 

  2. หลักสูตรเป็นผลผลิตของแต่ละช่วงเวลา 

  3. การเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรก จะมีส่วนหนึ่งท่ีขนานและเกิดขึ้นร่วมกัน

กับการเปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นในช่วงต่อมา 

  4. การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล 

  5. การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานกลุ่มท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

  6. การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการของการตดัสินใจเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย

ทางเลือก 

  7. การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 

  8. การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีการพิจารณากันอย่างครอบคลุม 

  9. การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิผลมากขึ้น ถ้าดำเนินการไปตามกระบวนการท่ีมีระบบ 

  10. การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วในขณะนั้น 

  จากการศึกษา สรุปได้ว่า หลักสูตรท่ีดีต้องมาจากการวางแผนงานท่ีรัดกุม มีกระบวนการ

กำหนดจุดมุ่งหมาย การจัดกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสังคม เพื่อ

สนองความต้องการของผู้เรียนละท้องถิ่น 

  4.5 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 

  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของพัฒนาหลักสูตรของไทยนั้นยังมีน้อยมาก ส่วนมากจะเป็น

รูปแบบตามแนวคิดของชาวต่างชาติ ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอรูปแบบไว้ดังนี้ 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์ 2539 : 19) ได้ให้ทัศนะเรื่อง

การพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ “การพัฒนาหลักสูตรควรจะออแบบและกำหนดโดยครูผู้สอนมากกว่าการจัดทำ

โดยนักการศึกษาระดับสูง การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานท่ีต้องการความคิดท่ีเป็นระบบและเป็นลำดับข้ันตอน

และมีความ จำเป็นท่ีต้องตรวจสอบทุกลำดับขั้นตอนของการตัดสินใจและวิธีการท่ีใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการ

ตัดสินใจได้ผ่านการพิจารณาท่ีสอดคล้องความถูกต้องเหมาะสม” ในการพัฒนาหลักสูตรจึงควรวาง รูปแบบ

การพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องเหมาะสมและสะดวกรวดเร็วเมื่อทำการสร้างหลักสูตร 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา เป็นกระบวนการการพัฒนาเอกสารหลักสูตรมี 7 ข้ันตอน ได้แก่ 
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  1. สำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นต่าง ๆ ของสังคม 

  2. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  3. คัดเลือกเนื้อหาท่ีจะนำมาสอน 

  4. จัดลำดับเนื้อหา 

  5. คัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 

  6. จัดลำดับประสบการณ์การเรียนรู้ 

  7. กำหนดวิธีการประเมินผลและแนวทางปฏิบัติ 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander)      

(ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงศ์) 2539 : 21 – 23) เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีครบวงจรและคำนึงถึงบริบท

ของโรงเรียนและท้องถิน่มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

  1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต 

  2. การออกแบบหลักสูตร 

  3. การใช้หลักสูตร 

  4. การประเมินผลหลักสูตร 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของกรมวิชาการ (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2538 : 76) 

เป็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเสริมจากหลักสูตรแม่บท มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สภาพและความต้องการของท้องถิ่น และ

ผู้เรียน ศักยภาพของโรงเรียน และหลักสูตรแม่บท 

  2. จัดทำหลักสูตร ได้แก่ กำหนดจุดประสงค์ กำหนดเนื้อหากำหนดกิจกรรม กำหนด

คาบเวลา และกำหนดการวัดและประเมินผล 

  3. จัดทำเอกสารหลักสูตร 

  4. ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร 

  5. นำหลักสูตรไปใช้ 

  6. ประเมินผลหลักสูตร 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  

ไทเลอร์ได้เสนอว่า หลักการสำหรับพัฒนาหลักสูตรท่ีไทเลอร์เสนอไว้นั้น ควรจะตอบคำถามพื้นฐาน 

4 ประการ คือ (นิรมล ศลวุฒิ 2543 : 14) 



47 
 

  1. มีความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีสถานศึกษาควรจะแสวงหา 

  2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุความมุ่ง

หมาย หรือจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

  3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาดังกล่าวอย่างไร จึงจะทำให้มีประสิทธิภาพ 

  4. จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไรจึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึง

ความมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

  จากคำถามท้ัง 4 ประการนี้ช้ีให้เห็นว่า องค์ประกอบท่ีสำคัญในการสร้างหรือพัฒนา

หลักสูตรท่ีควรคำนึงถึง คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การกำหนดประสบการณ์ทางการศึกษา 

การเลือกเนื้อหาให้ผู้เรียน และการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรด้วยรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของ

ไทเลอร์ ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์จะต้องเป็นไปตามลำดับช้ัน ดังต่อไปนี้ 

  1. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  2. การเลือกประสบการณ์การเรียน 

  3. จัดหนทางเหล่านั้น 

 4. ประเมินผลท่ีได้รับ 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบพินิจระบบ (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2538 : 80) 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบพินิจระบบหรือวิธีการระบบนั้น มีกระบวนการ ดังนี้ 

 1. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของสังคมโดยทำการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึก เพื่อท่ีจะได้

ภาพรวม เกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมท่ีจะบ่งช้ีการกำหนดจุดประสงค์ 

 2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใดท่ีจะไปปรับตัวหรือมีความสามารถ

ด้านใดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสังคม 

 3. ใช้วิธีการทางปรัชญาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของหลักสูตรและจุดประสงค์

ร่วมกันนักจิตวิทยา นักการศึกษา รวมทั้งผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 4. เพื่อความชัดเจนของหลักการ จุดประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรควรมี

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการกล่ันกรองให้รอบคอบ 

 5. ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสามารถและลำดับข้ันตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร 
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 6. ตรวจสอบเนื้อหาสาระให้มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยคณะบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิชาการ 

นักจิตวิทยา นักการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 7. วิเคราะห์เนื้อหาสาระเพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงสร้างและหลักการของหลักสูตร

รวมทั้งการจัดลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรมและประสบการณ์ 

 8. อภิปรายกับนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกครั้งในเรื่องความถูกต้องของ

เนื้อหาสาระลำดับข้ันตอน การเรียนรู้และประสบการณ์การเรียน 

 9. แบ่งเนื้อหาสาระวิชาออกเป็นหน่วยการเรียนท่ีเหมาะสมกับระยะเวลา เพื่อความสะดวกในการ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยให้ชัดเจนและสะดวกในการนำไปปฏิบัติจริง 

 10. อภิปรายกับนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงวัสดุประกอบหลักสูตรของหน่วย

การเรียนนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อนท่ีจะนำไปใช้ 

 11. กำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนให้ชัดเจนและสามารถบ่งช้ีถึงการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล 

 12. พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้มีโอกาสได้เลือกทำกิจกรรมในหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงหลักความ

แตกต่างระหว่างผู้เรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่ือการเรียนและวัสดุหลักสูตรอื่น ๆ 

 13. ทดลองใช้ส่ือการเรียนท่ีพัฒนามาเพื่อตรวจสอบดูว่า มีส่ิงใดต้องปรับแก้เพื่อความเหมาะสม 

รวมทั้งคุณภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 

 14. ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองทำการปรับแก้หลักสูตรให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 15. ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบหลักสูตรต้ังแต่ระยะแรกถึงระยะสุดท้าย หรือจะ

ทำการตรวจสอบ ในแต่ละระยะของการพัฒนากไ็ด้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นว่า จะนำ

ส่ิงท่ีประเมินนั้นมาใช้ทำอะไร 

 เมื่อพิจารณารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาข้างต้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักการศึกษา

ได้พัฒนาและเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในหลายลักษณะซึ่งแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดและมี

มากขั้นตอน แท้ท่ีจริงความแตกต่างในทางปฏิบัติมีไม่มากนัก ถ้าสรุปโดยภาพรวมของรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรแล้วสามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรมีอยู่ 5 ขั้นตอนท่ีสำคัญ คือ 

 1. การกำหนดจุดหมายของหลักสูตร 

 2. การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 
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 3. การนำหลักสูตรไปใช้ 

 4. การประเมินผลหลักสูตร 

 5. การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

 จากรูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรสรุปเป็นหลักการของการพัฒนาหลักสูตรโดยท่ัวไป ได้

ดังนี ้

 1. ใช้พื้นฐานจากปรัชญาการศึกษา สังคมวิทยา จิตวิทยา และวิชาความรู้ 

 2. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของผู้เรยีน 

 4. พัฒนาให้สอดคล้องกับเหล็กของการเรียนรู้ 

 5. ในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย 

ลำดับก่อนหลัง ความต่อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่าง ๆ 

 6. พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กัน ตามลำดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้ และ

ประสบการณ์กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 7. พิจารณาถึงความเป็นได้สูงในทางปฏิบัติ 

 8. พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 9. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 

 10. มีการวิจัยติตามผลอยู่ตลอดเวลา 

 11. ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

 12. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงใจของผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรต้องใช้วิจารณญาณในการเลือก

รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตามเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชาอย่างเหมาะสม 

  4.6 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตร 

  นิรมล  ศตวุฒิ (2543 : 35) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลรับรู้ข้อมูลความรู้และ

ประสบการณ์แล้วนำไปใช้หรือปฏิบัติทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังพฤติกรรมภายนอกท่ีสังคมเห็น

ได้และพฤติกรรมภายในท่ีเปล่ียนแปลงสติปัญญา ความคิด ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ และลักษณะนิสัย ซึ่ง

พฤติกรรมภายนอกท่ีสังเกตเห็นได้นั้นสามารถวัดและประเมินการเรียนรูไ้ด้โดยการกำหนดจุดประสงค์ ต้อง

ใช้การติดตามผลระยะยาว กระบวนการพฒันาหลักสูตรจะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้อง
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เรียนรู้ กับวิธีการท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ และวิธีการท่ีจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้อง

คำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้เป็นสำคัญคือ การเรียนรู้คืออะไร การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร บุคคลเรียนรู้ได้ดีใน

สภาพการณ์ใดหรือเงื่อนไขใด สภาพการณ์ใดหรือเงื่อนไขใดเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ภูมิหลังของบุคคลท่ีมี

ผลต่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรนั้นจะมีเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้เรียนในระบบของการพัฒนาหลักสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดย

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร สามารถแบ่งได้เป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนยุควิทยาศาสตร์ 

และทฤษฎีการเรียนรู้ต้ังแต่ยุควิทยาศาสตร์เป็นต้นมา ดังนี้ 

  4.6.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนยุควิทยาศาสตร์ 

  นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนยุควิทยาศาสตร์ไว้ โดย

สามารถยกตัวอย่างแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. แนวคิดของจอห์น ลอค (John Locke) 

  แนวคิดดังกล่าวมีความเช่ือดังนี้ (นิรมล ศตวุฒิ.2543 : 36) จิตใจของเด็กถูกหล่อหลอมโดย

ครู องค์ประกอบของจิตใจพร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนา การฝึกฝน การปฏิบัติ การบรรยาย และการให้เนื้อหา

เป็นท่ียอมรับว่าเป็นส่ือในการสอนท่ีเหมาะสม การเรียนภาษาละติน และการเขียนเป็นเครื่องมือการพัฒนา

ทางสติปัญญา การฝึกความจำ การเขียนบทประพันธ์ การผันคำภาษาละตินเป็นวิธีการท่ีควรฝึกใช้เสมอ ให้

เรียนเรขาคณิตและพีชคณิตเพื่อพัฒนาการใช้เหตุผลวิชาภาษากรีกและภาษาละติน มีคุณค่าสำหรับการ

พัฒนาจิตใจเด็กโดยเฉพาะ ฉะนั้น การจัดหลักสูตรตามแนวคิดของจอห์น ลอค คือ เนื้อหาวิชาท่ีบรรจุใน

หลักสูตรเน้นวิชาภาษาละติน ภาษากรีก เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต การเขียนบทประพันธ์ ส่วนวธิีการ

สอนเน้นการบรรยายการฝึกเขียน และการท่องจำ 

  2. แนวคิดของเดวิด ฮิวม์ (David Hume) 

  แนวคิดดังกล่าวมีความเช่ือดังนี้ (นิรมล ศตวุฒิ.2543 : 36) ใจของมนุษย์เป็นที่รวมของการ

รับรู้ ความคิด และความรู้สึก เช่ือมโยงประสบการณ์ทุกรูปแบบท้ังในอดีตและปัจจุบัน การเรียนรู้เป็นผล

ของการมองเห็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เกิดข้ึนจากการมองเห็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เกิดข้ึนจาก

การมองเห็นความเหมือน ความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ของสถานการณ์ การเรียนรู้จะรวมถึงการใช้

ความสัมพันธ์ไปทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นฉะนั้น การจัดหลักสูตรตามแนวคิดของเดวิด ฮิวม์ จะ

มีการเน้นการเรียนจากประสบการณ์และสถานการณ์ สอนให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสบการณ์และสถานการณ์ 
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  4.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ต้ังแต่ยุควิทยาศาสตร์เป็นต้นมา 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ต้ังแต่ยุควิทยาศาสตร์เป็นต้นมามีส่วนท่ีเหมือนกับยุคก่อนวิทยาศาสตร์

ตรงท่ีสะท้อนแนวคิดท่ีคำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ แต่ต่างกันตรงท่ีทฤษฎีการเรียนรู้ต้ังแต่ยุควิทยาศาสตร์

เป็นต้นมา ได้แสวงหาวิธีการท่ีจะเสนอข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต้ังแต่ยุควิทยาศาสตร์เป็นต้นมา โดยสามารถ

ยกตัวอย่างแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. แนวคิดของ บี.เอฟ.สกินเนอร์ (B.F.Skinner) แนวคิดของ บี.เอฟ.สกินเนอร์ (พรพิมล 

พรพีรชนม์. 2550 : 39) มีความเช่ือดังนี้ พฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้ม

ท่ีจะเกิดขึ้นอีก ส่วนการกระทำท่ีไม่มีการเสริมแรง แนวโน้มความถ่ีของการกระทำนั้นจะลดลงและหายไป 

การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนทำให้เกิดการตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงท่ีตายตัว การลงโทษทำให้เรียนรู้

ได้เร็วและลืมเร็ว การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่ออินทรีย์กระทำพฤติกรรมท่ีต้องการ สามารถช่วยปรับ

หรือปลูกฝังนิสัยท่ีต้องการได้ เน้นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเร้าและการตอบสนอง 

เป็นการเรียนเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น การเรียนรู้ท่ีแต่งต่างออกไปจะเกิดขึ้นเมื่อแต่ละคนสามารถจัดการกับ

ส่ิงแวดล้อมใหม่และส่ิงแวดล้อมท่ีซับซ้อนได้ พฤติกรรมเกิดจากความเต็มใจ สมัครใจ และได้มีโอกาสเลือก

พฤติกรรมของมนุษย์ในสถานการณ์ใหม่เกิดจากการตอบสนองส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ พฤติการกรรม

หลายพฤติกรรมท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดจากประสบการณ์ในอดีดท่ีเลือกแล้ว การคงอยู่ของพฤติกรรมท่ี

เลือกแล้ว เรียกว่า operant และถ้าให้การเสริมแรงหลังจากเกิดพฤติกรรมท่ีเลือกแล้ว จะทำให้พฤติกรรม

นั้นเข้มแข็งและคงทนขึ้น ฉะนั้น การจัดหลักสูตรตามแนวคิดของ บี.เอฟ.สกินเนอร์  คือ การจัด

ประสบการณ์อย่างรอบคอบจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรูปธรรมและลึกซึ้ง ใช้ส่ิงเร้าท้ังด้านบวกและ

ด้านลบได้ แต่เน้นผลของประสบการณ์ในทางบวกมากกว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมอย่าง

เฉพาะเจาะจงท่ีให้ผู้เรียนแสดงออก การดำเนินการสอนตามข้ันตอนท่ีชัดเจน และการเลือกจัดประสบการณ์

อย่างรอบคอบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนด้วยบทเรียนแบบโปรแกรมที่ให้เรียนไป

ตามลำดับข้ันตอนทีละเล็กทีละน้อย และมีการเสริมแรงในทางบวกมาก ๆ เป็นการสะท้อนการนำทฤษฎี

ของสกินเนอร์ไปใช้ 

  2. แนวคิดของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นแนวคิดท่ีอยู่ในแนวคิดของ

กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม แนวคิดของอับราฮัม มาสโลว์ (พรพิมล พรพีรชนม์. 2550 : 45) มีความเช่ือดังนี้ 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นลำดับขั้น คือ ข้ันความต้องการทางร่างกาย ขั้นความ
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ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ขั้นความต้องการความรัก ขั้นความต้องการทางร่างกาย ขั้นความต้องการ

ยอมรับและการยกย่องจากสังคม และขั้นความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี หากความ

ต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองอย่างพอเพยีงสำหรับตนในแต่ละขั้น มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนไปสู่

ขั้นที่สูงขึ้น มนุษย์มีความต้องการท่ีจะรู้จักตนเองและพัฒนาตนเอง ประสบการณ์ท่ีเรียกว่า Peak 

Experience เป็นประสบการณ์ของบุคคลท่ีอยู่ในภาวะด่ืมด่ำจากการรู้จักตนเองตามสภาพความเป็นจริง มี

ลักษณะน่าต่ืนเต้น เป็นความรู้สึกปีติเป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้ เป็นสภาพท่ี

สมบูรณ์ มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้จักตนเองอย่างแท้จริง บุคคลท่ีมี

ประสบการณ์เช่นนี้บ่อย ๆ จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

  จากการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตร พบว่า แนวคิดจากทฤษฎีการ

เรียนรู้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ ทฤษฎีแต่

ละทฤษฎีต่างก็มีจุดเด่นและจุดอ่อนในตนเอง การศึกษาแนวคิดท่ีกล่าวมาสามารถช่วยผู้สอนให้เกิดความ

ตระหนักในการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยการจัดประสบการณ์อย่างรอบคอบจะ

ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรูปธรรมและลึกซึง้ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กับ

สถานการณ์ 

  4.7 การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละระดับอาจมีคำท่ีใช้แตกต่างกันไปบ้าง เช่น จุดหมาย

เป้าหมาย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรทุกระดับก็เปรียบเสมือนทิศทางของการจัดการศึกษา เป็นส่ิงท่ีคาดหวังว่าเมื่อจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรแล้วผู้เรียนควรจะเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะใดบ้าง การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  แนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีหลายระดับท้ัง

หลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ในช้ันเรียน เมื่อพิจารณาจุดหมายการศึกษาระดับใดก็ตาม จะพบข้อเท็จจริงว่าจุดหมายมีโครงสร้างท่ี

ประกอบด้วยสองส่วนท่ีสำคัญ คือ (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. 2545 : ไม่มีเลขหน้า : อ้างอิงมาจาก นพเก้า ณ 

พัทลุง : 31) 

  1. ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา เป็นส่วนท่ีตอบคำถามว่า “อะไร” ซึ่งได้แก่ เรื่องราวที่จะนำมาสอน 

หรือให้เกิดความรู้ในตัวผู้เรียน 
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  2. ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีจะตอบคำถาม “จะให้เกิดการเรียนรู้

อย่างไร” ซึง่ได้แก่ ประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังบ่งบอกถึงรายละเอียดลงไปอีกว่า ในแต่ละด้านจะให้เกิดการเรียนรู้ระดับใดและลึกซึ้งแค่ไหน 

  การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในทุกระดับควรอาศัยหลักการ ดังนี้ 

  1. จุดมุ่งหมายในแต่ละระดับต้องมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน 

  2. มีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ภายในตัว 

  3. กำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนมากกว่าด้านความรู้ความจำ 

  4. กำหนดในส่ิงท่ีมีความสำคัญและมีความหมายสำหรับผู้เรียน 

  5. กำหนดในส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

  6. กำหนดในส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

  7. กำหนดในส่ิงท่ีมีความเป็นไปได้ 

  ประเภทของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  ภัทรา นิคมานนท์. 2540 : ไม่มีเลขหน้า : อ้างอิงมาจากนพเก้า ณ พัทลุง. 32) ได้กล่าวถึง

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยด้านพุทธพิิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  พุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการวัดทางการศึกษาแบ่งเป็น 6 

ระดับ ดังนี้ 

  1. ความรู้ – ความจำ (knowledge) คือ ความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ท่ี

เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะโดยวิธีการใดก็ตาม เช่นการเรียนรู้ในห้องเรียน ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่าน

หนังสือพิมพ์ การบอกต่อ ๆ กันมา เป็นต้น 

  2. ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานความรู้ 

ความจำ แล้วขยายความคิดออกไปอย่างสมเหตุสมผล 

  3. การนำไปใช้ (application) เป็นความสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนรู้

มาแล้วไปแก้ปัญหาท่ีแปลกใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึง

กับเรื่องเคยพบเห็นมาก่อนได้ 

  4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถแยกแยะเรื่องราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ได้ทำให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจน สามารถค้นหาความจริงต่าง ๆ ท่ีซ่อน

แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ได้ 
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  5. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นการนำองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไปมา

รวมเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยกัน เพื่อให้เห็นโครงสร้างท่ีชัดเจน แปลกใหม่ไปจากเดิม มีลักษณะคล้าย

ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์แปลกใหม่ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 

  6. การประเมินค่า (evaluation) 

  6.1 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน (judgement in term of internal 

evidence) เป็นการประเมินหรือตัดสินความถูกต้องตามเนื้อเรื่อง เนื้อหานั้น ๆ หรือตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ 

  6.2 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก (judgement in term of external 

criteria) เป็นการตัดสินโดยใช้เกณฑ์ท่ีไม่ได้ปรากฏตามเนื้อเรื่องนั้น แต่ใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดมาใหม่ ซึ่งอาจเป็น

เกณฑ์ตามเหตุผลทางตรรกศาสตร์ การยอมรับของสังคม สภาพความเป็นจริง ความยุตธรรม เป็นต้น 

  จิตพิสัย (affective domain) เป็นคุณลักษณะภายในของคน แล้วแสดงพฤติกรรมหรือ

การกระทำออกมาตามอารมณ์ ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นด้านความสนใจ เจตคติ ความช่ืนชม ค่านิยม จน

พัฒนาเป็นคุณลักษณะของตนเอง ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. การรับรู้ (receiving or attending) หมายถึง เป็นการสร้างความตระหนักแสดงถึง

ความต้ังใจท่ีจะรับรู้ และแสดงการเลือกส่ิงท่ีสนใจ 

  2. การตอบสนอง (responding) หมายถึง การแสดงความต้ังใจท่ีจะตอบสนองและค้นหา

ส่ิงท่ีพึงพอใจในระดับต้นๆ ท่ีจะตอบสนอง 

  3. การสร้างคุณค่า (valuing) หมายถึง การแสดงถึงการยอมรับคุณค่าในวัตถุส่ิงของ 

บุคคล หรือสถานการณ์ ยอมรับและเช่ือถือในคุณค่าของส่ิงนั้น ๆ ในทางบวก 

  4. การจัดระบบคุณค่า (organization) หมายถึง เป็นการนำคุณค่า และจัดระบบความ

ซับซ้อนของคุณค่า รวมทั้งจัดระบบความสัมพันธ์ของคุณค่า 

  5. การสร้างลักษณะนิสัย (characterization by a value complex) หมายถึง การ

จัดระบบคุณค่าซึ่งจะกลายเป็นลักษณะประจำตัวของแต่ละบุคคล 

  ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain)  มีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. การรับรู้ (perception) เป็นขึ้นท่ีแสดงอาการรับรู้ท่ีจะเคล่ือนไหวโดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ัง 5 คือ หู ตา จมูก ล้ิน และสัมผัสทางกาย แม้จะมีส่ิงเร้าเข้ามากระตุ้นโดยผ่านทางประสาทสัมผัส

พร้อม ๆ กัน ก็อาจมีการเลือกท่ีจะรับรู้ มีการแปลความหมายส่ิงเร้าเพื่อตอบสนอง 
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  2. การเตรียมพร้อม (set) เป็นสภาพของบุคคลท่ีพร้อมจะแสดงพฤติกรรมออกมา สภาพ

ความพร้อม 3 ด้าน คือ ความพร้อมด้านร่างกาย ด้านสมอง และด้านอารมณ์ 

  ความพร้อมด้านร่างกาย หมายถึง ความพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวอวัยวะของร่างกาย ความ

พร้อมด้านสมอง ความพร้อมในการระลึกถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแสดงพฤติกรรมและความพร้อม

ด้านอารมณ์ เป็นการเตรียมพร้อมทางจิตใจให้อยู่ในทิศทางท่ีพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา 

  3. การตอบสนองตามแนวทางท่ีกำหนดให้ (guided response) เป็นการแสดงออกใน

ลักษณะของการเลียนแบบ และการลองผิดลองถูก 

  4. ความสามารถด้านกลไก (mechanism) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้กระทำตามท่ีเรียกมาและ

พัฒนาขึ้นจนมีความสัมฤทธิผล สามารถสร้างเทคนิควิธีสำหรับตนเองขึ้นมาเพื่อฝึกปฏิบัติต่อไป 

  5. การตอบสนองท่ีซับซ้อน (complex overt response) เป็นความสามารถในการปฏิบัติ

ในส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และสามารถกระทำได้อย่างมั่นใจ ไม่ลังเล และทำได้ดีจนเป็นอัตโนมัติ 

  จากการศึกษา สรุปว่า ในการกำหนดจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่นั้นก็อาศัยจุดมุ่งหมายด้านพุทธิ

พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

  4.8 กระบวนการพฒันาหลักสูตร 

  กระบวนการพฒันาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาแผนการเรียนเพื่อการจัดการ

กระบวนการ การศึกษา และรวมถึงการประเมินผลการสร้างประสบการณ์การเรียนให้กับผู้เรียน

กระบวนการพฒันาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการท่ีทำให้ครูสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้กับผู้เรียน และ

ในกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรใจปัจจุบัน ก็ยังทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูอีกด้วย 

เพราะเช่ือว่ากระบวนการพฒันาหลักสูตร จะทำให้ครูได้รับความรู้มากขึ้นมีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ในสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (สงัด อุทรานันท์. 2532 : 14) 

  กระบวนการพฒันาหลักสูตรเป็นงานท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายมา

ดำเนินการ และต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามขั้นตอน ซึ่งต้องมีการพฒันาอย่างเป็นระบบ นักการศึกษา

หลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลักสูตรไว้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

  ทาบา (Taba) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียน ตามความเช่ือท่ีว่าผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดยกำหนดกระบวนการพฒันาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน 

ดังนี ้
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  1. วินิจฉัยความต้องการ : สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นต่าง ๆ ของ

สังคม และผู้เรียน 

  2. กำหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้ว จะ

กำหนดจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ชัดเจน 

  3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายท่ีกำหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเช่ือถือได้ 

  4. จัดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระท่ีเลือกได้ ยังต้องจัดโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง และความ

ยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 

  5. คัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์

การเรียนรู้ให้สอนคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระ

และความต่อเนื่อง 

  7. กำหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร เพื่อ

ตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และกำหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้

เครื่องมืออะไร 

  สงัด อุทรานันท์ (2532 : 14) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมถึงการ

ร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตรและการประเมิน

หลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึง่ของการพฒันาหลักสูตร โดยได้จัดลำดับข้ันตอนของการพัฒนา

หลักสูตรไว้ดังนี้ คือ 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

  2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 

  3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

  4. การกำหนดมาตรการวัดและการประเมินผล 

  5. การนำหลักสูตรไปใช้ 

  6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

  7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

  กระบวนการพฒันาหลักสูตร มีสาระสำคัญดังนี้ 
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  กระบวนการพฒันาหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอน ซึ่งต้องทำให้สำเร็จตามลำดับ เพื่อให้

โครงการพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ งานท่ีต้องทำให้แต่ละขั้นตอนมีความหลากหลาย แต่มีการกำหนด

ผลท่ีแน่นอนเอาไว้ กระบวนการพฒันาหลักสูตรเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องและเป็นวัฏจักรมากกว่าจะเป็น

กิจกรรมท่ีทำต่อกันเป็นเส้นตรง เป็นกิจกรรมท่ีเป็นพลวัตรมมากกว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีคงท่ี โดยสามารถสรุป

กระบวนการพฒันาหลักสูตรท่ีครบครัน ดังนี้ (นิรมล ศตวุฒิ 2543 : 20-22) 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจำเป็นและปัญหา

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้าน

จิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อพิจารณา

ข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

  2. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินงานจะต้องร่วมกันพิจารณา

กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุ

คุณสมบัติของผู้ท่ีจบหลักสูตรนั้น ๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดย

กำหนดท้ังจุดมุ่งหมายท่ัวไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยคำนึงถึง

พัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยท่ีดีงาม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี 

  3. การเลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร หมายความว่าเนื้อหาความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้เลือกและนำมาจัดในหลักสูตรจะช่วย

เอื้อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

  4. การกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยคำแนะนำและ

ข้อกำหนดในการติดตามความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 

  5. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและปรับแก้ก่อนนำไปใช้เป็นขั้นที่นำหลักสูตรท่ีร่าง

เสร็จแล้วไปตรวจสอบ ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบได้หลายวิธี เช่น การใช้รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

การตรวจสอบกับลักษณะของหลักสูตรท่ีดี การตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญหรือคณะกรรมการ หรือการ

วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นต้น แล้วนำผลการตรวจสอบมา

ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรให้ดีขึ้น เตรียมพร้อมท่ีจะนำไปใช้ 
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  6. การนำหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นที่นำหลักสูตรท่ีตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขให้สมบูรณ์

แล้วไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ท่ีมั่นใจได้ว่าได้มีการใช้หลักสูตรอย่าง

เหมาะสม 

  7. การประเมินหลักสูตร เป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรท้ังโปรแกรมและ

ประเมินท้ังแยกส่วนของหลักสูตรทีละส่วน และประเมินโดยรวมด้วย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของหลักสูตร 

  8. การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร เป็นการนำผลการประเมินหลักสูตรมาปฏิบัติ

ต่อเนื่องในกรณีผลการประเมินหลักสูตรพบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในประเด็นใหญ่ ซึ่งจะต้อง

เปล่ียนโครงสร้างของหลักสูตรก็จะดำเนินการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

  จากนั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา

ในการดำเนินการมากข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่ง

ส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีข้ึนไป ในการเตรียมการและการดำเนินงานจำเป็นต้อง

ใช้กำลังคม และงบประมาณมากพอสมควร เพื่อจะให้ได้หลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลในการ

พัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป 

  4.9 การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

  การจัดการศึกษาบางประเภทท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาทางด้านศาสนา 

ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ การศึกษาสำหรับผู้บกพร่อง

ในด้านต่าง ๆ ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกท่ีจัดโดยครอบครัวและ

องค์กรต่าง ๆ การจัดการศึกษาเหล่านี้สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

(นิรมล ศตวุฒิ. 2543 : 121-125) 

  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเป็นหลักสูตรระยะส้ัน ระยะเวลาในการใช้

หลักสูตรมีต้ังแต่ 2-3 วัน เป็นต้นไป จนกระท่ังอาจจะถึง 3 เดือน การพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้มี

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคคลเฉพาะกลุ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จุดเน้นของหลักสูตรจะมีเพียง

ประเด็นหลักประเด็นเดียว การสร้างหลักสูตรเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือหลักสูตรระยะส้ัน ดำเนินการตาม

กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร เช่นเดียวกับ หลักสูตรประเภทอื่น ๆ ในกระบวนการขั้นแรก คือการ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนั้น จะวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเฉพาะจากกลุ่มเป้าหมายแล้วจึง
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ดำเนินการกำหนดจุดมุ่งหมายจากข้อมูลพื้นฐานท่ีรวบรวมได้ และดำเนินการขั้นต่อ ๆ ไป จนครบ

กระบวนการ แต่ละส่วนของประกอบของหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกันเช่นเดียวกับหลักสูตรประเภท

อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึง

ปัญหาหรือจุดด้อยท่ีจำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดหลักสูตรเพื่อให้เป้าหมายได้เข้าฝึกฝน 

ข้อมูลท่ีแสดงไว้ควรจะมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลท่ีมีการอ้างอิงไว้เป็นเอกสารหรือ

เป็นข้อมูลตัวเลขท่ีผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้พบจากการวิเคราะห์ 

  2. หลักการของหลักสูตร แสดงถึงเป้าหมายโดยรวมของหลักสูตร 

  3. จุดมุ่งหมาย ประกอบด้วยความคาดหวังถึงลักษณะท่ีผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับ 

  4. โครงสร้างหลักสูตร แสดงถึงภาพรวมของการจัดเนื้อหาความรู้และประสบการณ์ใน

หลักสูตรให้แก่ผู้เรียน แสดงถึงลักษณะการจัดซึ่งอาจจะแบ่งเป็นวิชา เป็นหน่วยหัวข้อ หัวเรื่อง เป็นต้น และ

แสดงเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 

  5. รายละเอียดในแต่ละวิชาหรือหน่วย หรือหัวข้อ หรือหัวเรื่อง ประกอบด้วยจุดประสงค์ 

ซึ่งแสดงความคาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับอะไร หรือทำอะไร ได้เมื่อเรียนจบวิชานั้น ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ระบุประเภทของส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน ประเมินผลการ

เรียน แสดงถึงวิธีการท่ีใช้ในการประเมินผลและเครื่องมือท่ีจะใช้ แต่ละส่วนประกอบในแต่ละวิชานี้ จะต้อง

สอดคล้องและสัมพันธ์กัน ต้องเอื้อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้ 

  6. การประเมินผลการเรียน (รวบยอด) แสดงถึงวิธีการประเมินผลการเรียนท้ังหลักสูตร 

และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนการรวมทั้งหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรครบถ้วนหรือไม่ 

  7. การประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยวิธีการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินหลักสูตร 

เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุผลมากน้อยเพียงไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

  การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพิเศษสามารถแบ่งได้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 

  ก่อนการลงมือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นภาย

หลังจากท่ีได้มีการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีได้จากการวางแผนอย่างมี 
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ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน แล้วต้องวิเคราะห์ภาระงานสอนโดยการศึกษาจากคำอธิบายหรือคำอธิบายรายวิชา

ท่ีกำหนด เพื่อจะทำให้ทราบว่าแต่ละเนื้อหาหรือรายวิชาควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นได้อย่างไร 

คำอธิบายหรือคำอธิบายรายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 

  ส่วนท่ี 1 กิจกรรม ได้แก่ ส่วนท่ีระบุถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องจัด

ให้แก่ผู้เรียน สังเกตได้จากคำว่า ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สำรวจ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ อธิบายฯลฯ 

  ส่วนท่ี 2 เนื้อหา ได้แก่ ส่วนท่ีระบุถึงหัวข้อหรือขอบข่ายของเนื้อหาท่ีจะนำมาให้ผู้เรียน

เรียนรู้หรือฝึกเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ 

  ส่วนท่ี 3 จุดประสงค์ ได้แก่ ส่วนท่ีระบุพฤติกรรมต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนหลังจากท่ีได้

เรียนรู้หรือฝึกทักษะตามท่ีได้ระบุไปแล้วในส่วนท่ี 1 และ 2 พฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียนท่ี หรือเกิด

พฤติกรรมท้ังในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ รวมถึงการจัดการอะไรบ้าง 

  การพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ สามารถทำให้กับ ทุกกลุ่ม

ประสบการณ์หรือทุกรายวิชาโดยมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 

  1. ศึกษาผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 

  2. ศึกษาคำอธิบายวิชาจากหลักสูตร 

  3. จัดทำแผนการสอนโดยให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการและเหมาะสม

กับสภาพท้องถิ่น โดยท้องถิ่นต้องพิจารณาต่อไปว่า กิจกรรมท่ีหลักสูตรกำหนดให้นั้นจะจัดโดยวิธีใดท่ีจะทำ

ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ สามารถจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลายวิธี ดังนี้ 

   3.1 ฟังคำอธิบายจากครู 

   3.2 ค้นคว้าจากห้องสมุดโรงเรียน 

   3.3 ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการอื่น ๆ 

   3.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาบรรยาย 

   3.5 ออกไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

   3.6 ออกไปสำรวจสภาพจริงในท้องท่ี 

   3.7 สังเกตส่ิงแวดล้อมรอบข้าง 

   3.8 ออกไปทัศนศึกษา 

   3.9 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

   3.10 นำหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
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   3.11 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ เช่น ความสัมพันธ์ด้านความเหมือนและแตกต่าง ส่ิงท่ี

เป็นเหตุผล จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการศึกษานั้น ท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการศึกษา ตามท่ี

กำหนดไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีและวิธีท่ีจะมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะต้อง

ตัดสินใจเลือกหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะใดก็ตาม กิจกรรมท่ีจัดนั้นต้องเป็นกิจกรรมท่ี

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกบัส่ิงท่ีตนเองสนใจให้มากท่ีสุด ต้องจัดให้สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาท่ีได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ท่ีสำคัญต้องไม่ทำให้จุดประสงค์การ

เรียนรู้เปล่ียนแปลงไป 

  2. การปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

  การพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการปรับรายละเอียดของเนื้อหานี้มีวิธีการเช่นเดียวกับการ

พัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมกล่าวคือเมื่อวิเคราะห์แล้ว

พบว่า แนวการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อจะให้บรรลุถึงเป้าหมายซึ่งบรรจุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่ม

ประสบการณ์หรือรายวาในหลักสูตรแล้ว ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดเนื้อหาท่ีจะนำมาเรียนรู้หรือฝึก

ทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้หรือทักษะตามจุดประสงค์ท่ีระบุไว้ 

  การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้ สามารถทำได้กับทุกกลุ่มประสบการณ์หรือทุกวิชา โดยมี

ขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี ้

  1. ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาท่ีกำหนดไว้ในคำอธิบายหรือ

คำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแม่บท 

  2. กำหนดรายละเอียดของเนื้อหาท่ีจะเพิ่มหรือปรับสำหรับนำมาให้เรียนรู้หรือฝึกทักษะ

โดยให้เป็นไปตามผลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 

  3. นำเอารายละเอียดท่ีได้ตามข้อ 2 ไปปรับเข้าโครงสร้างขอบข่ายเนื้อหาของกลุ่ม

ประสบการณ์หรือรายวิชาท่ีสอนแล้วนำไปจัดทำเป็นแผนการสอนต่อไป 

  4. พิจารณาปรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีปรับ

นั้น การปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหา ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ทันทีถ้าผลการวิเคราะห์

พบว่า เป้าหมายของการพัฒนามีปรากฏในจุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชา แล้ว

ท้องถิ่นสามารถจะปรับรายละเอียดของเนื้อหาให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีเลือกนั้น 

  การพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับรายละเอียดของเนื้อหานี้ เป็นการดำเนินงานต่อจากท่ี

ท้องถิ่น ได้วิเคราะห์เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชามาแล้วในการพัฒนาลักษณะท่ี 1 กล่าวคือ การพัฒนา
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หลักสูตรท้องถิ่น โดยลักษณะนี้ท้องถิ่นต้องนำเอาผลการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็นเนื้อหามาวิเคราะห์ต่อไปถือ

ว่า จากหัวข้อหรือขอบข่ายเนื้อหาท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ในแต่ละข้อนั้นควรมีการเพิ่มรายละเอียดเนือ้หาอะไร

อีกบ้าง ท่ีจะให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกบัท้องถิ่นของตนท้ังนี้โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและคาบเวลาท่ีมีอยู่ 

  การพัฒนาหลักสูตรโดยกรปรับรายละเอียดของเนื้อหานี้ ท้องถิ่นสามารถพิจารณากำหนด

รายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างเต็มท่ีโดยต้องไม่ทำ

ให้จุดประสงค์การเรียนรู้เปล่ียนไปและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเวลาและผู้เรียน 

  3. การปรับปรุงและเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน 

  เป็นกระบวนการพฒันาหลักสูตรท่ีต่อเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรตามลักษณะท่ี 1, 2 

มาแล้ว กล่าวคือ เมื่อท้องถิ่นปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับรายละเอียดของเนื้อหาเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการแล้วส่ือสารเรียนการสอนท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปก็อาจไม่สอดคล้องกับ

กิจกรรมและเนื้อหาท่ีพัฒนาไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปรับปรุงและเลือกใช้ให้เหมาะสม

สอดคล้องกัน ส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนประกอบด้วย 

  หนังสือเรียน หมายถึง หนังสือท่ีกำหนดให้ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาใด รายวิชา

หนึ่งโดยเฉพาะ มีเนื้อหาตรงตามท่ีระบุไว้ในรายวชิานั้น ๆ อาจจะมีลักษณะเป็นเล่มหรือเป็นชุดก็ได้ 

  1. หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือท่ีกำหนดให้ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม

หลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียน สำหรับให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียน 

  2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาอิงหลักสูตร ซึ่งมีความเหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของการอ่านออกของนักเรียนสำหรบัให้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 

  3. หนังสือดุเทศ เป็นหนังสือสำหรับค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยมีการ

เรียนเรียงเป็นเชิงวิชาการ 

  4. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องท่ัว ๆ ไปไม่ขัดต่อ

วัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ให้ความรู้ มีคติ และมีสาระประโยชน์มุ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิด

ทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

  คู่มือครู หมายถึง เอกสารแนะนำครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร 
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  คู่มือการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารและหนังสือสำหรับครูและนักเรียนใช้

ประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

นอกจากนี้ยังมีส่ือท่ีท้องถิ่นสามารนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีก เช่น ส่ือท่ีเป็น

วัสดุอุปกรณ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

  จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้ พบว่า ผลท่ีได้จัดเป็นการจัดหารวบรวมส่ือ

ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วรวมทั้งการสำรวจแหล่งส่ือ สำหรับนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งท้องถิ่นจะระบุรายละเอียดการใช้และรายช่ือส่ือลงในแผนการสอน

ท่ีจัดทำขึ้น 

  4. การจัดทำส่ือการเรียนขึ้นมาใหม่ 

  กรณีท่ีผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าในแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนามีความจำเป็นท่ีจะต้อง

พัฒนาส่ือการเรียนต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อท่ีจะให้ส่ือพัฒนาขึ้นมามีคุณภาพใน

การดำเนินงาน ควรกระทำในรูปของคณะทำงาน สำหรับข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำส่ือการเรียนการ

สอนขึ้นมาใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

  4.1 ข้ันเตรียมการ 

   4.1.1 วิเคราะห์จุดประสงค์ของหลักสูตร 

   4.1.2 วิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา 

   4.1.3 พิจารณาคาบเวลาเรียน 

   4.1.4 วิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเป็นพื้นฐานการดำเนินงานขั้นต่อไป 

  4.2 ข้ันวางแผน 

   4.2.1 กำหนดจุดประสงค์ของส่ือการเรียน 

   4.2.2 กำหนดขอบเขตและหัวข้อเนื้อหาสาระของส่ือการเรียน 

   4.2.3 จัดทำโครงร้าง (Outline) ของส่ือการเรียน 

   4.2.4 เตรียมเกี่ยวกับข้อมูลและแหล่งข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการยกร่างต้นแบบส่ือ

การเรียน 

  4.3 ข้ันยกร่างต้นแบบส่ือการสอน 

   4.3.1 ลงมือเขียนต้นแบบ ครั้งท่ี 1 
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   4.3.2 ตรวจทานต้นแบบ ครั้งท่ี 1 และปรับปรุง 

   4.3.3 ตรวจทานต้นแบบ ครั้งท่ี 2 และปรับปรุง 

  4.4 ข้ันทดลองใช้ต้นแบบส่ือการเรียน 

   4.4.1 ทดลองใช้ต้นแบบกับตัวแทนผู้เรียนหลายๆ คนแล้วปรับปรุง 

   4.4.2 ทดลองใช้ต้นแบบกับกลุ่มตัวแทนผู้เรียนตามการสอนแล้วปรับปรุง 

  4.5 จัดทำต้นแบบส่ือการเรียนให้สมบูรณ์ 

   เพื่อให้ส่ือการเรียนการสอนท่ีท้องถิ่นพัฒนาขึ้นขึ้นมาใหม่มีคุณภาพและเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนอย่างแท้จริง ในการจัดทำควรให้เกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา คือ 

   4.5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน 

   4.5.2 ถูกต้องตามหลักวิชาและมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน 

   4.5.3 เสนอเนื้อหาเป็นไปตามลำดับขึ้นของการเรียนรู้ 

   4.5.4 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 

   4.5.5 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

   4.5.6 เนื้อหาไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อหลัก

ศีลธรรมอันดีงามและความมั่นคงของชาติ 

   4.5.7 เนื้อหาสอดคล้องกับลักษณะ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

   4.5.8 ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย เป็นแบบอย่างได้ 

   4.5.9 ภาพประกอบแผน แผนภูมิ แผนท่ี ฯลฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับเนื้อหา 

   4.5.10 กิจกรรม (ถ้ามี) มีความเหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์

วิจารณ์ฝึกปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันส่ือการเรียนการสอนท่ีท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมา

ใหม่ โดยเฉพาะท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์จะต้องมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับส่ือการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนญุาตให้

ใช้สำหรับเนื้อหาหรือรายวิชานั้นไปแล้วส่ือการเรียนการสอนท่ีท้องถิ่นพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ สามารถนำมาใช้

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ความ

เห็นชอบแล้ว กรณีท่ีท้องถิ่นพัฒนาส่ือการเรียนท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ขึ้นมาใหม่และมีความประสงค์จะให้

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดให้เป็นหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบสำหรับกลุ่มประสบการณ์

หรือรายวิชาต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามกระทรวงศึกษาธารกำหนด 



65 
 

  5. การจัดทำคำอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 

  การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้เป็นการจัดทำวิชาหรือรายวิชาขึ้นใหม่หลังจากท่ีศึกษา

แล้วพบว่า ส่ิงท่ีควรจะมีการพัฒนานัน้ไม่มีปรากฏในหลักสูตรของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชาใด ๆ ในหลักสูตรแม่บท การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทำวิชาหรือรายวิชาขึ้นมาใหม่มีข้ันตอนในการ

จัดทำ ดังนี้ 

   5.1 ศึกษาจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์และโครงสร้าง เนื้อหาของกลุ่ม

ประสบการณ์หรือกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรแม่บท เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

พิจารณาจัดทำและเพื่อป้องกันมิให้ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาท่ีมีอยู่ 

   5.2 นำเอาผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นของการจัดการศึกษา

ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของท้องถิ่นที่ได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลในการ

กำหนดจุดประสงค์และเนื้อหา 

   5.3 กำหนดจุดประสงค์ของรายวิชาหรือรายวิชาท่ีจะดำเนินการจัดทำขึ้นใหม่ โดย 

        5.3.1 วิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สำหรับกำหนด

สภาพท่ีต้องการท่ีให้เกิดกับผู้เรียน โดยระบุปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ส่ิงท่ีต้องการให้รู้

พฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดและเงื่อนไขต่าง ๆ (ถ้ามี) 

        5.3.2 เขียนจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมกับสภาพท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ท้ังส่ีด้าน (ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ) รวมทั้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกลุ่มวิชาหรือกลุ่ม

ประสบการณ์ ซึ่งลักษณะของจุดประสงค์ท่ีดีต้องบอกสภาพท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบรายวิชา

นั้นไม่ใช่การดำเนินงานหรือกิจกรรม 

   5.4 กำหนดเนื้อหาดโดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์ ซึ่งระบุคำหลักของจุดประสงค์

รายวิชานั้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นความรู้ ส่ิงท่ีจะให้เรียนรู้หรือศึกษา) และส่วนท่ีเป็นทักษะ (ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติ) เนื้อหาท่ีกำหนดนี้จะต้องมีลักษณะดังนี้ 

        5.4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 

        5.4.2 ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นความรู้และทักษะ 

        5.4.3 เหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน 

        5.4.4 เหมาะสมกับเวลา 



66 
 

        5.4.5 ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่ขัดต่อศีลธรรม 

   5.5 กำหนดคาบเวลาเรียนสำหรับคำอธิบายหรือรายวิชาท่ีจัดทำขึ้นมาใหม่ในการ

กำหนดคาบเวลาจะต้องไม่ทำให้คาบเวลาเรียนสำหรับกลุ่มประสบการณ์หรือหน่วยย่อยเปล่ียนแปลงไป 

   5.6 เขียนคำอธิบายหรือคำอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามรูปแบบกำหนดใน

หลักสูตรแม่บท โดยระบุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของ

รายวิชา ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

   5.7 จัดทำเอกสารช้ีแจงรายละเอียดประกอบการจัดทำวิชาหรือรายวิชาท่ีจัดทำ

ขึ้นใหม่ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด โดยให้มีรายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยเหตุผลและความจำเป็น 

        5.7.1 จุดประสงค์ (ของวิชาหรือรายวิชาท่ีจัดทำ) 

        5.7.2 ขอบข่ายเนื้อหา 

        5.7.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

        5.7.4 ส่ือการเรียนการสอนท่ีจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

        5.7.5 แนวการวัดและประเมินผลการขอเสนออนุมัติ นำเอาคำอธิบายหรือ

รายวิชาดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยเนื้อหาท่ีจัดทำขึ้นใหม่จะต้องไม่เป็นเนื้อหาท่ี

ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาท่ีมีอยู่แล้วในหลักสูตรแม่บทไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในกลุ่มประสบการณ์และรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเดียวกันหรือต่างกลุ่มก็ตาม ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาก่อนการลงมือพัฒนา 

   เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาอนุมัติคำอธิบายหรือคำอธิบายรายวิชาท่ีจัดทำขึ้นใหม่

ประกอบด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. สนองและสอดคล้องกับหลักการและจุดหมายและโครงสร้างหลักสูตร 

   2. เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรู้ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์หรือกลุ่มวิชา

ตามท่ีโครงสร้างหลักสูตรกำหนดไว้ 

   3. สอดคล้องและสนองต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของท้องถิ่น

อย่างแท้จริง 

   4. มีความสมบูรณ์และความพร้อมพอเพียงท่ีจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท้ังในด้านปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ 
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   5. เป็นผลผลิตจากการนำข้อมูลในระดับท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอนท้ังใน

ด้านหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน และเทคนิควิธีสอน 

   6. ไม่มีเนื้อหาสาระกล่าวโดยตรงหรือพาดพิงในลักษณะลบหลู่สถาบันชาติ 

   7. ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่ขัดกับหลักศีลธรรม

อันดีและไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ 

   8. มีรูปแบบและวิธีการเขียนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสรุปได้ว่า การ

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

   1. การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 4 ลักษณะ โดยไม่ต้อง

ขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ 

        1.1 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม 

        1.2 การปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

        1.3 ปรับปรุงและเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน 

        1.4 การจัดทำส่ือการเรียนขึ้นมาใหม่ 

   2. การจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ตามลำดับข้ัน 

  4.10 การวิเคราะห์หลักสูตร 

  กรมวิชาการ (2539 : 6-15) ได้เสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำไปเขียน

แผนการสอนไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์คำอธิบายหลักสูตร 

  ขั้นตอนท่ี 2 จำแนกผลการวิเคราะห์คำอธิบายหลักสูตร 

  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาเพื่อจาก

คำอธิบายหลักสูตร 

  ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลา เพื่อนำไปสู่

การเขียนแผนการสอน 

  รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์คำอธิบายหลักสูตร 
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  คำอธิบายหลักสูตรในแต่ละงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรมเนื้อหาและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง ในการวิเคราะห์คำอธิบายต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า งานนั้น ๆ 

ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีพึงประสงค์อะไรบ้าง ส่วนเนื้อหาและกิจกรรมนัน้เน้นให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทำอะไรบ้าง 

  ขั้นตอนท่ี 2 จำแนกผลการวิเคราะห์คำอธิบายหลักสูตร 

  ในขั้นนี้เป็นการจำแนกลการวิเคราะห์คำอธิบายในขั้นที่ 1 โดยนำจุดประสงค์เนื้อหาและ

กิจกรรม มาแยกให้เห็นชัดเจน 

  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลา 

  จากคำอธิบายหลักสูตรในขั้นนี้เป็นการจำแนกผลการวิเคราะห์จากคำอธิบายหลักสูตรใน

ขั้นที่ 2 ข้ันตอนดังนั้น 

  3.1 ปรับจุดประสงค์จากคำอธิบายหลักสูตรท่ีจำแนกไว้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะ

นำไปสัมพันธ์กับเนื้อหาแต่ละเรื่องท่ีจะเรียนในหนว่ยนั้น ๆ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง 3 ด้าน คือด้าน

พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ท่ีเป็นกระบวนการ 

  3.2 กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามขอบเขตเนื้อหาจากคำอธิบายหลักสูตรท่ีจำแนกไว้ 

การกำหนดเนื้อหา กิจกรรม จะต้องคำนึงถึงคาบเวลา ระดับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้กำหนดคาบเวลา การกำหนดคาบเวลาต้องคำนึงถึงเนื้อหาแต่

ละเรื่องท่ีจะสอนโดยพิจารณาว่า เนื้อหาเรื่องนั้นควรใช้เวลาเท่าใด ผู้เรียนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และคาบเวลาในขั้นที่ 3 เพื่อ

นำไปสู่การเขียนแผนการสอนโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  4.1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการแตกย่อยจุดประสงค์ท่ีจำแนกไว้เป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะนำไปสัมพันธ์กับเนื้อหาเพื่อเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน 

  4.2 กำหนดรายละเอียดเนื้อหาตามขอบเขตเนื้อหาท่ีกำหนดไว้ในขั้นที่ 3 ว่ามีเนื้อหา

อะไรบ้างท่ีจะต้องเรียนในแต่ละแผนการสอน 

  4.3 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง

พิจารณาให้สัมพันธ์กับเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อ 1 และข้อ 2 
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  4.4 กำหนดคาบเวลา การกำหนดคาบเวลาควรพิจารณาเนื้อหา กิจกรรม และจุดประสงค์

การเรียนรู้ในข้อท่ี 1 2 และ 3 ว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไร จึงจะสามารถสอนให้จบในแต่ละแผนการสอนจึง

เหมาะสม 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวิเคราะห์หลักสูตรต้องดำเนินการให้ครอบคลุมในด้าน

จุดประสงค์ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนคาบเวลาเรียน 

  4.11 การประเมินหลักสูตร 

  เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นหลักสูตรฉบับท่ีสมบูรณ์แล้วก่อนท่ีจะนำหลักสูตรไปใช้

จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลหลักสูตรเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาว่า หลักสูตรมีข้อดี ข้อเสีย 

หรือมีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อท่ีจะพัฒนาและปรบัปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและ

ความสนใจของผู้มีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร (กาญจนา คุณารักษ์. 2535 : 257) 

  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 56) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและ

ศึกษาข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรว่ามีข้อดี จุดอ่อนในเรื่องใดรวมทั้งผลการใช้

หลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตรท่ีคุณว่าและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

  สุจริต เพียรชอบ (2523 : 68) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง เป็นกระบวนการท่ี

สำคัญเพราะเป็นการหาคำตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลตามท่ีได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

อะไรเป็นสาเหตุ ผู้ประเมินหลักสูตรหลักสูตรจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ดีท้ังทางด้านหลักสูตรและด้านการ

ประเมินผล ซึ่งจะต้องเน้นการประเมินท้ังโปรแกรมการศึกษา มิใช่แต่เพียงผลการเรียนปีสุดท้ายเท่านั้น แต่

ควรประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 

  ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงศ์ (2539 : 192) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำข้อมูลใช้ในการตัดสินหาข้อมูลบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข

ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆ 

  สันต์ ธรรมบำรุง (นิคม ชมภูหลวง. 2545 : 238 : อ้างอิงมาจาก สันต์ ธรรมบำรุง. 2527 : 

ไม่มีเลขหน้า) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

หลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการเรียนการ

สอน วิธีสอนและการวัดผลจะสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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  นิคม ชมภูหลวง (2545 : 238) สรุปว่าการประเมินหลักสูตร หมายถึงการศึกษารวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ ทดลองใช้และผลของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและ

คุณภาพของหลักสูตร 

  1. จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

   1.1 เพื่อตัดสินคุณค่าของหลักสูตร เพื่อนำไปใช้แล้วสนองวัตถุประสงค์ตามท่ี

หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่ 

   1.2 เพื่อตัดสินองค์ประกอบของหลักสูตร ด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลมีความ

สอดคล้องกันหรือไม่ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม ่

   1.3 เพื่อตัดสอนหลักสูตรว่ามีข้อดีและข้อบกพร่องอะไรบ้างท่ีจะต้องปรับปรุง

แก้ไขเพื่อตัดสินการบริหารหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องหรือไม่ 

   1.4 เพื่อการติดตามประเมินผลและผลผลิตหลักสูตร คือผู้เรียนมีการเรียนรู้และ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีหลักสูตรคาดหวังหรือไม ่

   จากการศึกษาการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการหาคำตอบว่าหลักสูตร

สัมฤทธิผลตามท่ีได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน

หาข้อบกพร่องหรือปัญหาอะไรบ้างท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข 

  4.12 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

รายละเอียดดังนี้ (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.2549) 

  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คือ แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีระยะเวลาเรียนต้ังแต่ 30 – 

150 ช่ัวโมง โดยเปิดสอนให้กับประชาชนกลุ่มท่ีสนใจ โดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้เป็นงานอาชีพเฉพาะทางซึ่ง

เป็นหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  กระบวนการพฒันาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. สำรวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่น ในการท่ีจะเปิดสอนวิชาชีพใดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่พร้อมต่าง ๆ ท้ังของตัวหลักสูตร ส่ิง

อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และท่ีสำคัญคือผู้จบการฝึกวิชาชีพแล้วสามารถทำงานได้จริงและมีงานทำจริงซึ่ง

ขั้นตนอในการสำรวจความต้องการอาชีพในท้องถิ่นประกอบด้วย 
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   1.1 กำหนดช่ืออาชีพเฉพาะทางสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปิดสอน ซื่ออาชีพ 

คือ ช่ือของงานท่ีเราเรียกกันอยู่โดยท่ัวไป ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจะบอกถึงลักษณะของอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งช่ือเหล่านี้มี

ให้เห็นอยู่ในโลกอาชีพ เช่น ช่างไม้ตกแต่ง พนักงานรับจ่ายเงิน เป็นต้น 

   1.2 หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีจะมาพัฒนาหลักสูตร เมื่อได้รายการช่ือ

อาชีพเฉพาะมาแล้วการท่ีจะคัดเลือกมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมนั้นจะต้องมีหัวข้อการพิจารณาคัดเลือก

ถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น ครูผู้สอน คุณสมบัตินักศึกษา ส่ือการเรียนการสอน 

  2. กำหนดคุณลักษณะอาชีพท่ีต้องการ หรือการเขียนคำอธิบายลักษณะงานท่ีต้องการ 

คำอธิบายลักษณะงาน คือ คำบรรยายอย่างย่อ ๆ ซึ่งจะบรรยายถึงกิจกรรมหลักท่ีคนงานจะต้องปฏิบัติใน

การประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

   2.1 สภาวะหรือเงื่อนไขการทำงานท่ัวไป โดยเฉพาะสภาพการทำงานท่ีมีความ

เส่ียง 

   2.2 ลักษณะหรือสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีคนงานต้องปฏิบัติ 

   2.3 ความสามารถพิเศษ ความถนัด ลักษณะเฉพาะท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน

อาชีพนั้นให้สำเร็จ 

   2.4 ระดับความต้องการฝึกอบรม 

   2.5 มีข้อบังคับพิเศษหรือใบอนุญาต 

  3. วิเคราะห์อาชีพและเขียนรายการงานเฉพาะด้านทักษะ 

  สมรรถนะ หมายถึง ความสำเร็จในการทำงานท่ีมีคุณค่า ซึ่งสมรรถนะของครูจะได้จากการ

วิเคราะห์อาชีพท่ีทำกันจริง ๆ ในการประกอบอาชีพโดยท่ัวไป สมรรถนะจะกล่าวถึงส่ิงท่ีเกี่ยวกับความรู้ 

ทัศนคติของคนงาน 

  การวิเคราะห์อาชีพ เป็นการบรรยายความสามารถของคนงานในอาชีพท่ีประกอบด้วยการ

ระบุและเขียนรายการ การทำงานท่ีมีคุณค่าท่ีคนงานผู้มีความสามารถทำจริง ๆ และได้รับค่าตอบแทนใน

การทำงานนั้น มีความจำเป็นมากในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพราะรายการงานเฉพาะจะช่วยให้ครูได้

เรียนรู้ส่ิงท่ีต้องทำจริงในอาชีพ 

  4. วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียนรายการงานเฉพาะด้านความรู้ 

  การวิเคราะห์งานเฉพาะเป็นการแยกงานเฉพาะออกมาเป็นส่วนประกอบย่อยเป็นขัน้ตอน 

และมีความรู้และเจตคติเป็นส่วนสนับสนุน ผลการวิเคราะห์งานเฉพาะ คือ รายละเอียดของรายการทักษะ



72 
 

เฉพาะความรู้และเจตคติท่ีต้องการสำหรับคนงานในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างมีสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพ ส่วนประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์งานเฉพาะจากแบบฟอร์ม จะกลายเป็นเนื้อหา ด้านความรู้ ท่ีจะ

ใช้ในการสอนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ท้ังทางด้านทฤษฎีและกิจนิสัยท่ีจะเป็นในการทำงานเฉพาะแต่ละงาน 

โดยรวบรวมจัดทำเป็นงานเฉพาะด้านความรู้ ลักษณะของงานเฉพาะด้านความรู้ เป็นคำอธิบายกว้างๆ 

หน่วยความรู้หลักจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับงานเฉพาะด้านทักษะเด่ียว ช่วยคนงานเร่องปลอดภัยท่ัวไป 

ประสิทธิภาพหรือความรู้ท่ีเป็นภูมิหลังท่ีอยู่ในอาชีพ สามารถเรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการสอนแยก

ต่างหาก ควรจะขึ้นต้นประโยคด้วยกิริยาแสดงการกระทำ ควรอธิบายส่ิงท่ีต้องการให้นักศึกษาแสดงออกให้

เห็นได้จริง ๆ ว่าเขามีความรู้ตามท่ีต้องการ ต้องเขียนให้ปรากฏร่วมกับงานเฉพาะด้านทักษะในรายการงาน

เฉพาะในหลักสูตร จำนวนนั้นเปล่ียนแปลงได้ต้ังแต่ไม่มีจนกระท่ังเพียงพอกับความต้องการ 

  5. เขียนกฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมย่อย 

  กฤตกรรมปลายทาง (Terminal Performance Objective) หรือ TPO คือ นักศึกษาควร

จะมีความสามารถทำอะไรได้ในขณะท่ีเขาอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมของท่าน โดยแสดงความสำเร็จของ

งานเฉพาะหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จนจบแล้ว เมื่อรู้อย่างแน่ชัดว่าต้องการให้นักศึกษาไปทางไหน ทำ

ให้ง่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับส่ิงท่ีต้องการ 

  6. กำหนดคำอธิบายและมาตรฐานรายวิชา 

  7. กำหนดมาตรฐานสมรรถนะ เป็นการรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จัดทำมาต้ังแต่การเขียน

คำอธิบายลักษณะงาน รายการงานเฉพาะด้านความรู้ กฤตกรรมปลายทางและกฤตกรรมปลายทางและกฤต

กรรมย่อยมารวบรวมจัดเป็นรายการท่ีจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามลำดับการเรียนรู้ พร้อมหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ 

 

2. ด้านครูผู้สอน/วิทยากร 

ครู คือผู้แนะนำส่ังสอนหรือถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามด้าน 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม และทักษะกระบวนการต่าง ๆ บุคคลท่ัวไปจึงต้ังสมญานามให้ครูในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ ครู คือ ผู้สร้างโลก ครู คือ ผู้กุมความเป็นความตายของชาติไว้ในมือ เป็นต้น 

ซึ่งล้วนเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง นั่นแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของครูท่ีมีต่อ

การพัฒนาคนและประเทศชาติบ้านเมืองอย่างชัดเจน ฉะนั้น ผู้ท่ีจะมาเป็นครูจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครูให้ดีเสียก่อน เพราะมิใช่เพียงแต่มีความรู้ในหลักวิชาการก็จะสามารถ



73 
 

เป็นครูท่ีดีได้ แต่จะต้องอาศัยส่วนประกอบอื่น ๆ อีก เช่น มีความศรัทธาในอาชีพครู รักงานสอน มีจิต

วิญญาณแห่งความเป็นครู รักและเมตตาต่อเด็ก ๆ เป็นต้น 

 กรมวิชาการ (2546) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีนำไปสู่ความ

สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน กรณีศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ครูปฏิบัติเป็นแบบอย่างดังเช่นการปลูกฝัง

เสริมสร้างลักษณะความมีคุณธรรมในพฤติกรรมการแสดงออก คือ มีเมตตา กรุณาคุณลักษณะความ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความมีน้ำใจท่ีแสดงออกโดยการรู้จักแบ่งปัน คุณลักษณะรู้รักสามัคคี พึ่งพาเกื้อกูลกันท่ี

แสดงออกโดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ ช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ซึ่งปฏิบัติ

ตามเป็นแบบอย่างของครูนับเป็นส่ิงท่ีช่วยให้นักเรียนได้เห็นต้นแบบท่ีจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้

เนื่องจากโดยปกตินักเรียนจะมีความรักและความศรัทธาในตัวครู ฉะนั้นส่ิงท่ีครูประพฤติปฏิบัติจึงถือเป็น

แบบอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการ หล่อหลอมคุณลักษณะของนักเรียน 

คำหมาน คนไค (2543, หน้า 91-92) กล่าวว่า สังคมไทยยังถือว่าครู คือแบบอย่างหรือแม่พิมพ์ พ่อ

พิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ท่ีถือว่าตัวครูเป็นส่ือการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะครูท่ี

ผู้เรียนเคารพและศรัทธา ต้องทำส่ิงท่ีถูกต้องดีงามอยู่เสมอ เพราะการประพฤติปฏิบัติดีงามและถูกต้องให้

ผู้เรียนได้พบเห็นเป็นประจำย่อมทำให้ผู้เรียน ได้รับรู้ ซึมซับและเอาอย่างในเวลาเดียวกัน ครูจึงต้องช้ีนำและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติไปในทางเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นแบบพิมพ์เดียวกัน ครูจึงต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น

คนดี มีศีลธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือเป็นพลเมืองดีของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีกิริยามารยาทถูก 

ต้องดีงามตามมารยาทไทยและมารยาทสากล ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากำหนดไว้ 

9 ประการเพื่อการปฏิบัติตนเป็นครูอาชีพท่ีทรงคุณค่า (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2539, หน้า 109) ดังนี้ 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์ 

3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของ

ศิษย ์

5. ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติและไม่

ใช้ให้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ 
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6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ 

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 

8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 

9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

นอกจากบุคลิกภาพทางกายและบุคลิกภาพทางสังคมท่ีดีแล้ว บุคลิกภาพทางอารมณ์ของครูเป็น

บุคลิกภาพภายในท่ีอาจแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่เห็นก็ได้ แต่มีความสำคัญอย่างมากเพราะการท่ีครูมี

อารมณ์ขัน ช่วยให้การสอนสนุกสนาน สร้างบรรยากาศและสร้างความสนิทสนมกับผู้เรียนและผู้อื่นได้ง่าย 

ครูท่ีมีอารมณ์ดี ทำให้ครูเป็นคนน่ารัก ผู้เรียนมีความกล้าและพอใจท่ีจะเข้ามาพบปะปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 

ของตน และช่วยให้ครูไม่เคร่งเครียดกับชีวิตและการงาน ครูท่ีมีอารมณ์เย็น มีความอดทนในการส่ังสอนศิษย์ 

ไม่วู่วามในการว่ากล่าวศิษย์จะเป็นไปโดยมีเหตุผลสมควร และครูท่ีมีความรู้ทางอารมณ์ หรือ EQ 

(emotional quotient) คือ ครูท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ จะได้เปรียบในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติ

หน้าท่ีการงานตลอดจนการสมาคมกับผู้อื่นสอดคล้องกับ เทอดศักดิ์ เดชคง (2543, หน้า 18-19 และ 161) 

ท่ีได้แสดงทัศนะไว้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถของบุคคลในการเข้าใจความรู้สึกของตนเอง 

(self awareness) มีจุดมุ่งหมายในชีวิต รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจผู้อื่นและแสดงออกอย่าง

เหมาะสม (empathy)รู้จักควบคุม จัดการและแสดงออกทางอารมณ์และใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท่ีสำคัญ

คือ มองโลกในแง่ดี แก้ไขความขัดแย้ง (conflict solving) โดยเฉพาะความเครียดท่ีเกิดขึ้นในจิตใจได้เป็น

อย่างดีฉะนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะทางอารมณ์ท่ีสำคัญ เพราะการมีสติปัญญาเพียงอย่างเดียว 

ไม่อาจจัดการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกท่ีเต็มไปด้วยความตึงเครียดได้ ถ้าขาดวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง 

ความเครียดในจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีความสุข และการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสรรพส่ิงในธรรมชาติ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความเมตตาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน ครูต้องมีใจเมตตา รัก 

หวังดี ต่อผู้เรียนทุกคน ด้วยการแสดงความเอาใจใส่ทางสายตา กริยา ท่าทาง เรียกช่ือทักทาย พูดคุย 

สอบถาม และช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังใจ ตามความเหมาะสม รวมทั้งสร้างบรรยากาศและ

ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ท้ังนี้ต้องเป็นปกตินิสัยตามโอกาสและจังหวะท่ีเหมาะสม และ

เอาใจใส่ผู้เรียน เพราะกริยาท่าทีและคำพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เรียน ครูควรพัฒนา

จิตใจตนเองด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงการมีเมตตาจิตและปรารถนาดีต่อผู้เรียน เช่น ศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา มองโลกและมองผู้อื่นในแง่ดี เพราะเป็นพื้นฐานของการเป็นครูท่ีดี อีกท้ังครูต้องเป็น
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แบบอย่างในการกล้าคิด กล้าแสดงออก ด้วยการสร้างความเช่ือมั่นให้กับตัวเอง เช่น การศึกษาเพิ่มพูน

ความรู้ทักษะในเรื่องท่ียังไม่กล้า เช่น ไม่กล้าร้องเพลงในท่ีประชุมก็ต้องฝึกร้องเพลงจนมั่นใจและกล้าร้องต่อ

หน้าคนอื่นและท่ีสำคัญครูต้องกล้าคิดแตกต่างจาคนอื่น เพื่อให้ได้ความคิดท่ีแตกต่างจากมุมมองโดยท่ัวไป 

ด้วยการฝึกมองส่ิงต่าง ๆ เรื่องต่าง ๆ จากหลายแง่หลายมุม และกล้าท่ีจะรับผลท่ีจะเกิดท้ังผลดีและผลเสีย 

ดังนั้นครูจึงต้องมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออก เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน 

ตลอดจนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปกับผู้เรียน (คำหมาน คำไค, 2543, หน้า 73-74 และ 102-103) 

เกษม วัฒนชัย (2544, หน้า 10) กล่าวถึงลักษณะของครูต้นแบบท่ีมีลักษณะร่วมอยู่ 5 ข้อด้วยกัน 

คือ รักอาชีพครู อยากจะเป็นครูท่ีดี และมีความต้ังใจในการทำงาน รักเด็ก และเป็นท่ีปรึกษา ชอบช่วยเหลือ

ตัวเอง เป็นคนท่ีมีความคิดริเริ่ม และพัฒนา และสอนแบบบูรณาการ 

สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ (2543, หน้า 142-143) เสนอแนะว่าบทบาทของครูในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเป็นตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธ์ (the teacher as a 

mediator of human relations) ท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การท่ีครูได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ท้ังในระหว่าง

ครูกับผู้เรียนระหว่างผู้เรียนแต่ละคน และระหว่างกลุ่มผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก พัฒนาแบบ

ฉบับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดการสร้างพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี

ในหมู่ผู้เรียน ลดความขัดแย้ง ช้ีแนะนำเสนอหรือสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องดีงาม เพื่อเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้เกิดความอบอุ่น การยอมรับนับ

ถือโดยการเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างสภาพแวดล้อมเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมดูแล

ท่ีเป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตย 

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงความเป็นครู ลักษณะ หน้าท่ีและการสอนของครูไว้ 

หลายหมวด แต่ท่ีเกี่ยวข้องกับครูมากท่ีสุดและถือว่าเป็นคุณลักษณะของครูท่ีดีท่ีพึงประสงค์ คือหลักธรรม 

เรื่อง กัลยาณมิตรธรรม ซึ่งมีอยู่ 7 ประการ คือ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) , 2532 : 238) 

1. ปิโย – น่ารัก ในฐานเป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 

2. ครุ – น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจและ

ปลอดภัย 

3. ภาวนีโย – น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ท้ัง 

เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 



76 
 

4. วัตตา จ – รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำ

ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 

5. วจนักขโม – อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมท่ีจะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ 

อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว 

6. คัมฺภีรัญจะ กถัง กัตตา – แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 

และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 

7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย – ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทาง

เส่ือมเสีย 

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระราชดำรัส 

ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ (อ้างถึงใน พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, นวลละออ แสงสุข และนุชนาถ 

สุนทรพันธุ์, 2547 : 56 - 61) กล่าวว่าการศึกษาแนวพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับครูสามารถศึกษาได้ทางหนึ่งคือ 

ศึกษาจากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสท่ีพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

จนสามารถสรุปเป็นคุณลักษณะของครูได้ดังต่อไปนี้ 

1. ครูต้องเน้นที่คุณธรรม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้หลายครั้งเกี่ยวกับลักษณะ 

ของความเป็นครู ท่ีทรงเน้นว่าครูจะต้องมีคุณธรรม เช่น พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา 

บัตรแกนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2502 ท่ีว่า 

“...ข้าพเจ้าเช่ือว่านิสิตนักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาไปในคราวนี้ ควรจะได้มีคุณธรรมศีลธรรม และ

วัฒนธรรมเป็นทุนอยู่บ้างแล้ว แต่ในฐานะท่ีต้องออกไปทำหน้าท่ีครูของผู้อื่น ท่านจำเป็นจะต้อง

สร้างสมธรรมะต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และรู้จักวางตัวให้สมกับเป็นผู้มีหน้าท่ีส่ังสอนและอบรม

เยาวชน ควรจะต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ และช่วยกันขจัดปัญหาเยาวชนให้หมดส้ิน

ไปโดยเร็ว และสงเสริมให้เยาวชนได้เป็นคนท่ีมีสัมมาอาชีพและความประพฤติดี เพื่อเป็นกำลังใน

การท่ีจะสร้างประเทศชาติต่อไป..” 

หรือพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ใน 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2503 ได้ทรงเน้นคุณลักษณะในการอบรมเด็กในด้านศีลธรรมเป็นสำคัญด้วยดังท่ีว่า 

“....ผู้เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่แต่ว่ามีความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้อง

รู้จักอบรมเด็กท้ังในด้านศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีสำนึกรับผิดชอบในหน้าท่ี และ
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ในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้ หรือท่ีเรียกว่าการสอนนั้น ต่างกับ

การอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ 

ซึมซาบ จนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านท้ังหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมความรู้ดังกล่าว

มาแล้วด้วย...” 

นอกจากนั้น ในพระบรมราโชวาทอีกหลายครั้ง พระองค์ก็ได้เนน้ให้ครูยึดมัน่ อยู่ในคุณธรรมและ

ศีลธรรมเสมอ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อ

วันท่ี 13 ธันวาคม 2505 ท่ีว่า 

“...การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการส่ังสอน 

จากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบ้ืองต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าท่ีของครูและอาจารย์ 

ส่ังสอนให้ได้รับความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมือง 

ดีของชาติสืบไป งานของครูจึงเป็นงานท่ีสำคัญยิ่ง ท่านท้ังหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าท่ีครู  

จะต้องยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรม และพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีท่ีสุด 

ท่ีจะทำได้ นอกจากนี้ จงวางตนให้สมกับท่ีเป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ และ 

เป็นท่ีเล่ือมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วย...” 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสท่ียกมา จะเห็นว่าในเรื่องความเป็นครูนั้นพระองค์ทรง 

เน้นในเรื่องของครูดี ซึ่งได้แก่ ความมีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และอดกล้ัน รวมทั้งรักษา

วินัยและสำรวมระวังความประพฤติให้อยู่ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงามเป็นประการสำคัญ 
 

2. ครูต้องประพฤติตัวให้เป็นที่รักเคารพของนักเรียน 

คุณ ลักษณะของครูท่ีสำคัญอีก ประการหนึ่ง ตามแนวพระราชดำริ คือ ครูต้องทำตัวให้เ้ป็นท่ีรัก 

และเคารพของนักเรียน รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่ครู

โรงเรียนวงัไกลกงัวล ในโอกาสท่ีเข้ารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2521 ว่า 

“...สำหรับครูนั้น จะต้องทำตัวให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นท่ีเช่ือใจของนักเรียน...คือ 

ข้อแรก ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำ ชำนาญท้ังในวิชาความรู้ และวิธีสอน 

เพื่อสามารถสอนวิชาท้ังปวงได้โดยถูกต้อง กระจ่างชัด และครบถ้วนสมบูรณ์ อีกข้อหนึ่ง 

ต้องทำตัวให้ดี คือ ต้องมี และแสดงความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ 

สุภาพ ความเข้มแข็ง และอดทนให้ปรากฏชัดเจน จนเคยชินเป็นปกติวิสัย เด็ก ๆ จะ 
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ได้เห็นได้เข้าใจในคุณค่าของความรู้ในความดีและในตัวครูอย่างซาบซึ้ง และยึดถือเอาเป็น 

แบบอย่าง ภารกิจของครู คือการให้การศึกษา ก็จะได้บรรลุตามท่ีมุ่งหวัง...” 

จากท่ีได้นำเสนอมานั้น สะท้อนถึงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับครูท่ีจะต้องประพฤติตัวให้ดี เป็นที่รักท่ี 

เคารพสำหรับนักเรียน นอกจากนั้นครูจะต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ศิษย์ได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วย 
 

3. ครูต้องอดทน เสียสละ และมีความเมตตา 

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหามากขึ้น รวมทั้งในส่วนของเด็กด้วย ทำให้ครูทำงาน 

ได้ยากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นว่างานของครูเป็นงานท่ียากและต้องใช้ความอดทน

เสียสละมาก และจะต้องให้ความเมตตาแก่ศิษย์ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานแก่คณะครูอาวุโส 

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 ท่ีว่า 

“...งานของครนูั้น เป็นงานท่ียากและต้องใช้ความอดทนเสียสละมาก ยิ่งในปัจจุบัน 

ยิ่งยากขึน้ทุกที เพราะเกิด มคีวามคิดใหมอ่ยูเ่สมอ เช่น ว่าเด็กต้องมีความคิดริิเริ่มมาก 

ขึ้น แต่ความคิดริเริ่มซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีนั้น โดยมากไปแปลไปเป็นว่าต้องมีความคิดท่ีจะล้าง 

ครู ความคิดอันนี้เป็นความคิดท่ีรู้สึกว่า จะไม่ค่อยดีนัก แต่เราก็ต้องรับว่ามี เพื่อแก้ 

ปัญหานี้ มิใช่ว่าครูจะทำตัวไม่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการยุแหย่ ตรงข้ามครูต้องเสีย 

สละ ยิ่งต้องทำงานหนัก และทำด้วยความเฉลียวฉลาดขึ้น...ปัญหาเรื่องการกระด้าง 

กระเด่ืองของฝ่ายลูกศิษย์ต่อครูนั้น มีทางแก้อย่างเดียว คือความโอบอ้อมอารี และ 

ความอดทนของครู จะไปด่าว่าเด็กเป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดีก็็ไม่สมควรนัก ความจริงผู้ใหญ่  

และโดยเฉพาะครูก็มีหน้าท่ีท่ีจะให้ความเมตตา และเมื่อศิษย์ทำอะไรไม่ดีก็ต้องอดทนและ 

ส่ังสอน แม้จะถูกด่า ถ้าทำเช่นนี้ในท่ีสุดผู้ท่ีเป็นลูกศิษย์ก็จะเห็นความดี และความดีนี้จะ 

เป็นส่ิงท่ีช่วยบ้านเมืองให้รอดพ้นอันตรายไปได้ ถ้าหากว่าครูเห็นเด็กกระด้างกระเด่ืองมาก 

แล้วเกิดทำไม่ดี น้อยใจแล้วไม่ทำหน้าท่ีครูละท้ิงหน้าท่ีครู ขาดความเมตตา หรือเกิดความท้อใจ

อย่างหนัก อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร ก็ไม่มีผู้ให้ความรู้แก่เด็ก ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  

โดยเฉพาะในกลุ่มครูท่ีเรียกว่า เป็นครูสอนเด็ก ๆ การสอนของครูมีความสำคัญยิ่งกว่าใน 

กลุ่มครูท่ีอยู่ในช้ันมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ...” 
 

 

 

 



79 
 

4. ครูไม่ควรมุ่งยศศักด์ิ ความร่ำรวย และผลตอบแทนทางวัตถุ 

ส่ิงหนึ่งท่ีมักจะพูดกันมากในสังคมปัจจุบัน คือ การแสวงหายศศักดิ์ ความร่ำรวยและผลตอบแทนท่ี

เป็นวัตถุ แต่สำหรับผู้ท่ีเป็นครูนั้นผลตอบแทนมิใช่อยู่ท่ียศศักดิ์ ความร่ำรวยและส่ิงท่ีเป็นวัตถุท้ังหลาย หาก

เป็นผลตอบแทนทางจิตใจ ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสท่ีเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2516 ท่ีว่า 

“...งานครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่น ๆ กล่าวในแง่หนึ่งท่ีสำคัญ ก็คือว่า 

ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นท่ีต้ังไม่ 

ได้ ผลได้ส่วนสำคัญเป็นผลทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือน 

จะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก ถึงแม้ผู้ใดใครก็ตามเมื่อมองให้ 

ลึกซึ้งแล้ว ก็ย่อมมองเห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้น เพราะความมั่งมีและความยิ่ง 

ใหญ่ ไม่อาจบันดาล หรือซื้อหาความผูกพันทางใจอันแท้จริงจากผู้ใดได้ แต่ความ 

เป็นครูนั้นผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องซือ้หาหรือใช้อำนาจราชศักด์ิข่มขู่ 

เอา ขึ้นช่ือว่า ครูกับศิษย์แล้ว ท่ีจะลืมกันได้นั้นยากนัก ผู้ท่ีไม่รู้จัก ไม่เอื้อเฟื้อครู 

ดูเหมือนมีแต่คนท่ีกำลังลืมตัวมัวเมาในลาภยศอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้น ฉะนั้น 

ครูจึงไม่มีเหตุอันใดท่ีจะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์ทางวัตถุให้มากจนเกิน 

จำเป็น เพราะหากกันมาหาประโยชน์กันทางวัตถุกันมากจนเกินไป ก็จะทำหน้าท่ี 

ครูเหมือนเป็นครูไม่เต็มท่ี...” 

และพระองค์ได้ทรงเนน้ในพระบรมราโชวาทอีกหลายครั้ง กล่าวคือ 

“...ทุกคนทำงานย่อมต้องหวังประโยชน์ เช่น เงินทอง ยศศักดิ์ อำนาจ ความร่ำรวย 

เป็นส่ิงตอบแทน สำหรับครูท่ีรักการเป็นครูท่ีแท้จริง มีโอกาสท่ีจะได้รับประโยชน์ท่ี 

ล้ำค่ายิ่งกว่านั้น แต่เป็นประโยชน์ท่ีเป็นไปในทางจิตใจยิ่งกว่าทางวัตถุ กล่าวคือ ครู 

ตามแบบฉบับมักจะมิได้เป็นผู้ท่ีบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยยศศักดิ์ อำนาจและอิทธิพล 

นัก หากแต่บริบูรณ์ด้วยสมบัติทางคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตา 

ปรานี ความเสียสละ ซึ่งเป็นเหตุทำให้สามารถผูกพันจิตใจผู้เป็นศิษย์ให้รักใคร่ ไว้ใจ 

และเคารพเช่ือฟังได้แน่นแฟ้น และสามารถท่ีจะส่ังสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ท้ังจิตใจ 

และมารยาทท่ีดีให้แก่ศิษย์ได้พร้อมมูล ทำให้ศิษย์มีความฉลาดรอบรู้ มีความอ่อนน้อม 

ซึ่งมิใช่นอบน้อมเพียงแต่กับผู้ใหญ่ หากรวมถึงนอบน้อมนับถือในกันและกัน อันทำให้ 
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เข้าใจกันและเอื้อเฟื้อสนับสนุนกัน เพื่อให้งานส่วนรวมดำเนินไปได้สะดวก ท้ังรู้จัก 

สร้างสรรค์สังคมท่ีดีต่อไปได้ ดังนั้น ถ้าพิจารณากันให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าประโยชน์ดัง 

กล่าวแล้ว เป็นประโยชน์ท่ีแน่นอนยั่งยนื และทำให้เกิดความสุขสบายได้ยิ่งกว่าทรัพย์ยศ  

และอำนาจ หรืออิทธิพลใด ๆ หมด แต่เด๋ียวนี้ ความนิยมห่วงใยในสมบัติของครูดูจะเรียวลง  

อาจทำให้ผู้เป็นครูไม่ได้รับความสุขความอิ่มใจในการเป็นครูเต็มภาคภูมิใจ อาจทำให้ครูไม่ 

สามารถสอนศิษย์ให้มีคุณสมบัติดีพร้อมดังแต่ก่อน ซึ่งท่ีสุดย่อมทำให้สังคมเส่ือมลง ยุ่งยาก  

คลอนแคลนและไปไม่รอด...” 

(พระบรมราโชวาท ในโอกาสท่ีคณะครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2518) 

 

5. ครูต้องยึดม่ันในคุณความดี 

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับครูประการสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

ทรงถือว่าครูจะต้องยึดมั่นในคุณความดี ดังปรากฏในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ต่อไปนี้ 

“... ความเป็นครูนั้น ประกอบข้ึนด้วย ส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงหลายอย่างอย่างหนึ่งได้แก่ 

ปัญญา คือ ความรู้ท่ีดีประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง ท่ีแน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ 

รวมทัง้ความฉลาดท่ีจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกิจท่ีจะทำคำท่ีจะพูดทุกอยา่งได้ 

โดยถูกต้องด้วย เหตุผลอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความดี คือ ความสุจริต ความเมตตา 

กรุณาเห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความสามารถ 

ท่ีจะเผยแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ความเป็นครู 

มีอยู่แล้ว ย่อมฉายออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย กล่าวคือ ความแจ่มแจ้งแน่ชัด 

ในใจย่อมส่องแสงความรู้ออกมาให้เข้าใจตามได้โดยง่าย และความหวังดีโดยบริสุทธิ์ 

ใจย่อมน้อมนำให้เกิดศรัทธาแจ่มใสมีใจพร้อมท่ีจะรับความรู้ความดีด้วยความช่ืนบาน 

ท้ังพร้อมจะร่วมงานด้วยโดยเต็มใจและมั่นใจ โดยนัยนี้ ผู้ท่ีได้รับแสงสว่างแห่งความ 

เป็นครูชุบย้อมกายใจแล้ว จึงเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ใฝ่หาความดี ท้ังต้ังใจและเต็มใจ 

ท่าจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ จะประกอบกิจการใด ก็จะทำให้กิจการ 

นั้นดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่น และสำเร็จประโยชน์ท่ีมุ่งหมายได้โดยสมบูรณ์ ผู้ท่ี 

มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว จึงยังจะช่วยให้ทุก 
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คนมีโอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุถึงความดีความเจริญไปด้วย...” 

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2522) 

“... งานครูนั้น ว่าถึงฐานะตำแหน่งตลอดจนรายได้ ดูออกจะไม่ทัดเทียมงาน 

อื่นหลาย ๆ อย่าง แต่ถ้าว่าถึงผลอันแพร่หลายยั่งยืนแล้ว จะต้องถือว่าอยู่เหนือกว่า 

งานด้านอื่นท้ังหมด ท้ังนี้เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความดี และความสามารถนานา 

ประการแก่ศิษย์ เป็นสมบัติอันประเสริฐติดตัวศิษย์ไป สำหรับท่ีจะนำไปสร้างสรรค์ 

ประโยชน์ต่าง ๆ ท้ังแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวม และครูแต่ละคนนั้นต่างได้แผ่ความ 

เมตตาส่ังสอนศิษย์นับจำนวนพันจำนวนหมื่นทำให้เขาเหล่านั้นสามารถประกอบการ 

งานอาชีพต่าง ๆ ได้ทุกระดับ ทุกสาขา ให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน จึงพูดได้เต็ม 

ปากว่าครูมีผลงานสร้างสรรค์อย่างสูงพร้อมท้ังมีเมตตากรุณาต่อคนท้ังหลายอย่างกว้าง 

ขวางไม่มีประมาณ เป็นเหตุให้คนไทยเคารพยกย่องครูอย่างยิ่ง ถือเป็นบุพการีท่ีแท้ 

จริงเป็นท่ีสองรองแต่บิดามารดาเท่านั้น ท่านท้ังหลายมีโชคดีได้มาเป็นครู และได้ 

ปฏิบัติหน้าท่ีสำเร็จสมบูรณ์ดีแล้วทุกอย่างเช่นนี้น่าจะมีความภาคภูมิใจ ท้ังมีความยินดี 

พอใจท่ีจะปฏิบัติบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูให้เพียบพร้อมยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความ 

บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นครูไว้ให้เป็นแบบฉบับแก่คนรุ่นหลัง สำหรับประพฤติ 

ปฏิบัติต่อตามกันสืบไปตลอดกาลนาน...” 

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2524) 

 

6. พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน 

อันท่ีจริงคุณลักษณะของครูตามพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานไว้นั้น ทรงมี 

อยูค่รบถ้วนในพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนชาวไทยอย่าง 

ประมาณมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเป็นครูต่อพสกนิกรชาวไทย ท้ังในด้านทรงช่วยเหลือสนับสนุน 

การศึกษา ทรงพระเมตตาพระราชทานคำส่ังสอนอบรม ตลอดจนทรงปฏิบัติพระองค์มั่นอยู่ในคุณธรรม 

เป็นแบบอย่างอันดีงาม ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมนี้ำพระทัยท่ีจะช่วยเหลือราษฎรอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความ 

เหน็ดเหนื่อย ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา กำลังพระวรกาย พระราชทานความรู้ให้แก่ราษฎรได้แก้ปัญหา 

การดำรงชีวิต และให้สามารถพึ่งตนเองได้ แม้ในยามเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พระองค์ได้ทรงช้ีแนะ 



82 
 

ให้คนไทยได้เลือกวิถีทาง และแนวปฏิบัติตนเพื่อความเจริญของตนเอง และเพื่อความเจริญมั่นคงของ 

ประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพความเป็นครูท่ีประเสริฐ ทรงเป็น 

แบบอย่างของครูท่ีแท้จริงด้วยจิตวิญญาณเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรท่ัวทั้งผืนแผ่นดินไทย สมควรแก่ 

การยกย่องเทิดทูนพระองค์ว่า “ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” และสมควรท่ีครูและทุก ๆ คนยึดถือเป็นแบบ 

อย่างของความเป็นครูท่ีแท้จริง 

 

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดนักการศึกษาไทย 

ดร.ก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ (อ้างถึงใน พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2540 : 86) กล่าวว่า ครูท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ดี 

2. มีความประพฤติดี 

3. มีความสามารถในการสอนสูง 

4. วางตนให้อยู่ท่ีเหมาะท่ีควร 

5. ครูควรเป็นผู้เป่ียมไปด้วยคุณธรรมและวัฒนธรรม 

ดร.โชคชัย ชยธวัช (2546 : 26 - 27) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูดีไว้ดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ดี 

2. มีมารยาทงาม 

3. มีความซื่อสัตย์ 

4. มีความสุจริต 

5. มีน้ำใจดี 

6. มีน้ำใจงาม 

7. พูดจาไพเราะ สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย และไม่แข็งกระด้าง 

8. พูดแต่เพียงพอดี ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

9. พูดแต่คำจริง ไม่พูดปด 

10. พูดแต่คำท่ีสมานให้เกิดความสามัคคี ไม่พูดยุยงให้เขาแตกร้าวกัน 

11. เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน 

12. เป็นผู้ประหยัด ใช้จ่ายโดยพอดี ไม่ฟุ่มเฟือย 

13. รู้จักรักษาเกียรติยศของตนเอง 
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14. ช่วยกันรักษาเกียรติยศของญาติและมิตรสหาย 

15. ช่วยรักษาเกียรติยศของโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน 

16. เป็นผู้รักษาความสงบ 

17. เป็นผู้สร้างตนเองให้เป็นหลักฐานโดยชอบ 

18. รู้จักปกครองตนเอง 

19. รู้จักปกครองผู้อื่นโดยชอบธรรม 

20. ต้ังมั่นในความยุติธรรม 

21. ไม่ดูหมิ่นและเหยียดหยามผู้อื่น 

22. ไม่ประทุษร้ายต่อญาติและมิตรสหาย 

23. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างมั่น 

24. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตนและประเทศอื่นท่ีอาศัยอยู่ 

25. เป็นผู้นับถือศาสนา และยึดมั่นปฏิบัติตนตามคำสอนในศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเคร่งครัด 

26. มีความรู้ดี แล้วนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ใช้ความรู้ท่ีก่อให้ 

เกิดโทษโดยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย 

27. ไม่ลืมตัวเอง 

28. ไม่ขายตัวแก่ผู้ประพฤติมิชอบ 

29. มีความคงท่ี คือไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ตามอำนาจของโลกธรรม 

30. ไม่ใฝ่ต่ำ ไม่เคลิบเคล้ิมต่อทรชนท่ีเข้ามาห้อมล้อม ประจบประแจงแล้วประมาณคนผิด 

โดยยกย่องทรชนนั้นให้เจริญเกินไปกว่าผู้ท่ีเป็นกัลยาณชนเพราะหลงเช่ือเข้าใจผิดด้วย 

 

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดนักการศึกษาตะวันตก 

วงการการศึกษาตะวันตกก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับลักษณะของครูท่ีดีไว้มากมายเช่นเดียวกับ 

การศึกษาไทย มีการนำเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลายลักษณะของครูท่ีดีในทัศนะของนักการศึกษาตะวันตก

นั้น เฮสซอง และวีคส์ (Hessong and Weeks) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของครูท่ีดีไว้ดังนี้   

(อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2544 : 65 - 67) 

1. เป็นผู้มีความรอบรู้ (Being Knowledge able) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ซึ่ง 

ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี มีความแม่นยำในวิชาท่ีสอนตลอดจนวิชาการอื่น ๆ ตามสมควร 
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2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (Being Humorous) คือ เป็นผู้ท่ีสามารถสอดแทรกอารมณ์ขันหรือ 

ทำให้การสอนสนุกสนาน 

3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Being Flexible) การมีความสามารถในการเปล่ียนแปลง 

แก้ไขหรือปรับเปล่ียนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับการสอนได้ ครูจำเป็นต้องรู้จักการยืดหยุ่นในการอบรม 

ส่ังสอน สามารถปรับแผนการเรียนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างดี 

4. เป็นผู้มีความต้ังใจทำงานให้ถึงขีดสุด (Being Upbeat) เป็นผู้ท่ียินดีในภารกิจทางการสอน 

จะไม่มองว่าการสอนเป็นเพียงภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบเท่านั้นแต่จะยินดีเมื่อได้สอน อุทิศเวลาให้กับการ 

งานท่ีทำอย่างเต็มท่ี 

5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (Being Honest) ความซื่อสัตย์จริงใจเป็นส่ิงท่ีทำให้ศิษย์เกิดความ 

เช่ือถือไว้วางใจ และมั่นใจท่ีจะปฏิบัติหรือกระทำตามคำส่ังสอนของครู 

6. เป็นผู้มีความชัดเจน (Being Clear and Concise) สามารถทำให้ผู้ท่ีสัมพันธ์ด้วยเข้าใจได้ 

รวบรัดชัดเจน เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารท้ังการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้การปฏิบัติ 

หน้าท่ีการงานใด ๆ ก็ต้องปฏิบัติด้วยความชัดเจนโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการและระเบียบแบบแผนของ 

ราชการ 

7. เป็นคนเปิดเผย (Being Open) คือ เป็นคนท่ีไม่ทำตัวลึกลับเจ้าเล่ห์ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก 

เต็มใจเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ รู้จักยอมรับความคิดของผู้อื่นด้วยความเข้าใจการกระทำของตนเสมอ 

8. เป็นผู้มีความอดทน (Being Patient) เป็นผู้มีความเพียรพยายามหรือขยันขันแข็ง สำหรับ 

ครูต้องมีคุณสมบัติข้อนี้มากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะอดทนในเรื่องอื่น ๆ แล้ว ยังต้องอดทนต่อ 

พฤติกรรมต่าง ๆ ของศิษย์อีกด้วย 

9. เป็นแบบอย่างท่ีดี (Being a Role Model) ครูเป็นบุคคลท่ีต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี

ต่อศิษย์และสังคม ศิษย์ต้องมีแบบอย่างท่ีถูกต้องดีงามเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตน 

10. เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปปฏิบัติได้ (Being Able to Relate Theory to Practice) 

การนำเอาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ได้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บางครั้งสภาพการณ์ 

จริงไม่เหมือนกับทฤษฏีท่ีเรียนมา ครูต้องสามารถประยุกต์ทฤษฏีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

11. เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Being Self Confident) การกล้าตัดสินใจโดยสามารถเลือก 

วิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการกระทำต่าง ๆ ครูต้องสามารถพัฒนาความ 

เช่ือมั่นในตนเองโดยการส่ังสมประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการสอนให้มากท่ีสุด ครูต้องเช่ือ 
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มั่นในส่ิงท่ีตนสอนด้วย 

12. เป็นผู้มีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลาย ๆ ด้าน (Being Diversified) ครูท่ีประสบ

ความสำเร็จจะต้องมีความรู้และความสามารถในวิทยาการอื่น ๆ ด้วย ความรู้พิเศษเป็นความสามารถ 

เฉพาะตัวที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจจะต้องใช้เพื่อช่วยให้งานในหน้าท่ีครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความรู้พิเศษ เช่น ความสามารถทางเครื่องยนต์กลไก ความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถ 

ทางงานศิลปะ เป็นต้น 

13. เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคลดี (Being Well Groomed and Having 

Personal Hygiene) ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ สวมใส่เส้ือผ้าถูก

กาลเทศะเหมาะสมกับความเป็นครูหรือแต่งกายตามรูปแบบท่ีทางสถานศึกษากำหนด นอกจากนี้สุขอนามัย

ส่วนบคุคลของครูก็เป็น ส่ิงสำคัญ ท้ัง สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ สุขภาพของครูมีผลให้การสอนประสบ

ความสำเร็จด้วยดี 

บิดเดิล (Biddle) (อ้างถึงใน พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2540 : 86) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ 

ครูท่ีดีว่า ควรมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ 

1. ด้านพฤติกรรมของครู ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของครูโดยตรง เช่น ยอมรับ 

ความคิดเห็นของนักเรียน ยอย่องชมเชยนักเรียน ชอบถามปัญหานักเรียน แนะแนวทางแก่นักเรียน 

วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของนักเรียน เป็นต้น 

2. คุณลักษณะด้านกิริยามารยาท คือ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความประพฤติ 

มีความสำรวม 

3. ลักษณะด้านพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทำการสอนในช้ันเรียนลักษณะของครูท่ีดีจาก

ผลการวิจัยต่าง ๆ 

ยนต์ ชุ่มจิต (2550 : 137 - 139) ได้รวบรวมผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของครูดีไว้ 

จำนวนมากซึ่งพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะท่ีไม่ซ้ำกันได้ดังต่อไปนี ้

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

2. พูดจาสุภาพอ่อนโยน ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

3. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. มีคุณวุฒิสูง 

5. รักและเมตตากรุณาต่อนักเรียน 
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6. สุขุม เยือกเย็น ใจดี 

7. อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 

8. เข้มงวดต่อความประพฤติของนักเรียนเวลาสอน 

9. ขยันอดทน 

10. มีสุขภาพสมบูรณ์ 

11. มีความยุติธรรม 

12. วางตัวได้เหมาะสม 

13. มีความสามารถในการสอน 

14. มีสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน 

15. มีความรู้และขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ 

16. มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

17. เข้ากับสังคมได้ดี 

18. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

19. มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง 

20. เสียสละ 

21. ตรงต่อเวลา 

22. มีความมั่นคงทางอารมณ์ 

23. มีเหตุผล รู้จักใช้เหตุผล 

24. มีความซื่อสัตย์ 

25. ความประพฤติเรียบร้อย 

คุณลักษณะท่ีดีของครูดังกล่าวข้างต้นนี้มิได้เรียงตามลำดับความสำคัญ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะ 

งานวิจัยของเฉลียว บุรีภักดี และคณะ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของครูท่ีดี โดยรวบรวมข้อมูลจาก 

นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พระภิกษุ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนท้ังส้ิน 7,762 คน จะได้

คุณลักษณะของครูดีเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ 

1. ความประพฤติเรียบร้อย 

2. ความรู้ดี 

3. บุคลิกลักษณะและการแต่งกายดี 
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4. สอนดี 

5. ตรงเวลา 

6. มีความยุติธรรม 

7. หาความรู้อยู่เสมอ 

8. ร่าเริงแจ่มใส 

9. ซื่อสัตย์ 

10. เสียสละ 

จากผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ทำให้ทราบความบกพร่องของครูเรียงตามลำดับความสำคัญจาก 

มากไปหาน้อย ดังนี้ 

ความบกพร่องของครูชาย 

1. ความประพฤติไม่เรียบร้อย 

2. มัวเมาในอบายมุข 

3. การแต่งกายไม่สุภาพ 

4. พูดจาไม่สุภาพ 

5. ไม่รับผิดชอบการงาน 

ความบกพร่องของครูหญิง 

1. แต่งกายไม่สุภาพ 

2. เป็นคนเจ้าอารมณ์ 

3. ประพฤติไม่เรียบร้อย 

4. ไม่รับผิดชอบการงาน 

5. ชอบนินทา 

6. จู้จ้ีขี้บ่น 

7. วางตัวไม่เหมาะสม 

8. คุยมากเกินไป 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อบกพร่องของครูชายกับครูหญิง จะเห็นว่ามีความเหมือนใกล้เคียงกันหลาย

ประการ ดังเช่น ความประพฤติไม่เรียบร้อย แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่รับผิดชอบการงาน ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมทางวาจาท่ีครูท้ังชายและหญิงได้กระทำ คือ ครูชายพูดจาไม่สุภาพ ส่วนครูหญิงนั้นชอบนนิทา จู้จ้ี

ขี้บ่น และคุยมากเกินไป 

ลักษณะของครูที่ดีในยุคโลกาภิวัตน์ 

ปัจจุบันนี้ได้ช่ือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ บนโลกนี้ไม่ว่าจะ

เกิดขึ้นในที่ใดย่อมเป็นที่รับรู้กันอย่างรวดเร็ว มีวิทยาการความก้าวหน้าใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ ฉะนั้นผู้

เป็นครูซึ่งได้ช่ือว่าเป็นผู้นำของโลก เป็นประทีปของโลกจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลงของโลกด้วย และครูในยุคนี้ควรจะมีลักษณะท่ีเด่น ๆ ดังต่อไปนี้ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2550 : 145 - 

153) 

1. รู้ดี คุณลักษณะประการแรกของบุคคลท่ีเป็นครู คือ ต้องมีความรู้ดี ได้แก่ มีความรู้ในเนื้อหาท่ีจะ

สอนตามหลักสูตร ความรู้ในจิตวิทยาการเรียนการสอน ความรู้ในหลักการสอน ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ 

ความรู้เรื่องการบ้านการเมือง ความรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวรรณคดีท่ีสำคัญของชาติ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

ความรู้ความสามารถในการประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ความรู้ในเรื่องสภาพส่ิงแวดล้อมทางสังคม

ความรู้เรื่องธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  

เป็นต้น 

2. สอนดี การมีความรู้ดีเพียงด้านเดียวไม่เป็นการเพียงพอสำหรับความเป็นครู ครูท่ีดีนั้นจะต้อง

เป็นผู้มีความสามารถในการสอนคนด้วย ความสามารถในการสอนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย 

ๆ อย่างท่ีสำคัญได้แก่ รู้หลักการสอน รู้จักนักเรียนท่ีจะสอน รู้จักสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน มี

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน สุขภาพอนามัยสมบรูณ์ บุคลิกภาพ 

เหมาะสม ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของนักเรียน และมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อม เป็นต้น และ

ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นครูท่ีสอนดีนั้นจะต้องมีลีลาการสอน 4 ประการ ได้แก่  

1) สันทัสสนา คือ สามารถช้ีแจงได้ชัดเจน 2) สมาทปนา คือ สอนแล้วนักเรียนอยากปฏิบัติตาม  

3) สมุตเตชนา คือ สอนแล้วนักเรียนเกิดความกล้าท่ีจะกระทำตามท่ีครูสอน และ 4) สัมปหังสนา คือ 

นักเรียนเกิดความร่าเริงบันเทิงใจกับการได้เรียนรู้ในส่ิงนั้น ๆ 
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3. มีวิสัยทัศน์ ครูในยุคโลกาภิวัตน์นั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้ “มองการณ์ไกลใช้

ปัญญา” หรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “จักขุมา” การมองการณ์ไกลใช้ปัญญาหรือมีวิสัยทัศน์นั้น คือ

ความสามารถในการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้ 

อย่างชัดเจน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงเป่ียมล้นด้วยพระ

วิสัยทัศน์ด้านต่าง ๆ เช่น พระองค์ทรงคิดค้นพลังงานท่ีได้จากพืชเพื่อทดแทนน้ำมันจากธรรมชาติซึ่งจะต้อง

หมดไปต้ังแต่สมัยท่ีน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีได้จากธรรมชาติยังมีจำนวนมากและราคาไม่แพง หรือในกรณีท่ีผู้

ประกอบวิชาชีพครูคาดคะเนว่าอีกสิบปีข้างหน้าครูทุกคนจะต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ถ้าหากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะไม่สามารถสอนนักเรียนได้ เพราะเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการสอนจะต้องควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน เป็นต้น 

4. เจนจัดฝึกฝนศษิย ์การมีความรู้ดี สอนดี มีวิสัยทัศน์ แต่ถ้าไม่เจนจัดการฝึกฝนศิษย์แล้วยังไม่

สามารถจะเป็นครูท่ีดีได้ ท้ังนี้เพราะการสอนให้คนมีความรู้ในศิลปวิทยาการต่าง ๆ นั้น เป็นงานท่ีไม่ยากเกิน

กำลังของผู้สอนท่ัวไป งานท่ียากยิ่งของผู้ท่ีมีวิญญาณความเป็นครูคือ การอบรมฝึกฝนคนให้เป็นมนุษย์ การ

เป็นมนุษย์ หมายถึง การเป็นผู้มีจิตใจสูง เป็นผู้มีคุณธรรม รู้จักผิดชอบช่ัวดี มีความละอายและเกรงกลัวต่อ

บาปต่อความเลวร้ายท้ังปวง นอกจากอายช่ัวกลัวบาปแล้วจะต้องพยายามสร้างแต่ความดีให้กับตนเองและ

ผู้อื่นอยู่เสมอด้วย ส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวจะบังเกิดแก่ศิษย์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องอาศัยครูท่ีมีความเจน

จัดในการฝึกฝนศิษย์ นั่นคือ จะต้องมีความยินดีพอใจท่ีจะอบรมส่ังสอนศิษย์ มีความอดทนท่ีจะพร่ำสอน 

แม้ว่าศิษย์ของตนจะฝึกฝนยากสักเพียงใดก็จะพยายาม 

5. ดวงจิตใฝ่คุณธรรม ความเจนจัดในการฝึกฝนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจะไร้ผลถ้าหากผู้

ท่ีทำหน้าท่ีในการฝึกฝนอบรม คือครู เป็นผู้ท่ีไร้คุณธรรม ท้ังนี้เพราะการจะอบรมส่ังสอนให้ผู้ใดเป็นอย่างไร

นั้น ผู้ท่ีทำหน้าท่ี ในการอบรมส่ังสอนจะต้องกระทำตนให้เป็นตัวอย่างเสียก่อน ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่า “อตฺ

ตานญฺเจตถากยิรา ยถญฺญมนุสาสติ.” แปลว่า “ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น” ดังนัน้ ครูดีในยุค

โลกาภิวัตน์หรือในยุคใด ๆ ก็ตาม จะต้องเป็นผู้ท่ี “ใฝ่ดี” หมายความว่า ดวงจิตของผู้ท่ีเป็นครูนั้นจะต้องใฝ่

ในคุณความดีต่าง ๆ เพื่อแสดงให้ศิษย์และบุคคลท่ัวไปได้เห็นว่าผู้เป็นครูนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมสมควรได้รับ

การยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล 

6. งามเลิศลำ้ด้วยจรรยา จรรยา แปลว่า ความประพฤติหรือกิริยาอาการท่ีควรประพฤติปฏิบัติ ครู

ดีจะต้องงามด้วยความประพฤติหรืองามด้วยกิริยามารยาท จรรยามารยาทท่ีครูไทยควรตระหนักและใส่ใจ

ฝึกฝนปฏิบัติมีอยู่ 2 นัยด้วยกัน นัยแรกได้แก่ จรรยามารยาทแบบไทย ๆ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามมารยาท
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ไทยให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การไหว้พระ การไหว้บุคคลต่าง ๆ การกราบบุคคล การกราบพระ การ

ประเคนของพระ การรับของ การส่งของ ตลอดจนการเข้ารับพระราชทานส่ิงของ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เป็น

ครูยังจำเป็นต้องงามด้วยมารยาททางสังคมอีกด้วย ส่วนอีกนัยหนึ่งได้แก่ ”จรรยาวิชาชีพ” หรือ 

“จรรยาบรรณ” ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานประการหนึ่งของอาชีพช้ันสูงหรือวิชาชีพครูท่ีงามด้วยมารยาท 

งามด้วยความประพฤติ ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นครูให้เป็นที่น่าศรัทธาเล่ือมใสของศิษย์และ

บุคคลท่ัวไป ในขณะเดียวกัน ครูท่ีรักษาจรรยาวิชาชีพหรือจรรยาบรรณครูได้อย่างครบถ้วนย่อมนำความ

เจริญรุ่งเรืองมาสู่ศิษย์ตนเอง รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับสถาบันวิชาชีพครูด้วย ดังนั้นผู้

ประกอบวิชาชีพครูทุกคนจึงจำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจ จดจำจรรยาบรรณหรือจรรยาวิชาชีพของตน

ให้แม่นยำและพยายามปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

7. มีศรัทธาความเป็นครู นอกจากผู้เป็นครูจะงามเลิศล้ำด้วยจรรยามารยาทและจรรยาวิชาชีพแล้ว 

การมีศรัทธาในความเป็นครูก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีช่วยค้ำจุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความเป็นครูท่ี

สมบูรณ์ขึ้น ครูท่ีมีศรัทธาในความเป็นครูจะมีพฤติกรรมหลัก คือ เห็นความสำคัญของวิชาชีพครูและรักษา

ช่ือเสียงของวิชาชีพครูอยู่เสมอ ส่วนพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี เช่น สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู เข้า

ร่วมกิจกรรมวิชาชีพครูเสมอ ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีการ

งาน รักษาความสามัคคีช่วยเหลือกิจการงานของเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นครู รักและเมตตาต่อศิษย์ รักในการสอนมากกว่าการทำงานอย่างอื่น ไม่แสดงอาการท้อแท้เมื่อมี

ภาระงานสอนมาก สอนเด็กด้วยความสนุกสนานและไม่ขวนขวายหางานอื่นทำแม้รายได้จะน้อยก็ตาม 

8. ดำรงอยู่ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาท่ีต้องศึกษาสามอย่าง ซึ่งเรียกว่า 

“ไตรสิกขา” กล่าวคือ การดำรงอยู่ของชีวิตในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีนั้นจำเป็นต้องศึกษาและ 

ปฏิบัติให้ครบไตรสิกขา 

ศีล คือ การประพฤติชอบด้วยกายและวาจา การมีระเบียบและการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ศีล คือ ความมีวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้มีความสัมพันธ ์

ท่ีดีในสังคม ชีวิตและสังคมจะได้ราบรื่นเรียบร้อย ไม่สับสนวุ่นวาย ไม่ระส่ำระสาย เอื้อโอกาสต่อการท่ีจะทำ

อะไร ๆ ให้สะดวกได้ผลดีและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป หรืออาจจะกล่าวอีกแง่มุมหนึ่งว่าศีลนั้นคือ

ความเป็นปกติวิสัยของคนเรา คนท่ีมีความเป็นปกติจะไม่สร้างความสับสนวุ่นวาย ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับตนเองและผู้อื่น คนท่ีมีความเป็นปกติจะเป็นผู้ประพฤติดี 
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สมาธิ แปลว่า ความต้ังมั่นของจิตหรือภาวะท่ีจิตแน่วแน่ต่อส่ิงท่ีกำหนด เป็นภาวะท่ีจิตใจมีอารมณ์

เป็นหนึ่ง ไม่ฟุง้ซ่านหรือส่ายไป ดังนั้นการศึกษาในด้านสมาธิจึงเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ

แน่วแน่มั่นคง เพื่อให้เป็นจิตใจท่ีสามารถทำงานหรือใช้การได้ดี จิตท่ีได้รับการฝึกฝนพัฒนา 

จะมีคุณลักษณะสามประการคือ ประการแรก เป็นจิตท่ีมีคุณภาพหรือมีคุณธรรม เช่น มีความ

เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ เสียสละ กตัญญูกตเวที เป็นต้น ประการท่ีสอง เป็นจิตท่ีมีสมรรถภาพ หมาย 

ถึงเป็นจิตท่ีมีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีความพร้อมท่ีจะทำงานได้ มีความอดทน มีความเพียรพยายาม 

เป็นต้น ประการสุดท้าย คือ เป็นจิตท่ีมีสุขภาพดีหรือท่ีเรียกว่ามีสุขภาพจิตดี คือ เป็นจิตท่ีสบาย มีความ

ปราโมทย์ (ความปลาบปล้ืมบันเทิงใจ) มีความปีติ (ความเอิบอิ่มใจ) มีความแช่มช่ืนเบิกบานผ่องใส สบายใจ 

ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความรู้ท่ัว ความรู้ชัด ความรู้เท่าทัน รู้คุณรู้โทษ รู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ 

รู้ท่ีจะจัดการหรือดำเนินการอย่างไร เป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหาปัญญามีหลายระดับ ระดับ

เริ่มต้น คือ การเข้าใจส่ิงท่ีได้ศึกษาเล่าเรียน สดับตรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และจากประสบการณ์ทางตา 

หู จมูก ล้ิน และกาย ตลอดจนการจำได้หมายรู้และความรู้สึกนึกคิดท่ีได้ส่ังสมไว้ในใจ ปัญญาช่วยทำให้การ

รับรู้และมองดูประสบการณ์นั้น ๆ อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างบริสุทธิ์ ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอคติ

ต่าง ๆ ปัญญาท่ีสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเกิดจากการพินิจพิจารณาวินิจฉัยและคิดการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน โดยไม่ถูกกิเลส โลภ โกรธ เป็นตัวชักนำชักจูง และท่ีสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งของปัญญา คือ การมองส่ิง

ท้ังหลายล่วงทะลุถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในส่ิงท้ังหลายมาช้าแก้ปัญหา 

และทำการสร้างสรรค์จัดดำเนินการต่าง ๆ ได้สำหรับปัญญาขั้นสูงสุด คือ ความรู้เท่าทันความจริงของโลก

และชีวิต ทำให้หายติดข้อง หมดความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงท้ังหลาย ทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบา เบิกบาน 

ผ่องใส หลุดพ้น และมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

ลักษณะของครูดีท่ีพึงประสงค์นั้นสามารถพิจารณาได้หลายมุมมองหรือหลายทัศนะตามท่ีได้กล่าว 

มาแล้วข้างต้น คือ พิจารณาตามหลักในทางพระพุทธศาสนา พิจารณาจากแนวพระราชดำรัส พิจารณาจาก

แนวคิดของนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ หรือจากผลการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น แต่โดยสรุปแล้วครูท่ีดีนั้น

จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ คือ มีความรู้ดี สอนดี ความประพฤติดี รับผิดชอบหน้าท่ีดี มี

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เหล่านี้จึงจะได้ช่ือว่าเป็นครูดี ครูท่ีพึงประสงค์ของสังคม 

แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูที่ดีในสถาบันการศึกษา 

งานครูเป็นงานท่ียาก เพราะครูทางานสร้างคนซึ่งมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน งานของครูจะประสบ

ความสำเร็จก็ต่อเมื่อสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีต้องการ ครูจะต้องทำให้
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ศิษยร์ู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างฉลาด ครูจะต้องแนะแนวทางให้ศิษย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ

ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูในรูปแบบของการสอนนั้นเป็นศิลปะที่ยากท่ีจะวิเคราะห์ได้ ดังนั้นครูจึง

ต้องผ่านการพัฒนาฝึกอบรมในคุณลักษณะท่ีดีมีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาและนำเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูดีในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

คุณธรรมของครูตามหลักพุทธศาสนา หรือ คุรุฐานิยม ซึ่งเป็นธรรมสำหรับครู ยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้าง

ศรัทธาและยึดมั่นในความดี มีอยู่ 7 ประการ คือ (สุจริต เพียรชอบ. 2540: 18) 

1. ปิโย คือ การทำตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลท่ัวไป 

2. ครุ คือ การเป็นบุคคลท่ีมีความหนักแน่น มีจิตใจมั่นคง มีความรู้และน่าเคารพ 

3. ภาวนิโย คือ การเป็นผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม 

4. วตฺตา จ คือ เป็นผู้มีความมานะในการตักเตือนส่ังสอน โดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกลียดหรือโกรธ มี

ความเฉลียวฉลาดในการใช้คำพูด 

5. วจนกฺขโม คือ เป็นผู้มีความอดทนต่อถ้อยคำ โดยมีเจตนาดีเป็นท่ีต้ัง 

6. คมฺภีรงฺ กถ กตฺตา คือ การรู้จักสอนจากง่ายไปหายากหรือความลึกซึ้งโดยลำดับ 

7. โน จฏฺฐา เน นิโย ชเย คือ การรู้จักแนะนำในทางท่ีถูกท่ีควร ไม่แนะนำนอกลู่นอกทาง 
 

ยุทธนา อักขิโสภา (2531: 28) ได้สรุปคุณลักษณะท่ีดีของครูโดยท่ัวไปเพิ่มเติมว่าควรจะเป็นผู้ท่ีมี

ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ

ถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นผู้เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี นอกจากนี้ (สุมน อมรวิวัฒน์และคณะ. 2536: 20) 

ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของอาจารย์ในสังคมยุคใหม่ว่า อาจารย์คือ ผู้สร้างบรรยากาศทางวิชาการ เป็นผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนเป็นตัวอย่างของคนท่ี

มีคุณธรรมและมีปัญญา นอกจากนั้นคุณลักษณะของความเป็นครูคือ ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรมีความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและศิษย์ ส่วน สุรชาติ สังข์รุ่ง. (2537: 53-54) ได้วิเคราะห์คุณลักษณะครูท่ีดี

เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด้านส่วนตัว คือ มีบุคลิกภาพดี กริยาวาจาสุภาพ แต่งกายสะอาด มีอารมณ์มั่นคง 

มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมิตรกับผู้เรียน ผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้ปกครองได้ดี มี

ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียน อดทนอดกล้ันต่องานท่ีมีความยากลำบาก เป็นคนกล้ามีความเป็นตัวของ

ตัวเอง มีลักษณะเป็นผู้นำ มีเหตุผล ให้ความร่วมมือ มีสุขภาพดี รู้จักกาลเทศะ น่ารัก น่าเคารพ 
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2. คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีสติปัญญาดี มีความรู้ในวิชาท่ีสอนดี มีความรู้ในวิชาสามัญมี

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เป็นนิจ ชอบอ่าน

หนังสือ ทำงานอย่างเป็นระบบ 

3. คุณลักษณะทางด้านวิชาชีพ คือ มีความรัก ความศรัทธาและความผูกพันต่อวิชาชีพ มีความรัก

ความเมตตาผู้เรียน รับรู้ปัญหา ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบต้ังใจมีความสุขกับการ

สอน มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถอธิบายและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน มีวัฒนธรรมและเป็นผู้นำ

ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน รู้จักสำรวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ มี

ระเบียบวินัย เคารพกติกา สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระ มีความยุติธรรมและปราศจากความลำเอียง 

4. คุณลักษณะด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพในการสอน คือ สอนดี สอนเข้าใจแจ่มแจ้ง ใช้วิธี

สอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน รู้จักปรับปรุงเทคนิคการสอน 

แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนการสอน บันทึกการสอน ใช้ส่ือการเรียนการสอน และรู้จักดัดแปลงวัสดุ

อุปกรณ์เหลือใช้มาเป็นส่ือการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงค์และใช้

ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีความสามารถในการจัดช้ันเรียนและบรรยากาศของช้ัน

เรียน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และความคิดเสมอ จัดทำแผนการสอน 

เฮสซองและวีคส์ (สุวัฒน์ งามยิ่ง. 2547: 27-28 ; อ้างอิงจาก Hessong and Weeks.1987: 452-

457) ได้สรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูท่ีดีไว้ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความรอบรู้ (being knowledgable) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ซึ่งได้ศึกษา

เล่าเรียนมาเป็นอย่างดี มีความแม่นยาในวิชาท่ีสอนตลอดจนวิชาการอื่น ๆ ตามสมควร 

2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (being humorous) คือ เป็นผู้ท่ีสามารถสอดแทรกอารมณ์ขัน หรือทาให้การ

สอนสนุกสนาน 

3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (being flexible) การมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงแก้ไข

หรือปรับเปล่ียนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับการสอนได้ ครูจาเป็นต้องรู้จักยืดหยุ่นในการอบรมส่ังสอน 

สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี 

4. เป็นผู้มีความต้ังใจทางานให้ถึงขีดสุด (being upbeat) เป็นผู้ท่ียินดีในภารกิจทางการสอน จะไม่

มองว่าการสอนเป็นเพียงภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่จะยินดีเมื่อได้สอน หรืออุทิศเวลาให้กับการทา

งานอย่างเต็มท่ี 
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5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (being honest) ความซื่อสัตย์จริงใจเป็นส่ิงท่ีทาให้ศิษย์เกิดความเช่ือถือ

ไว้วางใจ และมั่นใจท่ีจะปฏิบัติหรือกระทาตามคาส่ังสอนของครู 

6. เป็นผู้มีความชัดเจน (being clear and concise) สามารถทาให้ผู้ท่ีสัมพันธ์ด้วยเข้าใจได้รวบรัด

ชัดเจน เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารท้ังการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าท่ี

การงานใด ๆ ก็ต้องปฏิบัติด้วยความชัดเจนโปร่งใส ถูกต้องตามหลักการและระเบียบแบบแผนของราชการ 

7. เป็นคนเปิดเผย (being open) คือ เป็นคนท่ีไม่ทาตัวลึกลับ เจ้าเล่ห์ หน้าไหว้หลังหลอกแต่เต็ม

ใจเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้ และรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

8. เป็นผู้มีความอดทน (being patient) เป็นผู้มีความเพียรพยายามหรือขยันขันแข็ง สาหรับครู

ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้มากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะอดทนในเรื่องอื่น ๆ แล้วยังต้องอดทนต่อพฤติกรรม

ต่าง ๆ ของศิษย์อีกด้วย 

9. เป็นแบบอย่างท่ีดี (being a role model) ครูเป็นบุคคลท่ีต้องกระทาตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ

ศิษย์และสังคม ศิษย์ต้องมีแบบอย่างท่ีถูกต้องดีงามเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของตน 

10. เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ (being able to related theory to 

practice) การนาเอาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บางครั้ง

สภาพความเป็นจริงไม่เหมือนกับทฤษฎีท่ีเรียนมา ครูต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

11. เป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง (being self confident) การกล้าตัดสินใจโดยสามารถเลือก

วิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการกระทาต่าง ๆ ครูต้องสามารถพัฒนาความ

เช่ือมั่นในตนเอง โดยการส่ังสมประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการสอนให้มากท่ีสุด ครูต้องเช่ือมั่น

ในส่ิงท่ีตนสอนด้วย 

12. เป็นผู้มีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลายๆ ด้าน (being diversified) ครูท่ีประสบ

ความสำเร็จจะต้องมีความรู้และความสามารถในวิทยาการอื่น ๆ ด้วยความรู้สึกพิเศษเป็นความสามารถ

เฉพาะตัวที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจจะต้องใช้เพื่อช่วยให้งานในหน้าท่ีครู 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

13. เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดี (being well groomed and having 

personal hygiene) ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ สวมใส่เส้ือผ้าถูก

กาลเทศะเหมาะสมกับความเป็นครูหรือแต่งกายตามรูปแบบท่ีทางสถานศึกษากำหนด นอกจากนี้สุขอนามัย
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ส่วนบุคคลของครูก็เป็นส่ิงสำคัญ ท้ังสุขภาพร่างกายและจิตใจ สุขภาพของครูจึงมีผลให้การสอนประสบ

ความสำเร็จด้วยดี 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และการวิเคราะห์สาระสำคัญ พบว่า คุณลักษณะของครูท่ีดี ควรเป็นดังนี้ (กรมสามัญศึกษา. 

2542: 55-57) 

1. มีความรู้ความเข้าใจว่า “การศึกษา” เป็น “กระบวนการเรียนรู้” เพื่อความเจริญงอมงามของ

บุคคลและสังคม โครงการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์

จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้เกิดการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และ

ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. มีความรู้ความเข้าใจว่า “มาตรฐานการศึกษา” คือ ข้อกำหนดเกีย่วกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึง

ประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสา

หรับการส่งเสริมและกากับดูแลการตรวจสอบและการประกันคุณภาพ 

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4. มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่ง

ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีส่ิงต่อไปนี้ 

4.1 จิตสานึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4.2 รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ 

4.3 เคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

4.4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

4.5 รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

4.6 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 

4.7 ส่งเสริมและมีส่วนร่วมด้านกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.8 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.9 มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักพึ่งตนเอง 

4.10 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 
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5. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และสามารถพัฒนาสาระ

และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

6. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส โดยให้มีโอกาสและ

คุณภาพทัดเทียมกัน 

7. มีความรู้ ความคิด และตระหนักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ 

8. มีความรู้ ความคิด ตระหนัก และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ท้ังความรู้ 

ความคิด คุณธรรม และบูรณาการในเรื่องต่อไปนี้ 

8.1 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  

ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8.2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และ 

ประสบการณ์ในเรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

8.3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกฬีา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ 

8.4 ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

8.5 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข 

9. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครู ควรมีความสามารถ ดังนี้ 

9.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย 

คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 

มาใช้เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

9.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็น  

ทำเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

9.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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9.5 สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และสามารถใช้การวิจัยโดยให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้

9.6 สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

9.7 สามารถประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  

เพื่อร่วมมือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

10. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และสามารถประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

11. มีความสามารถในการจัดทำสาระหลักสูตร ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ

สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสาระหลักสูตรให้มีท้ังวิชาการ วิชาชีพ เพื่อมุ่ง

พัฒนาคนให้สมดุลท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

12. มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนได้ 

13. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพท้ังภายนอกและภายใน สามารถดำเนินการตาม

แนวทางการประกันคุณภาพ ยอมรับการตรวจสอบ การรายงาน การให้ข้อมูลในการตรวจสอบ มีความ

รับผิดชอบ รับสภาพเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 

14. มีความสามารถใช้ ผลิต พัฒนา ดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

15. สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใน

โอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นอกจากนี้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครุสภา พ.ศ. 2533 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2533) ได้

กำหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูตามจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู ว่า

คุณลักษณะท่ีครูพึงปรารถนา คือ ยุติธรรมในการตัดสินผลการเรียน ยุติธรรมในการตัดสินปัญหา มี

พฤติกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความพยายามในการสอน ต้ังใจในการสอน สามารถ

ควบคุมอารมณ์ อดทนเมื่อเกิดอุปสรรคในการสอน ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้คุ้มค่า ศรัทธาใน

อาชีพครู มีมนุษยสัมพันธ์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและมีความสามัคคี 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2538: 1-25) ได้กำหนด

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูไว้ทั้งหมด 11 มาตรฐานด้วยกัน คือ 
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1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน 

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

อมร โสภณวิเชษฐวงศ์ (2538: 13-37) ได้วิจัยเกี่ยวกับลักษณะครูท่ีดี พบว่าคุณลักษณะของครูดี

ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระบรมครูมี 14 วิธี คือ มีความพร้อมท่ีจะสอน สอนด้วยการทำ

ให้ดูเป็นตัวอย่างสอนโดยมีจุดมุ่งหมาย สอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้ฟัง สอนโดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล สอนโดยใช้ส่ือภาษาท่ีเข้าใจง่ายท่ีสุด สอนจากส่ิงท่ีรู้ไปหาส่ิงท่ีไม่รู้ สอนจากง่ายไปหา

ยาก สอนตามความเข้าใจของผู้ฟัง สอนโดยวิธีซักถาม สอนให้ผู้ฟังลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอนโดยใช้

อุปกรณ์การสอน และสอนให้ผู้ฟังใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลด้วยตนเอง 
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เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556) 

มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  โดยจรรยาบรรณของ

วิชาชีพได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อประมวลพฤติกรรมท่ีเป็น

ตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : ท่ีมา คุรุสภา 2556 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง

การศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือคุณวุฒิอื่นท่ี 

คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ 

   1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 

   2. การพัฒนาหลักสูตร 

   3. การจัดการเรียนรู้ 

   4. จิตวิทยาสำหรับครู 

   5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 

   7. การวิจัยทางการศึกษา 

   8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

      การศึกษา 

   9. ความเป็นครู  

ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการ

สอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้ 

   1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

   2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ภาษาและ

เทคโนโลยีสำหรับครู 

1. ภาษาไทยสำหรับครู 

2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

อื่น ๆสำหรับครู 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 

1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการ

ส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการ

ส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 

2. การพัฒนา

หลักสูตร 

1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 

2. ประวัติความเป็นมาและระบบการ

จัดการศึกษาไทย 

3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา

ไทย 

4. ทฤษฎีหลักสูตร 

5. การพัฒนาหลักสูตร 

6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ันของ

หลักสูตร 

7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร 

1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 

2. สามารถปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 

3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อน

และหลังการใช้หลักสูตร 

4. สามารถจัดทำหลักสูตร 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

3. การจัดการเรียนรู้ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 

2. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน 

3. การออกแบบและการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม

สาระ การเรียนรู้ 

5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน

รวม 

6. เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

7. การใช้และการผลิตส่ือและการ

พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้    

8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

9. การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สามารถนำประมวลรายวิชามา

จัดทำแผนการเรียนรู้รายภาค และ

ตลอดภาค 

2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

3. สามารถเลือกใช้ พัฒนา และ สร้าง

ส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

4. สามารถจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการ

เรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 

4. จิตวิทยาสำหรับครู 1. จิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย ์

2. จิตวิทยาการศึกษา                    

3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้

คำปรึกษา                             

1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 

2. สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้

และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 

3. สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

4. สามารถส่งเสริมความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

5. การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

1. หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 

2. การสร้างและการใช้เครื่องมือ

วัดผล และประเมินผลการศึกษา 

3. การประเมินตามสภาพจริง 

4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

5. การประเมินภาคปฏิบัติ 

6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบ

รวม 

1. สามารถวัดและประเมินผลได้ ตาม

สภาพความเป็นจริง 

2. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ

หลักสูตร 

6. การบริหารจัดการ

ในห้องเรียน 

1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 

2. ภาวะผู้นำทางการศึกษา 

3. การคิดอย่างเป็นระบบ 

4. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

6. การติดต่อส่ือสารในองค์กร    

7. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

8. การประกันคุณภาพการศึกษา 

9. การทำงานเป็นทีม 

10. การจัดทำโครงงานทางวิชาการ 

11. การจัดโครงการฝึกอาชีพ 

12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ

พัฒนา 

13. การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารจัดการ 

14. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

1. มีภาวะผู้นำ 

2. สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน 

3. สามารถส่ือสารได้อย่างมีคุณภาพ 

4. สามารถในการประสานประโยชน์ 

5. สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน

การบริหารจัดการ 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การวิจัยทาง

การศึกษา 

1. ทฤษฎีการวิจัย 

2. รูปแบบการวิจัย 

3. การออกแบบการวิจัย 

4. กระบวนการวิจัย 

5. สถิติเพื่อการวิจัย 

6. การวิจัยในช้ันเรียน 

7. การฝึกปฏิบัติการวิจัย 

8. การนำเสนอผลงานวิจัย 

9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจัย ในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้

10. การใช้กระบวนการวิจัยในการ

แก้ปัญหา 

11. การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย 

1. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผู้เรียน 

9. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

1. แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้

2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3. การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการ

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ  

4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู ้

5. การออกแบบ การสร้าง การ

นำไปใช้การประเมินและการปรับปรุง

นวัตกรรม 

1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง 

และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้

ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ท่ีดี 

3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

9.  ความเป็นครู 1. ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท

หน้าท่ี ภาระงานของครู 

2. พัฒนาการของวิชาชีพครู 

3. คุณลักษณะของครูท่ีดี 

4. การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 

5. การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถภาพความเป็นครู 

6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ

การเป็นผู้นำทางวิชาการ 

7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

9. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1. รัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้เรียน 

2. อดทนและรับผิดชอบ 

3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ เป็น

ผู้นำทางวิชาการ 

4. มีวิสัยทัศน์ 

5. ศรัทธาในวิชาชีพครู 

6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครู 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 
มาตรฐาน

ประสบการณ์ 

วิชาชีพครู 

 

สาระความรู้ 

 

สมรรถนะ 

1. การฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพระหว่างเรียน 

  

1. การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานศึกษา 

2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา

ผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ 

รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผล

การศึกษา 

3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง

การนำหลักสูตรไปใช้ 

4. ฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับ

สถานศึกษา 

5. ฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไป 

มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

6. การจัดทำโครงงานทางวิชาการ 

1. สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียน

ได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 

2. สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ 

3. สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ต้ังแต่

การจัดทำแผนการสอน ปฏิบัติการ

สอนประเมินผลและปรับปรุง 

4. สามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐาน

ประสบการณ์ 

วิชาชีพครู 

 

สาระความรู้ 

 

สมรรถนะ 

2. การปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู ้

4. การเลือกใช้ การผลิตส่ือและ

นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู ้

5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ

จัดการเรียนรู้ 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

8. การนำผลการประเมินมา

พัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

9. การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู้ 

10. การสัมมนาทางการศึกษา 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชา

เฉพาะ 

2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับศักยภาพของผู้เรียน 

3. สามารถทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน 

4. สามารถจัดทำรายงานผลการ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
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2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 

การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ี

องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม

ปฏิบัติการ เปน็ต้น ท้ังนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

  มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การเลือก

อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถของครูท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ 

โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม 

รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง 

หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น 

ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการ

เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล

ด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็น

บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบหมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดำเนินงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนา 

ผู้เรียน 
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2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวตักรรมนั้น ๆ 

3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกำหนด ท่ีเกิดกับผู้เรียน 

4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ

ปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง 

สม่ำเสมอ ท่ีทำให้ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ 

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน

ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น 

มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญ รับ

ฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา 

งานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกนั และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ

เต็มใจ 

 มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาหมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ 

วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม

อื่น ๆ ในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร เป็นแนวทางใน

การแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมองมุม

ต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน 

ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา 

มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส 

มองเห็นแนวทางท่ีนำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ 

พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม

แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ตารางท่ี 3) 

 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

(1)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น

แบบอย่างท่ีดี 

(2)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำเนิน

ชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

(3)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้

สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

(4)  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 

(5)  ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพ ท่ี

พัฒนาและก้าวหน้าเป็นท่ียอมรับมาใช้แก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงค์ 

(1)  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจน

ขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจใน

สังคม 

(2)  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วง

ละเมิดทางเพศ 

(3)  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความ

เอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าท่ี 

(4)  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการ 

จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าท่ี 

(5)  ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 

 

ตารางท่ี 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน : คุรุสภา 2556 
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ตารางท่ี 4) 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(1)  แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของ 
วิชาชีพ                                         
(2)  รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
(3)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานใน
วิชาชีพ ให้สาธารณชนรับรู้                   
(4)  อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
(5)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์
สุจริตตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทาง
ราชการ                                       
(6)  เลือกใช้หลักวิชาท่ีถูกต้อง  สร้างสรรค์
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ     
(7)  ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ
(8)  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์  

(1)  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ 
(2)  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
(3)  ประกอบการงานอื่นท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(4)  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
(5)  คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(6)  ใช้หลักวิชาการท่ีไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ
วิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิดความ
เสียหาย 
(7)  ใช้ความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  หรืออาศัย 
องค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ 

 

ตารางท่ี 4  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ : คุรุสภา 2556 

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

3. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาท

หน้าท่ีโดยเสมอหน้า 

4. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  ตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

5. ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 



111 
 

6. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ

ศิษย์และผู้รับบริการ 

7. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการ

ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ (ตารางท่ี 5) 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

(1)  ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และ

ผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถและเสมอภาค 

(2)  สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก

เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 

(3)  ต้ังใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติ

หน้าท่ี เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนา

ตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ

แต่ละบุคคล 

(4)  ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจาก

ส่ือ อุปกรณ์ และ แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

(5)  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ

เรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม กับ

ตนเอง 

(6)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยก

ย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

(1)  ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 

(2)  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือ

ผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ

ผู้รับบริการ 

(3)  ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 

(4)  เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็น

ผลให้ได้รับความอับอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 

(5)  จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ

ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 

(6)  ชักชวนใช้จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้

จัดซื้อจัดหาส่ิงเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

อบายมุข 

(7) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการ

ในงานตามหน้าท่ีท่ีต้องให้บริการ 

 

ตารางท่ี 5 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ : คุรุสภา 2556 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ 

สามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

(1)  เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้

ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(2)  มีความรัก ความสามัคคี  และร่วมใจกันผนึก

กำลังในการพัฒนาการศึกษา 

  

(1)  ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทำ

ให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ 

(2)  ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตำหนิ ให้ร้ายผู้อื่น

ในความบกพร่องท่ีเกิดขึ้น 

(3)  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกล่ัน

แกล้ง ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 

(4)  เจตนาให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิด

หรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(5)  วิพากษ์  วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่อง

ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี 

 

ตารางท่ี 6 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ : คุรุสภา 2556 
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จรรยาบรรณต่อสังคม 

9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน

พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

(2) นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็น

ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และ

สามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(4) เป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่อ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

(1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนท่ีจัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาท้ังทางตรง

หรือทางอ้อม 

(2) ไม่แสดงความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์หรือ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภมูิ

ปัญญาหรือส่ิงแวดล้อม 

(3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์

หรือพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชุมชนหรือสังคม 

 

ตารางท่ี 7 จรรยาบรรณต่อสังคม : คุรุสภา 2556 

ข้อมูลจาก  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254&tid=3&pid=6 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 การสอนมีความหมายหลายอย่างเช่น หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา 

ต่าง ๆ การจัดส่ิงแวดล้อมและกิจกรรมเพี่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ การสร้างหรือจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ สรุปแล้ว การสอนจะมีลักษณะ ดังนี้ คือ มีการจัดดำเนินการของผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ โดยผู้เรียนทำกิจกรรมท่ีอาศัยกระบวนการ (process) ของสมอง เช่น ฟัง อ่าน พูด เขียน 

โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้ดังกล่าว ผลการเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของความเข้าใจ การคิด

วิเคราะห์ การประเมินผล ฯลฯ การจัดดำเนินการของผู้สอนอาจอยู่ในรูปบรรยาย อธิบาย สาธิต หรือปฏิบัติ

ให้ดู ให้อ่านเนื้อหาสาระ ให้อภิปราย ให้ทำแบบฝึกหัด ให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541, 

หน้า 2) 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพท่ีดี ได้แก่ 

1. บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งท่ีครูควรพัฒนาและ จัดอย่าง 

เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนอย่าง

เป็นระบบ 

2. การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิต การสอน ในยุค 

ปัจจุบันจะต้องเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ไม่ใช่การเรียนแบบมีครูสอน ครูจะช่วยได้เพียงช่วงหนึ่งของชีวิต จะต้องเรียนด้วยตนเอง 

3. ผลของการเรียนรู้นั้นผู้เรียนสามารถนำไปสู่กระบวน การปฏิบัติจริงในชีวิตได้ ดังนั้น ส่ิงท่ีจัดให้

ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ควรเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สร้างความรู้เอง และค้นพบ

ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเน้นว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริง 

4. การเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดการปฏิบัติจริง ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์โดยผู้เรียนเอง คือ ผู้เรียนควรจะ

ได้มีโอกาสสัมผัสของจริง สถานการณ์จำลอง การได้ทดลองทำ การได้ร่วมในกระบวนการกลุ่ม จะทำให้

ผู้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกนัในสังคม และการแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่างมีสติและใช้ปัญญา กล่าวคือการจัดการ

เรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (learner centered) ของการพัฒนา ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ

ต้องการและให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพ

โดยครูเป็นผู้จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้ 
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5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทท่ีมีอยู่อย่างมากมายหลายสาขามีค่าบ่งบอกถึง

ความเจริญมาเป็นเวลานาน การจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น จะนำเอาทรัพยากรอันมีค่าของ

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน เช่นด้านอาชีพเกษตรกรรม ดนตรี 

วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตน เกิดความรักผูกพันกับ

ท้องถิ่น รวมท้ังใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการประกอบอาชีพด้วย 

6. การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่อยู่ท่ีการสอนและระยะเวลาท่ียาวนาน แต่แก่นแท้ของการเรียนอยู่ท่ี

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนควรเป็นการบวนการท่ีจัดให้ผู้เรียนได้รู้จักการ

เรียนรู้ วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบและเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย 

หลักการเรียนรู้ที่สำคัญ 

การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการหลักสูตรท้องถิ่นมีหลักการเรียนรู้ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีของทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) 

วิธีการเชิงระบบ คือ การนำเอาองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนมารวมกันอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์และ

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ โดยท่ัวไปองค์ประกอบท่ีสำคัญของ

วิธีการเชิงระบบจะมีอยู่ 3 ส่วน คือ 

1. Input: ปัจจัยหรือส่ิงนำเข้า (ได้แก่ ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูจัดให้แก่ 

ผู้เรียน) 

2. Process: กระบวนการ (ได้แก่ กระบวนการท่ีผู้เรียนนำความรู้จาก Input ไปขยายผล 

หรือทดลองใช้กับชีวิตจริง) 

3. Output: ผลผลิตหรือผลสำเร็จขั้นสุดท้ายตามท่ีคาดหวัง คือ ผลการเรียนรู้ท่ีผู้เรียน 

ได้รับจากการนำความรู้นั้นไปขยายผลหรือทดลองกับชีวิตจริงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีของทฤษฏีเชิงระบบ (system approach) คือ การจัด

องค์ประกอบท่ีเป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนไว้ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกัน

และกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ 

รูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชิงระบบ ได้กำหนดองค์ประกอบท่ีเป็น

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กันไว้ 8 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ค้นหาปัญหา (แท้) คือปัญหาท่ีมาจากเหตุ 

ขั้นที่ 2 กำหนดความต้องการ (ท่ีเป็นรูปธรรม) 
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ขั้นที่ 3 กำหนดจุดประสงค์ (ท่ีปฏิบัติได้) 

ขั้นที่ 4 กำหนดหัวข้อเนื้อหา (ท่ีเป็นรูปธรรม) 

ขั้นที่ 5 กำหนดกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค ส่ือ และเวลาท่ีครอบคลุม I-P-O 

ขั้นที่ 6 การตรวจสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต้น 

ขั้นที่ 7 การสอน 

ขั้นที่ 8 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2. การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด (learner centered) 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุดเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ี

ตรงกับความรู้และตามระดับความสามารถ (self-paced learning) หรือเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนและทำกิจกรรมในส่ิงท่ีตรงกับสภาพปัญหาของตนเองเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยเน้นกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้กับชีวิตของตนเอง โดยเน้น

กระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกระบวนการกลุ่ม และศึกษาด้วยตัวเอง 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุดจึงเป็นการเรียนการสอนท่ียอมรับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ 

และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยครูเป็นผู้ร่วมวางแผน เป็นผู้ให้คำแนะนำในฐานะผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์มากกว่า แต่การวางแผนการเรียนจริง ๆ นั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสูงสุดโดย

มีข้ันตอน ดังนี ้

1.1 ครูศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

1.2 ผู้เรียนและครูร่วมกันวางแผนในเรื่องท่ีจะเรียน 

1.3 ผู้เรียนทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนเริ่มกิจกรรมการสอนเสมอ 

1.4 ผู้เรียนและครูร่วมกันกำหนดเนื้อหา กิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนรวมทั้ง 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.5 ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมท่ีจัดควรมีความหลากหลายเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

1.6 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง จากจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

3. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic learning) 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษใหม่ ได้ปรับเปล่ียนเป็นการเสริมสร้างให้มนุษย์สามารถสร้าง

ความรู้ความสามารถและปัญญาด้วยตนเอง โดยครูและผู้เรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนการเรียนส่ิงท่ีเรยีนมา



117 
 

จากความต้องการของผู้เรียนเอง การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว จะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วและตอบสนองชีวิตจริงได้ เป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยคำนึงชีวิตและ

องค์ความรู้ของผู้เรียนท่ีมีหลากหลายรอบ ๆ ตัว ซึ่งสามารถกระทำได้ดังนี้ 

3.1 การเรียนโดยการปฏิบัติในชีวิตจริง สามารถถ่ายโยงไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้ดีกว่า 

การนำความรู้จากท่ีเรียนท่ัว ๆ ไปท่ีไม่ใช่สภาพชีวิตจริง 

3.2 ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและปฏิบัติอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนได้ 

คิดงานเองและปฏิบัติตามความคิดของเขา ย่อมทำให้เกิดความมุ่งมั่นและทำให้เสร็จเพื่อท่ีจะได้เห็น 

ผลแห่งการคิดนั้น 

3.3 เน้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากทดลองปฏิบัติการกำหนดปัญหาท่ีท้าทายยั่วยุและ 

เป็นไปได้ในชีวิตจริงนอกจากมีความหมายต่อผู้เรียนแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่ายอยากคิดอยาก 

ทำให้สำเร็จ 

3.4 เน้นให้ผู้เรียนอยากคิดและปฏิบัติด้วยแนวทางของตนเอง แนวคิดท่ีเน้นชีวิตจริง 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีของตนเอง ปฏิบัติในส่ิงท่ีตนชอบ ดังนั้นการกำหนดงานควรเปิด 

กว้างให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการคิด ไม่ควรเป็นงานท่ีทำตามคำส่ังเฉพาะ จะไม่ก่อให้เกิดความคิด 

สร้างสรรค์ 

3.5 ส่งเสริมให้นำความรู้จากหลายเนื้อหาวิชาประยุกต์ใช้ให้เป็นธรรมชาติของชิวิตจริง 

3.6 การเรียนการสอนและการประเมินผลเกิดขึ้นพร้อมกัน 

4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (participatory learning) 

หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาจากความเช่ือท่ีว่าการเรียนของคนเราเป็นกระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมีครูช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างความรู้

มากกว่าถ่ายทอดจากครูสู่ผู้เรียน ดังนั้นกระบวนการสร้างความรู้จึงต้องอ้างอิงประสบการณ์ผู้เรียนเป็นการ

เรียนท่ีผู้เรียนเป็นฝ่ายกระทำ (learning is doing) อันจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่การกระทำใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ในลักษณะนี้จึงย้ำถึงลักษณะทางสังคมของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนด้วยตนเอง และระหว่างผู้เรียนกับครูทำให้เกิดการขยายผลของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยู่มากไป

อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ 

และการสังเคราะห์ความรู้ 
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การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความรักความอบอุ่น ไว้วางใจซึ่งกันและกนัระหว่างครูกับผู้เรียน เป็น

บรรยากาศท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคน บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน

อยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองตามสภาพจริง อันมีผลการพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ ซึ่งสรุปเป็นหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมการเรียนเป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

4.2 การเรียน คือ กิจกรรมท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีท้าทายอย่างต่อเนื่อง เป็นการ 

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (active learning) 

4.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างครูกับผู้เรียน 

4.4 ปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการขยายผลของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง 

กว้างขวาง 

4.5 มีการส่ือสารหลายทาง เช่น การพูดหรือการเขียน เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียน 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ 3 ประการ คือ 

1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และพัฒนาตนเองได้หมายความว่า

การจัดการศึกษาจะต้องคำนึงรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา 4 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

เสรีภาพของบุคคลย่อม ได้รับความคุ้มครอง คำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงมนุษย์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ใน

ชีวิตของตน มนุษย์มีฐานะเป็นเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาได้พร้อมกับมีศักยภาพท่ีจะร่วมกับมนุษย์อืน่พัฒนา

สังคมได้ มนุษย์มีอิสระท่ีจะพัฒนาตนเอง และตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในมาตรา 43 วรรคแรกว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐบาลจะต้องจัดให้อย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การจัดการศึกษาดังกล่าวต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้

และคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนต้องเจริญเติบโตตามศักยภาพและสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง

เพียงพอ สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น พึ่งตนเองได้ เอื้อต่อการดำรงชีวิตและทำประโยชน์แก่สังคม 
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2. ถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด การจัดการเรียนรู้โดยให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้เองโดยมีส่วน

ร่วมในการสร้างผลิตผลท่ีมีความหมายแก่ตนเอง การเรียนรู้ท่ีมีพลังความคิดมากท่ีสุดเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการสร้างส่ิงท่ีดีมีความหมายต่อตนเอง ส่ิงท่ีตนเองชอบและสนใจและด้านกระบวนการเรียนรู้ ผู้

จัดต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิหน้าท่ีของผู้เรียน มี

การวางแผนการออกแบบกิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นระบบและท่ี

สำคัญท่ีสุดต้องเน้นประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

กระบวนการเรียนรู้ คือการค้นหาการปฏิบัติแสดงว่ารู้จริง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องตรงกับ

สภาพจริงในวิถีชีวิตของผู้เรียนในชุมชนและสังคม บรรยากาศการเรียนรู้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตใช้ส่ือท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทุกส่วน 

(whole brain approach) มีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงตามลำดับข้ันตอนเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพราะแต่ละบุคคลมีความสามารถแตกต่างกันซึ่งการ์ดเนอร์ 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญาและได้จำแนกความสามารถของตนได้ 10 ประเภท คือ 

ด้านภาษาตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรีการเคล่ือนไหว ศิลป / มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล / 

การส่ือสาร ความรู้สึก / ความลึกซึ้งภายในจิตใจ ความเข้าใจธรรมชาติ ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) และ

ด้านจิตนิยม (existential)การออกแบบกจิกรรมการเรียนท่ีหลากหลายเหมาะกับความสนใจและวิธีการ

เรียนของผู้เรียนแต่ละคนจะส่งผลการสร้างเสริมศักยภาพ ความเก่งหรือความสามารถของผู้เรียนแต่ละ

บุคคลตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) 

อุษณีย์ โพธิสุข (2542, หน้า 40) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่า 

เป็นกลยุทธ์ในการสอนรูปแบบใหม่เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักการสอนดังนี้ 

1. มีกิจกรรมหลากหลายท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ การสอนต้อง 

ตอบสนองวิธีการทำงานของสมอง (whole brain approach) ท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของจิตวิทยา

ท่ีต่างกัน 

2. การสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดอย่างมีการวิเคราะห์โดยใช้

หลักเหตุผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างอภิปัญญา ฯลฯ 

3. การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

4. ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนควรมีสิทธิในการกำหนดทิศทางใน 
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การเรียนรู้เสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู ้

5. ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมกับสังคม และสังคม ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. การพัฒนาหลักสูตร การวางแผน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ 

ท่ีสอดคล้องกัน 

7. เน้นการสอนท้ังรูปแบบเรียนรู้โดยจิตใต้สำนึก (subconscious) และจิตสำนึก (conscious) 

8. เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงออก หรือทำกิจกรรม ครูลด

บทบาทการควบคุมและการใช้เวลากับดูแลส่ังสอน 

9. การสอนไม่จำเป็นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น 

ทิศนา แขมมณี (2540, หน้า 5) ให้แนวคิดไว้ว่า การสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การ

สอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (participation) กับปรัชญาเบ้ืองต้นของการจัดการศึกษาท่ีว่า

ต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จึงจะ

สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 9) กล่าวว่า การจัดกาเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ

วิธีการสำคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนา “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจาก 

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความสำคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มท่ีซึ่ง

แนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีได้

พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะท่ี

ต้องการอย่างได้ผล 

ประเวศ วะสี (2543, หน้า ก) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด หมายถึง การเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริง สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องเอาผู้เรียนแต่ละคนเป็นตัวตั้ง ครูจัดให้

นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ท้ัง

ทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย 

โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2543, หน้า 4) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังหลายท่ีสำคัญ

ท่ีสุดคือต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ผู้เรียนจะต้องกำหนดเอง ตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหน ไปอย่างไร 

เพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงเป็นท่ีมาของการเรียนรู้ท่ีเราเรียกว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกระบวนการท้ังหลายท่ี

สำคัญท่ีสุด คือ ผู้สอนต้องรู้จักการจัดเงื่อนไข 
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สุมณฑา พรหมบุญ (2543, หน้า 11) ได้กล่าวอัญเชิญพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ “ แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าอีกอย่างหนึ่งท่ีมักจะได้ยินได้

ฟังกันอยู่ทุกวนัคือ การศึกษาท่ีให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใน 2-3 วันนี้ไปท่ีไหนรู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องแต่งเอา

เอง เข้าใจว่า วิธีการส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีนักเรียนหรือเด็กเป็นศูนย์กลางนี้ เป็นส่ิงท่ีสอนกันมานานแล้ว 

ตอนข้าพเจ้าเด็ก ๆ ก็เคยได้รับการศึกษาแบบนี้ คือครูเอาใจใส่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการ

ใช้ สุ จิ ปุ ลิ และการศึกษา 4 อย่าง คือ “พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา” 

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ (2543, หน้า 122) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุดต้องเริ่ม

จาก ความต้องการและมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

อย่าให้ผิดธรรมชาติของความเป็นจริงต้องเป็นไปตามชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนร่วมกันเลือกสรร จัดสร้าง

ความพอใจไม่จำกัดพื้นท่ีการเรียนรู้เพียงแค่ห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียน 

ได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด มีส่วนร่วมและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตและพัฒนา

กำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา 

วชิาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น

สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจน

สามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 

มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

และสถาบันตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผล

ท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
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(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาโดย

เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ 

ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนั และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการ

ผลิตและพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย

รูปแบบรวมกันก็ได้ ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเนน้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เป็นสำคัญ 

มาตรา 7 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ 

สถาบันตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและ 

การประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนด 

จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ

การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่าง 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด 

หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐัเพื่อ

ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรค

หนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
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ระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ 

  มาตรา 10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ต้องคำนึงถึง 

(1) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจาก

ส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 

(2) การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความ 

สนใจอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกำหนดนโยบายการผลิต 

และพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(4) การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ 

เทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ 

(6) การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 

วิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

(7) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ 

ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 

ลักษณะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ นักการศึกษา นักคิด ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้เรียน และทุกฝ่ายท่ี 

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะผู้เรียนรู้และลักษณะกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สรุปเป็นสาระสำคัญได้ดังนี้ คือ  

(คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543, หน้า 11-12) 

 ลักษณะผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 

คนดี คือ คนท่ีดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าท่ี 
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ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มี

ความเสียสละ รักษาส่ิงแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

คนเก่ง คือ คนท่ีมี สมรรถภาพสูง ในการดำเนินการชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือ

รอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นำ รู้จัก

ตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย 

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ 

คนมีความสุข คือ คนท่ีมี สุขภาพ ดีท้ังกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรง จิตใจ

เข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข 

และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมพอเพียงแก่อัตภาพ ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ คือ กระบวนการทางปัญญาท่ีพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุขบูรณาการเนื้อหาสาระตาม

ความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองกับสังคม สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรียน ทันสมัย เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างกว้างไกลเป็นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ เป็น

กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนั โดยมีผู้เรียนรู้ ครู และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้และมุ่งมั่นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 
 

มีนักวิชาการหลายท่านได้คิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้อย่างหลากหลาย 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าการ

เรียนการสอนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนในสังคมข้อมูล

ข่าวสารนั้น ต้องมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอันหลากหลาย และเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เพราะ

ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดเวลา ท้ังการรู้จักใช้เทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์ แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนการสอนของไทยยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ลักษณะ “มองกว้าง มองไกล ใฝ่รู้” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจึงนำเสนอหลักการแนวคิด

พื้นฐานของการเรียนการสอน 5 ทฤษฎีดังนี ้
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ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540, หน้า 32-86) ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี และกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีความสุข ให้โรงเรียนเป็นแหล่งค้นพบส่ิงมหัศจรรย์ด้วยตัวเองของเด็กเอง ลักษณะการจัดการเรียนรู้ 

มีสภาพผ่อนคลาย มีอิสระและยอมรับความแตกต่างของบุคคลมีหลากหลายในวิธีการเรียนรู้ซึ่งองค์ประกอบ

ของการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นมี 6 ด้าน ด้วยกันคือ 

1) เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ท่ีมีหัวใจและสมอง 

2.) ครูมีความเมตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยท่ัวถึง 

3) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกเวลา 

4) เด็กแต่ละคน ได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

5) บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยากค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ในส่ิงท่ีสนใจ 

6) ส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1. บทเรียนควรเริ่มจากงายไปหายาก คำนึงถึงวุฒภิาวะและความสามารถในการยอมรับของเด็กแต่

ละวัย มีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าเข้าใจต่อชีวิต

และโลกรอบตัว 

2. วิธีการเรียนสนุกไมน่่าเบ่ือและตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน การนำเสนอเป็นไปตาม

ธรรมชาติ ไม่ยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาท่ีเรียนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความล้า จนเด็กหมดความสนใจ 

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ ของเด็กรวมทั้ง

ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ คิดปัญหาอย่างมีระเบียบ 

4. แนวการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสความงาม

และความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตัว บทเรียนไม่จำกัดสถานท่ี หรือเวลาและทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้เท่าเทียมกัน 

5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนั้น ๆ เปิดโอกาสให้

นกัเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ภาษาท่ีใช้ในการจูงใจเด็กนุ่มนวลให้กำลังใจและเป็นไปในเชิง

สร้างสรรค์ 
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6. ส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ชัด (learn to know) เรียนจนได้ (learn to do) และเรียนเพื่อจะเป็น 

(learn to be) 

7. การประเมินผล มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็ก โดยรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผลการทดสอบทาง

วิชาการ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ประเมินตนเองด้วย 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2540, หน้า 1-77) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการใน

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เอาใจเข้าไปร่วมหรือร่วมใจด้วย ใจต้องไปจดจ่อในส่ิงท่ีเขาเรียน 

และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นัน้มิได้เน้นเฉพาะผู้เรียนกับครูเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม พ่อแม่ เพื่อน และคนด้อยโอกาสกว่า ซึ่งจะทำให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการเรียนรู้แบบส่วนรวมนัน้

ช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การแสวงหาความรู้ การคิด

การจัดการกับความรู้การแสดงออก การสร้างความรู้ใหม่ และการทำงานกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน “เก่ง ดี มี

ความสุข” ซึ่งได้เสนอเป็น 3 แนวคิด ดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม (group process / group activity / group dynamic) 

การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียน ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้เรียนแต่

ละกลุ่มจะต้องมีแรงจูงใจร่วมกันในการทำส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยท่ีแต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกันและกัน 

หลักการสำคัญของกระบวนการกลุ่ม คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จากกลุ่มมาก

ท่ีสุด ผู้เรียน ได้ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยครูเป็นผู้จัดกระบวนการให้แก่ผู้เรียนแสวงหา

คำตอบ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่ เกม บทบาทสมมติ กรณี

ตัวอย่าง การอภิปรายกลุ่ม 

2. การเรียนรู้แบบร่วมแรงรว่มใจ (cooperative learning)  

การเรียนรู้แบบร่วมแรงรว่มใจ เป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความสำเร็จของกลุ่ม ท้ังโดยการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งความเช่ียวชาญเฉพาะสาขามีการ
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ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ (multidisciplinary team) ซึ่งจะมีนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ นักแนะแนว 

ครู และผู้ปกครองทุกคน รวมทั้งผู้บริหารด้วย 

หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจจะจัดกลุ่มผู้เรียน ให้คละกันท้ังด้านความรู้ 

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนนำศักยภาพของตนมาเสริมสร้าง

ความสำเร็จของกลุ่ม โดยผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก ไว้วางใจกันและยอมรับในบทบาทและ

ผลงานของเพื่อน 

เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมแรงรว่มใจ ได้แก่ การเล่าเรื่องรอบวงกลมมุมสนทนา 

คู่ตรวจสอบ คู่คิด เป็นต้น 

3. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (constructivism) 

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะต้องแสวงหาความรู้และสร้างความ

เข้าใจขึ้นด้วยตัวเอง ความเจริญงอกงามในความรูจ้ะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กับคนอื่น ๆ หรือได้พบส่ิงใหม่ ๆ แล้วนำความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงตรวจสอบกับส่ิงใหม่ ๆ 

หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์

ความรู้ ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และคุณภาพของการเรียนรู้ มี

ความสัมพันธ์กับบริบทท่ีเกิดขึ้นบทบาทของครู คือ เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ 

ความเข้าใจตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดให้สมบูรณ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของความคิด 

รวบยอด และช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้มาจัดทำแผนผังความคิด 

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2541, หน้า 1-236) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิด คือการพัฒนากระบวนการคิดพบว่าเรื่องท่ีมีการศึกษากันมากท่ีสุด เรื่อง เกี่ยวกับการคิด

โดยตรง ได้แก่ (critical thinking, creative thinking, problem solving และ decision making) การใช้

ความคิดซึ่งจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มคือ 

1. ทักษะการคิด (thinking skill) เป็นคำท่ีแสดงออกถึงการกระทำหรือพฤติกรรมท่ีซึ่งต้องใช้

ความคิด การเปรียบเทียบ การสังเกต การจำแนก การจัดหมวดหมู่ 

2. ลักษณะการคิด เป็นคำท่ีแสดงลักษณะของการคิด เช่น คิดถูก คิดกว้าง คิดคล่อง คิดรอบคอบ 

ซึ่งไมไ่ด้แสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระทำโดยตรง 
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3. กระบวนการคิด เป็นการคิดรอบด้าน คิดให้ลึกซึ้งถึงแก่น หรือสาเหตุท่ีมาของการคิดอาจจะต้อง

คิดไกลเพื่อพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และอาจจะต้องมีการประเมินตัดสินคุณค่า เป็นต้น 

การพัฒนากระบวนการคิด คือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้น โดยอาศัยทักษะการคิดขั้น

พื้นฐาน และขั้นกลาง และการคิดต้องเป็นไปตามลำดับขั้น มีกระบวนการท่ีชัดเจนการบวนการคิดท่ีสำคัญ

และจำเป็นท่ีเลือกมาใช้ คือ “กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ” ซึ่งกระทำได้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติการสร้างและการผลิตส่ือ รวมทั้งการนำไป

ศึกษาวิจัยต่อไป การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมา

วิเคราะห์ และได้จัดทำเป็นมิติ ของการคิดไว้ 6 ด้านคือ 

1. มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาท่ีใช้ในการคิด คือข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ 

2. มิติด้านคุณสมบัติท่ีเอื้ออำนวยต่อการคิด คุณภาพของการคิดส่วนหนึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติส่วน

ตัวบางประการ เช่นคนท่ีใจกว้าง ใฝ่รู้ เอื้ออำนวยให้การคิดเป็นไปอย่างกว้างขวางขึ้นรับฟังมากขึ้นกจ็ะได้รับ

ข้อมูล จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้หรือคำตอบ 

3. มิติด้านกระบวนการคิดจะต้องมีทักษะการคิดพื้นฐาน (basic skill) ยังมีทักษะท่ีเป็นระดับแกน

สำคัญ (core thinking skill) และระดับสูงขึ้น (higher order) 

4. มิติด้านลักษณะการคิด “กระบวนการคิด” ซึ่งได้เลือกสรรว่ามีความสำคัญ และสมควรนำไปใช้

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ 8 ประการ ได้แก่ การลองคิด คิดหลากหลายคิดละเอียด คิดชัดเจน 

คิดกว้าง คิดไกล คิดลึกซึ้ง และคิดอย่างมีเหตุผล 

5. มติิด้านกระบวนการคิด กระบวนการอื่น เช่น กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิด

ตัดสินใจ กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

6. มิติด้านการควบคุม และประเมินการคิดของตน การรู้ตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทำ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตน และใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทำของ

ตนเองการคิดลักษณะนี้เรียกว่า “การคิดอย่างมียุทธศาสตร์” (strategic thinking) 

การประยุกต์ใช้มี 3 รูปแบบ 

1. รูปแบบสำเร็จรูป คือ สามารถนำโปรแกรมสำเร็จท่ีมีผู้สร้างไว้แล้วไปใช้ได้เลยซึ่งมีข้อจำกัด 

2. รูปแบบหรือกระบวนการสอนท่ีมีผู้พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ ซึ่งครูสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ท้ังด้าน

เนื้อหาสาระและการคิดไปพร้อม ๆ กัน 
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3. การสอดแทรกบูรณาการในการสอนปกติ จุดนี้เน้นให้เกิดความเข้าใจว่าทักษะการคิดแต่ละด้าน

คืออะไร มีองค์ประกอบสำคัญคืออะไร พฤติกรรมอะไรท่ีบ่งบอกถึงทักษะแต่ละด้าน 

เนื่องจากการพัฒนาความคิดเป็นส่ิงสำคัญ จึงได้มีการค้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา

ความสามารถ ในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการประชุมนักการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ท่ี The Wingspread 

Conference Center in Racine, Wisconsin State เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความคิดของเด็ก พบว่า

แนวทางท่ีนักการศึกษาใช้ในการดำเนินการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาการคิดนั้นสามารถ สรุปได้ 3 แนวคือ 

1. การสอนเพื่อให้คิด (teaching for thinking) เป็นการสอนเนื้อหาวิชาการ โดยมีการสอนเสริม

หรือปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการคิดของเด็ก 

2. การสอนการคิด (teaching of thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองท่ี

นำมาใช้ในการคิดโดยเฉพาะ เป็นการฝึกทักษะการคิด ลักษณะของงานท่ีนำมาใช้สอนจะไม่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาวิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะแตกต่างกันออกไปตามทฤษฎีและความเช่ือพื้นฐาน

ของแต่ละคนท่ีนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน 

3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (teaching about thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นการใช้ทักษะการคิด

เป็นเนื้อหาสาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียน ได้รู้และเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองเพื่อให้

เกิดทักษะการคิดท่ีเรียน “metacognition” คือ รู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร 

ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย: ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

สุกรี เจริญสุข และคณะ (2540, หน้า 3-88) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเพื่อ

พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย รวบรวมทฤษฎีแนวคิดการเรียนวิชาศิลปะดนตรี กีฬา 

วิชาท้ัง 3 เป็นวิชาทักษะช่วยให้เกิดสุนทรียภาพร่วมกันและหัวใจของวิชาท้ัง 3 คือ “สะอาดกาย 

เจริญวัย สะอาดใจ เจริญสุข” วิชาเหล่านี้สามารถสร้างความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สติปัญญา ให้เข้ากับสังคมได้อย่างมี จริยธรรม การเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นการพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทุกด้านได้แก่ 

1. ด้านร่างกาย มีสุขภาพสมบูรณ์ 

2. ด้านจิตใจและอารมณ์ มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส 

3. ด้านสติปัญญา มีทักษะทางศิลปะ ทักษะในการเล่นดนตรี และเล่นกีฬาเป็น 

4. ด้านสังคม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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5. ด้านจริยธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ 

วิชาท้ัง 3 วิชานี้ มีธรรมชาติท่ีเหมือนกันจึงมีทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวคิด 3 ส่วนร่วมกัน คือ 

1. ทฤษฎีความเหมือน เรียนรู้สุนทรียภาพ โดยการเรียนแบบและการทำซ้ำ 

2. ทฤษฎีความแตกต่างเรียนรู้สุนทรียภาพ โดยการแสวงหาความแตกต่าง เป็นความต้องการส่ิง 

ใหม่ ๆ เพื่อความมีชีวิตชีวาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ท่ีเรียกว่าแหกคอก และทางเทวดา 

3. ทฤษฎีความเป็นฉัน เรียนรู้สุนทรียภาพ โดยแสวงหาตัวเองอวดความเป็นฉันและในความเป็นฉัน

คือ รากเง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ของผู้เรียนนั้น 

สามารถจัดได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ 

1. การเลียนแบบ เป็นกระบวนการท่ีเด็กจะต้องได้ยินเสียงดนตรี ได้เห็นและได้สัมผัส 

แล้วอาศัยการเลียนแบบเพื่อท่ีจะลอกเลียนให้เหมือนแบบ 

2. การทำซ้ำ เป็นการย้ำทักษะเพื่อให้เกิดความแม่นยำ ชำนาญ สามารถควบคุมกำกับและ 

จัดการได้อย่ามีประสิทธิภาพ ควรให้ผู้เรียนทำซ้ำ ให้ท่องจนขึ้นใจ 

3. การแหกคอก เกิดจากการทำซ้ำจนขึ้นใจแล้ว ซ้ำจนเกิดความเบื่อหน่าย จำเจ มีความ 

รู้สึกท่ีต้องการเปล่ียนแปลง แต่การเปล่ียนแปลงมีความคงเดิมไว้เป็นบางส่วน และบางส่วนท่ีแสดงออกความ

เป็นตัวของตัวเอง 

4. ทางเทวดา เป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ มีทักษะท่ีสมบูรณ์ มีความถูกต้องและ 

แม่นยำ มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด และสามารถคิดออกมาได้เรื่อย ๆ 

โดยไม่ซ้ำกัน 

5. ความเป็นฉัน คือการเรียนรู้จนแตกฉาน สามารถสร้างงานท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเอง  

ยากท่ีบุคคลอื่นจะลอกเลียนแบบได้ ในขณะเดียวกันงานนั้นมีกล่ินอายและวิญญาณทางวัฒนธรรมไทยด้วย 

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย: การฝึกฝนกาย วาจา ใจ 

อำไพ สุจริตกุล และคณะ (2540, หน้า 1-26)  ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเพื่อพัฒนา

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย การฝึกฝน กาย วาจา ใจ คือ 

1. การฝึกกาย ให้ฝึกโดยยึดคุณธรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย ฝึกสติปัฎฐาน 4 ฝึกความมีสติ 

ประกอบด้วย ฝึกอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ฝึกสติภาวนา เจริญสติ เพื่อพัฒนาปัญญาและฝึกวิปัสสนา

กรรมฐานเพื่อให้รู้จักกำหนดอิริยาบถของมนุษย์คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ขึ้นมาถึงขั้นบุคลิกภาพท่ีดีของมนุษย ์
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2. การฝึกวาจา เน้นการฝึกให้เป็นผู้มีสัจวาจา มีมธุรสวาที และใช้วจีประโยชน์ประกอบด้วยการฝึก

อิริยาบถต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกสมาธิภาวนา 

3. การฝึกใจ เพื่อพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา ประกอบด้วย การฝึกจิตใจให้มีคุณภาพท่ี 

ดีงาม คือใจงาม มีเมตตา กรุณา กตัญญู กตเวที ฝึกจิตใจ ให้มีความสามารถ คือใจสามารถมีสติสมาธิ อดทน 

ขยัน และฝึกจิตใจให้มีสุขภาพดี คือใจดี ร่าเริง เบิกบาน ช่ืนชม ปลอดโปร่ง สงบคลายเครียด  

การสร้างลักษณะนิสัยตามแนวทางข้างต้น จำเป็นต้องมีการปฏิรูปวิธีการการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมเช่นท่ีว่านี้ ไม่ใช่ปลูกฝังด้วยการ“จดท่ีครูส่ัง ฟังท่ีครูพูด”แต่จะต้องได้มาด้วยกลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ 

เช่น 

1. เทคนิคการฝึกสติและสมาธิแบบใหม่ ๆ ท่ีเข้าถึงรสนิยมของเด็ก 

2. การเรียนรู้ด้วยการเล่น การใช่เกม ละครและกิจกรรมสนุก ๆ ท่ีแฝงสาระและแง่คิดทาง 

คุณธรรมจริยธรรม 

3. การเรียนรู้จากชีวิตจริงด้วยกิจกรรมชุมนุม กรณีตัวอย่างการโต้วาทีในหัวข้อท่ีเป็นปัญหาทาง

คุณธรรมในชีวิตจริงของเด็ก เช่น เรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นต้น 

4. การแนะแนวด้วยครูทุกคน มิใช่ปล่อยให้เป็นแต่หน้าท่ีของครูแนะแนว ครูทุกคนต้องยึดถือคติ

นิยมของการเป็นพ่อแม่ท่ีสองท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ นำทางชีวิตท่ีดีให้เด็กทุกคน 

5. การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคล การพัฒนา “สมุดรายงาน

ลักษณะนิสัย” ท่ีช่วยให้ครูจับรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและสามารถร่วมมือกับผู้ปกครองใน

การป้องกันแก้ปัญหาลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา 

โดยแนวทางดังกล่าวนี้ จำเป็นท่ีครูทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจบทบาทของตัวเองใน 

ฐานะ “ผู้นำทางจิตวิญญาณ” ของเด็ก ๆ สามารถหากลยุทธใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยและรสนิยม

ของเด็ก เพื่อการปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต้องเอาใจ

ใส่พัฒนาลักษณะนิสัยเด็กอย่างจริงจัง จึงจะเป็นปัจจัยของการสร้างเด็กรุ่นใหม่ท่ีมีความพร้อมทางกาย วาจา 

ใจ ท่ีเผชิญโลกได้อย่างมั่นคงและผาสุก 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ นับว่าเป็นทฤษฎีท่ี

สำคัญสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ ครูควรนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่

ผู้เรียนได้ 
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แนวความคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปน็ศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA model) (อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2542, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึง แนวความคิดในการ

จัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางแบบโมเดลซิปปา สรุปได้ดังนี้ 

Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวความคิดของ Constructivism กล่าวคือ กิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจและการเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง การท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็น

กิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

Interaction หมายถึง การปฏสัิมพันธ์กับผู้อื่นหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัวกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล แหล่งความรู้ท่ีหลากหลายซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมทางสังคม 

Physical Participation หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการทำกิจกรรมใน

ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางร่างกาย 

Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่นกระบวนการแสวงหา

ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มกระบวนการพฒันาตนเอง เป็นต้น การ

เรียนกระบวนการเป็นส่ิงท่ีสำคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกด้านหนึ่ง 

Application หมายถึงการนำความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก

การเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมข้ึนเรื่อย ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีแต่เพียงการสอน 

เนื้อหาสาระ ให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จะทำให้ผู้เรียนขาดการเช่ือมโยง

ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร การจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้านแล้วแต่ลักษณะของสาระและ

กิจกรรมท่ีจัดให้ 

แนวดำเนินการของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

ครูผู้สอนเป็นบุคลากรท่ีสำคัญท่ีสุด ในการนำแนวความคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางไปสู่ความสำเร็จ ครูผู้สอนจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้พร้อมในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น

เจตคติท่ีดี การยอมรับและการตระหนักในความสำคัญ ความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
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ชัดเจนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม ส่ือและนวัตกรรม รวมทั้งวธิีการวัดและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (หน่วยศึกษานิเทศก์, 2542, หน้า 13-14) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  แนวดำเนินการของครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

แนวการดำเนินการของครูผู้สอนใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล 

• เตรียมตนเอง 

• เตรียมวางแผน 

• จัดทำแผนการสอน 

• เตรียมกิจกรรมการเรียน

การสอน 

• เตรียมส่ือการเรียนการ

สอน วัสดุ อุปกรณ์ 

• เตรียมการวัดและ

ประเมินผล 

จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน 

▪ สร้างและค้นพบความรู้

ด้วยตนเอง 

▪ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน 

▪ มีส่วนร่วมทั้งร่างกาย 

จิตใจ ปัญญาและสังคม 

▪ มีกระบวนการเรียนรู้และ

ผลงาน 

▪  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

การวัดและประเมินผล 

➢ วิธีการท่ีหลากหลาย 

➢ จากการปฏิบัติงาน 

➢ จากแฟ้มงานและการ

สะสมงาน 
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ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ไม่ได้มีความหมายเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ลักษณะของครู-อาจารย์ กระบวนการเรียนการสอน และ

ส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ และการจัดการศึกษาท่ียั่งยืนนั้น บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญยิ่งคือ ครูผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ปลุกปั้น

และสร้างนิสัยของเยาวชน ปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีจะมีมาก แต่ครูยังมีบทบาทสำคัญในการ

อบรมสร้างนิสัย ท่ีไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ มาแทนได้ (กษมาวรวรรณ ณ อยุธยา, 2536, หน้า 4) 

การสอนเป็นการตั้งใจกระทำให้เกิดการเรียนรู้ การสอนท่ีดีย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีผู้สอนเป็นผู้

ท่ีมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนท่ีสอนอย่างมีหลักการ มีความรู้ มีทักษะ จะช่วย

ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมาย มีคุณค่า เป็นการประหยัดเวลาและป้องกันการสูญเปล่า ดังนั้นผู้สอนจึง

ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ท้ังในความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ หลักการสอน 

หลักการเรียนรู้ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ทำให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, 

หน้า 19) 

การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์จะต้องผ่านการมีส่วนร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผลโดยผู้เรียน 

กระบวนการนี้ก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและ

กันอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทของแต่ละฝ่าย เช่น ผู้สอนมีหน้าท่ีให้กำลังใจออกแบบกิจกรรมและจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ อำนวยความสะดวกและเป็นท่ีปรึกษา ช่วยให้ผู้เรียนแสดงบทบาท ค้นพบ

ความสามารถของตัวเอง พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาหรือไอคิวและพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ 

หรืออีคิว การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น เป็นการเรียนรู้ท่ีถูกต้องเป็นการ

เรียนรู้ท่ีดีกว่าแบบเดิม และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

มัทนา ปั้นม่วง (2536, หน้า 10) กล่าวว่าประสิทธิภาพการสอนหมายถึง ความสามารถของครูใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย สมองอารมณ์ และสังคม 

ตลอดจนสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรได้กำหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

และส่ือการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน มี

รายละเอียดดังนี้ 
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การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 6 อ้างถึงใน 

สำลี รักสุทธิ, 2544, หน้า 22) เสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้ แนวคิด

การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นแนวคิดท่ีผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษา คือ ครู อาจารย์ ผู้ท่ีทำหน้าท่ีสอน

จะต้องตระหนักเสมอในการจัดกิจกรรมพึงคำนึงเสมอว่าการจัดการเรียนการเรียนรู้แนวนี้จะต้องจัดอย่างไร

องค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง จึงจะเรียกได้ว่า “ยดึผู้เรียนเป็นสำคัญ” ไม่ใช่มีเพียงความคิด รูปแบบ แต่

จะต้องมีท้ังความคิด รูปแบบและวิธีการทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมนำมาปฏิบัติจริงได้ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 

ขอนำแนวคิดพื้นฐาน มาให้ทราบ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเอง 

ผู้เรียนคือผู้เรียนรู้ บทบาทของครูคือผู้สนับสนุน (supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (resource 

person) ของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบต้ังแต่เลือก และวางแผนส่ิงท่ีตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการเลือกและจะเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจน

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. เนื้อหาวิชามีความสำคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม และความต้องการของผู้เรียน 

การเรียนรู้ท่ีสำคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับ ส่ิงท่ีสอน (เนื้อหา) และวิธีท่ีใช้สอน (เทคนิคการสอน) 

3. การเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนจะได้รับ

ความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ค้นพบข้อ

คำถามและคำตอบใหม่ ๆ ประเด็นท่ีท้าทายและความสามรถในเรื่องใหม่ ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังบรรลุผลสำเร็จ

ของงานท่ีเขาได้เริ่มด้วยตนเอง 

4. สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงาม

การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่การปรับปรุงการทำงาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพท่ี

เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของ 

ผู้เรียน 

5. ครู คือ ผู้อำนวยความสะดวกและแหล่งความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ครูจะต้องมีความสามารถท่ีจะค้นพบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ท่ี

ทรงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถค้นคว้าหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือ ความ
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เต็มใจของครูท่ีจะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ครูจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเช่ียวชาญ ความรู้

เจตคติ และการฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไม่รับการให้นั้นกไ็ด้ 

6. ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตัวเองในแง่มุมท่ีแตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไป ผู้เรียนมีความมั่นใจ ในตัวเองและควบคุม

ตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็นส่ิงท่ีอยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงขึ้น ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น 

7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไปการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนหลาย ๆ ด้าน คุณลักษณะด้านความรู้ 

ความคิด ด้านการปฏิบัติ และด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

การจัดการเรียนรู้แนวนี้ผู้จัดควรยึดหลักการจัดดังนี้ 

1. หลักการมีส่วนร่วม ต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ นับต้ังแต่การ

วางแผน การเตรียมการ การหาข้อมูล การจัดการ การดำเนินการตลอดการประเมินผล 

2. หลักประชาธิปไตย การเรียนรู้ในแนวคิดนี้ควรยึดหลักประชาธิปไตยเป็นสำคัญ ด้วยครูต้องเปิด

ใจตนเองให้กว้าง ให้มองเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียน ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 

3. หลักกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุข ต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีชีวิตชีวามีความสุข

สนุกสนานจากการเรียน ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่เครียดมีความสุขเมื่อได้เรียน

จากวิธีนี้ 

4. หลักการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทุกกระบวนการเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความหมาย มี

คุณค่าต่อชีวิตจริง สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตจริง 

5. หลักการสร้างองค์ความรู้เอง ต้องสร้างความรู้สึกใหม่ให้ผู้เรียน ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง ความรู้ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นด้วยการกระทำเอง ปฏิบัติเอง ครูเป็นเพียงผู้คอยอำนวยความ

สะดวกเท่านั้น 

กรมวิชาการ (2544 ก) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและนักเรียนควรต้องมี

บทบาท ดังนี้ 

บทบาทครู 

1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
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2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก 

3. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน 

4. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักว่า ทุกสถานท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ และทุกส่ิงพบส่วนเป็นส่ือการเรียนรู้ 

5. ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ ความคิดโดยให้ลงมือปฏิบัติจริง 

6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมแรง และเป็นตัวแบบท่ีดีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ยอมรับและ

พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

บทบาทของผู้เรียน 

1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษาค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์

ความรู้ด้วยตนเอง 

2. มีอิสระในการเรียนรู้ส่ิงท่ีตนสนใจ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

3. การแสดงออกถึงการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ (5ส) ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความ

สนใจ กระตือรือร้นและต้ังใจเรียน การสืบเสาะ ค้นหาข้อมูล หรือความรู้ การนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ท่ี

ได้รับให้ผู้อื่นได้เข้าใจ การสร้างสรรค์ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตจริงหรือ

สถานการณ์ใหม่ตามความเหมาะสม 

กาญจนา ไชยพันธ์ (2545, หน้า 2) รวบรวมบทบาทของครูไว้ในบทความเรื่อง ตัวบ่งช้ี ของผู้สอน

กับผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนแต่ละคนในห้องจะมีความแตกต่างต้ังแต่

พัฒนาการของเขา ส่ิงแวดล้อม การอบรมเล้ียงดู เชาวน์ปัญญา อารมณ์ สังคม ฯลฯ เวลาจัดกิจกรรมครูควร

คำนึงถึงส่ิงเหล่านี้และเอาใจใส่เป็นรายบุคคล 

2. ครูควรเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีการให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนสอดคล้อง

กับเนื้อหาท่ีเรียน 

3. ครูต้องรู้จักการให้เสริมแรง ซึ่งมีท้ังวาจาการให้กำลังใจ การเสริมแรงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู ้

4. ครูควรจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดสร้างสรรค์รวมทั้งฝึกคิด ฝึก

ทำและปรับปรุงตนเอง การใช้แหล่งความรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยง 

5. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำ 
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6. ครูควรฝึกฝนกริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

7. ครูควรเมตตานักเรียนอย่างท่ัวถึงทุกคน ส่ิงนี้สำคัญมากทำให้เกิดความอบอุ่น 

8. ครูช่วยจัดบรรยากาศจัดส่ือเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์งาน 

9. ครูควรสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง เป็นไปตามพัฒนาการ

ความพร้อมของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

10. การให้การเรียนรู้ควรให้ความเหมาะสมกับวัย เช่น 6-24 ปี เป็นวัยเรียนในสถานศึกษาเริ่ม

ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษา การเรียนในช่วงนี้เป็นการเรียนเพื่อให้มี

การพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ ครบองค์ 4 คือ การพัฒนาด้านร่างกาย คือ พัฒนาท้ังกล้ามเนื้อเล็ก

กล้ามเนื้อใหญ่และสุขภาพรวม การพัฒนาทางด้าน สติปัญญา คือ กระตุ้นสมองให้เติบโต ฝึกให้รู้จัก

กระบวนการคิดวิเคราะห์ จินตนาการและใช้เหตุผล การพัฒนาการทางด้านอารมณ์และด้านจิตใจจะต้องฝึก

นักเรียนให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ให้มีศรัทธาและปฏิบัติตามหลักธรรม

ในศาสนา ผู้เรียนได้รับการฝึกหัดขัดเกลาท้ังกาย วาจา ใจ การพัฒนาการด้านสังคม จะต้องฝึกนักเรียนให้

เคารพปฏิบัติตามกฎและกติกาของสังคม รวมถึงการเรียนรู้ ท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น รวมถึงการ

เรียนรู้ มีความรู้ ความคิดความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 

11. ครูควรหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเพียงพอให้นักเรียน เช่น แหล่งการ เรียนรู้ท่ี

ส่งเสริม คือการเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน สถานท่ีต่าง ๆ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมทั้งการเรียนรู้จาก

เพื่อน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

12. ครูควรมีลักษณะกัลยาณมิตรกับนักเรียน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเกื้อกูล

กันจากเพื่อน มีการแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดความคิดพิชิตปัญหาร่วมกัน 

13. ครูควรปฏิบัติตนให้นักเรียนมีความศรัทธา 

14. ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดความเช่ือมโยงสู่การได้ใช้ชีวิตจริง 

15. ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแบบเช่ือมโยงเครือข่ายทุกองค์กร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และ

ร่วมมือกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 

16. ครูควรสังเกตและประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

17. วางแผนร่วมกับผู้เรียนในการตั้งจุดประสงค์ รูปแบบ และลักษณะของกิจกรรม 

18. เตรียมการวัดผล ประเมินผล โดยให้ผู้เรียนมีการสรุปข้อความรู้สะท้อนผลการเรียนรู้และเก็บ

ใจความสำคัญ 
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19. คิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน 

20. จัดกลุ่มให้เรียนรู้และร่วมมือกันเรียนรู ้

21. เปิดโอกาสให้ซักถามและให้เวลาในการคิดสม่ำเสมอ 

22. ให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 

23. ให้มีการนำเสนอผลงาน 

24. ทำบรรยากาศให้อบอุ่นเป็นกันเองไม่เครียด 

25. กระตุ้นและเสริมแรงผู้เรียนสม่ำเสมอ 

26. ส่งเสริมการคิดโดยวิธีการหลากหลาย 

27. มีการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

28. มีตัวอย่างท่ีเป็นประสบการณ์จริง 

 

หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มุ่งเน้นการพฒันารอบด้าน จะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะให้ผู้เรียน เรียนรู้อะไร มีลักษณะเป็น

อย่างไร พฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงให้เป็นเช่นไร เรียนแล้วจะเป็นไปตามท่ีคาดหวังไหมนั่นหมายความว่า

จะต้องให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ระหว่างร่างกาย สติปัญญาสังคม อารมณ์ ความคิด และ

พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

2. เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการอยู่รวมกลุ่ม ทำงานกลุ่ม รู้จักรับและให้ตาม

กระบวนการกลุ่ม 

3. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองเป็นสำคัญ ให้สอนภายใต้หลักการค้นพบ หรือตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า คือ ความรู้ท้ังมวลเกิดกับผู้ปฏิบัติเอง 

4. เน้นทักษะกระบวนการ ต้องจัดกิจกรรมให้เกิดภาคปฏิบัติหรือลงมือกระทำให้มากท่ีสุด เพื่อท่ีจะ

เกิดผลงานในสภาพจริงต่อมาจะทำให้สามารถตรวจสอบวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ต้องเน้นความรู้คู่ชีวิตจริง ความรู้ท่ีถ่ายทอดจะต้องเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมท่ีพร้อมจะแปรสู่

รูปธรรมทุกเมื่อเป็นความรู้ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตัวบ่งชี้การสอนของครู 

ครูเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าใจและเสริมแรง

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ ส่งเสริม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม มีใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีฝึกความคิดแก้ปัญหาและค้นพบความรู้ ใช้

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 

ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึง สังเกตส่วนดีและ

ปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน ฝึกฝนกริยามารยาทตามวิถีวัฒนธรรมไทย ความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในการทำงาน โดยมีการประเมินและสังเกตพัฒนาการของนักเรียนต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียน   

นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการฝึกปฏิบัติจนค้นพบ

ความถนัดและวิธีการของตนเอง มีการทำกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและ

สร้างสรรค์จิตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ

แก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกันได้รับการฝึกฝนให้รู้จักค้นรวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วย

ตนเอง สามารถเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนอย่างมีความสุข มีวินัย

และความรับผิดชอบในการทำงานได้รับการฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนใฝ่หา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถสรุปได้กว้าง ๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องท่ีสอนให้พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเป็นท่ีพึ่ง ท่ี

อาศัยเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้เรียนได้ 

2. เตรียมแหล่งข้อมูล นอกจากครูเป็นผู้มีความรู้สะสมภูมิปัญญาไว้ดีแล้ว ควรต้องเตรียมแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เอกสาร ตำรา ส่ือ ใบความรู้ กิจกรรม เกม เพลง เป็นต้น 

3. จัดทำแผนการสอน แผนการสอนเหมือนเข็มบอกทิศทางครูว่าจะพานักเรียนไปทางใดครูจะพา

นักเรียนไปถูกทางไม่หลงทิศเมื่อมีแผนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญไว้เป็นคู่มือ 

4. เตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ในแต่ละแผนจะมีการระบุส่ือไว้แล้ว ครูท่ีดีจะต้องมีส่ือตามระบุในแผน

ไม่ใช่เขียนแผนให้โก้หรู แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีอะไรนอกนัน้ยังเตรียมส่ืออุปกรณ์ ท่ีเอื้อต่อการเรียนการ

สอนให้ครบ 
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5. เตรียมการวัดและการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการสอนด้วยวิธีใดในท่ีสุดก็จะมีการวัดและประเมิน

ทุกครั้ง บทบาทของครูจะต้องเตรียมเครื่องมือวัดท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมท้ังในส่วนของกระบวนการ 

(process) และผลงาน (product) ท่ีเกิดขึ้นทั้งด้านพุทธิพิสัย (cognitive) จิตพิสัย (affective) และทักษะ 

(skill) โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนสอนทุกครั้ง 

6. เป็นผู้ช้ีแนะนำทางจะต้องเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทร ให้คำแนะนำด้วยเมตตา 

7. เป็นเพื่อนร่วมเรียน ร่วมรู้ รว่มวิจัย ครูต้องทำตัวเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เรียนศึกษาไปพร้อม ๆ กัน

กับนักเรียนนำข้อคิดความเห็นใหม่แตกแขนงเป็นการวิจัยในช้ันเรียนต่อไป 

8. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ครูต้องทำหน้าท่ีเป็นผู้ตามดูผลงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิดกิจกรรม

ของผู้เรียนให้ไปตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ เห็นส่ิงดีไม่ดีเกิดขึ้นควรแนะนำตามความเหมาะสม 

9. เป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูควรทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลพฤติกรรม เหตุการณ์การดำเนินกิจกรรมของ

ผู้เรียนให้ไปตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ เห็นส่ิงดีไม่ดีเกิดข้ึนควรแนะนำตามความเหมาะสม 

10. เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน กระทำตัวให้นักเรียนเห็นว่าครูเป็นมิตรเป็นเพื่อนทางการศึกษาท่ีดี 

มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ผู้เรียนจะกล้าแสดงออกอย่างอิสระ 

11. เตรียมการวัดและประเมินผล เหมือนดังได้กล่าวแล้วในข้อท่ีผ่านมา นอกจากจะวัด 

ให้ครบทุกด้านแล้ว ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงมากท่ีสุดคือเน้นท่ีการวัดจากสภาพจริง (authentic 

assessment) จากการปฏิบัติจริง (performance) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ซึ่งเป็นการวัดท่ี

ได้ผลงานจริงมากท่ีสุด 

จากท้ังหมดท่ีกล่าวมา คือ บทบาทท่ีครูจะต้องศึกษาทบทวน นำไปปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนการสอน

ในแนวนี้จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหวัง อาจสรุปเพื่อให้จำส้ัน ๆ ดังนี้ 

บทบาทของครูในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (child-centred) 

1. อยู่ร่วมกับผู้เรียน    5. ผู้ฟัง สังเกต เสริมความรู้ 

2. ผู้จัดกิจกรรมการเรียน / ผู้เรียนร่วม  6. ท่ีปรึกษากลุ่ม 

3. ผู้ต้ังคำถาม (กระตุ้นให้เด็กคิด)    7. ผู้ร่วมประเมิน 

4. แหล่งข้อมูล     8. ผู้สร้างสรรค์ 
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สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุด ครูผู้สอนต้องเตรียมศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวิชาใน

หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลักสูตรต้องการอะไร แค่ไหน และทำไม

จึงต้องการอย่างนั้นท้ังนี้ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความ

ต่อเนื่องเช่ือมโยงกันอย่างมีความหมายและบูรณาการสาระการเรียนรู้ แต่ละวิชาท่ีสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน 

เพื่อจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากท่ีสุด โดยครูต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน สรุปความรู้ด้วย

ตนเอง รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ

แสวงหาความรู้ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนช่วยให้กระบวนการเรียนรู้นี้ประสบความสำเร็จได้ก็คือครูผู้สอนต้องช่วยโดยการ 

เตรียมแหล่งข้อมูล ท้ังในรูปของส่ือการเรียน เทคนิควิธีการเรียนรู้ ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ตลอดจนช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามความต้องการส่ิงสำคัญ

ประการหนึ่ง คือ ครูต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล วิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ครูค้นพบความแตกต่างอย่างรวดเร็ว คือการให้ผู้เรียนเรียน และทำงาน

เป็นกลุ่ม เป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แทนการบอกความรู้ ท้ังนี้ ครูต้องมีใบงานกลุ่ม

ท่ีชัดเจน และคอยสังเกตผู้เรียนในขณะทำงานกลุ่ม จากการต้ังคำถาม การคิดของผู้เรียน การแก้ปัญหา การ

มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ บันทึกไว้ท้ายช่ัวโมง นอกจากนี้ยังสามารถดูจากผลงาน

ของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ภาษาและการส่ือสารกับผู้อื่น เป็นต้น 

 

4. ด้านนักศึกษา/ผู้เรียน/ผู้เข้าฝึกอบรม 

องค์ประกอบด้านนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีสำคัญได้แก่ การรับ 

นักศึกษาใหม่ ภารกิจของนักศึกษา การติดตามและประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาถือว่าเป็น

กระบวนการสำคัญในการพัฒนานักศึกษาต้ังแต่แรกเข้าจนจบออกไปเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพโดยมีการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะพัฒนานักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต้อง

ปฏิบัติให้ได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ท้ังนี้คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนหรือฝึกบรมต้องมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ในการเรียนและการประกอบอาชีพนั้น ซึง่คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 

learners) การเป็นพลเมืองของสังคมในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุค Conceptual age นอกเหนือไปจากการมี

ความรู้พื้นฐานระดับอ่านออกเขียนได้ (Literacy) แล้ว ทักษะท่ีมีความจำเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่าง

มากในปัจจุบันได้แก่ ทักษะในด้านการคิด ทักษะในด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในระดับสากล ทักษะในด้าน 
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การบริหารจัดการกับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่มากมายมหาศาล รวมทั้ง ความสามารถในการใช้และเรียนรู้

ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือสารโทรคมนาคม (ICT) ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมสังคมในศตวรรษ

ทีÉ 21 ซึ่งเป็นยุค Conceptual age นอกเหนือไปจากการมีความรู้พื้นฐานระดับอ่านออกเขียนได้ 

(Literacy) แล้ว ทักษะท่ีมีความจำเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ ทักษะในด้านการคิด 

ทักษะในด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในระดับสากล ทักษะในด้านการบริหารจัดการกับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่

มากมายมหาศาล รวมทั้งความสามารถในการใช้และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือสาร

โทรคมนาคม (ICT) ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถเติบโตและเป็นพลเมืองท่ีพร้อมใน

การดำรงชีวิตและการทำงานในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น จึงจำเป็นท่ีจะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปล่ียน

รูปแบบการเรียนการสอนและการอบรมโดยส่วนหนึ่งก็คือ ทำให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึง

ความสำคัญของการปรับเปล่ียนวิธีการสอนและการเรียนรู้ ให้ตอบสนองกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและ

รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 การใช้งานเครื่องมือดังกล่าวของผู้เรียน Gen net ถือเป็นเรื่องปกติ โดยท่ีผู้เรียนกลุ่มนี้จะรู้สึก

แปลกใจ หากพูดถึงช่วงเวลาของผู้คนท่ีใช้ชีวิตโดยปราศจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือไอพ็อด 

นอกจากนี้ ผู้เรียนในยุคนี้มักจะมีแนวโน้มท่ีจะมองโลกในแง่ดี ชอบทำงานเป็นทีมชอบการเรียนรู้ แต่มัก

จำกัดเฉพาะในเรื่องที่ีสนใจ อาจเป็นเพราะเกิดมาในยุคของครอบครัวลูกน้อย (Fewer children family) 

ส่งผลถึงการได้รับความเอาใจใส่มากขึ้นจากครอบครัว นอกจากนี้ คำขวัญหรือสโลแกนของผู้เรียน Gen 

net/ Twenties ได้แก่ “I, me first, I-Pod, Myself, My own needs” สะท้อนให้เห็นถึงความคล่ังไคล้

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การถือความต้องการ จำเป็นความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นสำคัญ ในการ

ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ในด้านท่ีเกีย่วข้องกับการเรียนรู้นัน้ ผู้เรียน Gen Net/ Twenties มักให้ความ

สนใจกับการเรียนรู้จากเครือข่าย หรือจากชุมชนท้ังรอบตัวและออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ีมีความสนใจ

เดียวกันมากกว่าการเรียนรู้จากครูผู้สอน 

 คุณลักษณะจำเป็น 8 ประการสำหรับผู้เรียนยุค Gen net/ Twenties 

1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous learning) หมายถึง 

ความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรูข้องตนเอง ต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ของตนรู้จักวิธีการใน

การไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ อย่างยืดหยุน่ ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเองโดยท่ีไม่ต้องใหม้ีผู้ใดมา

บังคับรวมทัง้การมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง 
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2. ทักษะด้านการคิด (Thinking skills) หมายถึง การท่ีผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการฝึกฝน

ทักษะการคิดอย่างมีระบบส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective collaborators) หมายถึง การ

ท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะของการเป็นผู้นำรวมทั้งการเป็นผู้

ตามท่ีดี สามารถส่ือสารกับผู้อื่นในการดำเนินงานต่าง ๆ 

4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การท่ีผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนัก

สำรวจท่ีดี ชอบท่ีจะศึกษาค้นคว้าส่ิงต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตนโดยสังเกตเปรียบเทียบความเหมือน

ความแตกต่าง รวมทัง้สืบค้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลท้ังใน

ปัจจุบันและในอนาคต 

5. ความกระตือรือร้น (Active learners) หมายถึง การท่ีผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนในลักษณะเชิงรุก 

กล่าวคือ ไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่ง ๆ) ท่ีดีในช้ันเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนเชิงรุก หมายถึง การท�ี�

ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ร่วมมือท่ีดีของผู้เช่ียวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที (ICT skills) ในท่ีนี่ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการท่ีผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานใน

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือโปรแกรมสำนักงานเท่านั้น หากหมายรวมถึงการท่ีผู้เรียน

สามารถดูแลรักษาเครื่องมือและหรือระบบต่าง ๆ ได้ในระดับพื้นฐาน นอกจากนี้ยัง หมายถึง ความสามารถ

ของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และส่ือสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second language skills) หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสองเป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ หรือภาษาหลักของสังคมท่ี

ตนอาศัยอยู่ในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้ 

8. ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with cultures) และความตระหนักถึงความเป็นไปในโลก 

(World awareness) หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีใส่ใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง

อย่างน้อยในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะทำให้รู้จักตนเอง รู้จัก “ราก” หรือ ประวัติศาสตร์ของตนเองและสังคมท่ี

อาศัยอยู่ (Self-identity) 

คุณลักษณะ 8 ประการ ของผู้เรียนในอนาคตหรือ Gen net/ Twenties เป็นคุณลักษณะท่ีสำคัญ

ต่อการเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อมของศตวรรษท่ี 21 อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากตัวผู้เรียนเองแล้ว ผู้สอน

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเรียนรู้ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรหันมาให้ความสำคัญกับ

คุณลักษณะดังกล่าวเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนต่อไป 
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คุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพงานช่าง การประกอบอาชีพงานช่างให้ประสบ

ผลสำเร็จนั้นต้องมีคุณลักษณะและคุณธรรม ดังนี้ 

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

        ช่างท่ีดีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตและช่าง

จดจำ สามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ มาบูรณาการความหลากหลายเหล่านั้นออกมาเป็นหนึ่งเดียว คือ 

ผลงาน หรือการรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์เป็นส่ิงใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้

เป็นอย่างดี 

2. มีลักษณะของงานช่างท่ีดี 

        คือ มีความรู้ มีกระบวนการทำงานท่ีดี สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์ใช้ใน

การทำงานอยู่เสมอ มีนิสัยรักการทำงาน ทำงานด้วยความปลอดภัย 

3. มีความสามารถทางช่างท่ีดี 

        ช่างทุกคนจะต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 

รู้จักวิเคราะห์ข้ันตอนการทำงาน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางช่างให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำ

และผู้ตามท่ีดีในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 

4. เป็นผู้รอบรู้ 

        มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาอาชีพของตนเอง และมีความรอบรู้ในเชิงช่างท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง

กับการทำงาน มีความคิดริเริ่ม ทันเหตุการณ์อยู่เสมอในยุคโลกาภิวัฒน์ 

5. มีไหวพริบ 

        เมื่อเห็นช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องมีความสามารถในการพิจารณาว่าช้ินงานนั้นถูก

สร้างขึ้นมาได้อย่างไร นำมาจากความคิดอย่างไรหรือใช้ทฤษฎีอะไร มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานและ

จดจำได้อย่างรวดเร็ว 

6. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

        ความเช่ือมั่นในตนเองมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพงานช่างเป็นอย่างยิ่ง ความกล้าท่ีจะ

ตัดสินใจและมุ่งมั่นท่ีจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นคุณสมบัติท่ีดีของช่าง แต่จะต้องคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้

ด้วย 

- มีระบบข้อมูลท่ีดีสำหรับการตัดสินใจ จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

- ศึกษาหาความรู้ทันทีท่ีมีข้อสงสัย ถ้าไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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- ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลด้วยตนเอง 

- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีตัดสินใจแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจถูกต้อง 

7. มีความขยันอดทน 

        การท่ีมีความขยันอดทนและมุมานะเพื่อความสำเร็จในการทำงานและการสร้างหรือผลิตช้ินงาน

ได้ จะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ คือ 

- จะทำอะไรต้องมีเป้าหมาย คือ ต้องต้ังความหวังไวล่้วงหน้าว่าจะทำอะไรให้สำเร็จแค่ไหน 

- มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

- ต้ังใจจริงในการปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว ้

- เมื่อพบความล้มเหลวใด ๆ ไม่ย่อท้อ แต่จะนำความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนหรือเปล่ียน

วิกฤตให้เป็นโอกาส 

- ศึกษาวิธีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

8. มีความเพียร 

     หมายถึง ความพยายามในการทำงานอาชีพให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความอดทน และความ

รับผิดชอบ 

9.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     การมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้

ประกอบอาชีพช่างทุกสาขาท่ีจะต้องมี เพื่อทำให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในสังคมรักและเต็มใจทำงานด้วย 

หรือดำเนินการธุรกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทำให้การประกอบอาชีพมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

10. มีความซื่อสัตย์ 

        การประกอบอาชีพท่ีด้านงานช่างถือความซื่อสัตย์เป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด ดังสำนวน “ซื่อกินไม่หมด 

คดกินไม่นาน” ดังนั้นจึงต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกต้าและเพื่อนร่วมงาน ให้

ความยุติธรรม มีมาตรฐานในการทำงานให้มีคุณภาพดีท่ีสุด แบบเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เป็นท่ีเช่ือใจของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน 

11. มีความรับผิดชอบ 

        การประกอบอาชีพช่าง มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ยอมรับการ

ปรับปรุงแก้ไขบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการผลิตหรือการบริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยท่ีเป็นมิตร

ไมตรีกับทุกคน 
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ระเบียบและกฎเกณฑ์การเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตริชาชีพระยะส้ัน  พ.ศ.2558 หมวด 2 การเป็นนักศึกษา (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

และวิชาชีพ : 2558) 

ข้อ 10 พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามท่ีกำหนด

ไว้ในหลักสูตร 

ข้อ 11 ให้สถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา 

ข้อ 12 สถานศึกษาอาจให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาในบางหลักสูตรก็ได้ 

ข้อ 13 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าเรียนใน

หลักสูตรต่าง ๆ และชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดนมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษา

เช่ือถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว เว้นแต่นักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว สถานศึกษาอาจให้

ผู้ปกครองมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัวหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 14 ให้สถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงและปฐมนิเทศนัดศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทางการศึกษา 

และระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองมาประชุมด้วย 

ข้อ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจำตัวให้แก่นักศึกษาก็ได้ บัตรประจำตัว ต้องระบุเลขท่ี ช่ือ

สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ช่ือ ช่ือสกุลนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ

หลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือช่ือหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำแทน และให้

มีรูถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่กิน 6 เดือน ต่อลงในบัตร กับ

ให้มายมือช่ือของนักศึกษาและให้มีตราสถานศึกษาบนบัตรโดยให้ติดท่ีรูปถ่ายบางส่วน บัตรประจำตัวนี้ให้มี

อายุเท่ากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 16 สถานศึกกาอาจแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาประจำกลุ่มนักศึกษาแต่ละหลักสูตร เพื่อทำหน้าท่ีให้ให้

คำปรึกษาให้คำแนะนำ ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

ข้อ 17 การพ้นสภาพนักศึกษา ให้เป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้

(1) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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(2) ลาออก 

(3) ถึงแก่กรรม 

(4) สถานศึกษาส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ติดต่อเกินร้อยละ 20 ของจำนวนช่ัวโมงการเรียนของ

หลักสูตร 

ข. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดในระหว่างการเป็นนักศึกษา เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ท้ังนี้ยกเว้น

กรณีท่ีสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้ผู้ต้องขังอยู่แล้ว 

ค. ขาดพื้นความรู้หรือขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 10 

ข้อ 18 ในกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาให้สถานศึกษาพิจารณา 

ลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ.2548 

  

5. การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับคำ 3 คำ คือ 1) การทดสอบ (testing)  

หมายถึง การนำเสนอชุดคำถามท่ีเรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานให้ผู้สอบตอบ 2) การวัดผล 

(measurement) หมายถึงการวัดคุณลักษณะ (attribute) ของบุคคลจากผลการตอบคำถามในแบบทสอบ

ตามกฎเกณฑ์ท่ีกำหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขท่ีวัดได้ การวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบ

แล้วยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นเพื่อรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกต

พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้ผู้ผู้ประเมินทำ 3) การประเมนิผล 

(evaluation) หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบท่ีนำข้อมูลจากการวัดผลมาตีค่าและตัดสินคุณค่าของ

ผู้เรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะทำให้ได้ข้อมูล

และรายละเอียดหลายด้าน เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพื่อตีค่า 

หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเท่ียงตรงเพียงใด

ขึ้นกับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเช่ือถือได้มากและตรงกับ

ความเป็นจริง ถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผลมีความ

แตกต่างกัน (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) 
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ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 
1. เป็นการกำหนดรายละเอียด จำนวนหรือปริมาณ  1. เป็นการกำหนดระดับคุณค่า ตัดสินลงข้อสรุป 
2. กระทำอย่างละเอียดทีละด้าน  2. สรุปรวมเป็นข้อช้ีขาด/ผลการตัดสิน 
3. ใช้เครื่องมือเป็นหลัก  3. ใช้ผลการวัดเป็นหลักโดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี 

   กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า 
4. ผลท่ีได้เป็นข้อมูลรายละเอียด  4. ผลท่ีได้เป็นการตัดสินใจ 
5. อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5. อาศัยการใช้ดุลยพินิจ 

 

1. ความสำคัญของการวัดและประเมินผล 

     การจัดการเรียนการสอนหนึ่งๆควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน และ

กระบวนการสอนเป็นระยะ ๆ (formative evaluation) เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือ

เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

กระบวนการวัดและประเมนิผลนี้จะพยายามทำให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้

วิเคราะห์ และตัดสินใจว่า การสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่ (summative evaluation) นำผลการ

ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับ เล่ือนช้ันเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

     การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้

เพิ่มขึ้นหรือไม่มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

เหมาะสมหรือไม่ หากต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร เป็นต้น 

ความสัมพันธ์และองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแสดงไว้ใน

ภาพท่ี 9  
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ภาพท่ี 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

(Learning experience) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) หรือ โอเล่ OLE 

 

2. ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

การวัดผลทางการศึกษา เป็นกระบวนการวัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนนิยมวัดผลการ

เรียนรู้เป็น 3 ด้านคือ พุทธิพิสัย (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain) และทักษะพิสัย 

(psychomotor domain) ซึ่งการวัดลักษณะของการวัดดังกล่าวมีประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 

1) เป็นการวัดทางอ้อม การวัดสติปัญญาซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีแฝงอยู่ในตัวบุคคล มักแสดงออก 

ทางด้านพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือเหตุการณ์ ดังนั้นการวัดผล จึงเป็นการวัดทางอ้อม โดยการ

สังเกตพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า เหตุการณ์ สภาวการณ์ท่ีผู้ประเมินกำหนด (หรือสร้างขึ้นเพื่อใช้

สำหรับการประเมินหรือสถานการณ์สมมติ) 

2) ลักษณะการวัดมักไม่สมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะการวัดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ข้อสอบเป็น 

เครื่องมือหรือสถานการณ์สมมติ ซึ่งการสร้างข้อสอบแต่ละชุดก็เป็นการสุ่มตัวอย่างจากเนื้อหา(ไม่สามารถนำ

เนื้อหามาสอบได้ท้ังหมด) ถึงแม้จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันผู้ถูกวัดคนเดิม แต่วัดคนละเหตุการณ์ ก็จะได้ผลไม่

ตรงกัน เนื่องจากธรรมชาติของบุคคลจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา การวัดผลครั้งท่ีสองย่อมได้ผล

ท่ีดีกว่าครั้งแรกเสมอ 

3) ผลการวัดมักเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ ท่ีเปรียบเทียบกับผู้สอบอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน หรือ 

เปรียบเทียบระหว่างการสอนในแต่ละครั้ง และมีความคลาดเคล่ือนเสมอ ถึงแม้จะใช้เครื่องมือวัดท่ีมี

มาตรฐานก็ตามลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาท่ีนิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ 1) ประเมินผลเพื่อการ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล การสอนและการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
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พัฒนา (formative evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพื่อ

ตรวจสอบการเรียนรู้และความก้าวหน้าของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใช้

แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม ระยะเวลามักทำเมื่อส้ินสุดการ

เรียนการสอนเรื่องหนึง่ๆ 2) การประเมินผลสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อส้ินสุด

การเรียนการสอนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมักทำปลายภาคการศึกษา 

และตัดสินผลการเรียน โดยมีเกณฑ์ตัดสินท่ีชัดเจน เช่น การตัดสินแบบอิงกลุ่ม (เกรด A, B, C, D, F) การ

ตัดสินแบบอิงเกณฑ์ (60 เปอร์เซ็นต์ สอบผ่าน) เป็นต้น โดยท่ัวไปของการวัดส่ิงใดก็ตาม มักจะต้องกำหนด

เป้าหมายหรือส่ิงท่ีจะวัดให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรและประเมนิอย่างไร จากนั้นจึงเลือกใช้เครื่องมือและ

เทคนิคท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีจะประเมิน หากไม่มีเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน มักนิยมสร้างขึ้นเองอย่างมี

หลักการ และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำวิธีการและเครื่องมือไปประเมินอย่างไม่มีอคติและยุติธรรม ผู้วัดควร

ตระหนักว่าการวัดผลจะมีความคาดเคล่ือนหรือข้อผิดพลาดเสมอ 

3. ลักษณะสำคัญของเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 

แบบทดสอบ แบบวัด หรือเครื่องมือสำหรับในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีดี ควรมี       

1) ความเท่ียงตรงสูง นั่นคือ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือส่ิงท่ีต้องการวัด 2) มีความเช่ือมั่นดี 

หมายถึง ผลท่ีวัดคงท่ีแน่นอนไม่เปล่ียนไปมา วัดซ้ำกี่ครั้งกับกลุ่มตัวอย่างเดิมได้ผลเท่าเดิม หรือใกล้เคียงกัน 

สอดคล้องกัน 3) มีความยากง่ายพอเหมาะ คือไม่ยากหรือง่ายเกินไป 4) มีอำนาจจำแนกได้ สามารถ

แบ่งแยกผู้สอบออกตามระดับความสามารถเก่งและอ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบข้อสอบได้ถูกมากกว่าคนอ่อน 

5)มีประสิทธิภาพ หมายถึงทำให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ลงทุนน้อย 6) มีความยุติธรรม ไม่เปิดโอกาสให้

ได้เปรียบเสียบเปรียบ 7) มีความจำเพาะเจาะจง 8) ใช้คำถามท่ีลึก และ 9) คำถามยั่วยุ  

1.ความเท่ียงตรง (validity) 

  ในการสร้างแบบทดสอบหรือเครื่องมือวิจัยสำหรับเก็บข้อมูล มักจะกล่าวถึงความเท่ียงตรง ซึ่ง

มักจะมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง การวัดนั้นสามารถวัดได้ครอบคลุม

เนื้อหาและวัดได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ของการวัด ในทางปฏิบัติมักจะต้องทำตารางจำแนกเนื้อหา 

จุดประสงค์ ตามท่ีต้องการก่อนจะทำการออกข้อสอบหรือแบบวัด 

  1.2 ความเท่ียงตรงเชิงสัมพันธ์ (criterion-related validity) แบ่งการออกเป็น 2 ลักษณะคือ  
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1) ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) คือค่าคะแนนจากแบบสอบสามารถทำนายถึงผลการ

เรียนในวิชานั้น ๆ ได้อย่างเท่ียงตรง 2) ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึงค่า

คะแนนท่ีได้จากแบบสอบสะท้อนผลตรงตามสภาพเป็นจริง กล่าวคือ เด็กเก่งจะได้คะแนนสอบสูง ส่วนเด็ก

อ่อนจะได้คะแนนต่ำจริง 

  1.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) หมายถึงคะแนนจากแบบวัดมีความ

สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมจริงของเด็ก เช่น สอดคล้องกับความรู้ ความมีเหตุผล ความเป็นผู้นำ 

เชาว์ปัญญา เป็นต้น 

2. ความเช่ือมั่น (reliability) 

แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความเช่ือมั่นได้ว่าผลจากการวัดคงท่ีแน่นอน ไม่เปล่ียนไปมา การวัดครั้งแรก

เป็นอย่างไร เมื่อวัดซ้ำอีกโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมผู้ถูกทดสอบกลุ่มเดิม จะวัดกี่ครั้งก็ตามผลการวัดควรจะ

เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม สอดคล้องกัน แบบทดสอบท่ีเช่ือมั่นได้จะสามารถให้คะแนนท่ีคงท่ีแน่นอน 

ปกติการสอบแต่ละครั้งคะแนนท่ีได้มักไม่คงท่ี แต่ถ้าอันดับของผู้ท่ีทำข้อสอบยังคงท่ีเหมือนเดิมก็ยังถือว่า

แบบทดสอบนั้นมีความเช่ือมั่นสูงความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ หมายถึงความคงท่ีของคะแนนท่ีจากการ

สอบของคนกลุ่มเดิมหลายๆครั้งการหาค่าความเช่ือมั่นได้จึงยึดหลักการสอบหลายๆครั้ง แล้วหา

ความสัมพันธ์ของคะแนนท่ีได้จากการสอบหลายๆ ครั้งนั้น ถ้าคะแนนของผู้สอบแต่ละคนคงท่ีหรือขึ้นลงตาม

กัน แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีค่าความเช่ือมั่นสูง (reliability) ค่าความเช่ือมั่นคำนวณได้จากการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท้ัง 2 ชุด จากการสอบผู้สอบกลุ่มเดิม 2 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบ

เดียวกัน ความเช่ือมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบสามารถทำได้

หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

  2.1 การสอบซ้ำ (test and retest)  เป็นการนำแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบผู้เรียน กลุ่ม

เดียวกัน 2 ครั้ง ในเวลาห่างกันพอสมควร (ป้องกันการจำข้อสอบได้) แล้วนำค่าคะแนนท้ัง 2 ชุดนั้น มาหา

ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ คือค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวิธีการนี้เรียกว่า “measure of stability” การหา

ความเช่ือมั่นลักษณะนี้มีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ 1) ผู้ทำแบบทดสอบอาจเกิดความเบื่อหน่าย เพราะ

ธรรมชาติของบุคคลไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ 2) เสียเวลาในการสอบมาก 3) ผู้สอบเกิดการเรียนรู้จากการ

สอบครั้งแรก ทำให้สอบครั้งหลังทำได้คล่องขึ้น เกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ดังนั้นการหาค่า

ความเช่ือมั่นของข้อสอบนี้จึงไม่เป็นท่ีนิยม 
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  2.2 ใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (parallel test หรือ equivalence tests) แบบทดสอบคู่ขนาน

หมายถึง แบบทดสอบ 2 ชุด ท่ีมีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกันมากท่ีสุด ท้ังด้านเนื้อหา ความยากง่าย 

อำนาจจำแนก ลักษณะคำถาม และจำนวนข้อคำถาม จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

สามารถใช้แทนกันได้ การใช้แบบทดสอบคู่ขนานนี้ เป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ของการหาค่าความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยการสอบซ้ำ วิธีการหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทำได้โดย นำแบบทดสอบ

คู่ขนานไป 

  2.3 วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (split-half)  เป็นการสร้างข้อสอบชุดเดียวใช้ผู้สอบชุดเดียวกัน (แต่แบ่ง

ครึ่งข้อสอบ และได้ค่าคะแนน 2 ชุด) เป็นการแก้ปัญหาความยากในการสร้างแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แต่

ได้ผลเช่นเดียวกับการสอบซ้ำ หรือการใช้ข้อสอบแบบคู่ขนาน วิธีการอาจแบ่งตรวจข้อสอบครั้งละครึ่งฉบับ 

(แบ่งข้อค่ีกับข้อคู่ หรือครึ่งแรกและครึ่งหลัง) นิยมใช้ข้อคู่และค่ีมากกว่า เนื่องจากการเรียงลำดับข้อสอบ

นิยมเรียงตามเนื้อหาเป็นตอนๆจากง่ายไปยาก ดังนั้นการแบ่งครึ่งลักษณะนี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงพออนุโลม

ให้เป็นแบบทดสอบคู่ขนานได้ เมื่อตรวจและได้คะแนน 2 ชุดแล้ว นำคะแนนท้ังสองมาหาค่าความสัมพันธ์

กัน เป็นค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เรียกว่า “internal consistency” จากนั้นจึงนำมา

คำนวณค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งค่าความเช่ือมั่นข้อสอบเต็มฉบับนั้นจะสูงกว่าครึ่งฉบับ

เนื่องจาก ค่าความเช่ือมั่นขึ้นกับความยาวหรือจำนวนข้อของคำถาม ข้อสอบท่ีมีข้อคำถามมากจะมีระดับ

ความเช่ือมั่นสูงกว่าแบบสอบท่ีมีจำนวนข้อสอบน้อย 

  2.4 วิธี Kuder-Richardson (KR)  เป็นการหาค่าความคงท่ีภายในของแบบทดสอบ เรียกว่า 

ความเช่ือมั่นภายใน (internal consistency) สูตรท่ีนิยมใช้คือสูตรคำนวณ KR-20 และ KR-21 รายละเอียด

การคำนวณไม่ข้อกล่าวในท่ีนี้ 

3. ความเป็นปรนัย (objectivity) 

   ความเป็นปรนัย หมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้อง ความเข้าใจตรงกัน โดยยึดถือความถูกต้อง

ทางวิชาการเป็นเกณฑ์ การสร้างแบบทดสอบใดๆ จำเป็นต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ออก

ข้อสอบและผู้ทำข้อสอบ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของแบบทดสอบพิจารณาได้เป็น 3 ประการ คือ 1) 

ผู้อ่านข้อสอบทุกคนเข้าใจตรงกัน 2) ผู้ตรวจทุกคนให้คะแนนได้ตรงกนั 3) แปลความหมายของคะแนนได้

ตรงกัน 
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4. ความยากง่าย (difficulty) 

   แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ คือไม่ยากเกินไปหรือไมง่่ายเกินไป ในแบบทดสอบ

ชุดหนึ่ง ๆ อาจมีท้ังข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก ปานกลาง และค่อนข้างง่ายปะปนกันไป ความยากง่ายของ

แบบทดสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของข้อสอบท้ังฉบับเป็นสำคัญ ความยากง่ายพิจารณาได้จาก 1)

ความยากง่ายของแบบทดสอบท้ังฉบับ และ 2) ความยากง่ายข้อคำถามรายข้อ 

   4.1.ความยากง่ายของแบบสอบท้ังฉบับ พิจารณาจาก 1)คะแนนรวมของแบบทดสอบท้ัง 

ฉบับ หากคะแนนเฉล่ียสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มแสดงว่าง่าย ถ้าต่ำกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่ายาก

หรือค่อนข้างยาก ท้ังนี้พิจารณาร่วมกับจุดประสงค์และเกณฑ์ของการสอบด้วย 2)พิจารณาจากความยาก

ง่ายของข้อคำถามรายข้อ โดยนำความยากง่ายรายข้อมาคำนวณหาค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ียความยากรายข้อ

รวมทั้งฉบับ) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1.00 หากค่าเฉล่ียความยากง่ายรายข้อท้ังฉบับสูงกว่า 0.50 ถือว่าข้อสอบ

นั้นง่ายหรือค่อนข้างง่าย หากมีค่าต่ำกว่า 0.50 ถือว่าแบบทดสอบนั้นค่อนข้างยาก 

   4.2 ความยากง่ายรายข้อ พิจารณาจากจำนวนผู้ตอบถูกในข้อสอบแต่ละข้อ ถ้าข้อใดผู้ตอบ 

ถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สอบท้ังหมดถือว่าข้อสอบง่าย ในทำนองเดียวกันข้ามหากตอบถูกน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ของผู้สอบถือว่ายากหรือค่อนข้างยาก ดังนั้นค่าความยากง่ายของข้อสอบ หมายถึงสัดส่วนของผู้ท่ีตอบข้อ

คำถามถูกนั่นเอง ซึ่งนิยมแทนด้วย “p” มีค่าต้ังแต่ 0-1.00 ถ้าค่า p สูงแสดงว่าคำถามข้อนั้นมีผู้ตอบถูกมาก 

แสดงว่าข้อสอบนั้นง่าย ถ้าค่า p ต่ำ แสดงว่าคำถามข้อนั้นมีผู้ตอบถูกน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก แบบทดสอบ

ท่ีดี ควรมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ ค่า p อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 อย่างไรก็ตามการพิจารณาความยากง่าย

ของข้อสอบ อาจแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการสอบ เช่น แบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนการ

สอนท่ัวไป อาจใช้แบบสอบท่ีมีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 แต่แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกเรียนต่ออาจใช้แบบ

สอบท่ีมีค่าความยากง่าย 0.15-0.75 ส่วนแบบสอบสำหรับการประเมินแบบอิงเกณฑ์อาจใช้แบบทดสอบท่ี

ง่ายอีกเนื่องจากการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มักใช้เกณฑ์ในการประเมิน 80-90 เปอร์เซ็นต์ 

5. อำนาจจำแนก (discrimination) 

   แบบทดสอบท่ีดีต้องสามารถจำแนกผู้สอบท่ีมีความสามารถเก่งอ่อนต่างกันออกได้ โดยคนเก่งจะ

ตอบข้อสอบถูกมากกว่าคนอ่อน โดยพิจารณาจาก 

   5.1) ค่าอำนาจจำแนกแบบทดสอบท้ังฉบับ กล่าวคือ 1) หากคะแนนรวมของผู้ทำข้อสอบ 

ท้ังกลุ่ม มีการกระจายตัวตั้งแต่ศูนย์ถึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนั้นจำแนกได้ แต่ถ้าคะแนนรวมมีการ

เกาะกลุ่มกันหรือมีการกระจายตัวของคะแนนน้อย แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีอำนาจการจำแนกต่ำหรือ
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จำแนกไม่ได้นั่นเอง 2) ค่าเฉล่ียของค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยท่ัวไปค่าอำนาจ

จำแนกรายข้อ (r) ของแบบทดสอบมีค่าระหว่าง-1.00-+1.00 หากค่าเฉล่ียของค่าอำนาจจำแนกรายข้อ

เท่ากับหรือมากกว่า 0.20 แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นจำแนกได้ 

   5.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบรายข้อ ซึ่งพิจารณาจากหลักท่ีว่าคนเก่งย่อมตอบถูก 

มากกว่าคนอ่อนดังนั้นหากข้อใดท่ีมีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรียกว่า “จำแนกกลับ” ส่วนข้อใดหากคนเก่ง

และคนอ่อนตอบถูกพอๆกันเรียกว่า “จำแนกไม่ได้” ดังนั้น หากข้อสอบใด ค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าบวก

แสดงว่าจำแนกได้ มีค่าลบแสดงว่าจำแนกคนกลับ และเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่มี

อำนาจจำแนกคนเก่งและคนอ่อนตอบผิดถูกพอๆกันควรมีการปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 6. ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) 

   เครื่องมือวัดท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึงเครื่องมือท่ีทำให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ประโยชน์สูง

ประหยัดสุด โดยลงทุนน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน ความสะดวกสบาย แบบทดสอบท่ีดี ควร

พิมพ์ผิดพลาดตกหล่นน้อย รูปแบบดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่าย 

7. ความยุติธรรม (fair) 

   แบบทดสอบท่ีดีต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น แบบทดสอบบางฉบับ

ผู้สอนออกข้อสอบเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนบางคนได้เคยค้นคว้าทำรายงานมาก่อน เป็นต้น ดังนั้นผู้ออก

ข้อสอบควรคำนึงถึงข้อได้เปรียบเสียบเปรียบของผู้ทำแบบทสอบด้วย 

8. คำถามลึก (searching) 

   แบบทดสอบท่ีสอบถามเฉพาะความรู้ความเข้าใจ ผู้ออกข้อสอบไม่ควรถามลึกจนกระท่ังต้องใช้

ความรู้ระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ดังนั้น ความลึกซึ้งของคำถามควรสอดคล้องกับลักษณะและ

จุดประสงค์ของการวัด 

9. คำถามยั่วยุ (exasperation) 

   คำถามยั่วยุมีลักษณะเป็นคำถามท่ีท้ายทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากทำมีลีลาการถามท่ีน่าสนใจ 

ไม่ถามวกวนซ้ำซากน่าเบ่ือ อาจใช้รูปประกอบคำถาม การเรียงข้อคำถามในข้อสอบ ควรเรียงหลายแบบคละ

กัน อาจเรียงลำดับเนื้อหา เรียงลำดับความยากง่าย สลับกัน เป็นต้น 
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10 ความจำเพาะเจาะจง (definite) 

    ลักษณะคำถามท่ีดีไม่ควรถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นสำนวนจนผู้สอบงง ผู้อ่าน

อ่านแล้วต้องมีความชัดเจนว่าครูถามอะไร ส่วนจะตอบถูกหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ขึ้นกับความรู้ความสามารถ

ของผู้ตอบ 

4. เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลด้านการศึกษา 

    ในการวัดและประเมินผลด้านการศึกษานั้น จะใช้เครื่องมือใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะจุดประสงค์

การศึกษาและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีลาย

ลักษณะ แต่ละชนิดมีท้ังข้อดีและข้อจำกัด พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

    4.1.แบบทดสอบ 

     แบบทดสอบคือชุดของคำถามหรือส่ิงเร้าทีนำไปใช้ให้ผู้สอบตอบสนองออกมา ชุดของส่ิงเร้านี้

มักอยู่ในรูปของข้อคำถาม ซึ่งอาจให้เขียนตอบ แสดงพฤติกรรม ให้พูดออกทางวาจาก็ได้ ทำให้สามารถวัดได้ 

สังเกตได้ และนำไปสู่การแปลความหมายได้ แบบทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย แต่ส่วนใหญ่นิยมวัดทางด้านพุทธิพิสัย แบบทดสอบแบ่งตามจุดมุ่งหมายออกเป็น 3 

ชนิด ดังนี้ 

1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัด ความรู้  

ทักษะ และความสามารถสมอง ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการประมาณค่า ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาจเป็นประเภทท่ีผู้สอนสร้างขึ้นเอง 

เช่น ข้อสอบปลายภาค หรือเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว เช่น ข้อสอบ TOFEL รูปแบบและ

วิธีการใช้แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ (1) แบบสอบปากเปล่า (oral test)เป็นการทดสอบท่ีอาศัย

การซักถามเป็นรายบุคคล เหมาะสำรับผู้สอบจำนวนน้อย ข้อดีคือ สามารถถามได้ละเอียด และสามารถ

โต้ตอบได้ (2) แบบเขียนตอบ (paper-pencil test) เป็นการทดสอบท่ีมีการเขียนตอบ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึงแบบทสอบท่ีถามให้ตอบยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

กว้างขวาง เหมาะสำหรับการวัดความสามารถในการใช้ภาษาและแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และ

แบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมคำ และเลือกตอบ เหมาะสำหรับสอบ

ผู้สอบจำนวนมาก ๆ มีเวลาตรวจข้อสอบน้อย (3) แบบปฏิบัติ (performance test) เป็นการทดสอบท่ี

ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระทำหรือลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสอบนวด การสอบปฏิบัติทาง

กายภาพบำบัด เป็นต้น 
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2) แบบทดสอบวัดความถนัดหรือทักษะ (aptitude test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัด 

ศักยภาพระดับสูง ของบุคคลว่า สมรรถภาพในการเรียนรู้มีมากน้อยเพียงใด และควรเรียนด้านใดหรือ

ทำงานในด้านใด จึงจะเหมาะสมและประสบความสำเร็จ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท 

คือ แบบทดสอบความถนัดในการเรียน(scholastic aptitude test) และแบบทดสอบความถนัดจำเพาะ 

(specific test) ซึ่งแบ่งความถนัดเป็น 7 ด้านได้แก่ ด้านภาษา การใช้คำ ตัวเลข มิติสัมพันธ์ ความจำ การ

สังเกตรับรู้ และการใช้เหตุผล 

3) แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคล เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

หรือการปรับตนเองของบุคคลในสังคม วัดความสนใจต่อส่ิงต่าง ๆ  ในรูปแบบทดสอบวัดลักษณะบุคคล เช่น 

แบบทดสอบความเกรงใจ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

    4.2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

         แบบสอบถามเป็นชุดของคำถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือ และความสนใจต่าง ๆ ในทางการศึกษามักนิยมใช้วัดและ

ประเมินผลด้านจิตพิสัยได้แก่มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้ท้ังให้ผู้ถูกวัด

ประเมินตนเอง และผู้อื่นประเมิน การตอบกระทำโดยให้ผู้ตอบหรือผู้สังเกตประเมินค่าของคุณลักษณะ

ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ มากน้อยตามปริมาณหรือความเข้มของความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

มาตราส่วนประมาณค่ามีหลายลักษณะ ท่ีนิยมใช้และสร้างได้ง่ายคือ มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 

(Likert rating scale) และมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential 

rating scale) 

1) มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) ลักษณะของมาตราส่วน 

ประมาณค่าของลิเคิร์ท ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นข้อความคำถามหรือสถานการณ์ท่ี

กำหนด มักจะมีลักษณะสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึก หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ

บุคคลท่ีต้องการวัด ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจเป็นได้ท้ังทางบวกหรือทางลบ เช่น กายภาพบำบัดมีประโยชน์

สำหรับประชาชนระดับใด ขณะเดินท่านมีความรู้สึกปวดระดับใด เป็นต้น 2) ส่วนท่ีเป็นคำตอบ มักเป็นการ

กำหนดค่าระดับความรู้สึก ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก แบบลิเคิร์ทจะกำหนดคำตอบ

เป็น 5 ระดับ ในระดับสนับสนุนถึงระดับไม่สนับสนุน ระดับเห็นด้วยถึงระดับไม่เห็นด้วย เป็นต้น ดังตารางท่ี 

9 ซึ่งมาตราส่วนลิเคิร์ท อาจใช้ตัวเลขแสดงการจำแนกระดับพฤติกรรมได้ 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยให้ 
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5 หมายถึง ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในระดับมาก และลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับ 1 ซึ่งหมายถึง

ระดับน้อย 

ประเด็นคำถาม 
มาก ค่อน 

ข้างมาก 
ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

1. กายภาพบำบัดมีประโยชน์สำหรับ  
   ประชาชนระดับใด 

     

2. ขณะเดิมท่านมีความรู้สึกปวดระดับใด      
 

ตารางท่ี 9 แสดงตัวอย่างมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 

 

แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ทท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1) ข้อความท่ีสอบถามพฤติกรรมไม่ควรเป็นข้อความท่ีเกี่ยวข้องสำหรับบุคคล 

ท่ัวไป หรือเป็นหลักวิชาการมากเกินไป เพราะผู้ตอบจะไม่ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการตอบ แต่จะใช้

ความจริง หรือสามัญสำนึกของคนท่ัวไปตอบ ตัวอย่างเช่น การไม่รับผิดชอบผู้ป่วยของตนเองจัดเป็นการ

กระทำท่ีถูกต้องระดับใด  

2) ข้อความท่ีสอบถามไม่ควรยาวเกินไป  

3) ควรใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ  

4) หลีกเล่ียงข้อความท่ีเป็นปฏิเสธ เพราะอาจทำให้เกิดการตีความหมายผิดไป  

5) ไม่ควรใช้ข้อความท่ีทุกคนตอบตรงกัน เพราะไม่มีประโยชน์ในการสอบถาม  

6) มักนิยมเขียนส่วนท่ีเป็นคำตอบ 5 ระดับ เป็น 2 ลักษณะคือ ตัวเลข และ 

ข้อความ 

2)  มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential  

rating scale)  มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรนเชียล มีองค์ประกอบ เป็น 2 ส่วน คือ  

1) ข้อความแสดงความรู้สึก คิดเห็น หรือพฤติกรรมของการแสดงออกของบุคคลท่ี 

ต้องการวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการวัด  

2) คำคุณศัพท์หรือตัวเลขท่ีแสดงออกระดับของความรู้สึก หรือพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  

โดยท่ัวไปคำคุณศัพท์ท่ีใช้ในแต่ละข้อจะมีลักษณะเป็นความหมายตรงข้ามกัน โดยมีคำหรือตัวเลขแสดง

ระดับพฤติกรรมต้ังแต่ระดับต่ำสุดไปถึงสูงสุด เช่น ยาก-ง่าย ชอบ-เกลียด ดี-เลว เป็นต้น ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  แสดงตัวอย่างคำถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก โดยต้ังคำถาม ...”ท่านเรียน 

วิชาการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัดแล้วรู้สึก” 

น่าสนใจ 
มีคุณค่า 

3 2 1 0 1 2 3 
น่าเบ่ือ 
ไร้สาระ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ตัดสิน
ไม่ได้ 

น้อย ปาน
กลาง 

น้อย 

 

ในการตรวจให้คะแนนนั้น มีความลดหล่ันกันต้ังแต่ระดับ 1-7 โดยให้ 1คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ใน

ด้านลบ และให้ 7 คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ในด้านบวก ผู้ท่ีได้คะแนนเฉล่ียมาก มาทาง 7 แสดงว่ามีเจตคติ

ท่ีดี ต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น 

    4.3 แบบสำรวจรายการ  แบบสำรวจรายการมีลักษณะคล้ายมาตราส่วนประมาณค่าของ  

ลิเคิร์ท เพียงแต่ส่วนท่ีเป็นคำตอบไม่ได้กำหนค่าระดับความรู้สึกว่ามีมากน้อยเพียงไร แต่เป็นการตอบเพียง 2 

ตัวเลือกว่า มี-ไม่มี, ใช่-ไม่ใช่, เคย-ไม่เคย ฯลฯ เป็นต้น 

    4.4 แบบวัดเชิงสถานการณ์ เป็นแบบวัดท่ีสอบถามถึงแนวคิด ความรู้สึก หากอยู่ใน

สถานการณ์สมมติใด ๆ ท่ีผู้ออกข้อสอบสร้างขึ้น อาจบรรจุไว้ในส่วนท่ีเป็นข้อความ หรือส่วนท่ีเป็นคำตอบก็

ได้ อาจนำเสนอเหตุการณ์ด้วยข้อความ หรือรูปภาพ หรือส่ืออื่น ๆ ก็ได้ 

ตัวอย่างเช่น หากท่านพบผู้ป่วยท่ีเดินมาพบท่านด้วยลักษณะตัวเอียงอย่างมาก ท่านจะดำเนินการ

อย่างไรเป็นลำดับแรก 

ก. สอบถามช่ือท่ีอยู่ 

ข. สอบถามอาการปวด 

ค. ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด 

ง. รีบให้ผู้ป่วยนอนบนเตียง 

    4.5 แบบสังเกต 

การสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลท่ีนิยมใช้กันมาก โดยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การประเมินได้สังเกตพฤติกรรมท่ีสนใจในตัวผู้ถูกวัด ผลการสังเกตจะมีความเท่ียงตรงเพียงใดขึ้นกับ

องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) สิ่งที่สังเกต ควรเป็นรูปธรรมและสังเกตได้จริง เช่น ผลการรักษาท่ีดี มุม

การเคล่ือนไหวของข้อท่ีเพิ่มขึ้น แต่บางส่ิงบางอย่างสังเกตได้ยาก เช่น อารมณ์พอใจ ความรู้สึกเจ็บปวด 

ทัศนคติ เป็นต้น 2) ตัวผู้สังเกต มีความต้ังใจ สามารถสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการ
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สังเกตตีความหมายตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถสังเกตรับรู้ได้โดยไม่มีอคติหรือความ

ลำเอียง 3) ตัวผู้ถูกสังเกต ต้องไม่รู้ว่ากำลังถูกสังเกตหรือเฝ้ามอง เพราะหากรู้ว่ากำลังถูกสังเกตหรือเฝ้ามอง 

ก็จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจมีพฤติกรรมเสแสร้ง เช่น แกล้งเป็นคนดีเรียบร้อยผิดธรรมชาติของตนเอง 

การสังเกตท่ีดีควรแบ่งเป็นช่วง ๆ ไม่นานเกินไป และไม่ควรติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน ควรมี

แบบฟอร์มสำหรับการสังเกตไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางและสำหรับการบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีสังเกตได้ 

หลักการสังเกตท่ีดีพอสรุปได้ดังนี้ 1) สังเกตเฉพาะเรื่องท่ีกำลังสนใจเท่านั้น 2) สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย 3) 

ควรพินิจพิเคราะห์จนเข้าใจในรายละเอียด 4) มีการจดบันทึกส่ิงท่ีตรงกับจุดมุ่งหมายของการสังเกตไว้อย่าง

ครบถ้วน 5) ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตควรตรวจสอบจนมั่นใจ อาจตรวจสอบกับผู้สังเกตอื่น ๆ หรือหลักฐาน

อื่น ๆประกอบยืนยันตรงกัน 

5. การวัดด้านพุทธิพิสัย 

   พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล ลักษณะการวัดจึงเป็นการ

วัดทางอ้อมจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ถูกวัดภายใต้เครื่องมือวัดหรือสถานการณืท่ีผู้สอบกำหนด ซึ่งมี

การจำแนกความสามารถอกเป็น 6 ระดับ เรียงจากความสามารถขั้นต่ำไปสูงดังนี้ 1) ความรู้ความจำ 2) 

ความเข้าใจ 3) การนำไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า 

1) ความรู้ความจำ คือความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเคยม ี

ประสบการณ์มาก่อนจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น จากการเรียนรู้ในห้องเรียน การอ่านหนงัสือ การบอกเล่า

ต่อ ๆ กันมา เป็นต้น พฤติกรรมด้านความรู้ความจำยังจำแนกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆคือ 1)ความรู้เฉพาะเรื่อง 

เป็นความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริงเฉพาะเรื่อง 2)ความรู้ในการดำเนินการ 

เป็นความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับแนวโน้มและลำดับข้ัน การจำแนกประเภท ความรู้เรื่อง

กฎเกณฑ์ และระเบียบวิธี และ3)ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง เป็นความรู้เกี่ยวกับหลักวิชา ทฤษฎีและ

โครงสร้าง เป็นต้น 

2) ความเข้าใจ คือความสามารถในการผสมผสานความรู้ความจำ แล้วขยายความคิดของ 

ตนเองออกไปอย่างสมเหตุสมผลสามารถอธิบายความโดยใช้ความคิดและคำพูดของตนเอง ดังนั้นความ

เข้าใจจึงเป็นความรู้ขั้นสติปัญญา (cognition) เนื่องจากต้องนำเอาความรู้จากขั้นความรู้ความจำ มา

ผสมผสานร่วมด้วย ความเข้าใจแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) การแปลความ เป็นความสามารถในการส่ือ

ความหมายจากภาษาหนึ่งหรือแบบฟอร์มหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอร์มหนึ่ง 2) การตีความ เป็น

ความสามารถเอาผลการแปลความหลายๆส่ิงมาผสมผสานเรียบเรียงเป้นความคิดใหม่อย่างมีความหมาย 
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และ 3) การขยายความ เป็นการขยายแนวคิดให้กว้างไกลไปจากข้อมูลเดิมอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งต้องอาศัย

การแปลความและการตีความประกอบกัน เป็นต้น  

3) การนำไปใช้ คือความสามารถนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนรู้มาแล้วไปใช้ท่ี 

แปลกใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับท่ีเคยมีประสบการณ์

มาก่อน 

4) การวิเคราะห์ คือความสามารถแยกแยะเรื่องราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ทำ 

ให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์กันของส่วนย่อยได้อย่างชัดเจน สามารถค้นหาความจริงต่าง ๆ ท่ีซ่อนแฝง

อยู่ในเนื่องเรื่องนั้น ๆ ได้ การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1)วิเคราะห์ความสำคัญ เป็นความสามารถ

ในการแยกแยะองค์ประกอบย่อยท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวนั้นเพื่อช้ีให้เห็นถึงเหตุ ผลลัพธ์ และประเด็นสำคัญ 2)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นความสามารถในการพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยท่ีรวมกัน

อยู่ในเรื่องราวนัน้ ๆ ว่ามีความสัมพันธ์ เกี่ยวพันธก์ันในลักษณะใด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และ3)

วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการค้นหาว่า โครงสร้างและระบบของวัตถุส่ิงของ เรื่องราวและการ

กระทำต่าง ๆ รวมกันอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้ เพราะยึดหลักหรือแกนอะไร เป็นต้น 

5) การสังเคราะห์ คือการนำองค์ประกอบย่อย ๆ ต่าง ๆ ต้ังแต่ 2 ส่ิงขึ้นไปมารวมเข้าเป็น 

เรื่องราวเดียวกันเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างท่ีชัดเจน แปลกไปจากเดิม แบ่งเป็น 3 ประเภท 1)สังเคราะห์

ข้อความ เป็นความสามารถในการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ต่าง ทำให้เกิดเป็นข้อความหรือ

ผลผลิตใหม่ อาจสังเคราะห์โดยการพูดเขียนหรือรูปภาพก็ได้ 2)สังเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการ

กำหนดแนวทาง วางแผน เขียนโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้าขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและจุดมุ่งหมายท่ี

วางไว้ 3)สังเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการนำความสำคัญหลักการต่าง ๆ มาผสมผสานให้

เป็นเรื่องเดียวกันทำให้เกิดเป็นส่ิงสำเร็จอันใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์แตกต่างไปจากเดิม เป็นเรื่องราวหรือ

แนวคิดใหม่ท่ีผิดหรือแตกต่างไปจากเดิม 

6) การประเมินค่า คือความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของเนื้อหาและวิธีการ 

ต่าง ๆ โดยสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ว่า เหมาะสม มีคุณค่า ดี-เลว เพียงไร การประเมินค่าต้องอาศัยเกณฑ์

ประกอบการตัดสินใจ 2 ลักษณะ คือ 1) การตัดสินโดยใช้เท็จจริง หรือเกณฑ์ภายในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งเป็นการ

ตัดสินโดยใช้ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องนั้น ๆ 2) การตัดสินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก เป็นการตัดสินตาม

เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การยอมรับของสังคมสภาพความเป็นจริง ความยุติธรรม เป็นต้น 
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    5.1 การวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย การวัดด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดความสามารถด้านสติปัญญา 

ประกอบด้วย ความสามารถด้าน ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่า เครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมนี้ มักใช้เป็นแบบทดสอบ มักนิยมวัดเนื้อหาสาระ ซึ่ง

แบบทดสอบโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบอัตนัย หมายถึงแบบทดสอบท่ีถามให้

ตอบยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับการวัดความสามารถในการใช้ภาษา

และแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย คำตอบท่ีได้มักไม่มีผิดถูกอย่างสมบูรณ์ และ 2) แบบทดสอบปรนัย 

หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมคำ และเลือกตอบ เหมาะสำหรับสอบผู้สอบจำนวนมาก ๆ มี

เวลาตรวจข้อสอบน้อย 

    5.2 หลักการประเมินพุทธิพิสัย การประเมินพุทธิพิสัย เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ซึ่ง

เป็นทักษะของสมอง ดังนั้นการประเมินจึงเป็นการประเมินทางอ้อมจากพฤติกรรมท่ีผู้ถูกประเมินแสดงออก 

เพื่อบ่งช้ีถึงทักษะของสมองดังกล่าว ลักษณะของแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยท่ีดี คือ 1) มีความ

เท่ียงตรง ท่ีมีความเท่ียงตรงจะสามารถวัดเนื้อหาท่ีต้องการวัดได้ครบถ้วน และวัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ี

ต้องการวัด 2) เช่ือมั่นได้ แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมั่นได้หากนำมาใช้สอบวัดกับคนกลุ่มเดิมหลายๆครั้ง ผล

การวัดจะเหมือนเดิมหรือเปล่ียนแปลงน้อยมาก 3) มีความเปน็ปรนัย หมายถึงมีความชัดเจนของคำถามทุก

คนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และแปลความหมายของคะแนนได้ค่าตรงกัน 4) มี

ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึงแบบทดสอบไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ข้อสอบข้อใดท่ีมีคนตอบถูก

มากแสดงว่าง่าย และข้อสอบท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก (ค่าความยากง่ายของข้อสอบ หรือค่า p มีค่า

อยู่ระหว่าง 0-1.00) ข้อสอบท่ีดี ค่า p อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 5) มีอำนาจจำแนก หมายถึง ความสามารถ

แบ่งแยกกลุ่มออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ข้อสอบท่ีมีอำนาจจำแนกดีหมายถึง ข้อสอบท่ีคนเก่งตอบ

ถูก คนอ่อนตอบผิด ข้อสอบท่ีจำแนกไม่ได้คนเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกผิดพอๆกัน ไม่มีความแตกต่างกัน 

โดยท่ัวไปค่าอำนาจจำแนกข้อสอบ หรือค่า r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ถ้าค่า r มีเครื่องหมายลบ 

หมายถึง การจำแนกกลับทาง คนเก่งตอบถูกน้อยกว่าคนอ่อน ค่า r ใกล้ศูนย์ (r= -.19 ถึง +.19) ข้อสอบ

จำแนกไม่ได้เพราะคนเก่งและคนอ่อนตอบถูกผิดพอๆกัน ข้อสอบท่ีดี ค่า r ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 

1.00 6) มีประสิทธิภาพ คือเครื่องมือท่ีสามารถทำให้ได้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุ เช่ือถือได้มากโดยใช้วิธีการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว คล่องตัว แต่เสียเวลาน้อยลงทุนน้อยและใช้แรงงานน้อย 7) มีความยุติธรรม ไม่เปิดโอกาสให้มีการ

ได้เปรียบเสียบเปรียบกันระหว่างผู้ท่ีถูกวัดด้วยกัน 8) ใช้คำถามถามลึก ข้อสอบท่ีดีต้องถามให้ผู้ตอบใช้ความ
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สามรถในการคิดค้นก่อนท่ีจะตอบ ใช้คำถามยั่วยุ มีลักษณะท่ีท้าทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากตอบและทำด้วย

ความเต็มใจ 9) คำถามจำเพาะเจาะจง ไม่ถามกว้างเกินไป หรือถามคลุมเครือให้คิดได้หลายแง่หลายมุม 

    5.3 การสร้างเคร่ืองมือด้านพุทธิพิสัย เครื่องมือท่ีวัดด้านพุทธิพิสัยส่วนใหญ่นิยมใช้

แบบทดสอบ ซึ่งมีหลากหลายชนิดดังได้กล่าวมาแล้ว แต่แบบทดสอบท่ีใช้สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ใน

การจัดการเรียนการสอน ท่ีใช้ส่วนใหญ่มี 2 ประเภทคือ แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบปรนัย ซึ่งมี

หลักการสร้างข้อสอบดังนี้ 

1) การสร้างข้อสอบอัตนัย  ข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดง 

ความสามารถในด้านความรู้ ภาษา ความคิดริเริ่มวิเคราะห์ข้อความได้อย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะคือ แบบไม่จำกัดคำตอบ และแบบจำกัดคำตอบ ซึ่งท้ัง 2 ลักษณะมีหลักการสร้างดังต่อไปนี้ 

1. คำนึงถึงลำดับความสำคัญของจุดมุ่งหมาย ท่ีวางไว้ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร  

โดยพิจารณาน้ำหนักจากจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาท่ีได้สอน 

     2. วางแนวทางการออกข้อสอบว่า จะเป็นแบบ จำกัดหรือไม่จำกัดคำตอบ 

        3.  เขียนคำส่ังให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้สอบตอบอย่างไร เกณฑ์การให้คะแนนเป็น

อย่างไร 

     4.  ต้ังประเด็นคำถาม ท่ีประเมินความรู้จริงของผู้เรียน โดยเน้นด้านใดบ้าง เช่น การ 

สังเคราะห์ วิเคราะห์หรือประมาณค่า 

     5.  พยายามใช้คำถามหลายๆแบบ มิใช้มีแต่คำถามประเภท ใคร อะไร ท่ีไหน ท่ีมุ่ง 

ถามเพื่อวัดความรู้ความจำเท่านั้น แต่ควรใช้คำถาม เหตุใด อย่างไร เพื่อให้ผู้เรียน อธิบายและแสดงเหตุผล 

หรือถามความคิดเห็น เชิงวิเคราะห์ ในเชิงเปรียบเทียบ แสดงความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ตีความ เป็นต้น 

     6.  ทบทวน และพยายามปรับปรุงให้ข้อคำถามมีความชัดเจน ไม่กำกวม 

2)  การสร้างข้อสอบปรนัย แบบปรนัยท่ีรู้จักกันดีได้แก่  

     1) แบบถูกผิด ซึ่งก็คือแบบทดสอบเลือกตอบสองตัวเลือก ซึ่งผู้ตอบมีโอกาสเลือกตอบ 

ข้อใดข้อหนึ่ง อาจตอบว่า ผิดหรือถูก ใช่หรือไม่ มีข้อแนะนำการสร้างดังนี้ (1) เขียนคำถาม คำตอบ และ

ข้อความให้ชัดเจนกระชับไม่ยอกย้อนไม่ต้องตีความ (2) ไม่ใช้ข้อความปฏิเสธซ้อน (3) หลีกเล่ียงลอก

ข้อความจากคำบรรยายหรือหนังสือ (4) ข้อผิด ถูกควรใกล้เคียงกัน เป็นต้น ข้อดีของข้อสอบนี้คือ ตรวจง่าย

รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสีย คือเดาง่าย มีค่าความเช่ือมั่นต่ำ 
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     2) แบบทดสอบแบบเติมคำ เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้เรียนเขียนคำตอบส้ันๆ มักมี 

ขอบเขตการตอบอย่างชัดเจนจากช่องว่างท่ีเว้นไว้ ข้อแนะนำในการสร้าง (1) เขียนคำส่ังให้รัดกุมว่าตอบ

ตรงไหนอย่างไร (2) คำถามควรชัดเจนถามเจาะไม่ถามกว้างและไม่ควรลอกข้อความคำบรรยายหรือจาก

หนังสือมาถาม (3) เว้นช่องให้มากพอสำหรับเขียนตอบและควรอยู่ตอนท้ายประโยค ไม่ควรมีหลายแห่งใน

แต่ละข้อ ข้อดีคือ สร้างง่ายเดาถูกยากประหยัดเวลา ควรใช้สอบเฉพาะความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์

ต่าง ๆ 

     3) แบบจับคู่เป็นปรนัยประเภทกำหนดคำหรือข้อความเป็นสองแถว คล้ายกับแบบ  

ทดสอบแบบเลือกตอบข้อความแถวหนึ่งไปใส่อีกแถวหนึ่ง ข้อแนะนำในการสร้าง (1) ในแถวที่เป็นคำตอบ

ควรมีมากกว่าคำถามเพื่อป้องกันการเดาและควรเป็นคำตอบท่ีส้ันๆ (2) คำถามควรระบุเงื่อนหรือหลักการ

จับคู่ให้ชัดเจน (3) ข้อคำถามและคำตอบควรจัดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (4) วิธีตอบไม่ยุ่งยาก เช่นการเลือก

เฉพาะอักษรมาตอบแทนการลอกท้ังข้อความ ข้อดีสร้างง่ายรวดเร็วตรวจง่าย หากสร้างได้ดีเดายาก 

ประหยัด แต่มักเป็นข้อสอบท่ีวัดความรู้ความจำ และค่อนข้างยากท่ีจะทำให้ปัญหาและคำตอบเป็นเรื่อง

เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน(หากประเภทไม่เหมือนกันเดาง่าย  

     4) แบบเลือกตอบ มักประกอบด้วยคำถามส้ันและคำตอบให้เลือกเพียงข้อเดียว  

หลักการเขียนข้อสอบ (1) คำถามควรอยู่ในรูปประโยคคำถามท่ีสมบูรณ์เจาะจง ส้ัน และชัดเจนตรงจุด อาจ

นำคำตอบท่ีได้มาเช่ือมต่อกับคำถาม (2) หลีกเล่ียงคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ หากจำเป็นต้องใช้ควรเน้นหรือ

ขีดเส้นให้ชัด (3) ข้อเดียวควรมีคำตอบเดียว (4) ควรมีตัวถูกและตัวลวงท่ีมีควรเป็นไปได้ตามหลักวิชา 

6. การวัดด้านจิตพิสัย 

    จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคล ซึ่ง

สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ คือ 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การสร้างคุณค่า 4) การจัดระบบ

คุณค่า และ 5) การสร้างลักษณะนิสัย 

1) การรับรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนอง แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1) การยอมรับ เป็นขั้นทำความ 

รู้จักกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในความสนใจของตนเอง 2) การตั้งใจท่ีจะรับรู้ เป็นการแสดง

ความปรารถนาท่ีจะรับรู้เกี่ยวกับส่ิงนั้นด้วยความเต็มใจ และ3) การเลือกส่ิงเร้าท่ีต้องการรับรู้ เป็นการ

แยกแยะส่ิงท่ีต้องการจะรับรู้โดยยังไมไ่ด้รู้รายละเอียดของปรากฏการณ์ส่ิงเร้านั้น ๆ 
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2) การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องจากการรับรู้ โดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบส่ิงเร้านั้นอย่างเป็น 

ใจและเกิดความพึงพอใจในการตอบสนอง พฤติกรรมนี้จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1) การยินยอมท่ีจะ

ตอบสนอง เป็นการยอมตอบสนองถึงแม้จะไม่เต็มใจ 2) ความเต็มใจท่ีจะตอบสนอง เป็นการยอมรับท่ี

ตอบสนองด้วยความเต็มใจ 3) ความพอใจในการตอบสนอง ได้ตอบสนองแล้วเกิดความสุขมีความพึงพอใจท่ี

ได้กระทำลงไป 

3) การสร้างคุณค่า เป็นขั้นที่บุคคลมองเห็นคุณค่าของการตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือประสบการณ์ 

ท่ีได้ดีแบ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็น 3 ลักษณะ 1) การยอมรับในคุณค่า เป็นขั้นการยอมรับว่าพฤติกรรมท่ี

แสดงออกไปนั้นเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่า 2) การนิยมชมชอบในคุณค่า เป็นการยอมรับคุณค่า (ข้อ1) ด้วยความพึง

พอใจ 3) การสร้างคุณค่า มีความคงเส้นคงวาในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า โดยแสดงพฤติกรรมท่ีคนเห็นว่ามี

คุณค่าอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไปจนเกิดการยอมรับเป็นค่านิยมของตนเอง นอกจากนั้น

ยังพยายามทำให้ผู้อื่นคล้อยตามค่านิยมดังกล่าวด้วย 

4) การจัดระบบคุณค่า เป็นการนำเอาหลายๆคุณค่ามาจัดระบบเพื่อสร้างเป็นลักษณะภายใน 

ตนเองท่ีคงท่ีแน่นอน 

5) การสร้างลักษณะนิสัย เป็นการจัดระบบคุณค่าท่ีมีอยู่ในตัวเอง เข้าเป็นระบบท่ีถาวรซึ่งจะทำ 

หน้าท่ีควบคุมพฤติกรรมการแสดงของบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตาม

ค่านิยมท่ียึดถือตลอดไป และจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นนิสัยประจำตัวของ

บุคคล การสร้างลักษณะนิสัยมี 2 ลักษณะได้แก่ 1) การสร้างลักษณะนิสัยช่ัวคราวเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวบางอย่างของบุคคล โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดตามมาในสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย 

และ 2) การสร้างลักษณะนิสัยถาวร เป็นขั้นแสดงนิสัยท่ีแท้จริงของบุคคลออกมาอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็น

การรวมเอาคุณลักษณะท่ีเป็นคุณค่าต่าง ๆ ของบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ขั้นนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนา

คนอย่างไรก็ตาม คุณลักษณะในแต่ละระดับเมื่อเกิดและถูกจัดระบบเป็นบุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล

แล้ว จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหลักๆออกมาในรูปของ ความสนใจ เจตคติ และค่านิยมของบุคคล 

ตัวอย่าง เช่น ความสนใจ เป็นลักษณะของการมีใจจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความ

สนใจของบุคคลเริ่มจากการท่ีบุคคลมีการรับรู้ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยความพึงพอใจ และมองเห็นคุณค่าของส่ิง

นั้น จนเกิดความรู้สึกนิยมชมชอบในคุณค่าของส่ิงท่ีรับรู้นั้น และจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นอย่างคงเส้นคงวา

นั่นเอง เช่น ความสนใจในกีฬา ความสนใจในดนตรี ความสนใจในการท่องเท่ียว เป็นต้น คุณลักษณะด้าน 
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จิตพิสัยมักจะถูกพัฒนาในเกิดกับผู้เรียนในลักษณะแฝงไปกับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีผู้สอน

จัดให้ 

      6.1 การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

          จิตพิสัยเป็นความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคล ดังนั้น คุณลักษณะ

ของจิตพิสัยท่ีสำคัญมีดังนี้ 1) เป็นคุณลักษณะภายในจิตใจ เป็นความรู้สึกรับรู้ ดังนั้นการวัดด้านจิตพิสัยจึง

เป็นการวัดทางอ้อม จากพฤติกรรมของผู้ถูกวัดท่ีแสดงออกมา เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ถูก

วัด วิธีวัดจะกระทำโดยกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ถูกวัดแสดงความคิดเห็นท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นนั้น ผู้วัดก็

จะแปลความจากพฤติกรรมดังกล่าว 2) เป็นนามธรรมไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น ความสนใจ ความ

รับผิดชอบ 3) ต้องวัดทางอ้อมทำให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ง่ายต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่นสูง 4) การ

วัดไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นกับประสบการณ์และความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบแบบสอบ 5) มักนิยมใช้

ข้อมูลจากหลายฝ่าย ได้แก่ บุคคลท่ีต้องการวัด บุคคลใกล้ชิด และการสังเกตของผู้วัดเอง 6) มักใช้

สถานการณ์จำลองเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกวัดตอบ ดังนั้นเครื่องมือจึงควรมีคุณลักษณะด้านความเท่ียงตรงตาม

สภาพสูง 7) จุดอ่อนท่ีผู้ตอบสามารถบิดเบือนหรือหลอกผู้ถามได้ การแสดงออกของคุณลักษณะจิตพิสัย มี

ทิศทางการแสดงออกได้สองแนวทางตรงกันข้าม เช่น รัก-เกลียด ชอบ-ไม่ชอบ ฯลฯ และมีระดับความเข้ม

ของระดับความรู้สึก เช่น รักมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เป็นต้น คุณลักษณะจิตพิสัย สามารถ

แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การประเมินตนเอง โดยผู้ถูกวัดจะเป็นผู้ตอบแบบวัดด้วยตนเองโดยการแสดง

ความรู้สึก 2) การประเมินโดยผู้อื่น ซึ่งเป็นการวัดโดยผู้ประเมินเป็นผู้วัดเองหรืออาจมอบหมายให้เพื่อน 

ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผู้ใช้เครื่องมือ 

     6.2 หลักการประเมินผลด้านจิตพิสัย 

         1) วัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีต้องการจะวัด เนื่องจากคุณลักษณะจิตพิสัยเป็นคุณ 

ลักษณะเฉพาะส่วนตัวฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นผลจากอารมณ์

หรือความรู้สึกอย่างเดียวกันขณะเดียวกันผู้ท่ีมีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างเดียวกัน ก็ไม่แน่ว่าจะแสดงพฤติกรรม

อย่างเดียวกัน ดังนั้นการวัดให้ครอบคลุมจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดหลากหลายชนิด 

1. การวัดควรวัดหลายๆครั้ง เนื่องจากความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลมักจะมีการ 

เปล่ียน แปลงได้ตามสถานการณ์ และบางครั้งสถานการณ์เดียวกันแต่ต่างเวลาก็อาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน 

ดังนั้น การวัดจึงควรทำหลายๆครั้ง และควรสุ่มท้ังสถานท่ี และเวลาให้แตกต่างกัน จึงจะทำให้การวัดมีความ

นา่ เช่ือถือ 
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2. วัดผลอย่างต่อเนื่อง การวัดท่ีดีไม่ควรเช่ือข้อมูลท่ีได้จากการวัดเพียงครั้งเดียว แต่ควร 

วัดอย่างต่อเนื่องกันหลายๆครั้งด้วยเทคนิคท่ีแตกต่างกัน หลากหลายวิธี จึงจะเช่ือได้ว่า คุณลักษณะด้าน

จิตใจและอารมณ์นั้นเป็นลักษณะถาวรของบุคคลนั้น 

3. ความร่วมมือของผู้ถูกวัดเป็นหัวใจสำคัญของการวัด เนื่องจากการวัดจิตพิสัยเป็นการ 

วัดคุณลักษณะของบุคคล ดังนั้น ก่อนวัดควรมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบว่าข้อมูลท่ีได้รับนั้นเป็น

ข้อมูลจริง นอกจากนั้นผู้วัดควรหาเทคนิคท่ีทำให้ผู้ตอบ ตอบด้วยความสบายใจและมั่นใจในความปลอดภัย

ของข้อมูล 

4. ใช้ผลการวัดให้ถูกต้อง เนื่องจากการวัดผลด้านจิตพิสัยไม่มีถูกไม่มีผิด ดังนั้นผลการ 

วัดจึงไม่สามารถนำไปใช้การตัดสินได้หรือตก แต่การวัดทางจิตพิสัยเป็นการวัดเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ

พัฒนาบุคคล ไม่ใช่เพื่อการตัดสินใจ 

     6.3 หลักการสร้างเครื่องมือวัดจิตพิสัย 

          การวัดผลด้านจิตพิสัย เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรม อารมณ์ของบุคคล 

มักวัดทางอ้อมจากพฤติกรรมท่ีแสดงภายใต้สถานการณ์สมมติ เพื่อสะท้อนถึงถึงความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว ผล

การวัดมีลักษณะความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใต้สถานการณ์ จึงไม่มีผิดไม่มีถูก มีความคาดเคล่ือน

ง่าย (ผู้ถูกวัดสามารถปิดบังบิดเบือนง่าย พฤติกรรมด้านจิตพิสัยแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การ

ตอบสนอง การสร้างคุณค่า การจัดระบบคุณค่า และการสร้างลักษณะนิสัย การวัดจึงนิยมวัด ให้ครอบคลุม 

วัดหลายๆครั้ง วัดอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากผู้ถูกวัด เครื่องมือวัดจิตพิสัยจึงมีหลากหลาย

ประเภทแตกต่างกัน และไม่สามารถบอกได้ชัดว่าเครื่องมือใดเหมาะสมหรือดีกว่ากัน ความเหมาะสมข้ึนกับ

เหตุปัจจัยหลายประการ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือท่ีนิยมใช้มากในการวัดพฤติกรรมจิตพิสัยคือ 1) มาตราส่วน

ประมาณค่า 2) แบบสำรวจรายการ 3) แบบวัดเชิงสถานการณ์ และ 4) แบบสังเกต 

          การสร้างเครื่องมือจิตพิสัยมีลำดับข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1) กำหนดคุณลักษณะท่ี

ต้องการวัด ได้แก่ความรู้สึก คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติ 2) กำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี หรือนิยามพฤติกรรม

ท่ีบ่งช้ีแสดงถึงเจตคติท่ีสนใจ ผู้เรียนมาเรียนวิชา การเรียนการสอนทางกายภาพบำบัด ตรงตามเวลาไม่เคย

ขาดเรียนเป็นการบ่งช้ีถึงความต้ังใจและสนใจเรียนวิชาดังกล่าว 3) กำหนดวิธีการหรือเครื่องมือวัด เพื่อ

พิจารณาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัดพฤติกรรมท่ีสนใจ โดยยึดหลักเหมาะสมและไม่ยุ่งยากในการเก็บ

ข้อมูล 4) สร้างเครื่องมือวัด 5) ตรวจสอบเครื่องมือมักนิยมนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ
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ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีต้องการวัด เพื่อคำนวณหาคุณภาพเครื่องมือด้าน ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น และ

อำนาจจำแนก 

7. การวัดด้านทักษะพิสัย 

   ทักษะพิสัยเป็นความสามารถในเชิงปฏิบัติการหรือการกระทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทักษะ

พิสัยสามารถจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 1) การรับรู้ 2) เตรียมความพร้อม 3) การตอบสนองตาม

แนวทางท่ีกำหนดให้ 4) ความสามารถด้านกลไก 5) การตอบสนองท่ีซับซ้อน 6) ความสามารถในการ

ดัดแปลง และ 7) ความสามารถในการริเริ่ม 

1) การรับรู้ เป็นขั้นแสดงอาการรับรู้ท่ีจะเคล่ือนไหวโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้ท้ัง 5 ได้แก่  

หู ตา จมูกล้ิน และสัมผัสทางร่างกาย แม้จะมีส่ิงเร้ามากระตุ้นโดยผ่านทางประสาทสัมผัสพร้อม ๆ กัน 

บุคคลก็สามารถเลือกรับรู้และมีการแปลความหมายต่อส่ิงเร้านั้น ๆ เพื่อการตอบสนอง 

2) เตรียมความพร้อม เป็นความพร้อมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา สภาพความ 

พร้อมมี 3 ด้าน คือ ความพร้อม 1) ด้านร่างกาย หมายถึงความพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวอวัยวะของร่างกาย 2) 

ด้านสมอง หมายถึง ความพร้อมท่ีระลึกถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแสดงพฤติกรรม และ3) ด้าน

อารมณ์ ความพร้อมด้านจิตใจ ให้อยู่ในทิศทางท่ีพึงปรารถนาหรือไม่พงึปรารถนา 

3) การตอบสนองตามแนวทางท่ีกำหนดให้ เป็นการแสดงออกในลักษณะของการเลียนแบบ 

และการลองผิดลองถูก 

4) ความสามารถด้านกลไก เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้กระทำตามท่ีเรียนมา และพัฒนาขึ้นจนมีความ 

สัมฤทธิผลสามารถสร้างเทคนิควิธีการเฉพาะสำหรับตนเองขึ้นมาเพื่อฝึกปฏิบัติต่อไป 

5) การตอบสนองท่ีซับซ้อน เป็นความสามารถในการปฏิบัติในส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และ 

สามารถกระทำได้อย่างมั่นใจ ไม่ลังเล และทำได้ดีจนเป็นอัตโนมัติ 

6) ความสามารถในการดัดแปลง เป็นขั้นที่สามารถปฏิบัติได้จำชำนาญ จึงคิดหาวิธีการใหม่ๆ  

มาลองทำให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิดผลดียิ่งๆขึ้น 

7) ความสามารถในการริเริ่ม เป็นความสามารถต่อยอดจากการดัดแปลง กล่าวคือ เมื่อบุคคล 

สามารถดัดแปลงวิธีการใหม่ๆ และมีการทดลงทำดูแล้ว ก็นำวิธีการนั้นมาประยุกต์ทำให้เกิดส่ิงใหม่ๆขึ้น 

   7.1 การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย   การวัดทักษะพิสัย เป็นการวัดความสามารถในการ

ทำงานหรือการทำกิจรรม อาจเรียกว่า การวัดภาคปฏิบัติซึ่งการวัดพฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นการประสาน

สัมพันธ์ระหว่าง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ลักษณะสำคัญของการวัดทักษะพิสัยคือ 1) สามารวัดได้
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ท้ังรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 2) ลักษณะงานท่ีแตกต่างกันต้องใช้วิธีการวัดหรือกระบวนการท่ีต่างกัน 

ตัวอย่างเช่น วัดทักษะด้านดนตรี กีฬาต้องใช้วิธีการวัดต่างกัน 3) สามารถแบ่งวัดเป็นกระบวนงานหรือ

ทักษะย่อย ๆ เช่น การรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถวัด ขั้นการตรวจร่างกาย การประมวลผลการสรุป

ประเด็นปัญหาและการให้การรักษา เป็นต้น 4) ลักษณะการวัดแยกได้เป็น 3 ระดับ (1) ระดับพฤติกรรมโดย

การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ (2) ระดับผลลัพธ์ พิจารณาจากผลจากพฤติกรรมย่อยท่ีปรากฏซึ่งพิจารณา

ได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ (3) ระดับประสิทธิผล เป็นการวัดผลงานเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับวัตถุประสงค์ 

หรือเป้าหมายการวัดโดยตรง 

   7.2 หลักการประเมินผลด้านทักษะพิสัย   หลักการประเมินผลด้านทักษะพิสัย แบ่งออกเป็น 1) 

วัดให้ตรงจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาผลสุดท้ายท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน เช่น หากกำหนด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สามารถประเมินผู้ป่วยได้ ตรวจร่างกายได้ แต่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้คือการรักษา

โดยการนวด ดังนั้นการวัดต้องวัด ทีละทักษะย่อยก่อน เป็นต้น 2) ความสอดคล้องของงานท่ีกำหนดกับ

จุดประสงค์ ต้องการประเมินความสามารถในการนวด งานท่ีกำหนดต้องใช้ความสามารถในการนวดโดยตรง 

เป็นต้น 3) ความเหมาะสมในการดำเนินงาน พิจารณาว่าผลงานดังกล่าวเกิดจากทำงานกลุ่มหรือเด่ียว 4) 

ยุติธรรม 5) การให้คะแนนควรเป็นปรนัยและเท่ียงตรง กำหนดไว้ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนจะได้คะแนนเท่าไร 

6) มีเกณฑ์การประเมินผลซึ่งพิจารณาจากกระบวนการหรือวิธีการ และผลผลิตท่ีเกิดขึ้นซึ่งพิจารณาท้ัง

ปริมาณและคุณภาพ 7) วัดหลายๆครั้ง 

ขั้นตอนการประเมิน มีดังนี้ 1) กำหนดจุดประสงค์ มักเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้

สามารถสถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 5) กำหนวิธีการวัด สามารถทำได้หลายวิธีเช่น เขียน

ตอบ (วัดความรู้หรือขั้นตอนการปฏิบัติ) สร้างสถานการณ์จำลองแล้วให้ตอบคำถาม วัดผลงานปฏิบัติจริง 6) 

กำหนดเครื่องมือวัด 7) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 8) กำหนดวิธีการประเมินผล เช่น อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

9) การสร้างเครื่องมือวัด มีลำดับข้ันตอนดังนี้ (1) วางแผนสร้างเครื่องมือ พิจารณาวัตถุประสงค์การสอน (2) 

ดำเนินการสร้างเครื่องมือ (3)ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (4) สร้างคู่มือการใช้เครื่องมือ 10) ดำเนินการวัด 

วัดได้จริง 2) กำหนงานให้ปฏิบัติ อาจแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ได้ 3) กำหนดวิธีดำเนินการอย่างชัดเจน 4) 

กำหนด 

     7.3 เครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย  วิธีการและเครื่องท่ีนิยมวัดทักษะพิสัยท่ีนิยมใช้ได้แก่ การ

ทดสอบ แบบสังเกต แบบสำรวจรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแต่ละประเภทมีความเหมาะสม
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แตกต่างกัน ซึ่งการวัดหนึ่งๆ เพื่อความเหมาะสมและเกิดความชัดเจนในการวัดอาจประยุกต์ใช้เครื่องมือ

หลายชนิดแตกต่างกัน 

1) การทดสอบ (testing) 

การทดสอบเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากในการวัดผลด้านทักษะพิสัย สามารถใช้ได้ท้ังการทดสอบ 

แบบปากเปล่าหรือการสอบข้อเขียน 1)การสอบข้อเขียนนั้น เหมาะสำหรับเนื้อหาท่ีเป็นทฤษฎี ผู้สอบกลุ่ม

ใหญ่ เป็นการตรวจสอบความรู้ก่อนปฏิบัติจริงเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายหากสอบปฏิบัติจริง 

2)การสอบปากเปล่า เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถรายบุคคล ซึ่งมีความหลากหลาย มีข้อเสียของ

ความได้เปรียบเสียบเปรียบโดยเฉพาะผู้สอบทีหลังมีโอกาสในการเตรียมตัวได้มากกว่า 

2) การสังเกต 

เป็นการสังเกตการปฏิบัติจริงของผู้สอบ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการสังเกตได้แก่ แบบ 

บันทึกข้อมูล แบบสำรวจแบบ check list และมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ผู้สอบมีโอกาสเห็น

กระบวนการลำดับข้ันตอนทำงานของผู้เรียน เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ในสภาพจริง เพื่อเป็นการลดความกังวล

ผู้ประเมินอาจมอบหมายให้ผู้เรียนอื่น หรือผู้ร่วมสอนช่วยประเมินก็ได้ 

3) แบบสำรวจรายการ (checklist) 

มักใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายการกิจกรรม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานว่า  

มีรายการ และหากมี มีมากน้อยเพียงใด คุณภาพเป็นอย่างไร หรือขั้นตอนท่ีผู้สอบปฏิบัตินั้น ครบตาม

จุดประสงค์ของการประเมินหรือไม่ ขั้นตอนของการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ก็ไม่แตกต่างจาก

เครื่องมือท่ีใช้วัดจิตพิสัย ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

8. การประเมินสภาพจริง 

การประเมินสภาพจริง เป็นวิธีการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะท่ี

จำเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเป็นวิธีการประเมินท่ีเนน้งานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดง 

ออกโดยการกระทำ เน้นระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินและร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้เช่ือว่าจะช่วยพัฒนาการ การเรยีนรู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องกระบวนการประเมนิอาจใช้วิธีการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูลจากผลงาน

และวิธีการท่ีผู้เรียนได้เคยทำไว้ด้วยวิธีการท่ีหลายหลาย กลยุทธ์สำคัญของการประเมินตามสภาพจริงคือ 

การกระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการกระทำ ว่าตนเองมีความสามารถอะไร และได้เคยทำส่ิง

ใดบ้าง แทนการทำแบบทดสอบหรือข้อสอบเหมือนการประเมินแบบเดิม ๆ นอกจากเน้นเรื่องการกระทำ
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และผลงานแล้ว การประเมินนี้ยังเน้นความสามารถทางสติปัญญา กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล การแก้ปัญหา มากกว่าการเน้นเรื่องการท่องจำ หรือการหาคำตอบจากแบบทดสอบ ความแตกต่าง

ของการประเมินสภาพจริงและการประเมินแบบเดิมได้ สรุปไว้ในตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบการประเมินแบบเดิม และการประเมินสภาพจริง 

การประเมินแบบเดิม การประเมินสภาพจริง 
1.เน้นพฤติกรรมพ้ืนฐานที่ไม่ซับซ้อน 1. เน้นพฤติกรรมที่ซับซ้อน ความคิดที่ซับซ้อน และ 

   วิธีการนำความรู้ไปใช้มากกว่ามีความ 
2. แยกการสอบและการประเมินออกจากการเรียน 
   การสอน 

2. การสอบและประเมินร่วมไปกับการจัดการเรียน 
   การสอน (การประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการ  
   จัดการเรียนการสอน) เปิดโอกาสให้เกิดการ 
   เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

3. มีข้อจำกัดในการวัด 3. วัดได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 
4. ยึดถือตัวเลขและข้อมูลที่ได้จากการสอบ 4. พิจารณาจากข้อมูลที่หลายหลาย และความ 

   สอดคล้องของการอธิบายความ 
5. เชื่อถือการประเมินของผู้อื่นและผู้สอนเปรียบ 
   เสมือนผู้ประเมินภายนอก 

5. เชื่อในการประเมินตนเอง และผู้สอนก็เป็นเพียง 
   ส่วนหน่ึงของการประเมิน 

6. มีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือบ่งบอกถึงความสำเร็จ 6. มีเกณฑ์บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างหลากหลาย 
7. มีความคิดเป็นเอกนัย (convergent thinking)   
   และมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 

7. มีความคิดอเนกนัย (divergent thinking) มี 
   คำตอบอย่างหลากหลาย 

8. เน้นการประเมินแบบแยกทักษะ 8. เน้นการประเมินโดยบูรณาการทักษะ 
9. เน้นรายวิชาเด่ียว 9. เน้นสหวิทยาการ 

 

    8.1 ลักษณะสำคัญของการวัดประเมินสภาพจริง 

เป็นท่ีทราบกันดีแล้ว การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินทางเลือกใหม่ 

(Alternative assessment) ท่ีเน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติงานซึ่งต่างจากการประเมินท่ีเน้นการ

ทดสอบเป็นสำคัญ ลักษณะสำคัญของการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีดังนี้ 

1) การประเมินฯเน้นแนวคิดท่ีว่าความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความหมายได้หลากหลาย ดังนั้น

การวัดควรใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 

2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการตามความต้องการของผู้เรียน มากกว่าการบังคับให้เรียน ดังนั้น 
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ผู้เรียนจึงมีความกระตือรือร้น และแสวงหาความรู้เพื่อความอยากรู้มากกว่าการเรียนเพื่อให้ทำข้อสอบได้

คะแนนสูงๆ 

3) การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้ และผลผลิต โดยพิจารณาจากส่ิง 

ท่ีผู้เรียนเรียนรู้ และทำไมจึงเกิดการเรียนรู้เช่นนั้น 

4) การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ้งเน้นการสืบเสาะ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสภาพ 

จริงท่ีเกิดขึ้นผู้เรียนต้องสังเกต วิเคราะห์ และทดสอบความรู้ของตนเองจากการปฏิบัติ 

5) การวัดประเมินสภาพจริงมีจุดประสงค์เพื่อ กระตุ้น และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  

และสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้กับผู้เรียน 

    8.2 เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริง 

โดยท่ัวไปการวัดและประเมินผลให้ตรงกับส่ิงท่ีต้องการวัด มักต้องใช้อาศัยเทคนิค การเก็บรวบรวม

ข้อมูลและใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีต้องการศึกษา รวมถึงเงื่อนไขบริบทอื่น ๆ อาทิ 

จุดประสงค์การวัด ลักษณะผู้สอบ ปริมาณ ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินตามสภาพจริงมัก

ใช้วิธีการประเมินหลากหลาย ส่วนเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การทดสอบ การสอบ

สัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจผลงาน การใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโดยใช้ศูนย์ประเมิน 

1) การทดสอบ 

การทดสอบมักใช้แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน เครื่องมือท่ีใช้ 

ประกอบด้วยแบบสอบเขียนตอบ แบบสอบเลือกตอบ และสอบภาคปฏิบัติ และแบบวัดต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การสอบสัมภาษณ์ 

เป็นวิธีการวัดผลด้วยการซักถาม สนทนา โต้ตอบ เพื่อประเมินความคิด ทัศนคติต่าง  

เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า) และคำถามแบบไม่มี

โครงสร้าง (กำหนดเฉพาะแนวทางหรือประเด็นแต่ไม่มีคำถามท่ีชัดเจน) 

3) การสังเกต 

การสังเกต เป็นการวัดและประเมินท่ีมีรายการ พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการเก็บข้อมูล  

ด้วยประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหูและตา เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีความละเอียด ชัดเจนของ

ผู้เรียนในสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีกำหนด เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัด

ประเมินค่า และแบบบันทึก เป็นต้น 
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4) การตรวจผลงาน 

เป็นการวัดและประเมินด้วยการกำหนด งาน กิจกรรม หรือแบบฝึก ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  

ฝึกฝน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง หรือเพื่อนผู้เรียนท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้

ข้อมูลจริงสำหรับสะท้อนผลการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบประเมินผลงาน 

5) การใช้แฟ้มสะสมงาน 

เป็นการวัดและประเมินท่ีใช้หลักการเก็บหลักฐานผลงานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ท่ีเป็น 

ตัวแทนงานท่ีปฏิบัติของผู้เรียนเกี่ยวกับ ทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความสำเร็จ โดยมีผลการประเมิน 

จุดเด่น จุดด้อยของช้ินงานอันแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนเอง เพื่อนร่วมช้ัน 

หรือผู้สอน แล้วนำหลักฐานมาบรรจุลงในแฟ้ม สมุดโน้ต แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น ลักษณะแฟ้มสะสมงานท่ี

ดีควรมีความหลากหลาย สามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน เครื่องมือท่ีใช้สำหรับ

ประเมินแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ แบบบันทึก แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

6) การประเมินโดยใช้ศูนย์ประเมิน 

ศูนย์ประเมิน คือสถานท่ี หรือคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ท่ีสร้างหรือกำหนดขึ้นเพื่อให้ 

สำหรับทดสอบหรือประเมินผู้เรียนภายใต้สถานการณ์จำลอง หรือส่ิงเร้า เพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการ

แสดงออกตามพฤติกรรมบ่งช้ีการประมวลความรู้ และทักษะต่างของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด และอยู่ใน

ระดับใด กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีกำหนดให้มีหลากหลาย ได้แก่ เกม แบบฝึกขั้นตอนการทำงาน ใบงาน 

การสนทนากลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่ม และการแสดงบทบาทสมมติ การนำเสนองาน เครื่องมือท่ีใช้วัด 

ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน 

และแบบทดสอบ เป็นต้น 
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ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตริชาชีพระยะสั้น  พ.ศ.2558 หมวด 3 การจัดการเรียนการสอนและการวัดและ

ประเมินผลการเรียน (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ : 2558) 

ข้อ 22 ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้ครู วิทยากร กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ี

หลากหลายและเหมาะสม และนำผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา 

ข้อ 23 ให้ครู วิทยากร แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้นักศึกษาทราบ

การจัดการเรียนการสอนด้วย 

ข้อ 24 นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนเข้าเรียนไม่นอ้ยว่าร้อยละ 80 ของจำนวนช่ัวโมงการเรียนของ

หลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 25 การประเมินผลการเรียนให้ใช้ตัวเลขแสงดระดับผลการเรียน ดังนี้ 

 4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

 3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

 2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

 2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 

 1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 

 0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก) 

ข้อ 26 ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้มีสิทธิได้รับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสำเร็จการศึกษา ตามข้อ 24 

(2) เป็นผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร 

(3) เป็นผู้ท่ีได้รับผลการเรียนต้ังแต่ 1.0 ข้ึนไป 

(4) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษา 
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6. ด้านปัจจัยเก้ือหนุน 

    ได้มีผู้ให้ความหมายของปัจจัยเกื้อหนุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

    ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ส่ิงท่ีอำนวยความต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Astin. 1968 : 50 – 51) นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2554 : ออนไลน์) ให้ความหมายไว้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึงสถานท่ี

รวบรวมส่ือ เครื่องมือ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยได้จัดระบบการบริหารเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการสืบค้น และฝึกทักษะการเรียนการสอน 

    สรุปได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ส่ิงท่ีอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เช่น อาคารสถานท่ี ห้องสมุด ส่ือ

การเรียนการสอน เป็นต้น 

    ความสำคัญของปัจจัยเกื้อหนุน 

    สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรจัดปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีอำนวยการต่อการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ มีแหล่ง

เรียนรู้ มีห้องสมุด หนังสือ วารสาร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการ

สืบค้น และเสาะแสงดหาความรู้ท้ังภายในและภายนอกประเทษ มีบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา (อัจฉรา วัฒนาณรงค์. 2554 : 9) นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 

14) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในระบบยังต้องอาศัยช้ันเรียนซึ่งเป็นส่ิงจำเป็น ดังนั้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน

และบรรยากาศแวดล้อมท่ีใช้ในการจัดการศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ

ก็ตาม สอดคล้องกับ พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ; และทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง 

(2543 : 111) สถานศึกษาจะต้องมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานท่ีพัฒนาการเรียน

การสอน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสอน ศูนย์ผลิตส่ือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การจัดการด้าน

สภาพแวดล้อมท่ีดีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า  ปัจจัยเกื้อหนุนมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องสมุดตลอดจนการเรียนการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 ปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

 อาคารสถานที่ 

 ไลลา เบ็ญฮาวัน (2554 : ออนไลน์) ให้ความหมายของอาคารสถานท่ีไว้ดังนี้ อาคารสถานท่ี

หมายถึง อาคารเรียน โรงฝึกงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์อินเตอร์เน็ต ห้องทะเบียน ห้อง

ธุรการ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องสุขา ท่ีจอดรถ สถานท่ีเล่นกีฬา และบริเวณพื้นท่ีภายในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ คุณรัตน์ (2539 : 1–2) ท่ีให้ความหมายว่า อาคารสถานท่ี หมายถึง ส่ิงก่อสร้าง

ภายในสถานศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมื่น ๆ รวมทั้งใช้ในการกระทำอย่างอื่นนอกจาก

การเรียนการสอน แบ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบ และกิติมา ปรีดีดิลก (2532: 197) ให้

ความหมายว่า การรู้จักจัดการ รู้จักใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาการ

ให้บริการแก่ชุมชนและการรู้จักส่งเสริมทำนุบำรุงอาคารสถานท่ีให้อยู่คงสภาพดี และสนองความต้องการได้

อย่างเพียงพอในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 สรุปได้ว่า อาคารสถานท่ี หมายถึง ส่ิงก่อสร้างภายในสถานศึกษา ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน ประกอบด้วย อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 

 คุณลักษณะของอาคารเรียนท่ีดี 

 วรรณภา อิทธิไมย์ยะ (2537: 12-15) ได้สรุปคุณลักษณะของอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

1. อาคารเรียน ควรเป็นอาคารถาวรใช้งานได้หลายงาน ถูกสุขลักษณะ จำนวนและขนาดของ 

อาคารเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา รวมทั้งอาคารประกอบ เช่น หอประชุม โรงอาคาร โรงพลศึกษา 

โดยยึดหลักการต่อไปนี้ 

1.1 ด้านประโยชน์ใช้สอย ใหเ้กิดผลดีกับการเรียนการสอน ความปลอดภัย สงบสุขร่วมเย็น 

สำหรับนักศึกษาเป็นสำคัญ 

1.2 สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลายอย่าง เกี่ยวกัลป์อาคารหรือตัวอาคาร ควรดัดแปลงแกไข 

เพิ่มเติมได้ง่าย โดยไม่ต้องทำลายให้ยุ่งยาก 

1.3 บรรยากาศเหมือนบ้าน สี เพดาน ผ้าม่าน ผนังห้อง พื้นห้อง โต๊ะ เก้าอี้ ชวนให้น่าอยู่และ 

สะดวกในการใช้ 

1.4 ทนทานต่อการใช้งานท้ังท่ีถูกวิธีและไม่ถูกวิธี มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานเพราะ 

นักศึกษาอาจไม่รู้จักวิธีการใช้และรักษาให้ถูกวิธี 
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2. ห้องเรียน ควรอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ มีอุปกรณ์ครบครันและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีแสง 

สว่างพอเหมาะ ขนาดห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และสามารถปรับเปล่ียนได้เพื่อสะดวกในการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

3. อาคารประกอบและห้องพิเศษ เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ห้อง 

อุปกรณ์การสอนจะต้องมีอุปกรณ์ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

4. บริเวณสถานศึกษา ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ตกแต่งบริเวณให้สวยงาม ร่มรื่น 

เหมาะในการจัดกิจกรรมและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา 

5. สภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ 

และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6. การตกแต่งส่ิงแวดล้อมรอบบริเวณสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมี 

ทัศนคติท่ีดีต่อการตกแต่งบริเวณ ต้องมีการวางแผนทำโครงการไว้ล่วงหน้า งานอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยรู้จักใช้อาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา การให้บริการ

ชุมชน การรู้จักส่งเสริมทะนุบำรุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่ให้คงทนสภาพดีและสนองความต้องการได้อย่าง

เพียงพอ โดยมีขอบข่ายของงานอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

 อโนชา สิมพา (2553) ได้สรุปคุณลักษณะของอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ 

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ 

2. ให้บริการการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และผู้มาใช้บริการ 

3. บริหารและควบคุมระบบอาคารสถานท่ีต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4. ให้บริหารซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอาคารสถานท่ีและงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

5. บริหารขัดการต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการ 

วางแผนสภาพแวดล้อมการจัดการส่ิงแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย 

สิรินดา  วรรธนะวิภาค. (2541 : 42) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ี 

เกี่ยวข้องกับอาคารสถานท่ี ซึ่งมีลักษณะเด่น ๆ อยู่ 8 ประการ คือ 

1. ท่ีนั่งของนักเรียน นักศึกษาห่างพอเหมาะสมท่ีจะอ่านอักษรบนกระดานได้ 

2. ห้องเรียนมีแสงสว่างและการระบายอากาศ 
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3. มีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้นักเรียนใช้ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ 

4. ขนาดโต๊ะ เก้าอี้พอเหมาะกับตัวผู้เรียน 

5. ท่ีนั่ง ในห้องเรียนมีครบตามจำนวนผู้เรียน 

6. สภาพอากาศในห้องเรียนไม่ร้อนอบอ้าว 

7. สภาพห้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ร้อนอบอ้าว 

8. มีบริการถ่ายเอกสารและการพิมพ์ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะอาคารเรียนท่ีดี ควรคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย ความประหยัด  

ความสวยงาม และมีประสิทธิภาพ ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน 

 ห้องสมุด 

 ห้องสมุด เป็นศูนย์วิชาการและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน 

การวิจัย การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ เช่น ตำรา วารสาร นิตยสารและส่ิงพิมพ์อื่นในสาขาวิชาต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังมีส่ือโสตทัศนวัสดุ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มสตริป แถบบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ โปสเตอร์ 

ภาพผนึก ไมโครฟิล์ม ไมโครชิฟ แผนท่ี สไลค์ ฯลฯ นอกจากนี้ รุ่งฤดี อภิวัฒนศร (2550 : 9) ได้ให้

ความหมายไว้ดังนี้ ห้องสมุด คือแหล่งรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ท้ังท่ีเป็นวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่

ตีพิมพ์ เลือกจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ มีการจัดการท่ี

เป็นระบบโดนบรรณารักษ์วิชาชีพ และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ซึ่งมีความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อ

จัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้น และเข้าถึงสารนิเทศอย่างรวดเร็ว โดยการนำ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเน็ตเวิร์ค และการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของห้องสมุดท่ัวโลก 

 ความสำคัญของห้องสมุด 

 รุ่งฤดี อภิวัฒนศร (2550 : 10) กล่าวถึง ความสำคัญของห้องสมุดไว้ดังนี ้

1. ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการูปแบบต่าง ๆ จัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็น 

สถานท่ีให้การศึกษา ผู้ใช้สามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการได้ทุกสาขาวิชา เลือกศึกษาจากนัดลกเขียน

ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งคนใดก็ได้ พึงพอใจศึกษาจากส่ือประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ หลากหลายประเภทเท่าท่ี

ต้องการ จัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีให้โอกาสผู้ใช้ในการเลือกหาความรู้อย่างแท้จริง 

2. ห้องสมุดเป็นแหล่งท่ีทุกคนเลือกศึกษาค้นคว้าได้โดยอิสระ อาจเป็นการศึกษาเพิ่มเติม 

เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นในสาขาท่ีตนกำลังศึกษาอยู่หรือเลือกศึกษาวิชาอื่น ๆ ซึ่งตนสนใจ นอกเหนือจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนอ่าวข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ในชีวิต 
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3. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการเพื่อการศึกษา มีบริการช่วยค้นคว้าและเสนอแนะการอ่าน ช่วย 

ให้ผู้เรียนขยายขอบเขตการศึกษาของตนให้กว้างขวางออกไปได้มากขึ้น จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ให้แก่ผู้ใช้ 

4. ห้องสมุดเป็นสถานท่ีท่ีผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เลือกอ่าน 

วรรณกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลิน ให้ความจรรโลงใจ ให้ความสนุกสนานเบิกบานใจ 

5. ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารนิเทศให้สม่ำเสมอ จึงช่วยให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย ทันต่อ 

เหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของโลก 

6. ห้องสมุดทุกแห่งมีระบบการจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการเป็นท่ีพงึพอใจ 

ของผู้มาใช้บริการ ระบบการจัดการประการหนึ่ง คือ มีกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการของ

ห้องสมุดร่วมกัน เป็นการฝึกฝนให้ผู้ใช้รู้จักใช้สาธารณประโยชน์ด้วยความระมัดระวัง เรียนรู้การอยู่รว่มกัน

ในสังคมอย่างดี 

 สุพัตรา คูหากาญจน์ (2549 : 50) ได้กล่าวว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมและรวบรวมความรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

องค์ประกอบของห้องสมุดท่ีมีคุณภาพมีดังนี้ 

1. มีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีบรรจุอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และวิธีการอื่น ๆ ท่ีครบตรงตามหลักสูตรท่ีสอนเป็นอย่างน้อย 

2. การมีเนื้อหาสาระทางวิชาการครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่าง ๆ อย่าง

พร้อมมูล พร้อมท่ีจะนำมาศึกษาได้ 

3. มีความทันสมัยและสามารถสนองตอบความต้องการในการค้นคว้าของผู้ใช้ห้องสมุดได้ 

4. มีระบบการสืบค้น และบริหารท่ีเอื้อต่อผู้ใช้ 

5. มีระบบติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ห้องสมุดเป็นประจำ 

นอกจากนี้ บุญช่วย จินดาประพันธ์ (2536 : 68) ได้สรุปวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังห้องสมุดไว้ 5  

ประการ คือ 

1. เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งวิทยาการให้ผู้สนใจศึกษา 

2. เพื่อความรู้ เพื่อสนองตอบความใคร่รู้ของมนุษย์ 

3. เพื่อการค้นคว้าให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

4. เพื่อความจรรโลงใจ 
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5. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานท่ีสร้างความเพลิดเพลินใจ 

สุพัตรา  คูหากาญจน์ (2549 : 50) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการเบนซ์มาร์กกิง กับแผนกวิชาวิทยาศาสตร์การ

สอน สถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง พบว่า ห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ ควรมีหนังสือ 

ตำรา เอกสารทางวิชาการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยบรรจุอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตรง

ตามหลักสูตรท่ีเปิดสอน และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะนำมาศึกษาได้ โดยหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลช่วย

อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองความต้องการในการค้นคว้าของผู้ใช้ห้องสมุด โดยมี

ระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ห้องสมุดอยู่เป็นประจำด้วย 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2554 : ออนไลน์) ได้เสนอองค์ประกอบของห้องสมุดท่ีดี ดังนี้ 

1. มีการจัดสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละชุมชน เช่น หนังสือ วารสาร  

หนังสือพิมพ์ e-Book  e-Journal Online Databases ฯลฯ 

3.  มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีทำให้การบริการฐานข้อมูลและ 

การสืบค้นสะดวก เช่น มีซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล ในลักษณะ 

Digital Library and Virtual Library  

4. มีบริการสารนิเทศท่ีช่วยให้ผู้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

5. มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดท่ีมีความรู้ ความเต็มใจการบริการการเข้าถึงแหล่ง 

ความรู้ 

6. มีผู้ใช้บริการท่ีสนับสนุนการบริการความรู้สู่สังคม  มีการเช่ือมโยงบริการทางสังคมเข้าหา 

แหล่งความรู้ในห้องสมุด และบริการของห้องสมุดเอื้อประโยชน์ต่อสังคม 
 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของห้องสมุดท่ีดี ควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีครบตามหลักสูตร 

ท่ีเปิดสอนเป็นอย่างน้อย และครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างพร้อมมูล มี

เทคโนโลยีท่ีให้บริการระบบการสืบค้นและบริการท่ีสะดวกเอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการ ส่วนสถานท่ีและ

บรรยากาศก็เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน        
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 ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วัตถุส่ิงของ ภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนตัวบุคคล วิธีการ                                      

สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนบังเกิดผลดี ส่ือการเรียนการ

สอนมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันไป เช่น อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การศึกษา เทคโนโลยีการสอน เทคโนโลยี

การศึกษา โสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่า ส่ือการสอนมากกว่าเพราะมีความ 

หมายกว้างขวาง มิใช่หมายถึง เพียงส่ิงของท่ีใช้ประกอบการสอนแต่หมายถึงทุกอย่างไม่ว่าเป็นส่ิงมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิตก็ตาม หากนำมาประกอบการเรียนการสอนแล้วเกิดความเข้าใจง่านรวดเร็ว ชัดเจนขึ้นเรียกว่า 

ส่ือการสอนท้ังส้ิน (กิติมา ปรีดีดิลก. 2532 : 68) นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 : 244) ให้

ความหมายของส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีนำความรู้ไปสู่การเรียนอยู่ในรูปแบบของส่ิงพิมพ์หรือไม่

ใช่ส่ิงพิมพ์ คือ ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ หมายรวมถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการทางโสตทัศน

ศึกษา 

 จุดมุ่งหมายของการใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอนควรมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

(ปรียาพร วงศ์ อนุตรโรจน์. 2543: 250)  

1. สร้างความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิดและได้ประสบการณ์ตรงมากขึ้น 

2. สร้างความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

3. ให้นักศึกษาสามารถจำส่ิงท่ีเรียนได้ในระยะยาว 

4. นำส่ิงท่ีเป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้น 

5. สร้างพื้นฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา 

6. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจบทเรียนและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

8. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ทบทวนสรุป และทำให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน 

9. เสริมสร้างกิจกรรมท่ีแปลกออกไป และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในบทเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ 

10. ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้เร็วขึ้น 

ลักษณะของส่ือการเรียนการสอนท่ีดี (จิตตชา นิลดำ. 2542:22-23) ได้เสนิดังนี้ 

1. ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับท่ีได้ลงทุนจัดหา 

2. ความประหยัด 

3. มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม น่าสนใจ ดูแล้วเข้าใจง่าย 
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4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายบทเรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน 

5. ตรงกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน และความต้องการของผู้เรียน 

7. คงทนถาวร ใช้ได้หลายครั้ง 

ดังนั้น ผู้สอนควรรู้จักเลือกอุปกรณ์ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับบทเรียน อุปกรณ์ท่ีจำเป็นใน 

การเรียนการสอน เช่น หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ภาพ เครื่อง

บันทึกเสียง เครื่องฉายภาพสามมิติ ภาพยนตร์ โทรทัศน์วงจรปิด วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การนำเสนิ

ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 13) ส่ือการสอนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีตะ

ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีความควรถ้วนของเนื้อหา ควรมีระบบในการถ่ายทอดท่ีดี จะ

ช่วยในการถ่ายทอดท่ีดี  จะช่วยการรับรู้ของนักศึกษาได้ดี (ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง. 2543: 19) 

สรุปได้ว่า ส่ือการเรียนการสอนท่ีดี ควรจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา และกิจกรรมการ 

เรียนการสอน เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผู้เรียน ท้ังยังเร้าหรือดึงความสนใจของผู้เรียนได้และส่ิง

สำคัญคือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้  

  

3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  

เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยม แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา สำหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง 

เช่น การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้นของเทคโนโลยีการศึกษา อีก ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 5 ปี ทิศทางการ

วิจัยเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e –Learning ของประเทศ

ไทย เป็นต้น ซึ่งเทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่มีการ

เผชิญหน้ากันโดยตรงของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เช่นเดียวกันกับการระดมสมอง (Brain storming) ทำให้

ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มท่ีและอิสระ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความ

คิดเห็นของผู้อื่น นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญยังมีโอกาสกล่ันกรองความคิดเห็นของตนอย่างรอบคอบทำให้ได้

ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ 

เจนเซน จากความหมายสรุปได้ว่า คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย (Jensen. 1996 : 857) ได้ให้

คำนิยามของเทคนิคเดลฟาย ว่า เป็นโครงการจัดทำรายละเอียดรอบคอบ ในการท่ีจะสอบถามบุคคลด้วย

แบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งท่ีจะรวบรวมการพิจารณา
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การตัดสินใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนัในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตจอห์นสัน 

Johnson. (1993 : 982) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณา

การตัดสินใจท่ีมุ่งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่เดิมท่ีจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เช่ียวชาญ

คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือมติของท่ีประชุมเทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการ

หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึง่อย่างเป็นระบบท่ีปราศจากการ

เผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

1. เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคท่ีมุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ด้วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงจำเป็นต้องตอบแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้กำหนดขึ้น

ในแต่ละขั้นตอนการตอบหรือการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญจะมีความถูกต้องและความตรงสูง เมื่อผู้เช่ียวชาญ

นั้นเป็นท่ีผู้ท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีศึกษา  

2. เป็นเทคนิคท่ีผู้เช่ียวชาญแต่ละคนท่ีร่วมในการวิจัยจะไม่ทราบว่าใครเป็นใครบ้าง ท่ีมีส่วนออก

ความเห็นและไม่ทราบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในแต่ละข้ออย่างไร ซึ่งนับว่าเป็นการขจัดอิทธิพลของกลุ่มท่ี

ส่งผลต่อความคิดเห็นของตน  

3. เทคนิคเดลฟายนี้ได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถาม หรือรูปแบบอย่างอื่นท่ีไม่ต้องให้ผู้เช่ียวชาญมา

พบกัน โดยผู้เช่ียวชาญจะต้องตอบแบบสอบถามครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ความเห็นท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้จึง

ต้องมีการใช้แบบสอบถามหลาย ๆ รอบ ซึ่งโดยท่ัว ไปแบบสอบถามในรอบท่ี 1 มักเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิดและในรอบต่อ ๆ ไป จะเป็นแบบสอถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

4. เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนได้ตอบแบบสอบถามโดยกล่ันกรองอย่างละเอียด รอบคอบและให้

คำตอบได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิง่ขึ้น ผู้ทำวิจัยจะแสดงความคิดเห็นท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นสอดคล้องกัน

ในคำตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามท่ีตอบลงไปในครั้งก่อนแสดงในรูปสถิติ คือ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ แล้วส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาว่าจะคงคำตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงใหม่  

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นสถิติเบ้ืองต้น คือ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม

(Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูล คือ ค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ (Interquartile Range)  
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำหนดปัญหาท่ีจะศึกษา ปัญหาท่ีจะวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายควรเป็นปัญหาท่ียังไม่มี คำตอบท่ี

ถูกต้องแน่นอนและสามารถวิจัยปัญหาได้จากการให้ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ เป็นผู้ตัดสิน ประเด็นปัญหา

ควรจะนำไปสู่การวางแผนนโยบายหรือการคาดการณ์ในอนาคต    

2. การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ การวิจัย

แบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยข้อคิดเห็นจากการตอบของผู้เช่ียวชาญผลการวิจัยจะน่าเช่ือถือหรือไม่

ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีเลือกสรรมานั้น สามารถให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้เพียงใด ดังนั้น ส่ิงท่ีผู้วิจัย

จะต้องคำนึงถึงในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ความสามารถของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ความร่วมมือของ

ผู้เช่ียวชาญจำนวนผู้เช่ียวชาญและวิธีการเลือกสรรผู้เช่ียวชาญเป็นต้น    

3. การทำแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟายนี้ จะให้ผู้เช่ียวชาญตอบ

แบบสอบถามจำนวน 4 รอบดังนี้    

3.1 การสร้างแบบสอบถามรอบท่ี 1 การทำแบบสอบถามฉบับแรก โดยท่ัวไป  

แบบสอบถามฉบับแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเป็นการถามแบบกว้าง ๆ ให้ครอบคลุมประเด็น

ปัญหาท่ีจะวิจัยนั้น เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยทางไปรษณีย์ท่ีสอดซองซึ่งจ่าหน้าและ

ปิดดวงตราไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่ียวชาญ กำหนดเวลาในการส่งคำตอบนี้คืนภายใน 2 

สัปดาห์ ถ้าผู้เช่ียวชาญคนใดไม่ส่งคืนควรทวงถาม สำหรับการวิเคราะห์คำตอบแบบสอบถามรอบแรกผู้วิจัย

จะต้องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์โดยละเอียดและนำมาสังเคราะห์เป็นประเด็น โดยตัดข้อมูลท่ี

ซ้ำซ้อนออกเพื่อนำไปสร้างแบบสอบถามในรอบต่อไป 

3.2 การสร้างแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการนำคำตอบท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบแรกมา สร้าง 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อาจใช้ 5 ระดับเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคน

ให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่างท่ีเว้น

ไว้ตอนท้ายประโยค หรือควรการแก้ไขสำนวนผู้เช่ียวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ แล้วส่ง

แบบสอบถามในรอบนี้ให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมและอำนวยความสะดวกในการส่งคืนทางไปรษณีย์เช่นเดียวกับ

รอบแรกและสำหรับการวิเคราะห์คำตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการนำคำตอบแต่ละข้อมาหา

ค่ามัธยฐาน(Median) ฐานนิยาม (Mode)และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) นำคำตอบ

แต่ละข้อจากการวิเคราะห์รอบท่ี 2 
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3.3 การวิเคราะห์แบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กล่าวคือ ถ้าค่า

พิสัยระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่า คำตอบท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกัน ซึง่

ถ้าผู้วิจัยได้ข้อมูลเพียงพอก็อาจสรุปผลการวิจัยได้รอบนี้เลย แต่ถ้าถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้าง(มีค่ามาก)

แสดงว่า คำตอบท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไม่สอดคล้องกัน(ต่างกัน) ก็อาจสร้าง

แบบสอบถามใหม่เป็นแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่เพิ่ม

ตำแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และเครื่องหมายแสดงตำแหน่งท่ีผู้เช่ียวชาญท่านนั้น ๆ ได้

ตอบในแบบสอบถามรอบท่ี 2 ลงไป แล้วส่งกลับไปให้ผู้เช่ียวชาญท่านนั้นได้ยืนยนัคำตอบเดิมหรือ

เปล่ียนแปลงคำตอบใหม่ ทำตามข้ันตอนหรือวิธีการเดียวกันกับรอบท่ี 3    

3.4 การวิเคราะห์แบบสอบถามรอบท่ี 4 ถ้าผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ปรากฏคำตอบท่ีได้มีความ

สอดคล้องกัน นั่นคือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบก็ยุติกระบวนการวิจัยได้ แต่ถ้าคำตอบท้ังหมดยังมีความ

ต่างกันก็สร้างแบบสอบถามใหม่เป็นแบบสอบถามรอบท่ี 4 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 3 

ด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึง่โดยท่ัวไปแล้วการวิจัยเดลฟายส่วนใหญ่สามารถได้ข้อสรุปผลการวิจัยจาก

แบบสอบถามรอบท่ี 3 และหากดำเนินการวิจัยรอบท่ี 4 ก็จะได้ข้อสรุปใกล้เคียงกับรอบท่ี 3 

การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย  

จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำคัญ รูปแบบของแบบสอบถามใช้ท้ังสองประเภท คือ แบบสอบ 

ถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า การให้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการ 

เดลฟาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้รับรู้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยสรุปรวมว่ามี

ความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความแต่ละข้อ ข้อมูลย้อนกลับนี้ จะนำเสนอด้วยค่าสถิติ ค่าสถิติท่ีนำเสนอจะ

ประกอบด้วยข้อมูล ( โดยท่ัวไปใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ) เทคนิคเดลฟายท่ีพัฒนามาแบบด้ังเดิม จะ

เก็บข้อมูลรอบแรกโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ส่วนรอบต่อมาจะใช้แบบปลายปิด การเก็บข้อมูลในรอบ

แรกโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นกว้างๆ จากผู้เช่ียวชาญสำหรับ

แบบสอบถามในรอบท่ีสองพัฒนามาจากคำตอบของแบบสอบถามในรอบแรก โดยนำความคิดเห็นท้ังหมด

จากผู้เช่ียวชาญมาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิดชนิดมาตรประมาณค่าแล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญ

จัดลำดับความสำคัญหรือคาดการณ์แนวโน้มในแต่ละข้อการจัดทำแบบสอบถามในรอบท่ี 3 นั้น จะมีการนำ

คำตอบของแต่ละข้อท่ีได้รับจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 ท้ังหมดมาคำนวณค่าสถิติ ประเด็นท่ีต้องพิจารณาใน

การจัดทำแบบสอบถาม คือ การเลือกค่าสถิติท่ีใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ( Median ) ฐาน

นิยม ( Mode ) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ( Interquartile Range) หรือ ความถี่ ร้อยละ เป็นต้น 2 
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กลุ่ม กลุ่มแรก ประกอบด้วยค่าสถิติ 2 ส่วน คือค่าสถิติท่ีแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยสรุปรวมซึ่ง

อาจแสดงด้วยค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม หรือร้อยละเพื่อแสดงความคิดของคนส่วนใหญ่ ค่าสถิติส่วน

ท่ีสองคือ ค่าสถิติท่ีแสดงการกระจายของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เพื่อแสดงระดับความสอดคล้องของ

ความคิดของผู้เช่ียวชาญ สถิติท่ีพบบ่อย ได้แก่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ หรือการแจก

แจงความถ่ีหรือร้อยละในแต่ละกลุ่มคำตอบ กลุ่มท่ีสอง เป็นตัวเลขท่ีแสดงคำตอบของผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี

แล้ว เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความสอดคล้องหรือความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนกับ

ความคิดเห็นของกลุ่ม 

จำนวนรอบท่ีเหมาะสม  

การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย สามารถดำเนินการได้หลายรอบจนกว่าจะได้คำตอบท่ีสอด 

คล้องกันของสมาชิกในกลุ่ม จำนวนรอบท่ีเหมาะสมของเทคนิคเดลฟาย ขึ้นอยู่กับการได้ข้อสรุปท่ีมีฉันทามติ

หรือจนกว่าสามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมจึงไม่สามารถได้ข้อสรุปท่ีมีฉันทามติ โดยปกติการรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้เทคนิคเดลฟายอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องใช้ อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบกระบวนการไม่สามารถคาดคะเนได้

ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้กระบวนการเก็บข้อมูลจำนวนกี่รอบ เนื่องจากขึ้นอยู่กับระดับฉันทามติของกลุ่มว่าจะ

สามารถบรรลุผลได้ในรอบใด 2 รอบ แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ  

รูปแบบของเทคนิคเดลฟายท่ีใช้ในการวิจัย  

รูปแบบของเทคนิคเดลฟาย  มีเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงและเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงหรือ 

2 รูปแบบ คือ รูปแบบด้ังเดิม และรูปแบบปรับปรุง ธรรมชาติของเดลฟายมีลักษณะสำคัญ หรือแนวโน้มท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกลุ่มผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เพื่อสร้างความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง

ต้องกันหรือฉันทมติระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญในการนำมาสู่ข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีมีรูปแบบการดำเนินการโดย

ใช้แบบสอบถามนำในรอบแรกและแบบสอบถามท่ีใช้ในรอบแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดการนำเทคนิค

เดลฟายแบบเดิมไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การใช้เวลาในการตอบ

แบบสอบถามปลายเปิดนาน การเก็บข้อมูลหลายรอบทำให้ผู้เช่ียวชาญรู้สึกเบ่ือและถูกรบกวนมากเกินไป 

อัตราการตอบกลับแบบสอบถามค่อนข้างต่ำ ข้อมูลท่ีได้ไม่ค่อยมีความหลากหลาย ตอบเข้าหาค่ากลาง

เพื่อให้ยุติโดยเร็วปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ผู้วิจัยปรับปรุงข้อจำกัดของเทคนิคเดลฟายแบบเดิมให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Modified Techniques หมายถึง เทคนิคเดลฟายท่ีมีการปรับปรุงวิธีการหรือ

ขั้นตอนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และลดข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นในเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิม 

โดยเฉพาะข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามของเทคนิคเดล
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ฟายในแต่ละรอบใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 40 วัน จึงมีความพยายามหาวิธีลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วย

วิธีต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

1. การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

รวบรวมแนวคิดท่ีหลาหลายของกลุ่มบุคคล สำหรับการจัดทำเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบท่ี 2 

ของเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิม การระดมความคิดจะช่วยลดระยะเวลาสำหรับการจัดทำแบบสอบถามใน

รอบสอง เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มด้วยเทคนิคระดมความคิดจะทำให้ได้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

และมีการอภิปรายภายในกลุ่มอย่างมีเหตุผล และช่วยลดระยะเวลาในการรอแบบสอบกลับคืนในรอบแรก  

2. การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก จุมพล พูลภัทรชีวัน ได้

ปรับปรุงเทคนิคเดลฟายให้เหมาะกับการวิจัยอนาคต โดยพัฒนาเทคนิคท่ีเรียกว่า EDFR( Ethnographic 

Delphi Futures Research ) เทคนิคนี้เก็บรวบรวมข้อมูลรอบแรกด้วยการสัมภาษณ์ไม่ไม่การจำกัด

ขอบเขตของแนวคิดของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ใช้การสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีนำ ผู้ให้สัมภาษณ์มีโอกาส

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขข้อมูลท่ีให้สัมภาษณ์ทำให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความน่าเช่ือถือ  

3. การประชุมแบบเดลฟาย ( Delphi Conference ) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของ

การประชุม ระหว่างการประชุมจะเก็บข้อมูลซ้ำด้วยแบบสอบถาม และนำเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่ สมาชิก

ในกลุ่ม และขอให้ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาและตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครั้งพร้อมกับการสนับสนุน

ใหเ้กิดการอภิปรายกันภายในกลุ่ม การเก็บข้อมูลแบบนี้ไม่สามารถปิดบังสถานภาพทางสังคมของผู้ให้ข้อมูล

ได้ ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลได้  

4. เดลฟายใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ( Computer – Based Delphi ) การวิจัยท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่ีผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นข้อมูลของสมาชิกในกระบวนการ โดยไม่ต้องอาศัยการสรุปหรือ

วิเคราะห์ความคิดโดยนักวิจัยซึ่งอาจมีความลำเอียง วิธีนี้จะเก็บข้อมูลได้รวดเร็ว ประหยัด  

5. เดลฟายกลุ่ม ( Group Delphi ) Wikin และ Altschuld (1995) เสนอการใช้เดลฟายกลุ่มโดย

การกำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญและเชิญเข้ามีส่วนร่วมในการประชุม เมื่อได้รับการตอบรับและผู้เช่ียวชาญให้

ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมในการประชุมแล้ว ผู้ประเมินความต้องการจำเป็น ( needs assessor ) ส่ง

แบบสอบถามรอบท่ี 1 ไปให้ก่อนการประชุม หลังจากนั้นก่อนหรือหลังการประชุมประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

กลุ่มผู้เช่ียวชาญจะได้รับแบบสอบถามฉบับท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญใช้ช่วงเวลาระหว่างพักการประชุมประมาณ 20 

นาที ในการตอบแบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้องการจำเป็นขอความร่วมมือไม่ให้มีการอภิปราย

เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม ผู้ประเมินความต้องการจำเป็นรวบรวมคำตอบท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
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จากนั้นสร้างแบบสอบถามรอบท่ี 3 เมื่อกลุ่มผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้

ประเมินความต้องการจำเป็นนำข้อเสนอแนะหรือประเด็นท่ีมีผู้ไม่เห็นด้วยมาพิจารณาร่วมกันแบบเผชิญหน้า

เพื่อหาข้อสรุป3 ประการ คือ การกำหนดโครงสร้างของเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ และการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล เทคนิคนี้เหมาะสมกับการใช้กับการคาดการณ์ในมิติท่ี

ซับซ้อน ส่วนใหญ่มีมิติเดียว วิธีนี้สามารถไปใช้คู่กับเทคนิคเชิงอนาคตอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ 

ข้อดีและข้อเสียของ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

ข้อดี 

1. เป็นเทคนิคท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญจำนวนมาก โดยไม่ ต้องมี 

การพบปะหรือประชุมกัน ซึ่งเป็นการทุ่นเวลาและค่าใช้จ่าย  

2. ข้อมูลท่ีได้จะเป็นคำตอบท่ีน่าเช่ือถือ เพราะเป็นความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ  

อย่างแท้จริงและคำตอบได้มาจากการย้ำถามหลายรอบ  

3. เป็นเทคนิคท่ีมีข้ันตอนการดำเนินงานไม่ยากนัก ได้ผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4. ผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมการวิจัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีโอกาส ได้รับ 

ทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรอบและปรับเปล่ียนหรือยืนยันความคิดเห็นของตนเอง  

ข้อเสีย 

1. ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการคัดเลือก มิใช่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขานั้น  

2. ผู้เช่ียวชาญไม่ให้ความร่วมมือในการวิจัย  

3. นักวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลำเอียงในการพิจารณาคำตอบ  

4. แบบสอบถามท่ีส่งไปสูญหายหรือไม่ได้รับคำตอบกลับคืนมา 
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4. ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ช่ือเดิมโรงเรียนสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกองโรงเรียนฝึกฝน

อาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2521 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 

งาน 83.7 ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารเรียน ในท่ีราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กจ.10 เปิดทำการ

สอนโดยเรียงตามลำดับดังนี้ 

 8 ตุลาคม 2522 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง ให้แก่ประชาชนท่ัวไป รุ่นแรก 

มี 6 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างตัดเส้ือสตรี  

แผนกวิชาเสริมสวย แผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาพิมพ์ดีด 

 ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) จำนวน 2 สาขา คือ 

สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 ปีการศึกษา 2527 มีโครงการความร่วมมือระหวา่งกรมอาชีวศึกษากับบริษัท โอซีซี มหาชน จำกัด  

เพื่อสอนแต่งหน้าให้กับนักศึกษาแผนกวิชาเสริมสวย ปีละ 3 รุ่น ๆ ละ 50 - 60 คน 

7 มิถุนายน 2534 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะให้เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดกอง 

การศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  ปีการศึกษา 2535-2539 มีโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัท ซิว เนช่ันแนล 

จำกัด เพื่อผลิตช่างบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รุ่น มีนักศึกษาในโครงการจำนวน 136 คน จบ

การศึกษา จำนวน 130 คน 

  ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์ 

  ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  ปีการศึกษา 2540 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สะสมหน่วยกิต 

จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ

สาขาวิชาพาณิชยการ 

  ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทวิภาคี  

สาขาวิชาช่างยนต์ 
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 ปีการศึกษา 2544 สาขาวิชาช่างยนต์ มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี กับบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด สำนักงานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกาญจนบุรี แผนก

คดีเยาวชนและครอบครัว อบรมวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์หลักสูตร 150 ช่ัวโมง จำนวนนักศึกษา 15 - 

20 คน 

  ปีการศึกษา 2546 มีโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับ ผ้ึงหวาน  

รีสอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ แควน้อย และ อะซัว คำแสด รีสอร์ท พัฒนาบุคลากร ซึ่งกันและกันเพื่อ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรียน 

  ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทวิภาคี ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

  ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทียบโอน ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง

ยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการเลขานุการ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ท่ัวไป สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี 

 ปีการศึกษา 2552 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (ADRA) เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ

ระยะส้ันให้กับผู้พำนักในศูนย์พักพิงช่ัวคราวชายแดนไทย-พม่า บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี 

  ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ันให้กับนักเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน  

3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และโรงเรียนสมาคมป่าไม้ 

แห่งประเทศไทยอุทิศ 

  ปีการศึกษา 2559 ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี 

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการโรงแรม และระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบ

เทียบโอน ประสบการณ์  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการติดต้ังไฟฟ้า 

  ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาศิลปะการดนตรี 
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  ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการติดต้ังและบำรุงรักษา 

  ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ภาคสมทบ จำนวน 4 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

วิสัยทัศน์ (Vision) :   

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นบ้านหลังท่ีสองของผู้เรียนทุกช่วงวัย ท่ีมีความเป็นสถานศึกษา

คุณธรรม นำความรู้ คู่ชุมชน เปี่ยมล้นงานบริการ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ บุคลากรและ

ผู้เรียนมีสมรรถนะแห่งความเป็นมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล  

  พันธกิจ (Mission) :  

1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2. บริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา 

และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 

5. ดำเนินการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน 

6. บริหารจัดการการศึกษา วิจัย การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการกิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จ

การศึกษาและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีทันสมัย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ 

4. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ   

5. พัฒนาการจัดการศึกษาแบบไตรภาคี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและชุมชน 

6. พัฒนาการศึกษาวิจัย  การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ องค์ความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
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อัตลักษณ์ (Student Identity) :  

   เก่ง  ดี  มีงานทำ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ (College Identity) :  

  ตลาดวิชาชีพเพื่อปวงชน 

ปรัชญาวิทยาลัยฯ (Philosophy) :  

  ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ 

คำขวัญ (Motto) : 

  สะอาด  รวดเร็ว  เรียบร้อย  วินัย  น้ำใจ 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational cultures) :  

   สร้างภาคี  มีส่วนร่วม  หลอมรวมสายสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณค่า  สง่างามผลงาน 

 นโยบาย 3D 2C 

1. Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนักเห็นความสำคัญศรัทธาและ 

เช่ือมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต  

และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

2. Decency (มีคุณธรรมความเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิด 

ชอบช่ัวดี มีจิตสำนึกความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย 

3.  Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จักหลีกเล่ียง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

4.  Competency (สมรรถนะ)  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5.  Country (ท้องถิ่น) ร่วมพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีความรู้ 

และทักษะในการประกอบอาชีพในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 ประเภทวิชา 7 สาขางาน ได้แก่ 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   1.1 สาขางานยานยนต์ 

   1.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
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   1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

   2.1 สาขางานการบัญชี 

   2.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 

   3.1 สาขางานดนตรี 

  4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

   4.1 สาขางานการโรงแรม 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

1. หลักสูตรทวิภาคี จำนวน 2 ประเภทวิชา 6 สาขางาน ได้แก่ 

   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

    1.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

    1.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

    1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

    1.4 สาขาวิชาติดต้ังและบำรุงรักษา 

   2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

    2.1 สาขาวิชาการบัญชี 

    2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 2 ประเภทวิชา 4 สาขางาน ได้แก่ 

   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

    1.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

    1.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

   2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

    2.1 สาขาวิชาการบัญชี 

    2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและหลักสูตรแกนมัธยม จำนวน 6 ประเภทวิชา 28 สาขางาน ได้แก่ 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 

    - กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์ 

    - กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก 

    - กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์ 

   1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

     - กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า 

   1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

     - กลุ่มวิชางานระบบควบคุม 

    - กลุ่มวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

   1.4 สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น 

    - กลุ่มวิชางานเครื่องทำความเย็น 

  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

   2.1 สาขาวิชาการบัญชี 

    - กลุ่มวิชางานบัญชี 

   2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

    - กลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ 

  3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 

   3.1 สาขาวิชาหัตถกรรม 

- กลุ่มวิชางานผ้า 

   3.2 สาขาวิชาดนตรี 

    - กลุ่มวิชาดนตรีสากล 

  4. ประเภทวิชาคหกรรม 

   4.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

    - กลุ่มวิชางานเส้ือผ้าสตรี 

    - กลุ่มวิชางานเส้ือผ้าชาย 
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    - กลุ่มวิชางานออกแบบและธุรกิจเครื่องแต่งกาย 

   4.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

    - กลุ่มวิชางานขนมอบ 

    - กลุ่มวิชางานอาหารไทยและขนมไทย 

    - กลุ่มวิชางานอาหารนานาชาติ 

    - กลุ่มวิชางานถนอมอาหารและแปรรูป 

4.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 

    - กลุ่มวิชางานเสริมสวย 

     1. เสริมสวย 

     2. ตัดผมชาย 

    - กลุ่มวิชางานดอกไม้สด 

    - กลุ่มวิชางานใบตอง 

    - กลุ่มวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์ 

    - กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 

   4.4 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

    - กลุ่มวิชางานสมุนไพร 

    - กลุ่มวิชางานธุรกิจจัดตกแต่งพิธีและสถานท่ี 

    - กลุ่มวิชางานธุรกิจดอกไม้ 

  5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

   5.1 กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว 

    - กลุ่มวิชางานนวดแผนไทย 

  6. กลุ่มทักษะชีวิต 

   6.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
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5. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 

ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้าและการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมีการขยายตัวแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีในลักษณะของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic 

Zone) นับเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีมีการศึกษาและกล่าวถึงกันมานานในประเทศไทย คำว่า “เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ” เป็นท่ีรู้จักของคนไทยมานานพอสมควร แต่หากถามว่าลักษณะใดจึงเรียกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะ

ได้รับคำตอบท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ส่ิงท่ีเรียกว่าพิเศษในท่ีนี่จะหมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษ

ทางด้านต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุนความพร้อม

ของปัจจัยการผลิต การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมและบริการพืน้ฐานต่าง ๆ ต้ังแต่ระบบ

ขนส่งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และจะมีคำเรียกเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน 

(Bonded Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) ท้ังนี้ 

ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสำคัญกับ การประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือคำใดจะเป็นท่ีน่าดึงดูดนักลงทุนมาก

ท่ีสุด (ดำรง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช, 2545, น.42) 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แนวความคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นท่ี

ต่าง ๆ เพื่อมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวนำ

ในการพัฒนาซึง่นอกจากจะช่วยกระจายการพฒันาไปสู่พื้นท่ีเฉพาะท่ีได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย 

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นท่ีแห่งหนึ่งแห่งใดท่ีได้รับการ

กำหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมท่ีจะ

รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอำนวยความสะดวกในการดำเนิน

กิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ต้ังแต่ระบบขนส่งระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มี

กิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการ
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ด้านส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น 

รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2551) วัตถุประสงค์ของการ

จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและ

ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับปกติ เพื่อ

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต 

และระบายสินค้าของนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นท่ีโดยรอบท้ัง

ภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีกีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและ

ปรับปรุงกฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ท้ังด้านสิทธิประโยชน์ จัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริม

ชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะ

การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ 

นำไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย, 2551, น.6) 

สำหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศนั้น ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศ 

ในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกว่า OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพืน้ท่ีเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ แต่จะเน้น “การพัฒนาระบบการให้บรกิารท้ังระบบ” โดยการลดกฎระเบียบและขั้นตอนท่ีไม่

จำเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของ

หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม (Service Center) รวมทั้งมีการ

นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับกรณีสหภาพยุโรป (European Union) นั้นถือหลัก Free Trans-

bordering of goods, labor and capital ประเทศสมาชิกจึงไม่มีการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษข้ึนเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ แต่เน้นการพัฒนาระบบการให้บริการท้ังระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม OECD หากประเทศ 

ท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่มีการต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เดิมก็ต้องยกเลิก (ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557)

ประเทศท่ีนำแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาปรับใช้นั้น ส่วนใหญ่เป็น

ประเทศท่ีกำลังพัฒนาท้ังส้ิน เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการ 
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พัฒนาระบบการให้บริการท้ังระบบในคราวเดียวกนั หรือหากจะทำให้สำเร็จต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ค่อนข้างนานซึ่งไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคไร้พรมแดน ประเทศเหล่านี้จึง

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะก่อน อันจะทำให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจายไปตามส่วน

ต่าง ๆ ของประเทศในระยะเวลาต่อไป (สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้

แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยการกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีรัฐจะลงทุนด้านการจัดทำผังเมืองท่ีเหมาะสม 

การจัดหาสาธารณูปโภคท่ีจำเป็นต่อการประกอบกิจการและท่ีอยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมท้ังนำ

ระบบการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของประเทศตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีเป้าหมาย โดย

เน้นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดนอกจากนี้ ยังสร้างเงื่อนไขอืน่ท่ีกระตุ้นให้นกัลงทุน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเป้าหมายด้วย เช่น การให้สิทธิพิเศษด้าน

ภาษีอากร การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้สิทธิพิเศษในการเข้ามาทำงาน

ของแรงงานผู้มีประสบการณ์เป็นต้น แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยก็ได้

นำแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว แต่อาจเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น Special Economic 

Zone, Free Economic Zone, Free Zone เป็นต้น (เรวดี แก้วมณี, 2556) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศไทย 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เฟส 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เฟส 2  ประกอบจังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

หนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ SUPERCLUSTER เฟส 1 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ** EEC (Eastern Economic Corridor) ** 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ SUPERCLUSTER เฟส 2 ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพสูงในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และมีขีดความสามารถเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกในด้านการค้าการลงทุนชายแดนได้อย่างดีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

กาญจนบุรี เมื่อเช่ือมโยงกับ ท่าเรือน้ าลึกทวาย จะท าให้สามารถขนส่ง และแปรรูปวัตถุดิบและสินค้าสู่

ตลาดโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท่ีจะกระตุ้นการพฒันาอุตสาหกรรม และ 
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พาณิชยกรรมต่าง ๆ ของภาคตะวันตก สาเหตุท่ีพิจารณาว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนา

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมื่อเปรียบเทียบกับแนวพื้นท่ีอื่น เนื่องจาก 

(1) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวายจะเปิดประเทศสู่เส้นทางเดินเรือใหม่ของ

โลก โดยจะมี Trans-border Corridor มาเช่ือมโยงกับไทยบริเวณบ้านพุนำ้ร้อนจังหวัดกาญจนบุรี เป็น

โอกาสในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนัก

ในนิคมอุตสาหกรรมทวายโดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนของกาญจนบุรี 

(2) มีบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเมืองกาญจนบุรี (บริการธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ) 

(3) จังหวัดกาญจนบุรีสามารถเช่ือมโยงสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระยะทาง 128 กม. ถึง 

กรุงเทพฯ 258 กม. ถึงท่าเรือแหลมฉบัง และ 478 กม. ถึงชุมพร 

(4) จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ีท่ีใช้ในราชการทหารขนาดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสขอใช้บางส่วนเพื่อจัดต้ังเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(5) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเมื่อผนวกกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึก

ทวายจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขข้อจ ากัดการขยายพื้นท่ีอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสนับสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตสำหรับการค้าชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการค้าในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ก็สมควรได้รับการพิจารณาในการจัดต้ัง

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเช่นเดียวกัน 

 

โอกาสและผลกระทบในการพัฒนาพื้นที่ใหเ้ปน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนาพืน้ท่ีเฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนำมาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ท้ังการค้า 

การลงทุนการจ้างแรงงาน ปัจจัยท่ีทำให้ประสบความสำเร็จจะต้องผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การ

พัฒนา แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนานั้นแม้จะนำมาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทาง

กลับกันก็นำมาซึ่งผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมท่ีจำต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ

การพัฒนาด้วย ดังนัน้ จำต้องมีการศึกษาและวางแผนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบเขต

เศรษฐกิจในต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับของประเทศไทย การสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น

ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นท่ีและการเตรียมความพร้อมซึ่งการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นำมาซึ่งโอกาส ดังนี้ 
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โอกาส 

1. ทำให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการให้ 

บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ท่ีสอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ซึ่ง

จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น 

2. รายได้จากการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้น และมีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของไทยกับประเทศเพื่อน

บ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยต่อการท่องเท่ียวในภูมิภาคให้สามารถ

ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

3. รายได้จากการเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น ท้ังภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึง

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีงานทำ มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองท้ังทางด้าน

ภาษาทักษะ และองค์ความรู้อื่น ๆ เพื่อปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556) 

5. เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดข้ึนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะทำให้การพัฒนา

ทางด้านอื่น ๆ ตามมา 

6. ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้า

เมืองอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใดก่อนหลัง ความละเอียด 

อ่อนผลกระทบด้านบวกและลบในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน นอกจากเรื่องผลดีต่อภาคเศรษฐกิจอันเป็น

ปัจจัยหลักแล้ว จำเป็นท่ีจะต้องหารูปแบบท่ีเหมาะสมในระเบียบกฎเกณฑ์ การเห็นพ้องต้องกันของคนใน

พื้นท่ี การรับรู้ท่ีเท่าเทียมกันในการเปล่ียนแปลงในอนาคต (อาคม สุวรรณกันธา, ม.ป.ป.) เพื่อลดผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจนำมาซึ่งผลกระทบ ดังนี้ 

ผลกระทบ 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การประกาศเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในพื้นท่ีใด ๆ อาจมีผลกระทบกับคนในท้องถิ่นในอำนาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้ังนี้ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการทรัพยากรท้ังหมดในพื้นท่ีได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่า

จะเป็นการครอบครองท่ีดินการจัดระบบชลประทานการจัดการป่าไม้และทะเล ซึ่งอาจมีผลให้เศรษฐกิจ

ชุมชนและสังคมท้องถิ่นอ่อนแอลง 
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2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชุมชนด้ังเดิมท่ีอยู่อาศัยหรือทำมาหากินในพื้นท่ี

ท่ีประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจได้รับผลกระทบในการสูญเสียอาชีพถิ่นฐานบ้านเกิดวิถีชีวิตการ

เปล่ียนแปลงเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะดำเนินการตามกฎหมายให้มีกรรมสิทธิ์เหนือท่ีดิน

ของชุมชน เพื่อดำเนินการใช้พื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเท่ียวหรือกิจกรรมอืน่ ๆ 

3. ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ 

การดำเนินการในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้และผลกำไรจากสิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ี

ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเวน้ภาษีการจ้างแรงงานราคาถูกและการได้รับการละเว้นข้อบังคับทาง

กฎหมายรวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่รายได้เหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มขณะท่ี

ประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมีรายได้จากเพียงค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์

จากส่วนนี้เลยหากเจ้าของกิจการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งค่าแรงถูกกว่า 

4. การจ้างงานและการกระจายรายได้ การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีใด อาจนำมาซึ่งการ

ย้ายถ่ินฐานอพยพแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะมีการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษแทนคนในท้องถิ่นเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่า คนในท้องถิ่นอาจว่างงาน

และการเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการผลิตของคนในท้องถิ่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 

2548) 
 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 กรมวิชาการ (2545, หนา 48) ไดศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียนดีและวิธิีการสอนของครูดีพบวา 

ครูสอนดีมีพฤตกรรมการสอนสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการท่ีกลาววา วิชาสอนของครูดี-ครูเกงกลาว 

คือ ครูสอนดีไดสอนวิชาท่ีตนถนัดและชอบจึงมีความลุมลึกในเนื้อหาทำใหการจัดกจกรรมการเรียนรูมี

คุณภาพ จะเห็นวากอนสอนครูสอนดีได้ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกอนการเขียนแผนการสอนและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น จงสามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเน้น

นกัเรียนเป็นสำคัญ โดยครูเอื้ออาทรและใหปรึกษาแกนักเรียนดวยการชมเชยเมื่อนักเรียนมีความกาวหนาใน

การเรียนรู้ละประสบความสำเร็จในการเรียนใหกำลังใจเมื่อนักเรียนมีความรูสึกท้อแทขณะเดียวกันใหอิสระ

แกน่ักเรียนในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง และกระตุนนักเรียนใหเกิดการ

เรยีนรู้ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนแจง 

ผลการประเมนิเพื่ออพัฒนาการเรียนรขูองนักเรียน 
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 อเทตยา แก้วศรีหา และคณะ (2558. ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ศึกษาปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 1) ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน

ของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำ นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อการสอน

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และด้านบุคลิกภาพของครูตามลำดับ ส่วน

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือด้านภาระงานของครู  2) ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต32

โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูด้านความรู้ความ 

สามารถทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการกำหนด

จุดประสงค์รายวิชาตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการกำหนดเนื้อหา 3. ปัจจัยทุกด้านมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสำ นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

4) ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 คือ ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ด้านแรงจูงใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และด้าน

บุคลิกภาพของครูตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ได้แก่ด้านภาระงานของครูส่วนด้านเจตคติต่อการสอน ไม่แตกต่างกัน และตัวแปรพยากรณ์ 

ดังกล่าวร่วมกันสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนได้ร้อยละ 50.83 

วิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม (2548) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนต่อการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนดังนี้ ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญรวมทุกด้าน โดยเฉลียอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงสุด และต่ำสุดคือด้านการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับ

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทุกด้านโดยเฉลียอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงสุด 
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และต่ำสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน

เกีย่วกบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกบการจัดสภาพ

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความแตกต่างอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 3) ปัญหา 

และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าการพัฒนาบุคลากรต้องมีการสร้าง

เจตคติทีดีเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดบุคลากรให้ตรงตามสายงานและ

ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะคือควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาต้องอาศัยการร่วมมือของทุกฝ่ายและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมี

การทำงานเป็นทีม 

วิชิตสุรัตน์ เรืองชัย และคณะ (2549) ทำการศึกษา 1.สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาตามความ

คิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตพบว่าด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนคณาจารย์และนิสิตมีความคิดเห็น

ว่าใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากท่ีสดุ มีการใช้ส่ือการสอนสม่ำเสมอวัดและประเมินผลโดยเน้นเนื้อหาวิชาและ

กระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์มีความคิดเห็นว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ไม่มีเวลาเตรียมการสอนนิสิต 

ไม่มีความพร้อมไม่ตรงต่อเวลาพื้นฐานไม่ดี อปุกรณ์การสอนประจำห้องเรียนไม่เพียงพอจำนวนนิสิตในช้ัน

เรยีนมากเกินไปส่วนนิสิตมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ขาดเทคนิคการสอนขาดกิจกรรมการปฏิบัติเน้นการ

บรรยายมากเกินไปอธิบายไม่ชัดเจนการใช้แผ่นโปร่งใสของอาจารย์ตัวหนังสือเล็กมองไม่ค่อยเห็น ไม่มีการ

วดัและประเมินผลเป็นระยะ วัดและประเมนิผลความจำมากกว่าการนำไปใช้และข้อสอบยากเกินไป  

3. ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ คือ รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญส่วนนิสิตต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้า และเข้าสอนให้ตรงเวลา สอนให้

สนุกสนาน ใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายวัดและประเมินผลเป็นระยะสม่ำเสมอเพื่อพัฒนานิสิตและปรับปรุง 

เนื้อหาวิชาท่ีสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

กฤษณา บุตนุ (2552) ทำการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงช้ันท่ี 3 ของ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีวัตถุ 
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ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนงานธรุกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีช่วงช้ันท่ี 3 ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ผลการวิจัย พบว่า สภาพท่ีควรเป็นและสภาพท่ี

เป็นจริงเกี่ยวกบการจัดการเรียนการสอนด้านธุรกจิในด้านการเตรียมการสอนด้านการดาเนินการสอนและ

ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับต่ำหรือมีปัญหาน้อยมากท้ัง 3 ด้าน ด้านการเตรียมการสอนปัญหาท่ีพบคือการ

กำหนดระยะเวลาในการสอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมในโรงเรียน การมีความพร้อมในเนื้องานธุรกิจด้านการดำเนินการสอน

ปัญหาท่ีพบคือการใช้ส่ืออุปกรณ์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนการสร้างบรรยากาศในการ

นำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย การใช้ส่ืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ปัญหาท่ีพบคือการวิเคราะห์ความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาปรับปรุง

เนื้อหาวิชาให้เหมาะสม การเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนในท้องถิ่นหรือสถาน

ประกอบการมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวดัและประเมนิผล 

ทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย (2553) ทำการศึกษาเรื่อง “สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงช้ันท่ี 3 - 4 อำเภอท่าอุเทน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 3. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  4. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยรวมไม่แตกต่างกัน  5. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีควรนำไปพัฒนา คือ ด้านผู้เรียนและด้านผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนต่อไป ่ 

เพียงจันทร์ ทองปาน (2540) ทำการศึกษาเรื่อง“สภาพ ปัญหา และความต้องการการจัดการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน สายอาชีพตามความคิดของผู้เรียน ผู้สอน และผู้จัดทำหลักสูตรและ เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ใน

สาขาวิชาท่ีมีผู้เรียนน้อยของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียนกรงุเทพมหานคร ใน

ด้านจุดมุ่งหมาย  หลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการ
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สอนและการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้เรียน 387 คน ผู้สอน 35 คน และผู้จัดทำ

หลักสูตร 15 คน ใน 15 สาขาวิชาท่ีมีผู้เรียนน้อย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน “ ผลการวิจัย

พบว่า 1. ผู้เรียนและผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มวิชาว่าอยู่ใน

ระดับดี 6 ด้าน คือ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านหลักสูตร  ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียน การสอนและด้านการวัดและประเมินผล และมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้ คือ ด้านส่ือ อุปกรณ์์

การเรียนการสอน 2. ผู้เรียนและผู้สอนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มวิชาว่ามี

ปัญหาอยู่ในระดับน้อย 5 ด้าน คือ  คือ ด้านจุดมุง่หมาย  ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านผู้เรียน 

และด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเป็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในสภาพ

การจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนและผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .05 ในสาขาวิชาการโรงแรม คือ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ในสาขาวิชาการท่องเท่ียว คือ ด้านผู้เรียนและด้านวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอน ในสาขาวิชาช่างวิทยุ คือด้านผู้เรียนในสาขาวิชาช่างวิดีโอคือ ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ในสาขาวิชา 

ผสมเครื่องด่ืม คือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ในสาขาวิชาวิเคราะห์อญัมณี  ด้านผู้สอนและในสาขาวิชารังสีเทคนิค คือ 

ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในปัญหาการจดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนและผู้สอนความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ในสาขาวิชาการโรงแรม คือ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้าน

หลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวดและประเมินผล ในสาขาวิชาพาณิชย์

คือ ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการท่องเท่ียวคือ ด้านจุดมุ่งหมาย และด้านการ

วัดและประเมินผล ในสาขาวิชาช่างวิทยุ คือ ด้านส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในสาขาวิชาช่างวิดีโอ คือ 

ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 

ในสาขาวิชาผสมเครื่องด่ืม คือ ด้านการวัดและประเมินผล ในสาขาวิชาดนตรี คือ ด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอน

และกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลในสาขาวิชาฝึกพนักงานโรงพยาบาล คือ 

ด้านผู้สอน 
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นฤมล ปิ่นโต (2553) ทำการศึกษาเรื่อง“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเข้าช้ัน

เรียนและการมีส่วนร่วมในช้ัน เรียนภาคทฤษฎีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียง 2 “ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ัน 

เรียน ปัจจัยของการไม่เข้าช้ันเรียน และไม่มีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน

การเข้าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนภาคทฤษฎีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา 

RTV411การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษารายวิชา RTV 411 ภาคทฤษฎี

เกือบท้ังหมดเข้าเรียน และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยมีแรงจูงใจด้านความรู้ความสนุกสนานจากการเรียน

การสอนและคะแนนจากการเช็คช่ือในระดับมาก มีนักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจด้านความต้องการท่ีจะได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนในระดับปานกลาง และระดับมากในจำนวนท่ีใกล้เคียงกัน และพบว่า แรงจูงใจในการเข้า

เรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียนส่วน

ใหญ่เป็นเพราะขาดระเบียบวินัย ขาดทักษะการวางแผนการเรียน และไม่มีความอดทน 

 วรรณพร ฉัตรทอง (2546: 114)   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ของ

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านหลักสูตร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็น

ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเสนอแนะว่า ควรมีการบูรณาการรายวิชาในแต่ละกลุ่มให้สามารถ

เช่ือมโยงกันได้อย่างต่อเนื่องและประยุกต์กับการทำงานในอนาคตของผู้เรียน  

 ปรีชา หมั่นคง (2547: 52-60) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรีทาง

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พบว่าหลักสูตร นิสิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่า ควรทำการศึกษาโดยประเมินหลักสูตรและติดตามผล

นิสิตบัณฑิตศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงด้านการส่ือสารและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษามุ่งสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อทราบข้อบกพร่อง จุดอ่อนของ

หลักสูตรและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย 
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งานวิจัยในต่างประเทศ 

แรมสเด็น (Ramsden. 1993) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องหลักการสอนท่ีดีอย่างถูกต้องและรู้ลึกซึ้งใน

ศาสตร์ของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจผู้เรียนอันเป็นหลักการสำคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการเรียน พบว่า 

หลักการสอนท่ีมีคุณภาพมีดังนี้ 

1. คุณภาพของการอธิบายของผู้สอน และการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้จะทำให้ผู้เรียน

ยอมทำงานหนักเพื่อการเรียนในวิชานั้น ดังนั้นในช่ัวโมงแรกของวิชานั้นอาจารย์ควรอธิบายภาพกวา้งๆ และ

ผลประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับเมื่อสำเร็จในวิชาท่ีอาจารย์สอนนอกจากนี้ แต่ละขั้นของการสอน ควรทำให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ้น 

2. ผู้สอนจะต้องตระหนักให้เกียรติผู้เรียน เนื่องจากการวิจัยพบว่า การตระหนักและยอมรับผู้เรียน

จะทำให้การสอนระดับอุดมศึกษามีประสิทธิผล การสอนท่ีดีไม่ควรทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า การเรียนยากเย็น 

หรือเขย่าขวัญลูกศิษย์ด้วยคำขู่ หรือด้วยการอธิบายท่ีไม่รู้เรื่อง อาจารย์จะต้องสนใจท่ีจะช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้ 

ให้เวลากับลูกศิษย์ มีความสุขท่ีจะสอน และทำให้ลูกศิษย์มีความสุขท่ีจะเรียนไปด้วย 

3. การให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์หลังจากการตรวจงานของลูกศิษย์เป็นส่ิงสำคัญ เพราะผู้เรียน

จะทราบข้อบกพร่องของตนเอง ในการเรียนท่ีจะต้องมีการประเมินท่ีเหมาะสม ในระดับอุดมศึกษาไม่ควร

วัดผลแต่ส่ิงท่ีอาจารย์สอน แล้วให้ผู้เรียนท่องจำมาตอบการสอนปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ดังนั้นการประเมิน

จึงต้องปรับเปล่ียนไปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการสอนผู้สอนควรใช้วิจารญาณในการเลือกวิธี

ประเมินให้ถูกต้องและเป็นธรรมมากท่ีสุด 

4. การสอนควรมีการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแจ่มชัดก่อนว่า ผู้เรียนจะเรียนอะไร และจะเรียน

อย่างไร เพื่อท่ีจะได้เข้าใจความคิดหลักของวิชานั้น เมื่อผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้ว ผู้สอนก็ต้อง

พยายามทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า วิชาท่ีเรียนนั้นท้าทายสติปัญญา ชวนให้คิด น่าติดตาม และมีความ

สนุกท่ีจะค้นคว้าหาคำตอบให้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น 

5. ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในสาระท่ีจะเรียนรู้ โดยผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษา

ลึกลงไปมากขึ้น ผู้เรียนมีอิสระอยู่ในขอบเขตของหลักสูตรท่ีตรงกับระดับความสนใจของผู้เรียนอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบ

แข่งขัน หรือการเรียนด้วยตนเองโดยอิสระ มีโอกาสในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ทำรายงาน ค้นคว้าใน

สาระท่ีเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายทำให้มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิง่ขึ้น อาจารย์มีส่วนควบคุมอย่าง

อิสระให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ีจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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6. การเรียนต้องเปิดโอกาสไปสู่การเปล่ียนแปลง อาจารย์ต้องวิเคราะห์นักศึกษาเรียนรู้จาก

นักศึกษาว่าไม่เข้าใจสาระตอนใดแล้วรีบปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้จากผู้เรียนทำได้โดยการพูดคุย การตรวจ

งาน หรือการสอบ ซึ่งจะทำให้อาจารย์ทราบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาตอนใดบ้างจะได้สามารถ

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แก้ปัญหาการเข้าใจผิดอย่างรวดเร็วทันการ 

ออสทูโต และ คณะ ( Astuto and others. 1994 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรากฐานของการปฏิรูป

การศึกษาในประเทศต่างๆ พบว่าการศึกษา ท่ีพัฒนาโดยมากได้พยายามทำการปฏิรูปอุดมศึกษาให้เป็น

ระบบท่ีมีคุณภาพมาโดยตลอด เช่น ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือได้ว่ามีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุดของโลกประเทศหนึ่งนั้น ได้มีกระแสของการปฏิรูปการศึกษาออกมาต้ังแต่ 2 ทศวรรษ

มาแล้ว โดยการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ และ

การปฏิรูปวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับเปล่ียนด้านการเรียนการสอน สำหรับประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีการปฏิรูปอุดมศึกษา เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูปการเรียนการ

สอนและการวิจัยท่ีสำคัญคือ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน มีมาตรการท่ีจะธำรงคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพอุดมศึกษาเป็นองค์กรท่ีให้คำปรึกษากับรัฐมนตรี 

แอสเวิธและฮาร์เวย์ (Ashworth ; & Harvey. 1994 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องทิศทางและอนาคตของ

การอุดมศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจำเป็นจะต้องศึกษาองค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีเป็นตัวป้อน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและด้านผลผลิตได้แก่ 1) คณาจารย์ 2) ส่ิงเอื้ออำนวย

ความสะดวก 3) วัสดุอุปกรณ์ 4) การสอน 5) ผลสัมฤทธิ์ 6) การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 7) นิสิต/

นักศึกษา ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1. อาจารย์ คุณภาพของอาจารย์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการศึกษาสำหรับดัชนีบ่งช้ี

ความมีคุณภาพของอาจารย์ได้แก่ 1) จำนวนอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 2) ประสบการณ์

ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน 3) การพัฒนาคณาจารย์ 4) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต/นักศึกษา

สำหรับการสอนภาคทฤษฎีในช้ันเรียน 5) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต/นักศึกษาสำหรับการสอนภาคปฏิบัติ 

6) ผลงาน วิจยั 7) ผลงานทางวิชาการ 8) อาจารย์มีความรู้ท่ีทันสมัย 9) อาจารย์ได้รับเสรีภาพตามสิทธิ 

และเสรีภาพทางวิชาการ 

2. ส่ิงเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาจำเป็นท่ีจะต้องอาศัยส่ิงเอื้ออำนวยความสะดวก

ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคลอบคลุมท้ังส่ิงเอื้ออำนวยด้านทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ีสำหรับการ

เรียนและการสันทนาการ สำหรับดัชนีช้ีวัดความมีคุณภาพของส่ิงเอื้ออำนวยความสะดวกได้แก่ 1) จำนวน
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และประเภทของส่ิงเอื้ออำนวยความสะดวก 2) ลักษณะห้องเรียน ท่ีนั่งเรียน และสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ 3) สภาพแวดล้อมทางสถานท่ีเพื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 4) ความปลอดภัย 

5) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 6) การบริการด้านวิชาการ 7) บรรยากาศท่ีกระตุ้นการเรียนรู้  

8) ห้องสมุดและบริการ จำนวนหนังสือ วารสาร ขนาดของห้องสมุด และจำนวนท่ีนั่งเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

9) ห้องปฏิบัติการ 10) บุคคลสนับสนุนการทำงานของคณาจารย์ได้แก่ เลขานุการและนักเทคนิค 

3. วัสดุอุปกรณ์ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีมีจำนวน

เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สำหรับดัชนีบ่งช้ี

คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาได้แก่ 1) ความเหมาะสมของจำนวนและประเภทของวัสดุอุปกรณ์

ทางการศึกษา 2) วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้หรือไม่ 3) ระบบการให้บริการแนะนำ

เกี่ยวกับวิธีการใช้ 4) ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ 5) ความปลอดภัยในการใช้ 6) สัดส่วนระหว่างจำนวน

นักศึกษาต่ออุปกรณ์ 

4. การสอนและการเรียนรู้ คุณภาพการสอนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาและ

คุณภาพของบัณฑิต สำหรับดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการสอนได้แก่ 1) รายละเอียดของเนื้อหา 2) ความเช่ียวชาญ

ในวิชาท่ีสอน 3) การแนะนำหนังสืออ้างอิงท่ีทันสมัยให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติม 4) เนื้อหาท่ีนำมาสอนมีความ

ทันสมัยและตรงตามความเป็นจริงของหลักทฤษฎี5) ท่าทางอริยาบทเหมาะสม กระตุ้นความสนใจ 6) 

นำเสนอหรืออธิบายได้เข้าใจแจ่มแจ้ง7) กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและท้าทายการเรียนรู้ 8) คำนึงถึงความ

แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 9) มีทักษะในการใช้ส่ือการสอน 10) เตรียมการสอนมาอย่างดี 11) มี

เอกสารประกอบการสอน 12) ผู้เรียนได้แสดงให้ทราบว่าเข้าใจบทเรียนอย่างแจ่มแจ้ง 

โอลิวาและ แอสปินวอลล์ (Owlia ; & Aspinwall. 1996) ได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพการศึกษาและทำการศึกษาวิจัยเรื่องมิติคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ามิติคุณภาพ

การจัดการศึกษามี 6 มิติดังนี้ 

1. มิติท่ีเน้นส่ิงท่ีสัมผัสได้ ซึ่งเป็นคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์และส่ิงเอื้ออำนวยต่อการศึกษา 

ประกอบด้วยดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1) ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 2) ความทันสมัยของวัสดุ

อุปกรณ์ 3) วัสดุอุปกรณ์ง่ายต่อการใช้งาน 4) วัสดุอุปกรณ์และส่ิงเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเร้าความสนใจใน

การใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์สะดวกต่อการนำไปใช้ 
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2. มิติท่ีเน้นคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1) จำนวนอาจารย์มี

เพียงพอ 2) อาจารย์มีความรู้ทางทฤษฎีอย่างดีเย่ียม 3) อาจารย์มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติดีเย่ียม            

4) อาจารย์มีความรู้ท่ีทันสมัย 5) อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการสอนและติดต่อส่ือสาร 

3. มิติท่ีเน้นเจตคติของอาจารย์ ประกอบด้วยดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1) เข้าใจความ

ต้องการของนิสิต 2) มีความเต็มใจในการช่วยเหลือนิสิต 3) เอื้ออำนวยความสะดวกและจัดเวลาให้นิสิต

สำหรับให้คำปรึกษา 4) ให้ความใส่ใจแก่นิสิตแต่ละบุคคล 5) มีอารมณ์มั่นคงสุภาพ 

4. มิติท่ีเน้นเนื้อหา ประกอบด้วยดัชนีท่ีบ่งช้ีคุณภาพ 6 ดัชนีได้แก่ 1) รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้อง

กับการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาชีพ 2) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น 3) คุ้มค่าต่อการลงทุนในการศึกษา 4) การ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการติดต่อส่ือสารและ การทำงานเป็นทีม 5) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 6) บรรจุรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานความรู้ท่ัวไป 

5. มิติท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วยดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 6 ดัชนีได้แก่ 1) อาจารย์นำเสนอ 

อธิบายและบรรยายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 2) เนื้อหาท่ีสอนเรียงตามลำดับความยากง่ายและความซับซ้อนของ

เนื้อหา 3) ภาษาท่ีใช้มีความคงเส้นคงวา 4) ประเมินผลด้วยความยุติธรรม 5) วิธีการสอนกระตุ้นเร้าความ

สนใจ 6) ให้ผู้เรียนประเมินผลการสอน 

6. มิติท่ีเน้นความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วยดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ 4 ดัชนีได้แก่ 1) องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด

ให้นิสิตถูกต้องตามหลักทฤษฎี 2) เนื้อหาท่ีใช้สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน 3) เนื้อหาท่ีใช้สอนตรง

ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 4) ความรู้และประสบการณ์ท่ีให้กับผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในสภาพ

จริง 

แพททริค และ สเทนลีร์ ( Patrick & Stanley. 1998) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวบ่งช้ีคุณภาพการ

สอนและคุณภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถาบัน อุดมศึกษา จำนวน 5,344 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าของ Likert 5 ระดับใช้สถิติวิเคราะห์ตัวประกอบผลการศึกษาพบว่า ตัวบ่งช้ีคุณภาพการสอนคือ 1) มี

จุดมุ่งหมายชัดเจน/สอดคล้องกับหลักสูตร 2) มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) จำนวนครั้ง (ร้อย

ละ) ของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 4) มีการประเมินผลผู้เรียน 5) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 6) มี

ระบบประเมินคุณภาพการสอนภายในสถาบัน สำหรับตัวบ่งช้ีวัดคุณภาพการวิจัยประกอบด้วย 1) สถาบันมี

นโยบายส่งเสริมการวิจัย 2) จำนวนของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 3) จำนวนของงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
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4) จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล นอกจากนี้งานวจัิยดังกล่าวยังได้เสนอแนะให้มีการหาความสัมพันธ์ของ

คะแนนคุณภาพการวิจัยกับการสอนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้

ตัวบ่งช้ีควรใช้วิธีจัดกลุ่มสถาบันดีกว่า 

 


