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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในการวิจยัคร้ังน้ี
ไดท้  าการส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งหมด
จ านวน 109 ชุด และได้แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมดจ านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.74 และ
น ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉล่ียดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ดงัน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน 
อายรุะหวา่ง 25-27 ปี จ  านวน 59 คน เป็นนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ จ  านวน 58 คน นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะ
อยู่หอพกั/บา้นเช่า จ  านวน 48 คน นกัศึกษาส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 2.01-3.00 จ านวน 79 คน ปัจจุบนั
นกัศึกษาไดร้ายไดม้าจากการท างาน จ านวน 57 คน ไดจ้ากผูป้กครอง จ านวน 43 คน ผลการวิเคราะห์ล าดบัปัจจยั
ส าคญัของปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์ โดยเลือก 3 อนัดบัแรก นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อล าดบัส าคญัของปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จ
ศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ 3 ล าดบัแรก ล าดบัท่ี 1 
ปัญหาพิเศษ จ านวน 59 คน ล าดบัท่ี 2 คือ วชิาตกคา้ง จ านวน 36 คน ล าดบัท่ี 3 คือ ตวันกัศึกษาเอง จ านวน 50 คน 
 ผลการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้
นกัศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษานั้นคือ ปัญหาพิเศษ ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะ ให้เพิ่มระยะเวลาการท าปัญหาพิเศษ
ใหม้ากข้ึน และเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลใหม้ากกวา่น้ี 



ข 

กติตกิรรมประกาศ 

 
 ในการจดัท ารูปเล่มการศึกษา“ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอบคุณมหาวิทยาลยัท่ีให้ขา้พเจา้ได้
ศึกษาเล่าเรียน ขอบคุณคณะอาจารย ์ท่ีคอยใหค้วามรู้และความเขา้ใจขา้พเจา้มาตลอด ขอบคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาปัญหาการศึกษาในคร้ังน้ี ได้ให้ค  าแนะน า 
ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนได้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของขา้พเจา้ ขอบคุณคุณพอ่ คุณแม่ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจ
และช่วยเหลือขา้พเจา้มาตลอดรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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 ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ในส่วนของหลกัสูตร    89 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความคิดเห็น 
 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
 ในส่วนของผูเ้รียน       90 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความคิดเห็น 
 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
 ในส่วนของอาจารย ์       92 
 
 



 
ฉ 

    สารบัญตาราง(ต่อ) 
      
                หนา้ 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความคิดเห็น 
 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
 ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม        94 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความคิดเห็น 
 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  
 ในส่วนของหลกัสูตร         96 
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บทที ่1 

ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 
 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดมี้การเปิดหลกัสูตร

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ซ่ึงศึกษา
เก่ียวกบัการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อท าการออกแบบจดัสร้างบรรยากาศในบริเวณท่ีพกัอาศยั ส านกังาน
ราชการ และสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นประโยชน์แก่ผูพ้บเห็น โดยหลกัสูตร
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ จะเนน้การศึกษาวิชาชีพแนวปฏิบติัผสมผสานกบัเทคโนโลยี
สมัยใหม่และประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของคณะ
เทคโนโลยี ก า ร เ กษตร  มหา วิท ย า ลัย เทคโนโลยี ร า ชมงคลธัญ บุ รีดัง ค า ท่ี ว่ า   คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบติัมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการเกษตร ในระดบัประเทศและก้าวสู่ระดับสากล เน้นศึกษาและฝึกปฏิบติังาน
ทางดา้นภูมิทศัน์ผสมผสานกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงจะมีตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานของทกัษะ
วิชาชีพทางภูมิทศัน์ ไปจนถึงการฝึกท างานจริงในบริษทัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นภูมิทศัน์ 
ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนตลอดหลกัสูตรทั้งส้ิน 4 ปี 

ในปัจจุบนัพบว่า นักศึกษาส่วนหน่ึงส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีทางสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ไดว้างแผนไว ้ตั้งแต่ปีการศึกษาปี พ.ศ. 2554 - 2558 มีนักศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 109 คน (ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน, 2557)มีผลกระทบท าให้จ  านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการตลาดแรงงานทางดา้นภูมิทศัน์ อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆ
ปัจจยั อาทิเช่น พฤติกรรมของนกัศึกษา สภาพแวดลอ้ม สังคม ตวัหลกัสูตร และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาจารยก์บันกัศึกษา ประกอบกบัมีกิจกรรมของทางคณะและมหาวทิยาลยัท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วม
มีหลายกิจกรรมดว้ยกนั ท าให้นกัศึกษาบางส่วนมีความสนใจในการท ากิจกรรมมากกว่าการเรียน 
ซ่ึงสาเหตุหลกัๆเหล่าน้ี ท าให้นกัศึกษาบางส่วนไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตร 

ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระบบของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้
นกัศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีทางสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ได้
วางแผนหลกัสูตรไว ้
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1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1.2.1 ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัปัญหาเก่ียวกบัการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการไม่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา  
 ศึกษาขอ้มูลจากนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดตั้งแต่ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2554-2558 สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี จ านวน 109 คน 
 

1.4 ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1.4.1 การไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  หมายถึง นกัศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร(4ปี) 
 1.4.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 1.4.3 อาจารย ์หมายถึง  คณะอาจารยส์าขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 1.4.4 หลกัสูตร หมายถึง โครงสร้าง แผนการเรียนการสอน มวลประสบการณ์และกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ปี 2553 
 1.4.5 ค่าคาดหวงั หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีปรารถนาใหเ้กิดส่ิงนั้น 
 1.4.6 ค่าความจริง หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเจอส่ิงนั้นแลว้ 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ไดท้ราบถึงขอ้มูลและการวเิคราะห์เก่ียวกบัการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
1.5.2 ไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
1.5.3 ไดแ้นวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
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1.6 วธิีการศึกษาและด าเนินการ 
  1.6.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาสาขา
เทคโนโลยภีูมิทศัน์ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว ้
   1.6.1.1 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2558 จ านวน 109 คน โดยการหา
ค่าเฉล่ีย ร้อยละจากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของ
นกัศึกษา 
   1.6.1.2 ขอ้มูลคณะอาจารยส์าขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ โดยการหาค่าเฉล่ีย 
ร้อยละจากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของอาจารย ์
   1.6.1.3 ขอ้มูลหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ปี 
2553 โดยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละจากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร 
  1.6.2 ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพ 
  ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของระบบหลกัสูตรทางสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปภายในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

1.6.3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การทดสอบท าแบบสอบถาม 
1.6.4 การหากลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
1.6.5 การวเิคราะห์สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

1.6.5.1 วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการส ารวจแบบความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
   1.6.5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1.6.6 จดัท ารูปเล่ม 
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บทที ่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
 ในการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี
ภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ท าการศึกษา
คน้ควา้จากต ารา  เอกสาร  วารสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา 
 การท่ีนักศึกษาจะประสบความส าเร็จในการศึกษาได้นั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัในหลายๆ 
ด้าน ทั้ งทางด้านตัวนัก ศึกษา เอง  อาจารย์สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการเ รียนของ
สถาบนัการศึกษานั้นๆ การส าเร็จผลการศึกษา หมายถึง การศึกษาครบจ านวนหน่วยกิตตาม
หลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัปริญญาบตัรจากสภามหาวิทยาลยั โดยมี 2 ลกัษณะคือ ส าเร็จการศึกษา
ตามเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนดและส าเร็จการศึกษาโดยใช้เวลามากกว่าท่ีหลกัสูตรก าหนด(มณีรัตน์ 
จรุงเดชากุล, 2554, หนา้ 6)  
 ประถม แสงสว่าง (อา้งถึงใน ชนะภยั สวสัดิพงษ ์2546, หนา้ 237) ไดใ้ห้ความหมายของ
การสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนไวว้า่ เป็นความรู้ซ่ึงไดรั้บหรือทกัษะท่ีเจริญข้ึนในการเรียนวิชาต่างๆ 
ตามปกติพิจารณาจากคะแนนผลงานท่ีครูก าหนดใหท้ าหรือจากทั้ง 2 อยา่ง นอกจากน้ียงัช้ีให้เห็นอีก
ว่าความสัมฤทธ์ิผลของการเรียนซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นจะวดัตามจุดประสงค์นั้น จะต้องอาศยัความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี  
 จากความหมายสรุปไดว้่า การส าเร็จการศึกษา หมายถึงความรู้ท่ีไดรั้บหรือทกัษะท่ีพฒันา
มาจากสถาบนัการศึกษาและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในดา้นการเรียน
ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
 2.1.1  ผูเ้รียน 
  การท่ีผูเ้รียนจะส าเร็จการศึกษา จะตอ้งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตัวเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประสบผลส าเ ร็จตามเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว้ มีความ
ขยนัหมัน่เพียร มีสมาธิและตั้งใจ ยอมรับผลดีและผลเสียเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขผลงานของตวัเอง
ใหดี้ข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษา มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   การแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม เป็นสัดส่วน 
   ทุ่มเท ขยนัหมัน่เพียร  
   ทบทวนบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ 
   คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
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   เม่ือมีปัญหาสงสัย ใหซ้กัถามผูส้อน และจดบนัทึก 
 โดยมีผูนิ้ยามค าวา่ผูเ้รียนไวด้งัน้ี 
  กมล จนัทร์ขจร (2532, หนา้ 14-16 อา้งถึงในจามรีศกัด์ิประสิทธ์ิกุล 2538, หน้า 
14) กล่าววา่การเรียนดีมีประสิทธิภาพ คือ การเรียนท่ีไดผ้ลดีเพราะไดเ้รียนเต็มก าลงัความสามารถ 
และเกิดความพึงพอใจ คือ ไดผ้ลการเรียนดีเด่น ผูท่ี้จะไดช่ื้อวา่เรียนดีมีประสิทธิภาพไดผ้ลส าเร็จอนั
พึงพอใจนั้นควรมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี  
  ตอ้งรู้จกัแบ่งเวลาการเร่ิมตน้ท่ีดีเพื่อความส าเร็จในการเรียนคือ ตอ้งรู้จกัแบ่งเวลา 
เป็นสัดส่วน เช่น เวลาเรียน เวลาเล่น เวลาพกัผ่อน ตอ้งแยกออกจากกนั โดยจะตอ้งมีความอุทิศ 
ทุ่มเท ใชเ้วลาแต่ละวชิาใหเ้หมาะสม การแบ่งเวลาใหถู้กตอ้งจะไม่เกิดสับสนในการเรียน  
  ตอ้งสร้างและปฏิบติัจดัท าวงจรการเรียนประจ าวนัให้ถูกตอ้ง การเรียนหนงัสือให้
ดี ตอ้งเรียนเต็มก าลงัความสามารถและตอ้งปฏิบติัตวัให้ติดเป็นกิจนิสัยของการเรียนท่ีถูกตอ้ง คือ 
ปฏิบติัตามวงจรการเรียนประจ าวนัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  
  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมถา้สงสัยถามครูถามจากเพื่อน คน้ควา้จากห้องสมุด ไม่เก็บ
ความสงสัยท่ีไม่เขา้ใจไวจ้ะท าใหก้ารเรียนตอนต่อไปไม่ต่อเน่ือง  
  มีความอุทิศทุ่มเท ขยนัหมัน่เพียรอยู่เป็นนิจ ทกัษะแรก คือ ตอ้งท าการบา้นและ
แบบฝึกหดัใหส้ม ่าเสมอซ่ึงจะท าใหเ้กิดความคิด ความจ า ความช านาญและเป็นประสบการณ์  
  คน้ควา้เพิ่มเติมจากต าราในห้องสมุดโดยเฉพาะ ฝึกซ้อมท าขอ้สอบในปีท่ีผา่นมา 
ท าใหรู้้แนวขอ้สอบและมีความมัน่ใจในการสอบ  
  หลักการอ่านศึกษาค้นคว้า ซ่ึงใช้ได้กับการเรียนทุกวิชา เป็นการเรียนรู้วิธี
การศึกษาคน้ควา้จากห้องสมุดและท่ีอ่ืน ๆ เพื่อตอ้งการให้ทราบว่าไดเ้รียนรู้อะไร การสืบคน้ควา้
จะตอ้งท าอะไรบา้ง เช่น ตอ้งรู้วิธีดูสารบรรณ ขอ้สรุปค าถามทา้ยบทเพื่อน ามาประมวลความคิดให้
ได ้ค าตอบและเร่ืองราวอะไรบา้งท่ีไดจ้ากการอ่าน  
  ตอ้งท าการบา้นทนัทีท่ีมีเวลา และท างานท่ีครูสั่งให้ครบถว้นโดยเร็วและฝึกซ้อม
การท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมในเวลาช่วงแรกหลงัจากเลิกเรียน  
  ก่อนนอนควรอ่านทบทวนบทเรียน ขอ้สงสัยปัญหาล่วงหนา้  
  มีสมาธิและตั้งใจฟังครูสอนและติดตามร่วมกิจกรรม มีการซักถามโตแ้ยง้กบัครู
เป็นระยะ มีการติดตามและการจดบนัทึก  
 ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ์ (2539, หน้า 11-14) กล่าวว่า การวางแผนการเรียนเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องท างาน และใช้เวลา
บางส่วนในการศึกษา ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการเรียนของตนเอง เพื่อให้สามารถศึกษา
เอกสารการสอนทั้งหมดไดท้นัก่อนการสอบ การวางแผนการเรียนมีทั้งการวางแผนระยะยาวตลอด
หลกัสูตรเพื่อให้เรียนได้ครบตามหลกัสูตรและการวางแผนในแต่ละภาคเรียน การจดัตารางเวลา
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เรียนก็เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวางแผนการเรียนเน่ืองจาก นักศึกษาท่ีเรียนดีจะรู้จกัการจัด
ตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามตารางเวลาได้ซ่ึงจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาและยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ความมีวนิยัในตนเอง เป็นความสามารถของบุคคลใน
การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามท่ีตนมุ่งหวงัไวแ้มจ้ะมีอุปสรรคก็จะไม่
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม บุคคลท่ีมีวินัยในตนเองจะช่วยให้การท างานหรือการ เรียนประสบ
ผลส าเร็จ 
 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ การท่ีผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งรู้จกัการ
แบ่งเวลาให้เหมาะสม อุทิศ ทุ่มเทกบัการเรียนให้เต็มท่ี และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด 
ฝึกซอ้มการท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม มีวนิยัในตวัเอง จะท าใหป้ระสบความส าเร็จในการศึกษาได ้
  2.1.1.1 ความรับผดิชอบ 
  ความรับผดิชอบ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความรับผดิชอบไวด้งัน้ี  
   จนัทรา พวงยอด (2543, หน้า 3) ไดก้ล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง 
พฤติกรรมหรือ การกระท าของนกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติัตนตามระเบียบของ
โรงเรียน การปฏิบติัตนในการเรียน และการยอมรับผลการกระท าของตนเอง  
   ส าเนียง ศิลป์ประกอบ (2540, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของความ
รับผิดชอบว่า หมายถึงความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการแสดงออกในลกัษณะของการรู้จกั
หน้า ท่ี  ปฏิบัติหน้า ท่ี ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเ รียน 
ขยนัหมัน่เพียรเขา้ห้องเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามเวลา เม่ือมีปัญหาไม่เขา้ใจใน
บทเรียนก็พยายาม คน้ควา้และซกัถามจากสมาชิกในกลุ่ม หรือครูผูส้อนดว้ยความสนใจเอาใจใส่ใน
การแกไ้ขขอ้บกพร่องและผดิพลาดดว้ยความเตม็ใจแมจ้ะถูกต าหนิและแกไ้ขหลายคร้ัง  
   จากท่ีกล่าวมาอาจสรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และ
ยอมรับผลการกระท านั้นทั้งด้านผลดีและผลเสีย พร้อมทั้งพยายามปรับปรุงการกระท านั้นให้ดี
ยิง่ข้ึน  
  2.1.1.2 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบ  
   ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของลกัษณะ
ของบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบไวด้งัน้ี  
   อมัพา อรุณพราหมณ์ (2539, หน้า 5) ได้กล่าวถึงผูท่ี้มีลกัษณะความ
รับผิดชอบไวว้า่ ผูท่ี้มีความรับผิดชอบจะตอ้งเป็นผูเ้อาใจใส่การท างานเพื่อผลของงานนั้น มีความ
เพยีรพยายาม ใชค้วามสามารถเต็มท่ีกลา้เผชิญต่อความจริง ช่วยเหลืองานส่วนรวมดว้ยความเต็มใจ 
รู้จกัหนา้ท่ีและกระท าตามหนา้ท่ีอย่างดีไม่ละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีผูอ่ื้น มีความไวใ้จ มีความตรงต่อ
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เวลา เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์มีความละเอียดรอบคอบ ดูแลรักษาของส่วนรวมเหมือนของตวัเอง 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ชอบปรับปรุงงานในหนา้ท่ีท่ีมีต่อตนเองและท่ีมีต่อสังคมให้ดีข้ึน 
   ปรีชา สุทธิเนียม (2546, หนา้ 40–41) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูมี้ความ
รับผิดชอบวา่ เป็นผูท่ี้มีความอดทนอดกลั้น ตรงต่อเวลา มีความขยนัขนัแข็ง รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง
และกระท าตามหน้าท่ีเป็นอยา่งดีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
มุ่งมัน่ในการท างาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความปรารถนาท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีข้ึน
กว่าเดิม มีความซ่ือสัตยมี์ความคิดกา้วหน้า เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มี
การวางแผนในการท างาน มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความละเอียดรอบครอบ มีการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ติดตามผลงานท่ีไดก้ระท าลงไป มี
เหตุผล รู้จกัรักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอ่ื้น และเอาใจใส่ในการท างาน 
   จากลกัษณะของผูมี้ความรับผิดชอบดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุปได้ว่า ผูมี้
ความรับผิดชอบเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งดีท่ีสุดและสุดก าลงัความสามารถ ท างาน
เสร็จตามก าหนดเวลาโดยไม่มีการควบคุม มีความขยนัขนัแข็งและยอมรับในส่วนท่ีเป็นความ
ผดิพลาด 
  2.1.1.3 ความมีวนิยัในตนเอง 
  มีคนใหค้วามหมายของความมีวนิยัในตวัเอง ดงัน้ี 
   กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2542, หนา้ 60) ไดใ้ห้ความหมายวินยัในตนเองว่า 
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปตามความตั้งใจ และน าตนเองไป
ในทางท่ีถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผล  
   ศิวพงศ์ ไชยพร (2548, หน้า 16) กล่าวว่าวินัยในตนเอง หมายถึง 
พฤติกรรมควบคุม ตนเองของบุคคลและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคมโดยสมคัรใจ ไม่มี
ใครบงัคบัหรือถูกบงัคบัจากอ านาจใดๆ  
   จากความหมายความมีวินัยในตนเองดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
ความมีวนิยัในตนเอง เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก หรือพฤติกรรม
ของตนเองเพื่อให้ประสบความส าเร็จเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัไวซ่ึ้งตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของ
สังคม แมว้า่จะมีส่ิงเร้าภายนอก เช่น ส่ิงแวดลอ้มบุคคลอ่ืน หรือส่ิงเร้าภายในตนเองเป็นอุปสรรค ก็ 
ยงัคงไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัไว ้ 
  2.1.1.4 ความส าคญัของความมีวนิยัในตนเอง  
   ความมีวนิยัในตนเอง หรือความสามารถในการควบคุมตนน้ีเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในเป้าหมายของบุคคลนั้นได ้ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของ
การมีวนิยั ในตนเองไวด้งัน้ี   
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   กาญจนา ศรีกาฬสินธ์ุ (2544, หน้า 7–8) กล่าวถึงความส าคญัของวินัย
นกัเรียนไวว้า่ โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่งจ าเป็นจะตอ้งสร้างเสริมและปลูกฝังนกัเรียน
ของตนให้เป็นผูมี้วินยัในตนเอง ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้นักเรียนของตนสามารถประพฤติปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ี ดีของโรงเรียนและของสังคมทัว่ไปสามารถควบคุมดูแลตนเองและสังคมส่วนรวมให้อยู่
ร่วมกนัไดด้้วยความสงบสุข อนัจะมีผลท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ด้วย
ความสงบ เรียบร้อย และนักเรียนเองก็สามารถท าการศึกษาเล่าเรียนไปได้ด้วยความราบร่ืน
ปราศจากความเดือดร้อนวุน่วายอนัเกิดจากการท่ีนกัเรียนขาดวินยั ยิ่งกวา่นั้นการท่ีโรงเรียนสามารถ 
ปลูกฝังนกัเรียนของตนให้สามารถประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกท่ีควรไดด้ว้ยตวัของเขาเอง  ยอ่มจะ
ช่วยให้นกัเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปไดด้ว้ยดีอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ตนเองและแก่สังคมส่วนรวมในอนาคต  
   ปรีชา ธรรมา (2545, หนา้ 33) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวินยัแห่งตนไว้
วา่ หากปราศจากการมีวนิยัแห่งตนแมจ้ะมีคุณธรรมหรือความรู้อนัลุ่มลึกเพียงใดก็ไม่สามารถยงัผล
อนัพึงปรารถนาใหบ้งัเกิดข้ึนไดจึ้งอาจกล่าวไดว้า่วินยัแห่งตนเป็นส่วนผสมส าคญัในการกระท าทุก
อยา่งใหเ้ป็นผลส าเร็จอนันบัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ความมุ่งหมายการมีวินยัแห่งตน นอกจากจะ
เป็นการกระท าเพื่อน าความรู้และคุณธรรมภายในตวับุคคลไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้
ยงัเป็นการกระท าในอีกหลายประการดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ เป็นการจดัระเบียบของชีวิตให้ด าเนินไป
ดว้ยความเขา้ใจอนัดีใหไ้ดบ้รรลุถึงความมุ่งหมายในชีวติ เป็นการกระท าท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีอยู่
ไกลในอนาคตและมีความดีงามมากกวา่ส่ิงท่ีอยูใ่กลใ้นขณะปัจจุบนัและมีความดีงามนอ้ยกวา่ เป็น
การกระท าเก่ียวกบัการระงบัยบัย ั้งความรู้สึกชัว่แล่น การบงัคบั ควบคุมขจดัความอยากไดแ้ละการ
ผดัผอ่นความพึงพอใจออกไป เป็นการเสียสละความสุขสบาย และความเพลิดเพลินใจเฉพาะหน้า 
ตลอดจนการพิจารณาเลือกกระท าในแนวทางท่ียากกวา่ ขณะท่ีมีแนวทางท่ีง่ายกว่าเปิดโอกาสให้
เลือก วินยัแห่งตนมิใช่การตามใจตนเองแต่อาจเป็นการกระท าท่ีเขม้งวดกวดขนั ท่ีเป็นเช่นน้ีมิใช่
เพราะเหตุท่ีความเข้มงวดกวดขนัเป็นคุณลักษณะของวินัยแห่งตน แต่เป็นเพราะความเข้มงวด
กวดขนัเป็นเง่ือนไขของการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมายมากกวา่ 
   จากความส าคญัของวินยัในตนเองดงักล่าวมาจะเห็นวา่วินยัในตนเองนั้น
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมีส่วนช่วยให้บุคคลท าอะไรด้วยความมีเหตุผล มีความอดทน สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนเป็นหลกัท่ีจะตอ้งใชค้วามพยายามในการเอาชนะใจตนเองใน
การเรียนรู้ใหม้าก ท่ีสุดมิฉะนั้นจะไม่สามารถประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ดงันั้น
ความมีวนิยัในตนเองจึงน่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหน้กัศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรได ้
  2.1.1.5 ความมัน่ใจในตนเอง  
   มีผูใ้หค้วามหมายของความมัน่ใจในตนเองดงัน้ี  
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   สมิท (อา้งถึงใน วารุณีเจริญรัตนโชติ, 2543, หนา้ 17) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความมัน่ใจในตนเองว่า หมายถึง การพึงพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการ
ยอมรับตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง จะมีในบุคคลมากน้อยเพียงใดนั้นสามารถพิจารณาได้จาก
ความขดัแยง้ หากเกิดข้ึนมากจะเป็นเหตุท าให้คนรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่เหมาะสมและไม่พึงพอใจใน
ตนเอง อนัหมายถึงขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดความวิตกกงัวล ขาดความอบอุ่น และชอบพึ่ง
ผูอ่ื้น  
   แบลร์ (ศิรินนัท ์วรรัตนกิจ. 2545, หนา้ 45; อา้งอิงจาก Blair. 1968, p 138) 
ได้กล่าว ว่าการท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง คือ การท่ียอมรับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีตนประสบโดย
ปราศจาก ความกลวั ความลม้เหลว ซ่ึงการท่ีบุคคลจะเผชิญต่อสถานการณ์ใด ๆ โดยไม่กลวัแสดงวา่
เขายอ่มแน่ใจวา่ สถานการณ์นั้นๆ จะไม่ท าให้เขาไดรั้บความเดือดร้อน ไม่สบายใจ ซ่ึงบุคคลใดก็
ตามถา้กระท าตามความตอ้งการ หรือคุณธรรมท่ีสังคมวางไวย้อ่มสบายใจ มีความเช่ือมัน่ใน ตนเอง
วา่ท่ีตนกระท าไปนั้นเป็นส่ิงท่ีดีงาม  
   อารยา สุวะมาตย ์(2540, หน้า 25) ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ใน
ตนเองวา่ หมายถึงการแสดงออกของบุคคลท่ีมีความมัน่ใจในตนเองอยา่งเหมาะสมกบัสภาพของตน
ในลกัษณะท่ีมีความกล้าท่ีจะพูด กระท า แสดงออก เผชิญความจริงอย่างถูกตอ้งและเป็นตวัของ
ตวัเอง รู้จกัพึ่งตนเองสามารถปรับตวัให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ซ่ึงประกอบดว้ยความมัน่คงทาง
จิตใจดา้นความกลา้ ดา้นการพึ่งตนเอง ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง และดา้นความสามารถในการ
ปรับตวั  
   จากความหมายของความมัน่ใจในตนเองท่ีกล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อตนเอง พอใจในความสามารถของตน กลา้
คิด กลา้แสดงออก กลา้กระท า กลา้ตดัสินใจ มีความเป็นตวัของตัวเองสูง และสามารถจดัการกบั
ปัญหาในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.1.2 ปัจจยัการจดัการเรียนการสอน 
   ความหมายของการเรียนการสอน ดา้นการเรียนการสอน ถือเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร ครูอาจารยแ์ละบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญั เน่ืองจากการเรียนการ
สอนมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิด ท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียน 
และถือเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความส าเร็จของ สถานศึกษานั้น ๆ การเรียนการสอนเป็นค าท่ีมีความหมาย
กวา้งกว่า ค  าวา่การสอน มีผูก้ล่าววา่ การเรียนการสอน หมายถึง ผลรวมของการสอนทั้งหลายทั้ง
ปวงนัน่คือ การเรียนการสอนมี ความหมายครอบคลุมถึง เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีมีผลต่อการท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ กิจกรรมใด ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ถือ
วา่เป็นการสอนทั้งส้ิน  
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  นอกจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้แล้วยงัมีนกัวิชาการและนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของ การเรียนการสอนไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี  
  อภิชยั กุลชา (2536, หนา้ 3) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน เป็นกระบวนการ
ท่ีอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ความคิด ความสามารถ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้รวมทั้งการจดั
กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน การเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในด้าน
วชิาการ  
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา้ 48) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนถือเป็นหวัใจ
ส าคญัของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจะส าเร็จผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับการ
จัดการเรียนการสอนทั้ งส้ิน ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารอย่างมี 
ประสิทธิภาพ จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ อาจสรุปได้ว่า การเรียนการสอนถือเป็นการจดั
กิจกรรมด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาทั้ง
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา รวมทั้งสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใชใ้นการด ารงชีวติ 
  2.1.2.1 ลกัษณะการสอนท่ีดี  
   สุมานิน รุ่งเรืองธรรม (2526, หนา้ 3 – 5) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนท่ีดีคือ
การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการกระท าดว้ยตนเอง สอนให้เหมาะสมกบัระดบั
วุฒิภาวะของผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเจริญงอกงามในทุก ๆ 
ดา้น และมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนให้ผูเ้รียนรู้จกัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมเคารพนบัถือและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เคารพ
ในสิทธิหนา้ท่ีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  สรุปไดว้า่ การสอนท่ีดีคือกระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน โดยเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มของสังคม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.1.2.2 การวดัผลประเมินผล  
   การวดัผลประเมินผล เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัของการจดัการศึกษา 
เพราะถือ เป็นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน วา่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
และยงั เป็นตวับ่งช้ีถึงความสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนว่า บรรลุจุดประสงค์ของบทเรียน
รายวิชา นั้น ๆ หรือไม่ โดยทัว่ไป การวดัผลประเมินผลการเรียนการสอน สามารถกระท าไดใ้น
หลาย รูปแบบ อาทิการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์หรือตรวจสอบจากการปฏิบติังานของ  
นกัเรียน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของผูเ้รียน การวดัผลประเมินผล ควรตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ือง 
และสม ่าเสมอ เพื่อใหค้รูไดมี้โอกาส ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพ ยิง่ข้ึน  
   ธ ารง บวัศรี (2532, หน้า 227) กล่าวว่า การวดัผล หมายถึง การวดั
คุณสมบติัของส่ิง ใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นตวัวดัในดา้นปริมาณหรือคุณภาพก็ไดก้ารวดัในปริมาณ 
ไดแ้ก่การวดั ความยาว ความกวา้ง ความสูง น ้ าหนกั ปริมาตร ความถ่ีความเร็ว เป็นตน้ ส่วนในดา้น
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คุณภาพ ไดแ้ก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัเชาวปั์ญญา พฤติกรรม เจตคติฯลฯ การประเมินผล 
หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ใน การ
ประเมินค่าและตดัสินใจ  
   จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ การวดัผลและการประเมินผล ถือเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ในการจดัการเรียนการสอน เพราะเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบวา่ การเรียนการสอน
ท่ีจดัข้ึน ประสบผลส าเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงคไ์ดใ้นระดบัใด และยงัช่วยในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
มี กฎเกณฑแ์ละสามารถน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

2.2 คุณลกัษณะของอาจารย์ทีด่ี 
 คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ดี มีลกัษณะหวัขอ้ยอ่ยดงัต่อไปน้ี  
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ดีในสถาบนัอุดมศึกษา 
  งานครูเป็นงานท่ียาก เพราะครูท างานสร้างคนซ่ึงมีความยุง่ยากสลบัซบัซ้อน งาน
ของครูจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ี
ตอ้งการ ครูจะตอ้งท าใหศิ้ษยรู้์จกัคิดและตดัสินใจไดอ้ยา่งฉลาด ครูจะตอ้งแนะแนวทางให้ศิษยไ์ดมี้
โอกาสเพิ่มพูนประสิทธิภาพของชีวิตความสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยก์บัครูในรูปแบบของการสอนนั้น 
เป็นศิลปะท่ียากท่ีจะวิเคราะห์ได้ ดงันั้นครูจึงตอ้งผ่านการพฒันาฝึกอบรมในคุณลกัษณะท่ีดี มี
นักการศึกษาหลายท่ านได้ศึกษาและน า เสนอแนวคิดเ ก่ียวกับคุณลักษณะของครู ดีใน
สถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ี  
  คุณธรรมของครูตามหลกัพุทธศาสนา หรือ คุรุฐานิยม ซ่ึงเป็นธรรมส าหรับครู 
ยึดถือ ปฏิบติัเพื่อสร้างศรัทธาและยึดมัน่ในความดี มีอยู่ 7 ประการ คือ (สุจริต เพียรชอบ. 2540, 
หนา้ 18)  
    ปิโย คือ การท าตวัใหเ้ป็นท่ีรักแก่ศิษยแ์ละบุคคลทัว่ไป  
   ครุ คือ การเป็นบุคคลท่ีมีความหนกัแน่น มีจิตใจมัน่คง มีความรู้และน่า
เคารพ  
   ภาวนิโย คือ การเป็นผูท่ี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผูมี้ความประพฤติอนัดี
งาม  
   วตฺตา จ คือ เป็นผูมี้ความมานะในการตกัเตือนสั่งสอน โดยไม่เกรงกลวัวา่
จะเกลียดหรือโกรธ มีความเฉลียวฉลาดในการใชค้  าพดู  
   วจนกฺขโม คือ เป็นผูมี้ความอดทนต่อถอ้ยค า โดยมีเจตนาดีเป็นท่ีตั้ง  
   คมฺภีรงฺ กถ กตฺตา คือ การรู้จกัสอนจากง่ายไปหายากหรือความลึกซ้ึงโดย
ล าดบั  
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   โน จฏฺฐา เน นิโย ชเย คือ การรู้จกัแนะน าในทางท่ีถูกท่ีควร ไม่แนะน า
นอกลู่นอกทาง 
 
  ยุทธนา อกัขิโสภา (2531: 28) ไดส้รุปคุณลกัษณะท่ีดีของครูโดยทัว่ไปเพิ่มเติมวา่
ควรจะเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นผู ้เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี นอกจากน้ี  
(สุมน อมรววิฒัน์. 2536 หนา้ 20) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของอาจารยใ์นสังคมยุคใหม่วา่ อาจารยคื์อ 
ผูส้ร้างบรรยากาศทางวิชาการ เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้น
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนเป็นตัวอย่างของคนท่ีมีคุณธรรมและมีปัญญา นอกจากนั้ น 
คุณลกัษณะของความเป็นครูคือ ตอ้งมีความเป็นกลัยาณมิตรมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน
และศิษย ์ส่วน(สุรชาติ สังข์รุ่ง. 2537, หน้า 53-54) ไดว้ิเคราะห์คุณลกัษณะครูท่ีดีเป็น 4 ลกัษณะ 
ดงัน้ี  
   คุณลักษณะด้านส่วนตวั คือ มีบุคลิกภาพดี กริยาวาจาสุภาพ แต่งกาย
สะอาด มีอารมณ์ มัน่คง มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมิตรกบัผูเ้รียน ผูบ้ริหาร 
เพื่อนครู และผูป้กครองไดดี้ มีความสามารถปรับตวัเขา้กบัผูเ้รียน อดทนอดกลั้นต่องานท่ีมีความ
ยากล าบาก เป็นคนกลา้มีความเป็นตวัของตวัเอง มีลกัษณะเป็นผูน้ า มีเหตุผล ให้ความร่วมมือ มี
สุขภาพดี รู้จกักาลเทศะ น่ารัก น่าเคารพ  
   คุณลักษณะด้านวิชาการ คือ มีสติปัญญาดี มีความรู้ในวิชาท่ีสอนดี มี
ความรู้ในวิชา สามญัมีความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพ รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ และหมัน่แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ อยูเ่ป็นนิจ ชอบอ่านหนงัสือ ท างานอยา่งเป็นระบบ  
   คุณลกัษณะทางดา้นวิชาชีพ คือ มีความรัก ความศรัทธาและความผกูพนั
ต่อวิชาชีพ มีความรักความเมตตาผูเ้รียน รับรู้ปัญหา ให้ค  าแนะน าและความช่วยเหลือ มีความ
รับผิดชอบตั้งใจ มีความสุขกบัการสอน มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถอธิบายและตอบ
ค าถามไดอ้ยา่ง ชดัเจน มีวฒันธรรมและเป็นผูน้ าทางดา้นวฒันธรรมชุมชน ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั 
และอดทน รู้จกัส ารวจและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ มีระเบียบวนิยั เคารพกติกา สามารถท างานอยา่ง
เป็นอิสระ มีความยติุธรรมและปราศจากความล าเอียง    
   คุณลกัษณะดา้นสมรรถนะและประสิทธิภาพในการสอน คือ สอนดี สอน
เขา้ใจแจ่มแจง้ ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียน รู้จกั
ปรับปรุงเทคนิคการสอน แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนการสอน บนัทึกการสอน ใชส่ื้อการ
เรียนการสอน และรู้จกัดดัแปลงวสัดุอุปกรณ์เหลือใชม้าเป็นส่ือการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ประเมินผลการเรียนตามวตัถุประสงค์และใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน มี
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ความสามารถ ในการจดัชั้นเรียนและบรรยากาศของชั้นเรียน จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ความคิดเสมอ จดัท าแผนการสอน  
  เฮสซองและวีคส์ (สุวฒัน์ งามยิ่ง. 2547, หนา้ 27-28 ; อา้งอิงจาก Hessong and 
Weeks.1987: 452-457) ไดส้รุปเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
   เป็นผูมี้ความรอบรู้ (Being Knowledgable) มีความรู้ ความเขา้ใจใน
วชิาการต่างๆ ซ่ึงไดศึ้กษาเล่าเรียนมาเป็นอยา่งดี มีความแม่นย  าในวิชาท่ีสอนตลอดจนวิชาการอ่ืนๆ 
ตามสมควร  
   เป็นผูมี้อารมณ์ขนั (Being Humorous) คือ เป็นผูท่ี้สามารถสอดแทรก
อารมณ์ขนั หรือท าใหก้ารสอนสนุกสนาน  
   เป็นผูมี้ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Being Flexible) การมีความสามารถใน
การเปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือปรับเปล่ียนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกบัการสอนได ้ครูจ าเป็นตอ้งรู้จกั
ยืดหยุ่นในการอบรมสั่งสอน สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไดดี้  
   เป็นผูมี้ความตั้งใจท างานให้ถึงขีดสุด (Being Upbeat) เป็นผูท่ี้ยินดีใน
ภารกิจทางการสอน จะไม่มองวา่การสอนเป็นเพียงภารกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบเท่านั้น แต่จะยินดีเม่ือได้
สอน หรืออุทิศเวลาใหก้บัการท างานอยา่งเตม็ท่ี  
   เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์(Being Honest) ความซ่ือสัตยจ์ริงใจเป็นส่ิงท่ีท าให้
ศิษยเ์กิดความ เช่ือถือไวว้างใจ และมัน่ใจท่ีจะปฏิบติัหรือกระท าตามค าสั่งสอนของครู  
   เป็นผูมี้ความชดัเจน (Being Clear and Concise) สามารถท าให้ผูท่ี้สัมพนัธ์
ดว้ยเขา้ใจไดร้วบรัดชดัเจน เป็นผูมี้ความสามารถในการส่ือสารทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน 
นอกจากน้ี การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานใดๆ ก็ตอ้งปฏิบติัดว้ยความชดัเจนโปร่งใส ถูกตอ้งตามหลกัการ
และระเบียบแบบแผนของราชการ  
   เป็นคนเปิดเผย (Being Open) คือ เป็นคนท่ีไม่ท าตวัลึกลบั เจา้เล่ห์หน้า
ไหวห้ลงัหลอกแต่เต็มใจเปิดเผยให้คนอ่ืนรับรู้ และรู้จกัยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นด้วยความ
เขา้ใจ  
   เป็นผูมี้ความอดทน (Being Patient) เป็นผูมี้ความเพียรพยายามหรือขยนั
ขนัแขง็ ส าหรับครูตอ้งมีคุณสมบติัขอ้น้ีมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะอดทนในเร่ืองอ่ืนๆ แลว้ยงั
ตอ้ง อดทนต่อพฤติกรรมต่างๆ ของศิษยอี์กดว้ย  
   เป็นแบบอยา่งท่ีดี (Being a Role Model) ครูเป็นบุคคลท่ีตอ้งกระท าตนให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษยแ์ละสังคม ศิษยต์อ้งมีแบบอย่างท่ีถูกตอ้งดีงามเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติของตน  
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   เป็นผูส้ามารถประยุกตท์ฤษฎีไปสู่การปฏิบติัได ้(Being able to Related 
Theory to practice) การน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียนไปใชใ้หเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ
นั้น บางคร้ังสภาพความเป็นจริงไม่เหมือนกบัทฤษฎีท่ีเรียนมา ครูตอ้งสามารถประยุกต์ทฤษฎีไป
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
   เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Being Self Confident) การกลา้ตดัสินใจ
โดยสามารถ เลือกวถีิทางท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาต่างๆ หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการกระท าต่างๆ ครู
ตอ้งสามารถพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง โดยการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การสอนใหม้ากท่ีสุด ครูตอ้งเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีตนสอนดว้ย 
   เป็นผูมี้ความสามารถในศิลปะวิทยาการหลายๆ ดา้น (Being Diversified) 
ครูท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีความรู้และความสามารถในวิทยาการอ่ืนๆ ดว้ยความรู้สึกพิเศษ
เป็นความสามารถเฉพาะตวัท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูอาจจะตอ้งใชเ้พื่อช่วยให้งานในหนา้ท่ี
ครูมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน    
   เป็นผูแ้ต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดี (Being Well 
Groomed and Having Personal Hygiene) ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ
สะอาดอยูเ่สมอ สวมใส่เส้ือผา้ถูกกาลเทศะเหมาะสมกบัความเป็นครูหรือแต่งกายตามรูปแบบท่ีทาง
สถานศึกษาก าหนด นอกจากน้ีสุขอนามยัส่วนบุคคลของครูก็เป็นส่ิงส าคญั ทั้งสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ สุขภาพของครูจึงมีผลใหก้ารสอนประสบความส าเร็จดว้ยดี  
  จากการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และการวิเคราะห์สาระส าคญั พบว่า คุณลกัษณะของครูท่ีดี ควรเป็นดงัน้ี 
(กรมสามญัศึกษา. 2542, หนา้ 55-57)  
   มีความรู้ความเขา้ใจวา่ “การศึกษา” เป็น “กระบวนการเรียนรู้” เพื่อความ
เจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โครงการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้เกิดการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
   มีความรู้ความเขา้ใจว่า “มาตรฐานการศึกษา” คือ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
คุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อ
ใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบและการประกัน
คุณภาพ  
   มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
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   มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีส่ิงต่อไปน้ี  
    จิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมี พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
    รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ  
    เคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
    มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
    รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
    ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ  
    ส่งเสริมและมีส่วนร่วมดา้นกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
    อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต รู้จกัพึ่งตนเอง  
    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม  
   มีความสามารถในการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และ
สามารถ พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
   มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งผูด้อ้ยโอกาส 
โดยใหมี้ โอกาสและคุณภาพทดัเทียมกนั  
   มีความรู้ ความคิด และตระหนักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้และพฒันา ตนเองได ้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัการศึกษา และส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถ พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
   มีความรู้ ความคิด ตระหนัก และสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้รียนได ้ทั้งความรู้ ความคิด คุณธรรม และบูรณาการในเร่ืองต่อไปน้ี  
    ความรู้เก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกับสังคม 
ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรอบรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
    ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเขา้ใจ และ ประสบการณ์ในเร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื  
    ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยกุต ์ 
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    ความรู้และทกัษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอยา่ง ถูกตอ้ง  
    ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุข  
   ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ครูควรมีความสามารถดงัน้ี  
    จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
    ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยกุต ์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา  
    จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
    จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่ง
ไดส้ัดส่วน สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวชิา  
    สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และสามารถ
ใชก้ารวจิยัโดยให้ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  
    สามารถจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี 
    สามารถประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผูป้กครองและ
บุคคลในชุมชนทุก ฝ่าย เพื่อร่วมมือพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  
   มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั และสามารถประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณา
จาก พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู่กนัไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
   มีความสามารถในการจดัท าสาระหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ปัญหาใน ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยสาระหลกัสูตรให้มี
ทั้งวิชาการ วิชาชีพ เพื่อมุ่งพฒันาคนให้สมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม 
และความรับผดิชอบต่อสังคม    
   มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่ชุมชนได ้  
   มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน 
สามารถ ด าเนินการตามแนวทางการประกนัคุณภาพ ยอมรับการตรวจสอบ การรายงาน การให้
ขอ้มูลในการตรวจสอบ มีความรับผดิชอบ รับสภาพเพื่อการแกไ้ขปรับปรุง  
   มีความสามารถใช ้ผลิต พฒันา ดูแลรักษาส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา  
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   สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เ รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทาง  การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลย ีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
  นอกจากน้ีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครุสภา พ.ศ.2533 (ส านกังานเลขาธิการคุรุ
สภา. 2533) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูตามจรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบ
ประเพณีของครู วา่คุณลกัษณะท่ีครูพึงปรารถนา คือ ยุติธรรมในการตดัสินผลการเรียน ยุติธรรมใน
การตดัสินปัญหา มีพฤติกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตย ปฏิบติัตามกฎระเบียบ มีความพยายามในการ
สอน ตั้งใจในการสอน สามารถควบคุมอารมณ์ อดทนเม่ือเกิดอุปสรรคในการสอน ใชว้สัดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้คุม้ค่า ศรัทธาในอาชีพครู มีมนุษยสัมพนัธ์ บ าเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์แก่
ชุมชนและมีความสามคัคี  
  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. 
2538, หนา้ 1-25) ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูไวท้ั้งหมด 11 มาตรฐานดว้ยกนั คือ  
   ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ  
   ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน  
   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
   พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  
   พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  
   จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน  
   รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
   ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  
   ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ 
   ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน  
   แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  
  อมร โสภณวิเชษฐวงศ์(2538: 13-37) ได้วิจยัเก่ียวกับลักษณะครูท่ีดี พบว่า
คุณลกัษณะของครูดีตามค าสอนในพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระบรมครูมี 14 วิธีคือ มีความ
พร้อมท่ีจะสอน สอนดว้ยการท าให้ดูเป็นตวัอย่าง สอนโดยมีจุดมุ่งหมาย สอนโดยค านึงถึงความ
พร้อมของผูฟั้ง สอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล สอนโดยใชส่ื้อภาษาท่ีเขา้ใจง่ายท่ีสุด 
สอนจากส่ิงท่ีรู้ไปหาส่ิงท่ีไม่รู้ สอนจากง่ายไปหายาก สอนตามความเขา้ใจของผูฟั้ง สอนโดยวิธี
ซักถาม สอนให้ผูฟั้งลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง สอนโดยใช้อุปกรณ์การสอน และสอนให้ผูฟั้งใช้
ปัญญาพิจารณาเหตุผลดว้ยตนเอง  
  นอกจากน้ีคุรุสภาได้ก าหนดคุณลักษณะของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
(ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. 2538: 63-71) ไวด้งัน้ี  
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   หมวดท่ี 1 รอบรู้สอนดี ประกอบด้วยคุณลกัษณะ คือ ด้านความรู้และ
ความสามารถในวชิาชีพ ดา้นสนบัสนุนการเรียนการสอน และดา้นรอบรู้สถานการณ์บา้นเมืองและ
ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  
   หมวดท่ี 2 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ คือ มีความ
เมตตา กรุณามีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความขยนั มีความอดทน มีความประหยดั  
มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูและมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการด ารงชีวติ  
   หมวดท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันา ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ คือ การพฒันาตนเอง 
และการพฒันาชุมชน  ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มี9 ข้อ ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2539, หนา้ 1)  
    ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใ ส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให ้ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้  
    ครูตอ้งอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัยท่ี
ถูกตอ้ง ดีงามใหเ้กิดแก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
    ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย 
วาจา และ จิตใจ     
    ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์ 
    ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
    ครูย่อมพฒันาตนเองทั้ งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ
วสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ  
    ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รวชิาชีพครู  
    ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์ 
    ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิ
ปัญญา และ วฒันธรรมไทย  
   นอกจากน้ีจรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553: 
ออนไลน์). ว่าด้วย มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ จรรโลง ถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละประยกุต ์วชิาการตลอดจนการบ่มเพาะบณัฑิตเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยแ์ละ
สังคม แต่ความรู้และบณัฑิตท่ีปราศจากคุณธรรมก ากบัยอ่มไม่เป็นท่ีพึงประสงค์เพราะขาดความดี
งาม และเป็นเหตุแห่งทุกขโ์ทษทั้งปวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีปณิธานเพื่อสร้างสมและส่งเสริม
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จรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและแนว
ปฏิบติัดงัน้ี  
    อาจารยพ์ึงอุทิศเวลาและเสียสละใหก้บังานสอนดว้ยความรับผดิชอบ  
     ใหเ้วลาแก่นิสิตอยา่งเตม็ท่ี  
     ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งวญิญูชน  
     มีจิตใจกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นของศิษยแ์ละผูร่้วมงาน  
     ปฏิบติัต่อศิษยแ์บบกลัยาณมิตร  
     ใหค้วามยติุธรรมและเสมอภาคแก่ศิษย ์ 
     จดัเตรียมการสอน จดัท าประมวลรายวิชา เขา้สอนและ
ตรวจงานส่งคืน ตามก าหนด  
    อาจารยพ์ึงสอนศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
     จัดการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่าง มุ่ งมั่นและตั้ งใจ 
วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ  
     พฒันาเทคนิควิชาการสอนแปลกใหม่ แล้วน ามาใช้ใน
การเรียนการสอน  
     มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มท่ี ไม่ ทิ้งงาน
กลางคนั  
     สอนศิษยโ์ดยไม่ปิดบงั  
     สอนศิษยโ์ดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  
    อาจารยพ์ึงช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งเป็นธรรม  
     ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรับผิดชอบเก้ือกูลต่อศิษย ์
รักษาความลบัของศิษย ์ 
     สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นท่ีพึ่งพาและไวว้างใจของ
ศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน 
     ตอบสนองข้อเสนอของศิษย์และการกระท าของศิษย์
ในทางสร้างสรรคต์ามสภาพปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน  
     เสนอแนะแนวทางพฒันาศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน ตาม
ความถนดั ความสนใจ และศกัยภาพของศิษย ์ 
     รักและเมตตาศิษย ์โดยให้เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
ก าลงัแก่ศิษยโ์ดย เสมอหนา้  
     ละเวน้การกระท าท่ีท าใหศิ้ษยเ์กิดความกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของศิษย ์ 
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     ละเวน้การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย
ของศิษย ์ 
     ละเวน้การกระท าท่ีสกดักั้นการพฒันาการทางสติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ และสังคมของศิษย ์ 
    อาจารยพ์ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีของศิษย ์ 
     พึงปฏิบติัตนเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีสอดคลอ้งกบัค าสอน
ของตนและ วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม  
     ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นอาจารย ์ 
     ส่งเสริมความกา้วหนา้ซ่ึงกนัและกนัดว้ยเหตุผล และไม่
เล่นพรรคเล่นพวก  
     ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอาจารย ์ 
     พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
แก่ศิษยแ์ละสังคม  
     พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของคนทัว่ไป  
    อาจารยพ์ึงหมัน่ศึกษาคน้ควา้ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ
ของตนใหท้นั ต่อเหตุการณ์เสมอ  
     มุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ของตนอย่างจริงจังและ
สม ่าเสมอ  
     ใฝ่รู้อยู่เสมอ ติดตามความรู้ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็น การศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
     ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าท่ี ท่ี
รับผดิชอบอยูเ่สมอ     
    อาจารย์พึง เป็นนักวิ จัย ท่ี มีจรรยาบรรณนักวิจัยของส านัก
คณะกรรมการวจิยั แห่งชาติ  
     ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ  
     ตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวิจยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไว้
กบัหน่วยงานท่ี สนบัสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั  
     มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าการวจิยั  
     มีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจยัไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต
หรือไม่มีชีวติ       
     ตอ้งเคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใช้เป็นอย่างใน
การวจิยั 
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     ตอ้งมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของ
การท าวจิยั  
     พึงน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีระบุ  
     พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น  
     พึงรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั  
    อาจารยพ์ึงสร้างและส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วน
ร่วมในการ พฒันามหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม  
     ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีในกลุ่มอาจารยแ์ละนิสิต  
     เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ในหมู่นกัวชิาการและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
     รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของมหาวทิยาลยั  
     ไม่พึ งใช้ ช่ื อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ  
     มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม  
     เสียสละเพื่อมหาวทิยาลยัโดยส่วนรวม  
     ช้ี แนะมหาวิท ย าลัย เ ก่ี ย วกับวิ ธีพัฒนาป รับป รุ ง
มหาวทิยาลยั  
    อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้นสังคมและ
ประเทศชาติ  
     มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทรและเก้ือกลูต่อผูอ่ื้น  
     เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาสังคม  
     ช้ีน าและรับผิดชอบสังคมและสามารถช้ีน าผูท่ี้อยู่ใน
ศาสตร์อ่ืนมาช่วยสังคมได ้ 
     รับผดิชอบต่อความเส่ือมและความเจริญของสังคม  
     พึงรับใช้สังคมดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการท่ี
ไดม้าตรฐาน      
     เป็นผูมี้จิตส านึก ติดตามและเฝ้าระวงัสังคมตลอดเวลา  
    อาจารยต์อ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม  
     ซ่ือสัตยต่์อตนเองและต่อศิษย ์ไม่ลอกเลียนแบบผลงาน
และทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  
     ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานท่ีเป็นของผูอ่ื้นหรือ
เป็นเจา้ของร่วมกนัมาเป็นของตน  
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     ตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ 
     ไม่กระท าการใด  ๆอนัเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ  
     มีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
     มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 
    อาจารยพ์ึงปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งกลัยาณมิตร  
     ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ื้น เปิดใจ
กวา้งเพื่อพฒันาความรู้ท่ีถูกตอ้ง  
     ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เ กียรติ  ให้ความนับถือเพื่อน
ร่วมงานทั้งสายวชิาการ และสายสนบัสนุนวชิาการ  
     ไม่หวงวิชา แลกเปล่ียนความรู้ในหมู่ เพื่อนร่วมงาน
พร้อมท่ีจะสอนงานให ้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม ่ 
     พึงช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์ 
     รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวา่งผูร่้วมงานและผูร่้วมอาชีพ  
     ยกยอ่งและนบัถือผูร่้วมงาน ผูร่้วมอาชีพทุกระดบั ท่ีมีความรู้ 
   ความสามารถและประพฤติดี  
    ไรอนัส์ (ทวปี อภิสิทธ์ิ. 2539: 131-132 ; อา้งอิงจาก Ryans. 1960, 
หนา้ 82) ไดศึ้กษา คน้ควา้คุณลกัษณะของครูแลว้รวบรวมพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีไว ้ดงัน้ี 
  พฤติกรรมทีด่ี พฤติกรรมทีไ่ม่ดี  
  สนใจในตวัผูเ้รียนและกิจกรรมของชั้น ไม่สนใจผูเ้รียนกิจกรรมของชั้น  
  ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ไม่ดีอยูเ่สมอ  
  ควบคุมตนเองได ้ หงุดหงิดโกรธง่าย  
  มีอารมณ์ขนั เคร่งขรึม  
  ยอมรับเม่ือตนท าผดิ ไม่ยอมรับความผดิของตนเอง  
  ยติุธรรม เอนเอียง  
  มีความอดทน อ่อนแอ  
  มีความเมตตากรุณา ขาดความเมตตา  

  มีความสนิทสนมสุภาพอ่อนนอ้ม ไม่ใหค้วามสนิทสนม  

  สนใจปัญหาผูเ้รียน สนใจเฉพาะการเรียนของผูเ้รียน 

   ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใชค้วามคิดเห็นของตนเป็นใหญ่  
  เตรียมการสอนดี ไม่เตรียมการสอน  
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   นอกจากน้ี วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2544: 67) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ี
ดีของครู อาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาว่ามีความแตกต่างจากครูระดบัมธัยมศึกษา โดยเสนอเป็น
ทฤษฎี 9A ดงัน้ี 
    Attitude คือ ความศรัทธาในวิชาชีพครู จะตอ้งมีความคิดท่ีดี เห็น
วา่อาชีพครูมี ความส าคญัท่ีสุดในการสร้างคนของประเทศชาติ ดงันั้น คนเป็นครูตอ้งให้ความรัก
ความเมตตาซ่ึง เป็นรากฐานส าคญัอย่างยิ่งของความเป็นครูและตอ้งตระหนักว่า อาชีพครูตอ้ง
รับผิดชอบชีวิตแต่ละคน ตอ้งพยายามสร้างคนให้เป็นคนดี ความศรัทธาในวิชาชีพครูตั้งอยู่บน
พื้นฐานท่ีวา่ ครูท่ีดีตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ ตอ้งไดรั้บวธีิการสอน การสอนเป็นศาสตร์ ตอ้งมีการพฒันา 
การอบรมให้เขาเป็นครูท่ีดี ครูทุกคนตอ้งมีศรัทธา มีเกียรติ ตอ้งเป็นพิมพใ์ห้แก่คนรุ่นหลงัเพื่อให้
เด็กท าตามแบบอยา่งท่ีดี  
    Academic คือ รักวิชาการ ครูตอ้งรู้ศาสตร์วิชาครูในการถ่ายทอด 
ครูท่ีเ ก่งวิชาการแต่ไม่ประสบความส าเ ร็จเพราะขาดทักษะการถ่ายทอด ครูต้องมีความรู้ 
สหสาขาวิชา รู้ศาสตร์วิชาการ และรู้ศาสตร์ในการถ่ายทอดในการพฒันาคน ดงันั้นค าว่าวิชาการ
ของครู คือ       
     มีศาสตร์ท่ีจะสอน  
     มีศาสตร์การสอน  
     มีศาสตร์ในการพฒันาคน  
    Advise คือ การแนะน าให้ค  าปรึกษา นกัศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์
ท่ีปรึกษา ฉะนั้นครูท่ีดีในมหาวิทยาลยัตอ้งให้ค  าปรึกษา ครูส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีน้ีแต่ไม่ครบถ้วน 
เพราะว่าจะต้องแนะน าเร่ืองอ่ืนด้วย เช่น แนะน าหลักสูตร การลงทะเบียน การใช้ชีวิตใน
มหาวทิยาลยัท่ีไม่ใช่เขา้หอ้งเรียนอยา่งเดียว แต่เป็นการใชชี้วิตในการท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ย แนะน า
อาชีพในอนาคต เช่น เตรียมตวั อยา่งไรในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
3-4 ควรจะไดรั้บการแนะน าว่า จะหางานอย่างไร ท าตวัอย่างไร ฝึกทกัษะทางสังคม มีกิจกรรม
ร่วมกนัของนกัศึกษาในความดูแล ถา้เห็นขอ้บกพร่องจะไดช่้วยใหผู้เ้รียนแกไ้ขและปรับตวัไดดี้ข้ึน  
    Assist คือ การให้ความช่วยเหลือ เช่น ช่วยให้เรียนส าเร็จไดเ้ม่ือ
เกิดขอ้บกพร่อง การ จดัหาทุน การหาท่ีพกั ช่วยนิสิตนกัศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จทุกคน  
    Advance คือ การใฝ่ความก้าวหน้า สร้างผลงานใหม่สู่ชุมชน 
ติดตามความกา้วหนา้ใน ศาสตร์ของตนเอง ติดตามวชิาการตลอดเวลา  
    Achieve คือ การใฝ่สัมฤทธ์ิ เวลาจะท างานครูตอ้งสร้างเป้าหมาย
เพื่อน าเด็กไปสู่ เป้าหมายท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
    Associate คือ ทกัษะท่ีเก่ียวกบัผูอ่ื้น เพื่อมีส่วนร่วมท างาน ติดต่อ
กบัผูอ่ื้นได ้ครูตอ้งฝึกท างานกบัผูอ่ื้นอยา่งมาก เพราะครูมกัจะถือวา่ตนเองมีอ านาจ มีความเป็นผูน้ า 
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ตดัสินความได้ บางคร้ังมีนิสัยไม่เช่ือฟังคนอ่ืน ฉะนั้น เวลาครูพูดบางคร้ังครูไม่ฟังคนอ่ืน ไม่ฟัง
นกัศึกษาว่าเขาคิด อย่างไรต่อการสอนของครูหรือต่อการพฒันา จึงตอ้งหัดฟังคนอ่ืนให้เป็น ฟัง
นกัศึกษาว่าเขามีปัญหาอยา่งไรจึงประพฤติปฏิบติัอยา่งนั้น นอกจากน้ี ครูบางคนคิดวา่ตวัเองมีงาน
มาก การร่วมกิจกรรมสังสรรค์ไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาต่อความกา้วหน้าของตนและเสียรายได ้
ดงันั้นครูจะตอ้งใชเ้วลาในการเสียไปใหแ้ก่ผูอ่ื้นบา้ง 
    Appreciation คือ การช่ืนชม ตอ้งรู้จกัช่ืนชมคนอ่ืน มองส่ิงท่ีดี
ของผูอ่ื้น เช่น บางคนมี มรรยาทดีก็ไดรั้บการช่ืนชม ครูบางคนมีอคติต่อเด็ก เช่น ช่ืนชมต่อนกัศึกษา
บางคน แต่มีอคติต่อบางคน ครูบางคนอยูใ่นศาสตร์สาขาหน่ึงแต่ดูถูกคนในสาขาอ่ืน เพราะฉะนั้น
ตรงน้ีตอ้งลดลง  
    Activity คือ การร่วมกิจกรรม ครูตอ้งแบ่งเวลาบางส่วนให้แก่
กิจกรรมของนิสิตนกัศึกษา และผูอ่ื้น  
   สรุปคุณลกัษณะของครูอาจารยท่ี์ดีในสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งมีความรอบรู้
ในวิชาชีพของตน ควรจะมีความรู้อย่างเช่ียวชาญในเร่ืองหลักสูตร และเน้ือหารายวิชาท่ีสอน 
จิตวทิยาการสอน เทคนิคการสอนและการพฒันาการสอน ใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ปรับรูปแบบ
การเรียนการสอน ให้เขา้กบัปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าความรู้นั้นมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพื่อน ามาให้ความรู้แก่ผู ้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
  2.2.2 คุณลกัษณะดา้นการสอน  
   ความสามารถดา้นการสอนของครูเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนการถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่ผูเ้รียนนั้นถือว่าเป็นส่ิงส าคญั ครูจะตอ้งมีความรู้
และมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ให้ความส าคญักบัความแตกต่างดา้นศกัยภาพของผูเ้รียน มีเทคนิค
วธีิสอนท่ียดืหยุน่ ตามสถานการณ์ได ้เพราะวา่การจะอบรมสั่งสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ในวิชาการใดๆ ถา้ครูผูส้อนขาดความรู้ในวิชาการนั้นๆ ก็ไม่สามารถท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ได ้ดงัท่ี
นกัวชิาการ การศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นไว ้ดงัน้ี  
   ชมพนัธ์ุ กุญชร ณ อยธุยา (2543, หนา้ 7-9) กล่าววา่ การสอนเป็นกิจกรรม
ท่ีส าคญัของผูท่ี้มีอาชีพเป็นครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ แมว้า่การเรียนรู้อาจ
เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ ตอ้งมีการสอน แต่ผลของการสอนท่ีมีต่อการเรียนรู้ก็เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่ง ถา้การ
สอนมีการวางแผน และจดัวางระบบอย่างดี ดงันั้นครูจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบการ
สอนอยา่งมีระบบ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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   สาโรช บวัศรี (2524, หนา้ 30-32) กล่าวถึงแนวคิดใหม่ของอาชีพครูว่า 
วิชาครูหรืออาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง (Professional) ท่ีตอ้งมีการฝึกหดัเพื่อให้ครูมีคุณลกัษณะท่ีดี 
โดยลกัษณะต่างๆ จะเกิดจากค าถามวา่ ครูควรรู้อะไรไดบ้า้ง แต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี  
   ครูควรรู้อะไรบา้ง ไดแ้ก่  
    วชิาเพื่อความเสรี (Liberal Education) เป็นวชิาสามญั  
    วชิาเพื่อไวใ้ชส้อน (Teaching Fields) ท่ีเรียกวา่ วชิาเอก และวชิาโท 
    วชิาชีพส าหรับครู (professional education) คือ วชิาการศึกษา ไดแ้ก่  
     ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ (Educational Foundations and Content)   
    การศึกษาศาสตร์ทางวทิยวธีิ ไดแ้ก่ วิธีการวิจยัทางการศึกษา การ
วดัผล การศึกษา การวางแผนการศึกษา เป็นตน้  
   ครูควรรู้อะไรบา้ง มีมาตรฐานกวา้งๆ 5 ประการ คือ  
    เก่ียวกบัการสอน  
    เก่ียวกบัการอบรม การแนะแนว และการปกครองผูเ้รียน  
    เก่ียวกบัการท ากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
    เก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี และความร่วมมือกบัชุมชน  
    เก่ียวกบัการเป็นครูชั้นวชิาชีพ  
  นอกจากน้ี คุณลกัษณะของครูในด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูควร
จะตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 8)  
  2.2.2.1 การจดัการเรียนการสอนของครูตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  
   การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ครู-อาจารยจ์ะตอ้งจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นตัว  ผู้เ รียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542, หนา้ 8) ท่ีระบุในหมวด 4 ทั้งน้ี ครู-อาจารยเ์องก็ตอ้งมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และมีความสามารถทางวิชาการด้วย โดยเน้นความส าคญัทั้งกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ความรู้ คุณธรรม และบูรณาการในเร่ืองต่างๆให้เหมาะสมกบัระดบัการศึกษาในประเด็น
ต่อไปน้ี  
   ครู ถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้พฒันาตนเอง
ได ้ตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ  
   การจดักระบวนการเรียนรู้ โดย  
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    จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดของ
ผูเ้รียน และค านึงถึงความแตกต่างกนัของผูเ้รียน เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียน
อยา่งทัว่ถึง  
    ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญและแก้ปัญหา 
จดักิจกรรม และสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
    จดัให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัจริง ให้คิดเป็น คิดชอบ ท าได้และท า
เป็น รวมทั้งรักการอ่านและใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
    ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกต 
ส่งเสริมส่วนดี และปรับปรุงส่วนดอ้ยของผูเ้รียน 
    ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและ
สอดแทรก คุณธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  
    จดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลุกเร้า จูงใจและเสริมแรงให้ผูเ้รียน
เกิดการ เรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และรู้รอบ รวมทั้งใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึง ของกระบวนการเรียนรู้  
    ครูและผูเ้รียน เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่ง วิทยาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษา
ศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอุทยานแห่งชาติศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ เป็นตน้  
    ประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลใน
ชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
   ความรู้และทกัษะ เตรียมเน้ือหาสาระ และให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัจริงใน
เร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  
    ตนเองและความสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติไทย และสังคมโลก  
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการบ า รุงรักษาและใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื  
    ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย และกีฬา  
    คณิตศาสตร์ ภาษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาไทย  
    การประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข  
   การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน “ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั” ด้วย
วิธีการท่ี หลากหลาย อาทิการทดสอบ การประเมินพฒันาการและความประพฤติของผูเ้รียน และ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม  
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   ส าหรับตัวบ่งช้ีการเรียนรู้ของผูเ้รียน “ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ” ท่ี
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ระบุไวมี้ดงัน้ี(ส านกันายกรัฐมนตรี. 2545, หนา้ 4)  
    ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  
    ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง  
    ผูเ้รียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม  
    ผู ้เ รียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ตลอดจนได ้แสดงออกอยา่งชดัเจนและมีเหตุผล  
    ผูเ้รียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหาทั้ งด้วย
ตนเองและร่วมดว้ยช่วยกนั  
    ผูเ้รียนไดฝึ้กคน้ รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรค ์ความรู้ดว้ยตนเอง 
    ผูเ้รียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของ ตนเองอยา่งมีความสุข  
    ผูเ้รียนฝึกตนเองใหมี้วนิยัและรับผดิชอบในการท างาน  
    ผูเ้รียนฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจน
สนใจใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  
    การวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีเหมาะสมกบั ผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา  
   ดงันั้น จึงเห็นได้ว่าการจดัการเรียนการสอนของครูตามพระราชบญัญติั
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นเนน้ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงท าให้ครู-อาจารยต์อ้งจดักระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียน ความรู้ คุณธรรม และบูรณาการ ในเร่ือง
ต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน  
  2.2.2.2 การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   นกัการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของวิธีสอน ดงัน้ี วารี ถิระจิตร 
(2530, หนา้ 50) กล่าววา่ วิธีสอน คือ การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่ ผูเ้รียน เพื่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามและพฒันาไปในทางท่ีพึงปรารถนา สอดคลอ้งกบั วตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาภรณ์ ใจเท่ียง (2540, หนา้ 95) ท่ีให้ความหมาย ของวิธีการสอนว่า 
หมายถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีผูส้อนใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้วิธีสอนจึงจดัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ส าหรับการศึกษา ถือได้
วา่เป็นกระบวนการใหก้ารศึกษาท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้นัน่เอง วธีิสอนท่ีน ามาใชก้นัเป็น
ส่วนใหญ่มีหลายวิธี อาจารยผ์ูส้อนควรเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะกบั เน้ือหาวิชานั้นๆ แต่ไม่มีวิธี
สอนวิธีใดท่ีใช้สอนไดเ้หมาะสมทุกวิชา เพราะวิธีสอนแต่ละวิธีมีจุดเด่นเฉพาะตวั ซ่ึงจินตนา สุข
มาก (2530, หนา้ 191-211) ไดอ้ธิบายวธีิสอนแบบต่างๆ ไวด้งัน้ี  
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    วิธีสอนแบบบรรยาย หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนได้เตรียมการ
ศึกษาหาความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบับทเรียนท่ีจะสอนจากต าราเรียน หนงัสือต่างๆ ตลอดจนวิชา
ความรู้อ่ืนๆ มาเป็นอยา่งดี เพื่อน ามาบรรยายใหผู้เ้รียนฟัง  
    วิธีสอนแบบอนุมยั เป็นการสอนให้ผูเ้รียนได้รู้หลักกฎเกณฑ ์
นิยาม ทฤษฎี โดยทัว่ไปก่อน แลว้จึงท าการพิสูจน์ใหเ้ห็นความจริง  
    วิธีสอนแบบอุปมยั คือ ท าการสอนจากตวัอย่างไปหากฎเกณฑ ์
หลกัการขอ้เทจ็จริง หรือขอ้สรุป  
    วิธีสอนแบบสาธิต เป็นวิธีสอนโดยการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิานั้นๆ เป็นอยา่งดี  
    วธีิสอนแบบทดลอง เป็นวธีิการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
จากการคน้พบดว้ย วิธีการปฏิบติัในห้องทดลอง ซ่ึงผูเ้รียนจะไดป้ระสบการณ์จากการสังเกตและ
ทดลอง 
    วิธีสอนแบบโครงการ เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ี
เป็นปัญหาตามสภาพ ความจริงในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นผลงานของผูเ้รียนท่ีกระท าได้เป็น
ผลส าเร็จ  
    วิธีสอนแบบนาฏการ หมายถึง การแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกบั
เหตุการณ์ต่างๆ โดยผูแ้สดงตามบทท่ีผูเ้ขียนไว ้เช่น การสอนนาฏศิลป์ ลิเก โขน เป็นตน้  
   นอกจากนั้น นลินี บ าเรอราช และวิมลรัตน์ จตุรานนท์ (2545, หน้า 
23-24) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา พบวา่การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมในชั้นเรียน โดยเฉพาะ
การมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นพิจารณาไดจ้ากตวัแปรท่ี
ส าคญั 3 ชนิด คือ  
    ตวัแปรด้านบริบท หมายถึง คุณลักษณะต่างๆ ของบริบทใน
กิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียนผลของความส าเร็จในกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั้นตวัแปรน้ีจะครอบคลุม
คุณลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี คุณลกัษณะของครู เช่น อายุ ประสบการณ์ คุณลกัษณะของผูเ้รียน เช่น อาย ุ
ความสามารถ คุณลกัษณะของชั้นเรียน เช่น ขนาด สภาพสังคม คุณลกัษณะของวิชา เช่น เน้ือหา 
ระดบัความ ยากง่าย คุณลกัษณะของมหาวิทยาลยั เช่น ความน่าเช่ือถือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
คุณลกัษณะของชุมชน เช่น ความมัง่คัง่ ความหนาแน่นและคุณลกัษณะของโอกาส เช่น เวลา ความรู้
ท่ีมีมาก่อน  
    ตวัแปรดา้นกระบวนการ หมายถึง คุณลกัษณะของพฤติกรรมการ
สอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน คุณลกัษณะของงานและกิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึง
อาจส่งผลถึง ความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันั้นตวัแปรน้ีจะรวมถึงความกระตือรือร้นของ
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ครู ความ ชดัเจนในการสอน การใชค้  าถาม การใชค้  าชมและการวจิารณ์ การส่ือสารแบบไม่มีถอ้ยค า 
กลยุทธ์ การจดัการ วิธีการอบรม บรรยากาศของชั้นเรียน ความเหมาะสมของภาระงาน ชนิดของ
การให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน การรวมเน้ือหา ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียน ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
กบัครู กลยทุธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีครบตามรายละเอียด  
    ตวัแปรดา้นผลผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัท่ีเก่ียวกบั
การศึกษา ไดแ้ก่ ความรู้ทกัษะต่างๆ ความสนใจในวิชา การจูงใจทางดา้นสติปัญญา ความมัน่ใจใน
การเรียนและการ นบัถือตนเอง การพฒันาความเป็นอิสระของผูเ้รียนและการพฒันาทางสังคม ผลท่ี
ปรากฏในภายหลงัน้ีสามารถทดสอบไดด้ว้ยการทดสอบทัว่ไปจากสภาพภายนอกและทดสอบโดย 
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงการทดสอบน้ีจะข้ึนอยู่กบัรูปแบบของการประเมิน เช่น ความเช่ือของครูในการ 
ประเมินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเมลเนอร์นี (สุวฒัน์ งามยิ่ง. 2547, หนา้ 41 ; อา้งอิงจาก 
Melnerney. 1998, หนา้ 9-16) ท่ีกล่าวถึงทกัษะส าคญัในการสอนท่ีมีประสิทธิผล ดงัน้ี  
    สามารถน าเสนอความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    มีทกัษะในการจดัการท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสม  
    มี คว ามสามารถในก ารใช้ค  า ถ ามกับผู ้ เ รี ยนได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
    สามารถจดัวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    มีการสอนเพื่อใหเ้กิดผลการเรียนอยา่งแทจ้ริง  
    มีการใชย้ทุธศาสตร์การจูงใจท่ีเหมาะสม  
    มีการสังเกตและการประเมินการเรียนของผูเ้รียน  
    มีวธีิการส่ือสารท่ีดี เหมาะสม รู้สึกสนุก และอบอุ่น  
   อาจสรุปไดว้่า การสอนท่ีมีประสิทธิภาพผูส้อนตอ้งพิจารณาเลือกใช้วิธี
สอนให้ เหมาะสม ซ่ึงการสอนท่ีดีจะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจการเรียน ผูส้อนตอ้งมีเทคนิคเป็นท่ี
น่าสนใจ และช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
การสอนในระดบัอุดมศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนตอ้งมีวิธีสอน และลกัษณะการสอนท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  
  2.2.2.3 รูปแบบเก่ียวกบัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   เน่ืองจากการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะเฉพาะใน
บริบทของ กิจกรรม การเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทางการศึกษา ดงัท่ีเท้ือน ทองแกว้ (2537, หนา้ 
50-54) ไดแ้บ่งไว ้7 รูปแบบ ดงัน้ี  
    รูปแบบการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนยก์ลางลกัษณะการสอนแบบน้ี
จะเน้นบทบาทของ ครูเร่ิมตั้งแต่ครูวางแผนการสอน สอน และควบคุมระบบการสอน จึงเรียก
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รูปแบบการสอนแบบน้ี วา่การสอนแบบน าทาง (Frontal Instruction) ซ่ึงหมายถึงวา่ครูจะเป็นผูช้ี้น า
การสอนหรือเป็นผูใ้ห้ ความรู้ ผูเ้รียนเป็นฝ่ายรอรับความรู้จากครู การสอนแบบน้ีเดิมไดรั้บความ
นิยมมาก เพราะถือวา่ ครูเป็นผูรู้้ดี มีประสบการณ์มาก่อน ยอ่มรู้วา่อะไรดี อะไรไม่ดี ครูจะคดัเลือก
ส่ิงท่ีดีให้ผูเ้รียนไดเ้รียน ในปัจจุบนัการสอนแบบน้ียงัมีขอ้ทว้งติงวา่ไม่เหมาะกบัสภาพการเรียนรู้
ของผูเ้รียน เพราะถือว่า คนท่ีจะเรียนรู้ไดดี้ควรจะเป็นผูเ้รียน ครูจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมในการก าหนดส่ิงท่ี จะตอ้งเรียนดว้ยตนเองมากข้ึน  
    รูปแบบการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ลกัษณะการสอน
เนน้การมีส่วนร่วม ของผูเ้รียน ส่วนการท่ีจะให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด จะข้ึนอยูก่บั
ล าดบัขั้นการพฒันา และการเรียนรู้ของผูเ้รียน ถา้ผูเ้รียนมีอายุน้อย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก 
ยอ่มท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มากกว่าให้เรียนจากส่ิงท่ีครูบอก เป็นตน้ ในเร่ืองของการสอน
และการควบคุมระบบการสอนครูจะตอ้งพิจารณาและคดัเลือกวธีิการส่ือสารให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม
ในการท า กิจกรรมรวมทั้งการวดัผลและการแกไ้ขผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
    รูปแบบการสอนท่ีเน้นวตัถุประสงค์ ลกัษณะการสอนแบบน้ีจะ
พิจารณาจาก วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ วตัถุประสงคจึ์งตอ้งเขียนให้ชดัเจน 
ระบุให้เห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน สามารถสังเกตได ้ตรวจสอบไดจ้ากตวัผูเ้รียน ส่ิงท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนจึงตอ้งก าหนดไวใ้นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั การเขียนวตัถุประสงคก์าร
เรียนจึงถือว่า เป็นจุดเร่ิมตน้ก ากบัระบบการสอน รูปแบบการสอนแบบน้ีได้รับความนิยมมาก
ในช่วง 60-70 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจยัทางการ
ศึกษาในประเทศเยอรมนั  
    รูปแบบการสอนแบบบทเรียนแบบโปรแกรม ลกัษณะการสอน
จะใช้ส่ือเอกสารท่ีเป็นรูปแบบหรือข้อความต่อเน่ือง แต่ในปัจจุบันนิยมน ามาใช้กับระบบ
คอมพิวเตอร์ เรียกวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Based Training หรือ Computer Assisted 
Instruction) ลกัษณะ ของบทเรียนแบบโปรแกรม จะเป็นการน าเสนอขอ้มูล มีการเรียนรู้ขอ้มูลและ
ตรวจสอบขอ้มูลดว้ยตนเอง ถา้ถูกตอ้งก็เรียนรู้ต่อไปตามรูปแบบท่ีก าหนดให ้ถา้ไม่ถูกตอ้งก็กลบัไป
เรียนรู้ใหม่ได ้ไม่มี ขอ้ก าหนดเร่ืองเวลา ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง ตรวจสอบความกา้วหนา้
และวดัผลดว้ยตนเอง  
    รูปแบบการสอนแบบโครงการ ลกัษณะการสอนเป็นแบบเน้น
ปัญหา มีเป้าหมาย คือ ฝึกทกัษะ ความรู้ และเจตคติของผูเ้รียนในขอบเขตเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ผูเ้รียน
จะวางแผนการ เรียน การปฏิบติังาน และวดัผลดว้ยตนเอง ในรูปแบบการสอนแบบโครงการ จะ
ประกอบดว้ย โครงสร้าง 4 ลกัษณะ คือ  
     องค์ประกอบท่ีจะต้องก าหนดวัต ถุประสงค์ของ
โครงการใหช้ดัเจน      
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     องคป์ระกอบในการจดัรูปแบบหรือการวางแผนท างาน  
     องค์ประกอบในด้านความส าเร็จ เป็นการพิจารณาถึง
ความส าเร็จในการด าเนินงาน หมายถึงการตรวจสอบกระบวนการท างาน  
     องค์ประกอบการวัดผลและการตัดสินใจ เป็นการ
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึน จะตดัสินใจในความส าเร็จของโครงการ  
    รูปแบบการสอนเน้นลักษณะวิชาเป็นหลัก นอกจากน้ีในส่วน
ของเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ก็ เช่นเดียวกนั ถา้เป็นกระบวนการท่ีจะไดม้าเน้ือหาก็จะเป็นเน้ือหาธรรมดา
หรือพื้นฐาน และถา้เป็น เน้ือหาลว้นๆ หรือตวัเน้ือหาสาระส าคญัก็จะเป็นเน้ือหาบริสุทธ์ิ 
    รูปแบบการสอนท่ีเน้นความแตกต่าง ลกัษณะการสอนแบบน้ีจะ
เนน้ความสนใจของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มจากลกัษณะของชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนแตกต่าง
กนั เกณฑ์แตกต่าง กนั ลกัษณะของปัญหาแตกต่างกนั การจดัการสอนแบบน้ีจะพยายามจดักลุ่ม
หรือเป็นรายบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะแต่ละกลุ่มหรือบุคคล การสอนท่ีสนองความแตกต่างกนัน้ี มี
ความยุ่งยากในการ สอนเน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนย่อมมีพื้นฐานการเรียนรู้ การจูงใจ ความถนัด 
ความสนใจ และความสามารถแตกต่างกัน ครูจึงแยกความแตกต่างโดยพิจารณาลักษณะต่างๆ 
ต่อไปน้ี ประกอบดว้ย  
     พิจารณาอตัราการเรียนรู้ของแต่ละคน ครูจึงตอ้งมีการ
ตรวจสอบความรู้ พื้นฐานโดยดูวา่มีความรู้พื้นฐานมากนอ้ยเพียงใด  
     พิจารณาระดับความยากง่ายหรือตรวจสอบความ
เหมาะสมระหวา่งวธีิการ สอนและความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  
     การเลือกวธีิสอนของครู ครูจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะความ แตกต่างของบุคคลและลกัษณะของวชิา  
     การเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจในบทเรียนไดดี้ข้ึน  
     การเลือกรูปแบบการมอบหมายงานจะตอ้งพิจารณาว่า
จะมอบงานให้ท าเป็น รายบุคคล การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม บทบาทสมมุติในลกัษณะอยา่งใดจึง
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  
   รัชนี ลาชโรจน์ (2532, หน้า 549-553) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเป็นส่ิง ส าคญัท่ีช่วยให้ครูสามารถด าเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
รายละเอียดดงัน้ี  
    การวางแผนการสอน เม่ือครูไดรั้บมอบหมายให้สอนในวิชาหน่ึง
วชิาใด ครูจะตอ้งมีการเตรียมและวางแผนการสอน ซ่ึงเป็นการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสอนไว ้ล่วงหนา้ ครูควรจดัท าแผนการสอนดว้ยตนเอง การวางแผนการสอนเป็นแนวทางใน
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การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ในการวางแผนการสอนอยา่ง
เป็น ระบบนั้น ส่ิงส าคญัประการแรก คือการตดัสินใจว่าจะสอนอะไร ซ่ึงได้แก่การก าหนด
จุดมุ่งหมายใน การเรียนการสอน และเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถวดัและประเมินผลได ้(ชมพนัธ์ุ 
กุญชร ณ อยุธยา. 2543, หนา้ 7-9) ในการวางแผนการสอนนั้นอาจารยค์วรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมใน การวางแผนการสอนซ่ึงจะช่วยให้เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนม เป็นกนัเอง ตลอดจน
สามารถ ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือผูเ้รียนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมก็จะตอ้ง
ท า กิจกรรมให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะดีข้ึน (สมชาย เทพแสง. 2542, หนา้ 41-43) เม่ือครูวางแผนการสอนท่ีดี
ย่อมหมายถึง การประสบความส าเร็จในการด าเนินการสอน ครูจึงตอ้งอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างการศึกษากบัการประสบความส าเร็จในสังคมและอนาคต (สุทธิพร คลา้ย
เมืองปัก. 2543, หนา้ 26-29) และแผนการสอนท่ีดีมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
     ส ารวจสภาพปัจจุบนั เก่ียวกบัการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ข  
     วเิคราะห์เน้ือหา หลกัสูตร และตวัผูเ้รียน แผนการสอนท่ี
ดีควรเหมาะสมและ สอดคลอ้งกบัปัจจยัดงักล่าว  
     ออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่น
โดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลเป็นส าคญั รวมทั้งให้โอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
(ทองพลู บุญอ่ึง. 2544, หน้า 35-39) และควรเน้นทักษะท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ 
     เตรียมส่ือให้มีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอนใน
แต่ละกิจกรรม ส่ือการสอนท่ีมี บทบาทต่อการเรียนการสอนยุคใหม่ เช่น โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ การ
เรียนการสอนทางไกล และ คอมพิวเตอร์ ซ่ึงครูควรจะมีความรู้ในการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ดา้น
การศึกษาหรือใชค้อมพิวเตอร์ ช่วยในการเรียนการสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) ได ้
ครูควรใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ (IT : Information Technology) และน าขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ มา
ประยกุตแ์ละถ่ายทอด แก่ผูเ้รียนได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน และครูควรรู้วา่
ปัญหาในการศึกษา ดา้นใดท่ีสามารถน าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยแกไ้ขได ้บอสต๊อก(Bostock. 1999: 
online) ถา้ครูเป็นผูท่ี้มีความรู้เช่ียวชาญ และมีวิจารณญาณในการใชส่ื้อเทคโนโลยีการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดข้ึนคือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของผูเ้รียน (สุทธิพร คลา้ยเมืองปัก. 2543, 
หนา้ 26-29) และส่ิงท่ีครูควรพิจารณาในการเลือกส่ือการสอน (สมทรง สีตลายนั. 2532, หนา้ 96) 
คือ  
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    ส่ือการสอนนั้นช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคต์าม
ท่ีตั้งไวห้รือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นช่วยสร้างสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงและให้ความเป็น
รูปธรรม หรือไม ่ 
    ส่ือการสอนนั้ นเหมาะกับว ัย สติปัญญา ความสนใจ และ
ประสบการณ์ของ ผูเ้รียนหรือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ง่ายข้ึนและรวดเร็ว
ข้ึนหรือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคห์รือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั น่าสนใจหรือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นคุม้กบัเวลา ค่าใชจ่้าย และแรงงานหรือไม่  
    ส่ือการสอนนั้นใชเ้วลาเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
    ส่ือการสอนนั้นช่วยให้ผูเ้รียนได้แสดงออกและมีกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคห์รือไม่ 
   ครูควรเลือกหรือสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัแผนการ
สอน อุปกรณ์ ต่างๆ ควรทนัสมยั ถูกตอ้งสมบูรณ์ ออกแบบและคดัเลือกมาเป็นอย่างดี การใช้
อุปกรณ์การเรียน การสอนควรมีประโยชน์แก่ผูเ้รียนมากกวา่การสอนปกติ เพราะครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้
ความรู้ผา่นส่ือการสอนไปยงัผูเ้รียน การน าส่ือมาใชใ้นการเรียนการสอนนั้นจะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพข้ึน คุณค่าของส่ือมีดงัน้ี  
    ช่วยใหผู้เ้รียนจ าไดเ้ร็ว และจ าไดน้าน  
    ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และมีส่วนร่วมในการเรียน  
    ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดช้ดัเจน  
    ช่วยใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึน  
    ช่วยใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหาและ  
    ช่วยใหก้ารเรียนการสอนง่ายข้ึน (คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการ
ผลิตต าราและส่ือการสอน. 2535: 12)  
   เตรียมเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง และมุ่งการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงควรมี
เคร่ืองมือ ส าหรับประเมินผูเ้รียนก่อนการเรียนเพื่อตรวจสอบประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน และ
เตรียมเคร่ืองมือส าหรับการประเมินการบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ (ชีพสุมน รังสยาธร. 2543, 
หนา้ 2)  
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   การด าเนินการสอน เป็นการจดัด าเนินการของผูส้อนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้โดย อาศยักระบวนการของสมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลท่ีเกิดจากภายใน
ตวัของผูเ้รียนเอง การด าเนินการสอนโดยทัว่ไปแบ่งได ้3 ส่วนคือ (วิธาดา สินประจกัษ์ผล. 2542, 
หนา้ 56-57)  
    การน าเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนควรจดักิจกรรมเพื่อรวบรวมความ
สนใจและสมาธิของผูเ้รียน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ควรมีการอธิบายวตัถุประสงค์ใน
การเรียน ครูอาจใชก้ารทบทวนความรู้เดิมเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  
    ขั้นตอนการสอน ในขั้นตอนน้ีผูส้อนควรตระหนกัเสมอว่าจะมี
ปัจจยัใดท่ีเอ้ือให ้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมีการสอนเป็นตวักลางเพราะการสอนเป็นกระบวนการท่ี
จัดประสบการณ์  ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา รายวชิา (เสาวนีย ์กานตเ์ดชารักษ.์ 2542, หนา้ 31) การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนควรเน้นผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนแสดงอ อกอย่างอิสระใน
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ฝึกให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการจดัการ
และท างานร่วมกนัโดยเรียนรู้จากส่ิงรอบตวัและโลกกวา้ง (สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ.์ 2542, หนา้ 28) 
ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนไม่ควรมองขา้ม คือการเลือกใชว้ิธีการสอน ซ่ึงวิธีการสอนแต่ละแบบจะมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาและวชิาสอนท่ีแตกต่างกนั  
   คอนวงิตนั (Convington. 1997: abstracts) ศึกษาเก่ียวกบัครูท่ีดีในดา้นการ
สอนพบว่า ครูตอ้งแนะน าผูเ้รียนสู่กระบวนการเรียนรู้ สอนในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือการสอนอย่างมีระบบ แนะน าให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากส่ิง
ต่างๆ รอบตวั และในโลกกวา้ง ผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเป็นประชาธิปไตย โดย
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดว้ยการประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ
หรือปัญหา และท าการวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั (สุทธิพร บุญส่ง. 2542, หนา้ 10-15) และ
จากงานวจิยัส่วนใหญ่พบวา่ ครูท่ีดีเปล่ียนแนวการสอนจากแบบเนน้ท่ีตวัครู มาเป็นวธีิการสอนแบบ
เน้นผูเ้รียน เป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered) อลัเช็นเน็ท และเจ็นคลินส์ (Alshannag. 1998: 
Abstracts ; Jenkins. 1997: Abstracts) การจดักลุ่มวิธีสอน ซ่ึงจดัตามลกัษณะการเนน้ตวัผูส้อนหรือ
ผูเ้รียนดงัท่ีปรากฏใน The Ohio Teacher Record แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (สุภาพ ฉตัราภรณ์. 2539, หนา้ 
159)     
    วิธีการสอนท่ีเน้นท่ีตวัผูส้อน เช่น การสาธิต การบรรยาย การเล่านิทาน 
และการอ่าน  
    วธีิการสอนท่ีเนน้ตวัผูส้อนและผูเ้รียนบางคน เช่น การสัมภาษณ์ 
การรายงานผล และการสอนแบบนาฏการ  
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    วิธีการสอนท่ีเน้นตวัผูส้อนและผูเ้รียนทั้งหมด เช่น การอภิปราย 
การปฏิบติัการ การศึกษารายกรณี การใชเ้กม  
    วิธีการสอนท่ีเนน้ตวัผูส้อนและผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เช่น การใช้
บทเรียน แบบโปรแกรม การใชชุ้ดการสอน การเลือกใชว้ิธีการสอนใดๆ ก็ตามผูส้อนควรค านึงถึง
ส่ิงต่อไปน้ี  
     ความเหมาะสมกบั วตัถุประสงคเ์ฉพาะบทเรียน  
     สามารถดัดแปลงให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นปัญหา 
วฒิุภาวะ และความสนใจของผูเ้รียน  
     ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดักิจกรรม  
     ผูส้อนมีโอกาส สังเกตความกา้วหนา้ของผูเ้รียน   
     ค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน  
     สร้างบรรยากาศการ เรียนการสอนใหเ้ป็นประชาธิปไตย  
     เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม  
     มีความเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ของผูเ้รียน  
     ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
     ผูเ้รียนไดท้  างานร่วมกนั 
     วิธีการสอนนั้นท าให้ผูเ้รียนเกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียน (สุภาพ ฉตัราภรณ์. 2539, หนา้ 158) เม่ือครูเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและค านึงถึงปัจจยั
ดงักล่าวจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
    การสรุปบทเรียน ครูควรพิจารณาถึงบทสรุปของบทเรียนท่ี
เหมาะสมอาจจดัสรร เวลาส าหรับผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัย และครูสรุปความส าคญัของเน้ือหาท่ีสอน 
นอกจากน้ี สครีเวน่ (เสรี ชดัแจ่ม. 2540, หนา้ 1-23 ; อา้งอิงจาก Scriven. 1994, หนา้ 151-184) ได้
เสนอทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครูในการสอน ดงัน้ี  
     ทกัษะการส่ือสาร ครูตอ้งมีความสามารถดา้นการส่ือสาร 
เช่น การอธิบาย การ ประเมินผล การให้เหตุผล การท านาย การช้ีแนะ เพราะเกือบจะทั้งหมดของ
การสอนครูตอ้ง เก่ียวขอ้งกบัการพูด การมีทกัษะการพูดท่ีดีจะกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ครู
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอนไดท้ั้งจากการพดูและภาษาท่าทาง 
     ทกัษะการจดัการ ครูตอ้งสามารถจดักระบวนการเรียน
การสอน ควบคุม พฤติกรรมของผูเ้รียนในห้องได ้เพื่อให้การสอนด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ครูควรสามารถท าให้ผลการเรียนของผูเ้รียนดี
ข้ึน ส่ิงส าคญัในการจดัการความกา้วหน้าของผูเ้รียน คือประสิทธิภาพในการสอน เช่น การจดัการ
เวลาในการสอน การวางแผนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่ และมีเป้าหมายท่ีผลการเรียนของผูเ้รียน  
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     ทกัษะการสร้าง และพฒันารายวิชา การวางแผนรายวิชา
นั้นครูสามารถพฒันา รายวชิาไดจ้าก  
     ความรู้ในเน้ือหา  
     หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
     ระดบัความสามารถและผลการเรียนของผูเ้รียน 
     ความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน  
     ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 
     ทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอน
ของครูและยงัมีส่วน ช่วยเสริมคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ของครูอีกดว้ย อาจกล่าวไดว้า่คุณลกัษณะดา้น
การสอน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสอนของครูผูส้อนท่ี มีประสิทธิภาพตอ้งมีพื้นฐานความรู้ด้าน
วชิาการดี มีความสามารถเช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีจะท าการสอน อีกทั้งยงัตอ้งมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิการ และกลวิธีการสอน โดยลกัษณะการสอนท่ีแสดงประสิทธิภาพของครู 
คือ การสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีพึง
ปรารถนา มีการวางแผนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียน มีการใชส่ื้อการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสม ชดัเจน เขา้ใจพื้นฐานของผูเ้รียน รวมถึงการจดับรรยากาศในชั้นเรียน ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดศกัยภาพในการเรียนรู้ จากครูผูส้อนใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
  2.2.3 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  
   บุคลิกภาพ คือ คุณลกัษณะทุกส่ิงทุกอยา่งทั้งภายนอกภายใน ซ่ึงรวมอยูใ่น
ตวับุคคล นั้นๆ ท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล บุคลิกภายนอก เช่น รูปร่างหนา้ตา ลกัษณะ
การพดู กริยาท่าทาง และการแต่งกาย ส่วนบุคลิกภาพภายใน เช่น ค่านิยม ความสนใจ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และความมัน่คงทางอารมณ์ (ยนต ์ชุ่มจิต. 2531, หนา้ 96)  
   รัชนี ลาชโรจน์ (2532, หน้า 549-553) กล่าวถึงบุคลิกภาพของครูว่า 
ขณะท่ีครูยนือยูห่นา้ชั้นเรียนนั้นครูไม่ไดส้อนเฉพาะส่ิงท่ีครูพูด แต่ครูก าลงัสอนส่ิงท่ีครูเป็นอยูด่ว้ย 
ส่ิงท่ีครูเป็นเห็นไดช้ดัจากบุคลิกภาพของครูนัน่เอง มีการส ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมของครูในอุดม
คติท่ีผูเ้รียนประทบัใจในดา้นบุคลิกลกัษณะ ส่วนใหญ่พบวา่ ผูเ้รียนตอ้งการครูท่ีอารมณ์ดี ร่าเริง ยิม้
แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง บุคลิกภาพดีมีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ 
(กองมาตรฐานวิชาชีพครู. 2536, หน้า 54) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมูเลท-โรซอฟ 
(Samuelesrosoff. 1998: abstracts) กล่าวถึงบุคลิกภาพของครูท่ีผูเ้รียนตอ้งการ คือมีความเขา้ใจ
ผูเ้รียน ใหค้วามอบอุ่น และรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากน้ีบุคลิกภาพของครูผูส้อนยงัมีผล
ต่อทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อครูในดา้นอารมณ์และความรู้สึก ซ่ึงรวมไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนดว้ย (กองวิจยัทางการศึกษา. 2535, หนา้ 7) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของครูจ าแนกได ้
ดงัน้ี 
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   2.2.3.1 บุคลิกภาพทางกาย  
    บุคลิกภาพทางกายเป็นบุคลิกท่ีสังเกตได้ง่าย เพราะเป็นส่ิงท่ี
ปรากฏต่อบุคคลทัว่ไป เป็นบุคลิกภายนอกท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยการพฒันาตนเอง 
(ประภาพรรณ สุวรรณศุข. 2534, หนา้ 209) ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา กริยาท่าทาง และการแต่งกาย  
    การแต่งกาย เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ตลอดจนเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ี
ประกอบในการแต่งกาย ถือวา่เป็นส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพของครูให้มีความสง่างามยิ่งข้ึน ครูไม่
จ  าเป็นตอ้งใช้สินคา้ราคาแพง แต่ควรแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกระเบียบ ถูกตอ้งตามธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมและค่านิยมของสังคม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการแต่งกายท่ีเหมาะสมคือ โอกาส 
เวลา วยั สถานท่ี และสถานการณ์ (วจิิตร อาวะกุล. 2536, หนา้ 98)  
    กริยามารยาท ไดแ้ก่ การเดิน ยนื นัง่ การพูด และการรับประทาน
อาหาร ซ่ึงครูควรเป็นผูท่ี้มีกริยาท่าทางการวางตวัท่ีถูกตอ้งสง่างาม ตามสังคมนิยม นอกจากน้ีครู
ควรพดูจาถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นไปตามธรรมชาติ พดูจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ อ่อนหวานทั้งกบัผูเ้รียน และ
บุคคลต่างๆ รอบขา้ง (ประภาพรรณ สุวรรณศุข. 2534, หนา้ 209)  
    ครูควรจะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้เรียนเม่ือครูมี
สุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สะอาด จะมีส่วนช่วยให้รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณของครูดู
สวยงามชวนมอง (ทวรัีสม์ิ ธนาคม. 2543, หนา้ 67)  
   นอกจากน้ี เลบรานซ์ (Leblanc. 1998: online) แนะน าเก่ียวกบับุคลิกภาพ
ของครูในขณะ สอนวา่ ครูควรมีการส่ือความหมายทั้งวาจา และท่าทาง ครูไม่ควรวางมือไวเ้ฉพาะท่ี
แท่นบรรยาย และจอ้งมองอยูท่ี่แผน่ใสส าหรับบรรยายเท่านั้น แต่ครูควรมองผูเ้รียนในขณะท่ีสอน
ให้ทัว่ทั้งห้อง สอนดว้ยใบหน้ายิ้มแยม้ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน บุคลิกภาพทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพทางอารมณ์ เป็นบุคลิกภาพภายในท่ีอาจแสดงออกมาหรือไม่ก็ได ้อารมณ์บาง
ดา้นก็เป็นความลบัของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมบางอยา่งอาจแสดงออกมาในขณะเกิดอารมณ์ ครูควร
เป็นคนท่ีมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีสมบูรณ์ โดยจะตอ้งเป็นผูมี้ภาวะจิตใจมัน่คงแน่วแน่ กระตือรือร้น 
และยอมรับในความสามารถของผูเ้รียน บุคลิกภาพทางอารมณ์ของครู มีดงัน้ี (อารี พนัธ์มณี. 2543, 
หนา้ 25-29) 
    ครูควรเป็นผูมี้อารมณ์ขนั ร่าเริง แจ่มใส ซ่ึงจะท าให้ครูสอนอยา่ง
มีความสุขและมีความสุขในการสอน เดย ์(Day. 1999, หนา้ 10) จากการศึกษาผลงานวิจยัหลายเร่ือง
มีความเห็นตรงกนัว่าอารมณ์ขนัเป็นบุคลิกภาพท่ีส าคญัของครู การท่ีครูมีอารมณ์ขนัจะช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในชั้นเรียน และผูเ้รียนจะเกิดความเพลิดเพลิน ถา้ผูเ้รียนมีความสบายใจยอ่ม
หมายถึง ความพร้อมท่ีจะเรียน ซ่ึงอารมณ์ขนัของครูเป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีมีผลท าให้ผูเ้รียนตอ้งการ
เรียนในวิชานั้นๆ ซิเซอร์และดีน และเลบรานซ์ (กองวิจยัทางการศึกษา. 2535: 7 ; อา้งอิงจาก Sizer 
และ Dean. 1998: online ; Leblanc. 1998: online)  
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    ครูควรเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงในอารมณ์ ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย 
สามารถควบคุม อารมณ์ไดดี้ ให้ความเมตตา ความรักและความเห็นใจแก่ผูเ้รียน (ธีรศกัด์ิ อคัรบวร. 
2542: 90) มีความคงเส้นคงวาในอารมณ์ รู้วิธีผอ่นคลายความเครียด ไม่อ่อนไหวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
จนเกิน ควร สามารถควบคุมตนเองให้มีสติย ั้งคิด ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความคิดอิสระเป็นของตนเอง 
ฝึกจิตใจ ให้มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน และพร้อมท่ีจะยินดีเม่ือ
ผูเ้รียน ประสบความส าเร็จ (ถวลิ มาตรเล่ียม. 2542, หนา้ 2-8)  
    ครูควรมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) 
เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี แก่ผูเ้รียน กล่าวคือ ครูควรมีความสามารถตระหนกัถึงความรู้สึกของตนเอง 
รู้เท่าทนัอารมณ์ เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างชาญฉลาด 
(จุฬาภรณ์ โสตะ. 2543, หน้า 20-24) สามารถบริหารหรือจดัการกบัอารมณ์ของตนเองเพื่อเป็น 
แรงจูงใจในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นได ้โกลแมน (ทศพร ประเสริฐสุข. 2543, หน้า 8-9 ; 
อา้งอิง จาก Goleman. 1998, หนา้ 93-104)  
    ครูควรมีความกระตือรือร้น ขยนั และต่ืนตัวอยู่เสมอ ความ
กระตือรือร้นจะท าใหค้รูเป็นผูคิ้ดคน้ส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอทั้งทกัษะการสอน เทคโนโลยีต่างๆ และการ
วจิยั แลมป์ (Lamb. 1998: abstracts)  
   2.2.3.2 บุคลิกภาพทางสังคม  
    บุคลิกภาพทางสังคม หรือการมีมนุษยสัมพนัธ์เป็นบุคลิกภาพท่ี
แสดงออกมาให้ผูอ่ื้นเห็น ไดเ้ช่นเดียวกบับุคลิกภาพทางกาย แต่บุคลิกภาพทางสังคมน้ีเป็นผลจาก
บุคลิกภาพทางจิตใจและ อารมณ์ของบุคคลนั้นเป็นแรงขบัดว้ย (ธีรศกัด์ิ อคัรบวร. 2542: 90) การมี
มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับ ครูนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก เพราะในแต่ละวนัการท างานของครูผูส้อนตอ้ง
พบกับผูเ้รียน เพื่อนครูด้วยกนั ผูป้กครอง และบุคคลทัว่ไปในสถาบนัการศึกษา และชุมชน ถ้า
ครูผูส้อนเป็นผูท่ี้ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ การเรียนการสอนย่อมจะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร (จุฑา บุรีภกัดี. 
2533, หน้า 3) ดงันั้นครูทุกคนจึงควรถือวา่การมีมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างครูกบับุคคลต่างๆ เป็น
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ อีกประการหน่ึงของครู มนุษยสัมพนัธ์ระหว่างครูกบับุคคลต่างๆ 
จ าแนกไดด้งัน้ี (ยนต ์ชุ่มจิต. 2531, หนา้ 51) 
    มนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ด
กนัมากท่ีสุด ซ่ึงในอดีตครูถูกยกย่องให้เป็นพ่อ-แม่คนท่ีสองของศิษย ์นอกเหนือจากการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในด้านวิชาการแล้ว ครูควรสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดยการดูแล เอาใจใส่
ผูเ้รียนอยา่ง สม ่าเสมอ เป็นท่ีปรึกษาและช่วยหาทางแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนทั้งปัญหาให้กบัผูเ้รียนทั้ง
ปัญหาส่วนตวั และปัญหาทางการเรียน ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในความสัมพนัธ์
ระหว่างครูกบัผูเ้รียน คือ ครูควรจ าผูเ้รียนและช่ือของผูเ้รียนได้ แมว้่าจะพบกนัโดยบงัเอิญนอก
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สถานศึกษา และครูควรช่วยเหลือผูเ้รียนในดา้นการเรียนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซิเซอร์
และดีน (Chistensen. 1999: abstracts ; อา้งอิงจาก Sizer และ Dean. 1998: online)  
    มนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครู ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครู 
นบัวา่มีความส าคญัมาก ท่ีสุดในการพฒันาวิชาชีพครู เพราะครูท่ีท างานท่ีเดียวกนัเปรียบเสมือนอยู่
ในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้นครูควรมีความรักและสามคัคี ซ่ึงนอกจากจะมีผลท าให้การสอนเป็นไป
อยา่งมีคุณภาพแลว้ ยงัพฒันาสถานศึกษาและพฒันาวิชาชีพครูดว้ย วิธีการท่ีครูควรปฏิบติัต่อครูเพื่อ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั คือ ครูควรร่วมมือในการอบรมสั่งสอนผูเ้รียน ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
ทาง วิชาการ ช่วยเหลืองานส่วนตวัซ่ึงกนัและกนัเท่าท่ีโอกาสจะอ านวย ท าหนา้ท่ีแทนกนัเม่ือคราว
จ าเป็น ใหก้ าลงัใจในการท างานซ่ึงกนัและกนั และครูควรจะสุภาพอ่อนนอ้มต่อกนัเสมอ  
    มนุษยสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูป้กครอง ผูป้กครองมีบทบาทใน
การพฒันาการศึกษา และสถาบนัการศึกษา ครูควรให้ความส าคญักบัผูป้กครอง โดยประสานงาน
หรือจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนและผูเ้รียน (ชุมพล ศรีทองพูล. 2544, 
หนา้ 31-34) วิธีการท่ีครูจะสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูป้กครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แจง้ผล
การเรียนหรือความ เจริญกา้วหนา้ของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ ติดต่อกบัผูป้กครองเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหา ทางการเรียนและปัญหาอ่ืนๆ ของผูเ้รียน หาโอกาสอนัเหมาะสมเพื่อเยี่ยมเยียน
ผูป้กครอง เชิญผูป้กครองร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศึกษา ครูควรท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียน
เก่ียวกบั ความส าคญัระหวา่งครอบครัวกบัสถานศึกษา (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์และคมเพชร ฉตัรศุภ
กุล. 2543, หนา้ 84-93) ครูควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพแก่ผูป้กครองและประชาชน 
ร่วมมือ กบัชุมชนในการจดังานต่างๆ ร่วมมือกบัผูป้กครองในการอบรมสั่งสอนผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 
ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาของผูเ้รียนในทุกๆ ด้าน และครูควรแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
ผูป้กครอง (ธีรศกัด์ิ อคัรบวร. 2542, หนา้ 90) 
   บุคลิกภาพทางสังคมท่ีส าคัญของครูนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ไดแ้ก่ การตรงต่อเวลาในการท างาน การกระท ากิจกรรมใดๆ เพื่อสร้างช่ือเสียงแก่สถาบนัการศึกษา 
การรู้จกัมารยาท วฒันธรรม ระเบียบของสังคม และช่วยเหลืองานสังคม (วิจิตร อาวะกุล. 2536, 
หนา้ 98) นอกจากน้ี แฮมม่ิง (Hemming. 1997: Abstracts) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบับทบาทของครูใน
ดา้นสังคม เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูไวว้่า ครูควรเป็นผูมี้ไหวพริบปฏิภาณ มี
ความรอบคอบ มีความเป็นผูน้ าและกลา้หาญ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบุคลิกภาพท่ีมีส่วนช่วยให้ครูเป็นบุคคล
ท่ีมี คุณภาพในสังคม  
   อาจกล่าวไดว้่า คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝัง
ให้ครูอาจารย ์ เป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน เป็นผูมี้สุขภาพร่างกายและจิตใจดี 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูและผูเ้รียน รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีเหตุผล มีความ
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ยุติธรรม ขยนัอดทน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน รวมทั้งมีความเมตตากรุณาและความ
เสียสละ ซ่ึงประกอบกนัเป็นลกัษณะของครูท่ีดี  
  2.2.4 คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  
   คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดความเจริญและความเส่ือมของ
สังคม สังคมท่ี เจริญจะมีคนท่ีทรงคุณธรรมอยู่มาก และการท่ีคนจะมีความประพฤติดี ข้ึนอยู่กบั
การศึกษาอบรม ครู-อาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีส่วนช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีให้กบั
ผูเ้รียน นอกจากครูจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการแลว้ ครูยงัตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม
และจริยธรรม เช่น มีความเมตตา เสียสละ อดทน มีความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต ละอายและเกรง
กลวัต่อบาป ส่ิงเหล่าน้ีจะก ากบัให้ครูใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ไปในทางท่ีสร้างสรรค์ (เพิ่มวุธ บุบผามา
ตะนงั. 2543, หนา้ 45)  
   คุณธรรมเป็นลกัษณะความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ จริยธรรมเป็นลกัษณะ
การแสดงออกทาง ร่างกาย การปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจของมนุษยต์อ้งใชเ้วลา และการฝึกอบรมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม การท่ีครูจะอบรมสั่งสอนผูเ้รียนเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมได ้ครูผูส้อน
เองควรจะเป็นผูท่ี้แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมดว้ย (โรม สุรเสน. 2543, หน้า 3-5) 
คุณลกัษณะ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของครูจ าแนกได ้ดงัน้ี  
   2.2.4.1 คุณธรรมของครู  
    ท่านพุทธทาสภิกขุ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
มปป.: 90 ; อา้งอิงจาก ท่านพุทธทาสภิกขุ. 2527) กล่าววา่ คุณธรรม หมายถึง คุณสมบติัฝ่ายดีท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ สันติภาพโดยรวม คุณธรรมของครู หมายถึง ความสมบูรณ์ดว้ยหนา้ท่ีและสิทธิของครู 
กล่าวคือ ผูท่ี้เป็นครูควรจะตอ้งมีคุณสมบติัฝ่ายดีอยา่งสมบูรณ์ เพื่อท าหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
    ครูท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาการอยา่งเดียวยงัไม่สามารถเป็นครูท่ี
ดีได ้ครูตอ้งเป็นผูมี้ คุณธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยด์ว้ย (สุวิชยั โกศยัยะวฒัน์. 2543, หนา้ 
6) คุณธรรมจึงเป็น คุณสมบติัท่ีควรมีอยู่ในตวัครู คุณธรรมท่ีครูควรจะยึดเป็นแนวทางปฏิบติั 
(รววีรรณ ชินะตระกลู และเตือนจิตต ์จิตตอ์ารี. 2538, หนา้ 93-95) ไดแ้ก่  
     มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานและสังคม สนใจและเอาใจ ใส่การเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน ช่วยเหลือผูเ้รียนให้
ไดรั้บความสุข  
     มีความยติุธรรม คือ มีความเป็นธรรมต่อผูเ้รียน เอาใจใส่
ผูเ้รียนทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ ไม่ล าเอียง ตดัสินปัญหาของผูเ้รียนดว้ยความเป็นธรรม และไม่เลือกท่ี
รักมกัท่ีชงั  
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     มีความรับผิดชอบ คือ มุ่งมัน่ในผลงาน มีวิธีการท่ีจะ
ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ วางแผนการใช้เวลาเหมาะสมคุม้ค่า และปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่าง
ครบถว้น  
     มีวนิยั คือ มีการควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง
ตามธรรมนองคลองธรรม ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน และท างานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
แก่ผูอ่ื้นได ้ 
     มีความขย ัน คือ มีความตั้ งใจ กระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานสม ่าเสมอ ไม่ยอ่ทอ้ต่อ อุปสรรคในการท างาน และพยายามท่ีจะสอนและแนะน าผูเ้รียน
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  
     มีความอดทน คือ อดทนเม่ือเกิดอุปสรรค สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั เวลาและสถานการณ์  
     ประหยดัและอดออม คือ รักษาและใช้ของส่วนรวม
อยา่งประหยดัไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะ ตน และรู้จกัออมทรัพยเ์พื่อความมัน่คง  
     มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู คือ เห็นความส าคญั
ของอาชีพครู สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพ รักษาช่ือเสียงของวิชาชีพ สร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อสังคมเก่ียวกบั วชิาชีพครู และเกิดความส านึกและตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี  
     มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิต คือ การรับฟังความ คิดเห็นของผูอ่ื้น โดยเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
และปฏิบติัตามความคิดท่ีมีเหตุผล โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และใช้หลกัการและ
เหตุผลในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา  
   2.2.4.2 จริยธรรมของครู  
    จริยธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัติท่ีถูกต้อง และเป็นการ
ประพฤติท่ีเป็นธรรม โดยทัว่ไปจริยธรรมมกัอิงอยูก่บัศาสนา เพราะค าสอนของศาสนามีส่วนสร้าง
ระบบจริยธรรมให้สังคม และการศึกษาก็มีส่วนปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรมให้แก่บุคคล การท่ีครู
จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเปล่ียนแปลงทศันคติไปในทางท่ีดี ครูควรกระท าตนเป็นตวัอยา่งเพื่อสร้าง
ศรัทธาแก่ผูเ้รียน (โรม สุรเสน. 2534, หนา้ 1-14) 
    การแสดงออกในส่ิงท่ีครูควรประพฤติปฏิบติั (ไพฑูรย ์สินลา
รัตน์. 2542, หนา้ 281-283 ; อา้งอิงจากเสนีย ์มีทรัพย.์ 2522, หนา้ 29-35) ไดแ้ก่ การประพฤติตนดี
สม ่าเสมอ ด ารงชีวิตเป็น ตวัอย่างท่ีดีแก่ชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในด้าน
ศีลธรรม วฒันธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัยน าผูเ้รียนให้พน้จากทางเส่ือม ไม่ท าโทษผูเ้รียน
จนเกินกวา่เหตุ สร้างความกา้วหนา้ทางอาชีพตามความสามารถของตน เวน้การกระท าผดิเร่ืองชูส้าว 
ไม่ให้ผูเ้รียนท าใน ส่ิงท่ีเกินความสามารถ หลีกเล่ียงส่ิงท่ีก่อให้เกิดความแตกร้าวในหมู่คณะ เช่น 
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ความริษยา และพยาบาทเคียดแค้น สอดคล้องกับข้อก าหนดของ (กองการเจ้าหน้าท่ี สถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคล. 2543) ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาขา้ราชการครูผูมี้ความประพฤติเป็น
แบบอย่างเพื่อพิจารณาขา้ราชการครูดีเด่น และมีขอ้เสนอเพิ่มเติม คือ ครูตอ้งดูแลบ ารุงและรักษา
ทรัพยสิ์นของ ตนเองและส่วนรวม โดยใชว้สัดุ อุปกรณ์ของทางราชการอยา่งประหยดั ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี รวมถึงการเป็นผูรั้กษาและ
ปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์ และพฒันาภูมิ
ปัญญาและ วฒันธรรมไทย โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจยั และการใช้
ชีวติประจ าวนั (จกัรพรรดิ วะทา. 2543, หนา้ 6-9)  
    ซิเซอร์และดีน (Sizer และ Dean. 1998: online) ยงัไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ของครูท่ีดีไวว้่า ตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความจริงใจและเปิดเผย 
แสดงออกถึงความจริงใจทั้ง ต่อหน้าและลับหลัง ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวง สอดคล้องกับ 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล และเตือนจิตต์ จิตตอ์ารี. 2538: 93-95) ซ่ึงเสนอแนะเก่ียวกบัความประพฤติ
ของครูวา่ ครูควรประพฤติตนอยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริตและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองดว้ยความเท่ียง
ธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเอง ซ่ึงรวมถึงการลอกเลียนความคิดของผูอ่ื้น การระบุช่ือ
ตนเองผูเ้ดียวในผลงานท่ีท าร่วมกนัหลายคน การลอบน าผลงานของผูอ่ื้นมาเสนอเป็นของตนเอง 
การกระท าเหล่าน้ีถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผูอ่ื้น ผิดจรรยาบรรณและส่งผลให้เกิด
ความเส่ือมเสียทางวชิาชีพ (สุชาตา ชนะจิตร. 2536, หนา้ 3)  
   สรุปไดว้่า คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคุณลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีพึงมี  ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร ดังเช่นคุณธรรมของครูผู ้สอน 
เปรียบเสมือนครูเป็นทั้ง ปราชญ ์และผูท้รงศีล คือ ครูตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดี และถ่ายทอดดี ในฐานะท่ี
เป็นแม่พิมพ ์ครูจึงตอ้งวางตวัเป็นคนดี มีความประพฤติท่ีเหมาะสม ฉะนั้นครูควรจะเป็นผูท่ี้เป่ียม
ดว้ยธรรมะ และจริยธรรมเพื่อใหค้วามเป็นปูชนียบุคคล คงอยูก่บัวชิาชีพครูตลอดไป 
   2.2.5 คุณลกัษณะดา้นการใหค้  าปรึกษา  
    การศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาใน
ระดบัอ่ืนๆ ฉะนั้นหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ อาจท าให้เกิด
ปัญหาในการปรับตวั อนัเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการด าเนินชีวิต ประกอบกบัความซับซ้อน
ของสังคมปัจจุบนั ท าให้ผูป้กครองไม่ค่อยมีเวลาให้ค  าปรึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา ดังนั้นระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงมีข้ึน เพื่อให้นิสิต/นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะขอค าแนะน าไม่วา่จะเป็นเร่ืองวิชาการ 
การปรับตวั บุคลิกภาพ และปัญหาส่วนตวั  
   วิภาภรณ์ ภู่วฒันกุล (2550, หนา้ 53-57) กล่าววา่ การให้การปรึกษาเป็น
กระบวนพลวตัรและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูรั้บค าปรึกษาความส าเร็จท่ีข้ึนอยูก่บั
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ความมุ่งมัน่ การพฒันาทางอาชีพและความร่วมมือของสองฝ่าย อาจารยท่ี์ปรึกษาควรแสดงบทบาท
ดงัต่อไปน้ี  
    สนับสนุนผูเ้รียนให้ส ารวจตนเองด้านความฉลาด ทางอารมณ์ 
สติปัญญา และส่วนตวั  
    จดัให้ผูเ้รียนเก่ียวกบัขอ้มูล กระบวนการและนโยบายการศึกษา 
และบริการต่างๆ ท่ี สนบัสนุนผูเ้รียน  
    มีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนในกระบวนการเลือกวิชาเรียน ซ่ึงเหมาะกบั
ความสนใจและ ความสามารถ  
    ช่วยเหลือผูเ้รียนในการส ารวจวิชาเรียนว่าควรเลือกวิชาใดก่อน-
หลงั ตามล าดบั  
    ช่วยเหลือผู ้เ รียนเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับสาขาและ
หลกัสูตร  
    แนะน าผู ้เ รียนในการประสบความส า เร็จในการศึกษาและ
ประกอบวชิาชีพ  
    เพิ่มพูนความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการศึกษาของทาง
มหาวทิยาลยั  
    กระตุน้เตือนความรักสถาบนัในฐานะศิษยเ์ก่า  
   บทบาทของนิสิต/นกัศึกษามีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ระบบการให้ค  าปรึกษา
ประสบความส าเร็จ นิสิต/นกัศึกษาควรแสดงบทบาท ดงัน้ี  
    มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
    เห็นคุณค่าของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
    เขา้ร่วมพบปะกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามเวลาท่ีก าหนด  
    แจง้ความตอ้งการและความคาดหวงัในค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
    เขา้ใจเร่ืองการเจริญเติบโตและการพฒันาตนเอง  
    เปิดใจกวา้งกบัค าแนะน า และเป็นมิตรกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
    มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองทั้งการเรียนและอาชีพ  
    มีความรู้จากการกระตุน้ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   เกลโซและเฟรทซ์ (Gelso and Fretz. 1992, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงการให้
ค  าปรึกษาวา่มี บทบาทท่ีส าคญั 3 ดา้น ดงัน้ี  
    บทบาทดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (Rernedial Role) เป็นบทบาทใน
การช่วยเหลือบุคคล เพื่อแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การสอดแทรก
โดยการปรับปรุง แกไ้ข อาจท ารวมไปกบัการให้ค  าปรึกษาดา้นส่วนตวั สังคม หรือจิตบ าบดั จดั
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ให้กบันกัศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์ในชีวิตได ้ซ่ึงอาจ
เป็นปัญหาในเบ้ืองตน้ของบุคลิกภาพหรือปัญหาท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน ซ่ึงอาจมีอยูเ่ป็นคร้ังคราวหรือมีอยู่
เป็นเวลานาน  
    บทบาทด้านการป้องกัน (Preventive Role) เป็นบทบาทท่ี
นกัจิตวทิยาการให้ ค าปรึกษาควรท าก่อนบทบาทดา้นอ่ืน เพราะเป็นการกั้นลอ้มไวล่้วงหนา้ก่อนจะ
เกิดความยุง่ยาก ข้ึนในอนาคต  
    บทบาทด้ านการ ศึกษาและพัฒนา  (Educative and 
Developmental Role) เป็นบทบาทท่ีมีวตัถุประสงคจ์ะช่วยเหลือบุคคลแต่ละคนในการวางแผน เป็น
การช่วยให้บุคคลคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนอีกประการหน่ึง การจดัชั้นเรียนเพื่อฝึกทกัษะ
ต่างๆ ดา้นการศึกษาของนกัศึกษาในสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์จะช่วยให้เป็นนกัศึกษาท่ีดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะมีผลดีกว่าการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพใน
ภายหลงั  
   ลกัษณะของการจดัการบริการให้ค  าปรึกษาจะเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
ก็ได ้(ศิริลกัษณ์ หา้วหาญ. 2544, หนา้ 13 ; อา้งอิงจาก Kaforsin. 1985, หนา้ 41-42) ซ่ึงอาจจดับริการ
ใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
    บริการให้ค  าปรึกษาดา้นอาชีพ เป็นบริการท่ีจะช่วยให้นกัศึกษา
ไดว้างแผนเก่ียวกบั อาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะให้บริการในดา้นการวางแผนการด าเนินชีวิต การ
เลือกสาขาวชิา การใหข้อ้มูลดา้นอาชีพ และการทดสอบในดา้นต่างๆ  
    บริการให้ค  าปรึกษาดา้นการศึกษา เป็นบริการท่ีช่วยให้นกัศึกษา
มีความรู้ในเร่ืองการ พฒันาทกัษะต่างๆ ด้านการเรียน การสร้างนิสัยท่ีดีในการเรียน การให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการศึกษาต่อ ตลอดทั้งช่วยแกปั้ญหาดา้นการเรียน  
    บริการใหค้  าปรึกษาดา้นส่วนตวั เป็นบริการท่ีจะช่วยนกัศึกษาท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปรับตวั ปัญหาเก่ียวกบับุคลิกภาพ และปัญหาการอยู่ร่วมกนัในสังคม ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่แลว้ทาง สถาบนัการศึกษาจะใหค้วามร่วมมือในกรณีท่ีปัญหาไม่ซบัซอ้นเกินไป  
   สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะดา้นการใหค้  าปรึกษา เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงใน
สภาวะปัจจุบนัของสถาบนัอุดมศึกษา เพราะการมีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีคุณภาพก็จะสามารถเพิ่มพูน
คุณภาพของผูเ้รียนไดใ้นทุกดา้น ดงันั้นกระบวนการให้ค  าปรึกษาท่ีจึงถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีเกิดจาก
การแนะน า ผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาตนเองได ้และเม่ือผูเ้รียนเขา้สู่ระบบกระบวนการให้ค  าปรึกษา
และพฒันาตนเองได้ คือเป็นผูมี้คุณธรรมคู่ความรู้แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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2.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการเรียน  
 มีผูใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มของการเรียนในสถานศึกษาไวด้งัน้ี  
  อจัฉรา สุขารมณ์และพรรณี บุญประกอบ (2542, หนา้ 19) ไดใ้ห้ความหมายของ 
สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้ความรู้และสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัได้โดย  บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวป้ระกอบกบัการจดัหลกัสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารยก์ารน าส่ือการ
เรียนการสอนมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม และรวมถึงสัมพนัธภาพระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน
องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  
  นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มในการเรียนยงัรวมไปถึงความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การสอน ตลอดจนอาคารสถานท่ีดงัน้ี  
  ธ ารง บวัศรี (2532, หนา้ 203) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ อุปกรณ์การสอน หมายถึง 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้วสัดุในการสอน ซ่ึงได้แก่ วสัดุส้ินเปลือง และอุปกรณ์การสอน ซ่ึงได้แก่ 
อุปกรณ์โสตทศันศึกษา 
  สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมในการเรียน การจดัการเรียนการสอน และการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การน าส่ืออุปกรณ์การเรียนการ
สอนมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนผูส้อน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัรวมถึงอาคารสถานท่ี ห้องสมุดและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนดว้ย 
  2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  
   สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้
อยากท างาน หรือ เกิดความเบ่ือหน่ายในการท างานได ้ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ
ท างาน จะท าให้ผูป้ฏิบติังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขอีกดว้ย และในส่วนน้ีขอ
น าเสนอ ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ      
   2.3.1.1 ความหมายของสภาพแวดลอ้ม  
    นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม โดย
กล่าวถึงความส าคญั และความหมายของสภาพแวดลอ้มไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
    อรุณ รักธรรม (2536, หน้า 243) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ภายในองคก์ารเป็น บรรยากาศขององคก์าร หมายถึง กลุ่มคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของงาน 
บุคคล ผูป้ฏิบติังานอยูรั่บรู้ทั้งโดยตรงและทางออ้ม เช่น ทศันคติค่านิยม ปทสัถาน และ ความรู้สึก
ของคนท างานในองคก์ารท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ  
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    อุทัย เลาหวิเชียร (2543, หน้า 84) ได้ให้ความหมายของ
สภาพแวดลอ้มของงาน คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงาน ส่ิงแวดลอ้มของ
งานท่ีส าคญัมีอยู ่4 ประการ คือ ลูกคา้ คู่แข่งขนั ผูผ้ลิต และหน่วยงานควบคุม  
    พิทยา บวรวฒันา (2544, หนา้ 115) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม 
หมายถึง ทุกส่ิง ทุกอยา่งท่ีอยู่นอกองคก์าร อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลกัษณะ
ของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย นิเวศวทิยาและวฒันธรรม  
    ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หน้า 123) ได้กล่าวว่า 
สภาพแวดลอ้มของ องคก์าร หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบองคก์ารและสามารถส่งผลกระทบ 
ต่อการท างาน และการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีหายาก ไดแ้ก่ วตัถุดิบ คนงานท่ีมีความเช่ียวชาญขอ้มูล
ข่าวสารท่ีใชใ้นการปรับปรุงเทคโนโลยีการสนบัสนุนจากลูกคา้และผูมี้ส่วนร่วม สถาบนัการเงิน 
และคู่แข่ง เป็นตน้  
    สาคร สุขศรีวงศ์ (2550, หน้า 69) ได้กล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม
ภายใน คือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยู่ในองค์การและสามารถควบคุมไดคื้อ ระบบงาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
องคก์าร ส่ิงอ านวยความ สะดวก และวฒันธรรมองคก์าร  
    Robbins (1990, p. 206) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม 
(Environment) ว่า หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ภายนอกองค์การ คือ เป็นภาพรวมทั้งหมด ส่วน
องคก์ารถือวา่เป็นส่วนประกอบย่อยท่ีอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มภายนอกนั้น และองคก์ารจะอยูโ่ดด
เด่ียวไม่ไดต้อ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย  
    จากความหมายของสภาพแวดลอ้มท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
ท่ีจะสรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราในขณะท่ีปฏิบติังานทั้งส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต หรือท่ีสามารถสัมผสัจับต้องได้และไม่สามารถสัมผสัจับต้องได้ซ่ึงมีผลต่อ
ผูป้ฏิบติังานและผูเ้รียน  
   2.3.1.2 ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มสถาบนัการศึกษา  
    ในสถานศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ ทศันคติของนกัศึกษาไปในทางท่ีพึงประสงคซ่ึ์ง มาริสา ธรรมะ (2545, 
หนา้ 8) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Environment) ไดแ้ก่ ระบบบุคคลท่ีมี
คุณค่าท่ีควรยึดถือ ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของวฒันธรรมของกลุ่มสังคม ข่าวสารความรู้ความคิด 
ตลอดจนความรู้ สึกนึกคิดและทัศนคติต่างๆ  ไม่ว่าจะเ ป็นของตนเองหรือคนอ่ืนก็ตาม 
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรมน้ีอาจกล่าวโดยสรุปวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม ก็คือ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมนัน่เอง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการ
เรียนการสอนอยา่งยิง่โดยเฉพาะทางดา้นสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยสาเหตุท่ีการ
เรียนการสอนในชั้นจะเป็นรูปแบบกลุ่มปฎิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
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ดว้ยกนั นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพก็เป็นส่ิงส าคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วยเอ้ือความสะดวก
นานาประการใหผู้เ้รียนและผูส้อนไดบ้รรลุสัมฤทธ์ิผลไดเ้ร็วยิง่ข้ึน  
    เฉลิม พรหมคุณาภรณ์ (2539, หนา้ 43 –44) ไดเ้สนอผลการศึกษา
ไวว้า่ สมองของ มนุษยจ์ะมีความสมบูรณ์ท่ีสุดเม่ืออายุ 17 – 18 ปี และมีแนวโน้มจะขยายเวลา
ออกไปอีกถ้า สมองได้รับการกระตุน้จากส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลท่ีได้เรียนรู้ใน
โรงเรียนหรือไดรั้บการศึกษาสูงๆ ข้ึน จะท าให ้I.Q เพิ่มข้ึน จากผลการศึกษาดงักล่าวน้ีท าให้นกัการ
ศึกษาตอ้งมา ใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญักบัการตระเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความอยาก
รู้อยาก เห็นและการคน้พบของนกัเรียน สภาวะเช่นน้ีจะท าใหก้ารเจริญทางสมองด าเนินอยูต่่อไป  
    สุภทัรา ปิณฑะแพทย ์(2534, หนา้ 30 – 32) ไดเ้รียบเรียงเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้3 ประการ คือ  
     สภาพแวดลอ้มภายในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนั
แรกท่ีมีอิทธิพลต่อ บุคคลในการสร้างและพฒันาอารมณ์บุคลิกภาพ ความเช่ือ เจตคติ  
     สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สถานศึกษาเป็น
สถาบนัท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นสถาบนัท่ีอบรมสั่งสอนและใหค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวิต  
     สภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน ได้แก่กลุ่มเพื่อน 
ส่ือมวลชน ศาสนา และลทัธิความเช่ือ ซ่ึงท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมความเช่ือถือ  
    สรุป ความส าคญัของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากด้าน
ส่ิงแวดลอ้มนามธรรมส่งผลต่อการเรียนและสมองไดรั้บการกระตุน้ท าให้สมองมีการพฒันาท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพข้ึน หลกัทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีการศึกษาถึงเร่ืองพฤติกรรม
และส่ิงแวดลอ้มให้ทราบวา่นอกเหนือจากลกัษณะต่างๆ ท่ีคนไดรั้บการถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรม 
ท าใหค้นแตกต่างกนัแลว้ยงัมีอิทธิพลอ่ืนอีก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ส่ิงแวดลอ้ม การอบรม
เล้ียงดูการคบเพื่อน การสังคม การศึกษา การสมาคม ประเพณีวฒันธรรม ศาสนา ดิน ฟ้า อากาศ ท่ี
อยูอ่าศยั อาหาร น ้ า ส่ือมวลชน โรคภยัไขเ้จ็บ อุบติัเหตุซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ พฤติกรรมของคนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี  
   2.3.1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   
    สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ตวัก าหนดทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ไดแ้ก่  
     โอกาสและสภาพแวดลอ้มกายภาพท่ีมีต่อความสัมพนัธ์
โอกาสเป็นส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมเขม้แขง็ข้ึน ส่ิงเร้าบางอยา่งอาจเป็นอุปสรรคขดัขวางการเกิด
พฤติกรรมนั้นๆ เช่น นกัเรียนยกมือเพื่อตอบปัญหาของครูครูมองเห็นและเรียกตอบ นกัเรียนก็จะมี
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ความกลา้และ มีความเช่ือมัน่ กระตือรือร้นตอบปัญหาของครูแต่นกัเรียนไม่มีโอกาสไดต้อบปัญหา
เลยเพราะครูมองไม่เห็น ท าใหน้กัเรียนเหน่ือยหน่ายท่ีจะยกมือ ต่อไปอาจจะไม่ยกมือไม่คิดตอบเลย
ก็ได ้
     คุณสมบัติ ต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
คุณสมบติัของกายภาพ แวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ความซบัซ้อน ความง่าย ลกัษณะก ากวม เหล่าน้ี
จะมีผลกระทบ ต่อการรับรู้การรู้สึก การเรียนรู้การจ า การคิด ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมข้ึนได ้ 
     ต า แ ห น่ ง ข อ ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ต า แ ห น่ ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัย่อมก่อเกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัด้วย เช่น นักเรียนท่ีนั่งห่างไป
ดา้นหลงัย่อมมีโอกาสท่ีจะแอบหลบั หรือ แอบลอกงานเพื่อนไดม้ากกว่านักเรียนท่ีนั่งแถวหน้า 
นักเรียนท่ีนั่งแถวหน้าและกลางๆ ห้องมีความสนใจโต้ตอบกับครูมากกว่านักเรียนท่ีนั่งอยู่ริม
ดา้นหลงัหอ้ง (อรพนัธ์ุประสิทธิรัตน์, 2533, หนา้ 12)  
  2.3.2 ขอบข่ายสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  
   ขอบข่ายสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา นฐัญาพร ดุษดี (2545, หนา้ 30 – 
32) กล่าว ว่าเป็นสถานศึกษาท่ีอบรมสั่งสอนและให้วิชาความรู้เพื่อด ารงชีวิต ดังนั้น การท่ี
สถานศึกษาจะ สามารถท าหน้าท่ีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
สถานศึกษาจะตอ้งจดัส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
    กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและการปกครอง ซ่ึงสถานศึกษามุ่งหมาย
เพื่อฝึกหดัใหเ้ด็ก พฒันาบุคลิกภาพใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม  
    ครูเป็นผู ้ส่ง เสริมให้ เ ด็กได้รับความรู้และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ครูมีอิทธิพลต่อ เด็กทั้งทางดา้นการแสดงออก และจิตใจ ดงันั้นครูจึงเป็นแม่แบบท่ีดี
ใหก้บัเด็ก  
    กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียนและร่วมชั้ นเรียน มีอิทธิพลในการ
ปรับตวัและการด ารงชีวติ ในสังคมโรงเรียน ซ่ึงเปรียบเสมือนสังคมยอ่ย  
    หลกัสูตรและวชิาท่ีเรียน มีส่วนท าให้บุคคลไดรั้บการพฒันาดา้น
ความรู้ความคิดและ ประสบการณ์  
   แอสติน (Astin, 1968, อา้งถึงใน ผกาทิพยเ์กษรากุล, 2542, หนา้ 11) ได้
จดัแบ่ง สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นส่ิงเร้าให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรม กิจกรรม หรือ 
ลกัษณะ ท่ีพึงประสงคต่์างๆ ออกมาเป็น 4 ประเภท คือ  
    สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี  
    สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอน  
    สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อน 
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    สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร  
   อรพนัธ์ประสิทธิรัตน์ (2533, หน้า 10) จ าแนกสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม 
สภาพต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสัมผสัไดต้ลอดเวลา เช่น โต๊ะ เกา้อ้ีอุปกรณ์ต่างๆ สภาพอุณหภูมิภายใน 
ห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้น ครู กฎระเบียบของชั้น ของโรงเรียน ค่านิยม ความรู้สึก ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
จะมีส่วนร่วมในการก าหนดพฤติกรรมของผูเ้รียน เป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้  
   วิมลสิทธ์หรยางกูร (2535, หน้า 3 – 5) ไดจ้  าแนกสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นมนุษยแ์ละดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ โดยสภาพแวดลอ้มในแต่
ละดา้นมีขอบเขตโดยสังเขป ดงัน้ี  
    ดา้นมนุษยจ์ะมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนทางด้านสรีรวิทยา เช่น ความ
ตอ้งการพื้นฐานทาง ชีวภาพของมนุษยก์ารรู้สึกรับรู้เกิดการเรียนรู้การจ าและการคิดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ และ พฤติกรรมภายนอก เป็นตน้ นอกจากน้ีจะมีอิทธิพลทางดา้นบุคลิกภาพ ทางดา้นสังคม
ทางวฒันธรรมอีกดว้ย  
    ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จะก่อให้เกิดโอกาสซ่ึงเป็นส่ิง
เร้าท่ีท าใหม้นุษยเ์กิด พฤติกรรมท่ีเขม้แขง็จะก่อให้เกิดคุณสมบติัต่างๆ เช่น ความซบัซ้อน ความง่าย 
ลกัษณะก ากวม ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลต่อการเรียนรู้การจ า การคิด เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะ
ก่อให้เกิดต าแหน่งของสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น 
นกัเรียนนัง่แถวหนา้ นกัเรียนนัง่แถวกลางและนกัเรียนท่ีนัง่แถวหลงั มีต าแหน่งแห่งสภาพแวดลอ้ม
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนดว้ย สรุป ขอบข่ายสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
กฎระเบียบ ครูมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน นกัศึกษา ในการปรับตวัและการด ารงชีวิต ไม่วา่สภาพแวดลอ้ม
ดา้นต่างๆ ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี การเรียนการสอน กลุ่มเพื่อน การบริหาร  
  2.3.3 สภาพแวดลอ้มอาคารสถานท่ี บรรยากาศการเรียนการสอน  
   สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
หรือท่ีมนุษยส์ร้างขั้น ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เช่น บริเวณสภาพพื้นท่ีของ
สถานท่ีตั้ง ลกัษณะของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด โรงอาหาร โรงฝึกงาน 
หอพกั สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การตกแต่งสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัรวมทั้งสภาพแสง เสียง และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละการศึกษาใน 
มหาวิทยาลยั (สมหมาย ดอกไม ้2535, หน้า 20) ดงันั้นในการวางแผนจดัสภาพแวดลอ้ม อาคาร
สถานท่ีในมหาวิทยาลยั เพื่อสนบัสนุนการเรียนของนกัศึกษา ควรประกอบดว้ยความ สมดุลของ
ปัจจยั 4 ประการ (วจิิตร วรุตบางกุร 2524, หนา้ 150-157) คือ  
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   การจดับริเวณและความงามของบริเวณ การจดับริเวณเพื่อการเรียนรู้มีการ
ต่ืนตวั และมีความหมายมากข้ึน อาคารเรียนท่ีไม่สวยงามเป็นการท าลายสภาพภายในและภายนอก
อาคารใหห้มดไป นอกจากน้ีอาคารเรียนยงัมีบทบาทส าคญัในการช่วยพฒันาการรับรู้เก่ียวกบัความ
รักสวยรักงามอยูม่าก เพราะนกัศึกษาจะตอ้งใช้เวลาอยูใ่นสถานศึกษาเป็นเวลานาน ในช่วงเวลาน้ี
นกัศึกษาจะซาบซ้ึงต่อความงดงาม นกัศึกษาจะเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายกบัสภาพ ของมหาวิทยาลยัท่ี
ไม่สวยงาม เม่ือจบการศึกษาไปแล้วนักศึกษาก็จะสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมของตนเอง โดยอาศยั
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่ดว้ยเหตุน้ีมหาวิทยาลยั จึงควรไดรั้บการดูและ
เอาใจใส่ให้มีความงดงาม ความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน การกระตุน้และพฒันาความ
ตอ้งการ  
   แสง สีการมองเห็น และแสงสวา่ง เน่ืองจากแสงสวา่งมีบทบาทส าคญัใน
การส่ือ ความรู้จึงจ าเป็นตอ้งจดัใหแ้สงสวา่งในอาคารและห้องเรียน มีระดบัท่ีมองเห็นไดดี้ซ่ึงหมาย 
ความวา่ มองเห็นไดเ้ร็ว สบายตา และชดัเจน ความสวา่งพอดีกบัห้องหรือบริเวณ การพราง ความจา้
ของแสง และความเด่นและตดักนัระหวา่งวตัถุกบัสีพื้นจะช่วยให้มองเห็นไดช้ดัเจนและสบายตาได้
เช่นเดียวกนั  
   เสียงภายในห้องเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก เสียงดงัรบกวนจากบริเวณ
รอบ ๆ หรือภายนอกห้องเรียนจะท าให้รู้สึกร าคาญ หงุดหงิด เครียด กระวนกระวายใจ และเหน็ด
เหน่ือย เสียงรบกวนเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจในการส่ือความหมายระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา  
   อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ ในกระบวนปัจจยัแวดล้อมในห้องเรียน
ทั้งหมด ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความสุขสบายทางร่างกาย คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัอุณหภูมิและความช้ืน 
ในอากาศ  
   นอกจากน้ีเทศแกลว้กสิกรรม (2544, หนา้ 336) ยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นความส าคญั
ของ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการจดัสภาพแวดลอ้ม ภายใน
สถาบนัการศึกษา ท่ีสนบัสนุนแนวคิดความสมดุลของปัจจยั 4 ประการ ดงักล่าว ขา้งตน้ในเร่ืองการ
วางแผนจดัสภาพแวดลอ้มอาคารสถานท่ีไว ้4 ประการ ดว้ยเช่นกนัดงัน้ี 
    แสงสว่าง แสงสว่างเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมองเห็น การอ่าน
หนงัสือ แสงสวา่งควร ผา่นเขา้ทางดา้นขา้งไม่แรงจา้เกินไป การจดัแสงสวา่ง หรือควบคุมแสงสวา่ง
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการใชห้้องเรียน ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นไดช้ดั ความเม่ือยลา้และความเครียดของ
ประสาทตาก็จะไม่เกิดข้ึน  
    สี  สี มี อิทธิพลและมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากเพราะสี มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั มนุษยสี์จึงให้ความรู้สึกต่อมนุษยต่์าง ๆ กนั อิทธิพลของสีท าให้คนเรามี
ความรู้สึกสดช่ืนต่ืนเตน้ สงบ ยนิดีหดหู่ เศร้า แจ่มใส เบิกบาน เร้าใจหรือเฉยเมย ดงันั้น ในการเรียน
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การสอน สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนก็ตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้มีชีวิตชีวา สดช่ืน แจ่มใส น่าอยู่น่า
เรียน สีมีส่วนช่วยไดม้าก โดยเฉพาะสีท่ีใชก้บัอาคารเรียน และหอ้งเรียนต่าง ๆ  
    เสียง เสียงนบัวา่มีส่วนส าคญั ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยซ่ึ์งถือ
ว่าเป็นสภาพแวดล้อมอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาของมนุษยเ์สียงเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมาก อาจท าใหห้ยอ่นสมรรถภาพในการไดย้นิ หรือท าใหหู้หนวกได ้ 
    การถ่ายเทอากาศ อากาศเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับชีวิตเรา เรา
ไดอ้อกซิเจนจาก อากาศ ร้อยละ 21 เพื่อมาใชฟ้อกเลือดในปอดให้เลือดด ากลายเป็นเลือดแดง แลว้
ส่งเลือดแดงไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดงันั้นอากาศท่ีตอ้งการ คือ อากาศบริสุทธ์ิท่ีสดช่ืน ไม่
อบอา้ว ร้อนจดัจนเกินไป มีการถ่ายเทอากาศอยูเ่สมอ โดยทัว่ไปแลว้ นอกจากการจดัสภาพแวดลอ้ม
ดา้นอาคารสถานท่ีแลว้ การจดั บรรยากาศภายในสถาบนัการศึกษาให้เสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ ถือเป็นส่ิงส าคญั เพราะบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
บรรยากาศท่ีดีอาจส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตดีมีความตั้งใจ มีเจตคติท่ีดีท าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ( พิมพนัธ์เดชะคุปต ์2533, หนา้ 10 ) ดงันั้น ถา้เรามุ่งให้การเรียน
การสอน บรรลุผลอย่างสมบูรณ์แลว้ ก็จ  าเป็นตอ้งจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี ถูกหลกัวชิา เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด  
    สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
หรือมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น สภาพแวดลอ้มดา้นสถานท่ีใน
สถานศึกษา หมายถึง อาคารสถานท่ีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการต่างๆ โรง
อาหาร  
   อนันต์เลาหทวีกูล (2544, หน้า 21) ได้กล่าวถึง สถานท่ีใน
สถาบนัอุดมศึกษาไวว้า่อาคารสถานท่ีสะอาด มีระเบียบถูกหลกั และสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อย
ย่อมแสดงถึงความสามารถทางการบริหารสถาบนัทางการศึกษาในการหาทรัพยากรในด้านการ
อ านวย ความสะดวกให้แก่การเรียนการสอน การคน้ควา้และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ืนๆ 
ดว้ย  
   ดังนั้ น การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีห้องเรียน ห้องท างานเพียงพอ ย่อม
ส่งเสริมสมรรถภาพ การท างานของคนในสถาบนันั้น  
   อุดมศกัด์ิมุนิกานนท ์(2540, หน้า 24) ไดใ้ห้หลกัในการเลือกท าเลท่ีตั้ง
สถานศึกษาวา่ ควรจะไดพ้ิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
    มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันระหว่างท่ีดินของสถานศึกษากับ
ชุมชนในยา่นนั้น  
    มีความสัมพนัธ์กับจ านวนประชากร สามารถบริการทางด้าน
การศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
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    ระยะทางระหวา่งบา้นกบัสถานศึกษาไม่ห่างจนเกินไป  
    ตอ้งค านึงบริเวณ (Zoning) ในดา้นผงัเมืองและส่ิงแวดลอ้ม  
    ตอ้งค านึงถึงขนาดสถานศึกษาเม่ือถึงจุดอ่ิมตวัสูงสุด  
    ค านึงสวนสาธารณะและบริเวณอ่ืนๆ  
    คงสภาพตน้ไมแ้ละส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้งสภาพตามธรรมชาติ  
    ลกัษณะดินอยูใ่นสภาพดีควรปลูกตน้ไม ้ 
    มีการบริการดา้นสาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ  
   สิรินดา วรรธนะวิภาค (2541, หน้า 42) ได้ศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
สภาพแวดลอ้ม ทางการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีซ่ึงมีลกัษณะเด่นๆ อยู ่8 ประการ คือ  
    ท่ีนัง่ของนกัเรียนห่างพอเหมาะสมท่ีจะอ่านอกัษรบนกระดานได ้ 
    หอ้งเรียนมีแสงสวา่งและการระบายอากาศ  
    มีหอ้งสมุดและหอ้งปฏิบติัการต่างๆ  ใหน้กัเรียนใชค้น้ควา้  
    ขนาดโตะ๊ เกา้อ้ีพอเหมาะกบัตวันกัเรียน  
    ท่ีนัง่ในหอ้งเรียนมีครบจ านวนนกัเรียน  
    สภาพอากาศในหอ้งเรียนไม่ร้อนอบอา้ว  
    สภาพหอ้งเรียนส่วนใหญ่ไม่ร้อนอบอา้ว  
    มีบริการถ่ายเอกสารและการพิมพ ์ 
   สรุป สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีการสร้างอาคารสถานท่ีตลอดจน
การจดัห้องเรียน ตอ้งมีความเป็นระเบียบ อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม ตอ้งมีตน้ไมส้ถานท่ีร่มร่ืนใน
สถาบนั การศึกษาสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนมากข้ึน สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานท่ีคือ การสร้างอาคารสถานท่ีตลอดจนการจดัห้องเรียน ตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู อยูใ่น
ต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใชส้อย โดยการจดัข้ึนอยูก่บัสภาพความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของห้องเรียน วสัดุท่ีใช้และความสามรถในการจดัของผูส้อนและ
ผูเ้รียน รวมทั้งการจดัการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน เช่น สนาม สภาพ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สวนหย่อม สนามกีฬา เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีพกัผ่อน ควรจดัให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด มีความเหมาะสมทั้งท่ีตั้งของโรงเรียน ตลอดถึงการปลูกตน้ไมด้อกไม ้ประดบั เพื่อเป็นการ
เพิ่มความร่มร่ืนสวยงาม จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งดา้น
การระดม ความคิด การก่อสร้าง การตกแต่ง ตลอดถึงการบ ารุงรักษา เพื่อให้เป็นศูนยร่์วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกในสถานศึกษา ทั้งดา้นระดม ความคิดการก่อสร้าง การ ตกแต่ง ตลอดถึงการบ ารุงรักษา 
เพื่อให้เป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจของสมาชิก นกัศึกษาตอ้งซึมซบั รับส่ิงท่ีดีไปจากมหาวิทยาลยั การ
สร้างความอบอุ่นดว้ยบรรยากาศท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ทาง วิชาการ การฝึกฝนอบรมจิตใจดว้ย
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สภาพแวดลอ้มท่ีดียอ่มไดผ้ลผลิตท่ีดีนัน่คือ บณัฑิตท่ีดีมี คุณภาพออก ไปรับใชส้ังคม ประเทศชาติ
ต่อไป  
  2.3.4 สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อนและสังคม  
   กลุ่มเพื่อนเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นวยัเจริญเติบโต ร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เม่ือ
เข้าอยู่ในสถาบันศึกษาต้องมีความสัมพนัธ์กับเพื่อนอย่างมาก กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลง และพฒันาการทางดา้นความรู้ทศันคติบุคลิกภาพและคุณธรรมของนกัศึกษา  
   วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2533, หนา้ 45 –46) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน ดงัน้ี  
    เป็นกลุ่มท่ีจะประสานชีวิตจากสังคมในบา้นไปสู่มหาวิทยาลยั 
ท าใหนิ้สิตไดรู้้สึกวา่ ตนเองประสบความส าเร็จในดา้นใดดา้นหน่ึง  
    เป็นกลุ่มท่ีสนับสนุนและเป็นเคร่ืองมือให้บรรลุเป้าหมายทาง
พุทธิปัญญาของ การศึกษาในมหาวทิยาลยั  
    เป็นกลุ่มท่ีสนบัสนุน สนองอารมณ์จิตใจและความตอ้งการของ
นิสิตซ่ึงอาจจะไม่ตรง กบัอาจารยห์อ้งเรียนและมหาวทิยาลยั  
    เป็นกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตเรียนรู้และเขา้ใจชีวิตการอยูร่่วมกนั
การสมาคมและ ท างานกบัคนท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัไดดี้ 
    กลุ่มเพื่อนอาจมีการยุยงให้มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ 
กระตุน้ใหเ้กิดความคิด หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ก าลงัใจในการเปล่ียนแปลงชีวิตของนิสิต หรือ
กลุ่มเพื่อนก็อาจจะช่วยกนัปรับปรุงรักษาสภาพท่ีคงเดิมไม่ยอมเปล่ียนแปลง  
    นิสิตท่ีเรียนไม่ค่อยดีหรือมีความผิดหวงั กลุ่มเพื่อนจะท าให้นิสิต
เลือกทางออกทางอ่ืน หรือช่วยใหนิ้สิตมีภาพพจน์ในทางบวก โดยจะสนบัสนุนใหค้วามสนใจต่อส่ิง
อ่ืนท่ีไม่ใช่การศึกษา  
    องค์กรบริหารนิสิตมกัจะมีหน้าท่ีเป็นพรรคพวกของนิสิตแต่ละ
คนอิทธิของกลุ่มเพื่อน ดงักล่าวเป็นผลจากการรวมตวัของนิสิต มีการแพร่จากแต่ละคนไปสู่บุคคล 
การใชชี้วติในสังคม มหาวทิยาลยั ตลอดจนพฒันาการดา้นต่างๆ ของนิสิตใหเ้จริญงอกงาม  
   อรพนัธ์ ประสิทธิรัตน์ (2533, หนา้ 48) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียน เก่ียวกบัพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชั้นซ่ึงประกอบดว้ย  
    ความสนใจในการเลือกเรียนของเพื่อนร่วมชั้นไดแ้ก่  
     ถือการเรียนเป็นเร่ืองส าคญั  
     ติดตามเน้ือหาท่ีเรียนตลอดเวลา  
     ร่วมอภิปรายต่างๆ ในชั้นเสมอๆ  
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     ท างานร่วมกบัผูเ้รียนอ่ืนๆ ได ้ 
     มาเรียนสม ่าเสมอ  
     ส่งการบา้นหรือรายงานตามก าหนดเวลา  
     ซ่ือสัตยสุ์จริต ในขณะสอบ  
     จดงานอยา่งเป็นระเบียบ  
     เอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผแ่ละมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
     มีอารมณ์ขนัและสนุกสนานกบัการเรียน  
    พฤติกรรมของเพื่อนร่วมชั้น ประกอบดว้ย  
     แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
     เฉลียวฉลาด  
     รักสงบ ไม่ชอบทะเลาะววิาท  
     เคารพนบัถือครูทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  
     สนใจวธีิการสอนของครู  
    การมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของเพื่อนร่วมชั้น  
     เขา้หอ้งเรียน 
     คุยเสียงดงัในขณะเรียนอยูใ่นชั้น  
     เรียนอ่อน  
   สรุป สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมของนกัเรียนนกัศึกษา ดา้น
ความสนใจในการเรียน เคารพเช่ือฟังครูอาจารยต์ั้งใจเรียน ถา้ไม่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ดีส่งผล
ต่อการเรียนของเพื่อนร่วมชั้น ท าให้ไม่ตั้งใจเรียน เพื่อนท่ีดีนั้นไม่ก่อให้เกิดความร าคาญซ่ึงท าให้
การ เรียนในชั้นไม่น่าเรียน  
  2.3.5 สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร  
   การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนั
ด าเนินการ เพื่อพฒันาเด็กเยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกดา้น เช่น ความสมารถ 
เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดา้นสังคมการเมืองเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าว
เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพในสังคม  
   ธงชยั สันติวงษ์ (2538, หนา้ 322) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหาร
ไม่ว่าจะเป็นไปในลกัษณะของการมีส่วนร่วมตดัสินใจหรือร่วมให้ขอ้เสนอแนะมกัท าให้ผูป้ฏิบติั
เกิดความรู้สึกภูมิใจไดเ้สมอ  
   เสนาะ ติเยาว ์(2539, หน้า 304 – 305) กล่าวว่า การสร้างขวญัให้แก่
ผูร่้วมงานโดย การให้มีส่วนร่วมในงานเป็นการส่งเสริมให้มีการร่วมมือจากกลุ่ม สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมและ ความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาของผูร่้วมงานได้มาก ท าให้รู้ท่าทีว่าแต่ละคนมี
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ความสามารถมีความ คิดเห็นอยา่งไร เป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละคน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
   สรุป สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร หมายถึง การบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคจ์ากการท่ี บุคลากรมีความร่วมมือ การจดัระบบการท างาน บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารและตดัสินใจ 
  2.3.6 ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media)  

  ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media) เป็นตวักลางหรือช่องทาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และท าให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตวักลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนไดรั้บรู้ข่าวสารซ่ึง
กนัและกนั ส่ือการสอนเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนไดร้วดเร็วข้ึน ส่ือการ
เรียน เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียน มากยิ่งข้ึน ซ่ึงทั้งส่ือการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อน จะตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์
นั้น ๆ และจะตอ้งมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อสามารถถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆไปสู่
ผูเ้รียนได้อย่างเต็มศกัยภาพหรือมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ดา้นการรับรู้การเรียนรู้การส่ือความหมาย ความส าคญัและความหมายของส่ือในขั้นพื้นฐาน
ก่อนเพื่อการเลือกส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของวิชา เพื่อการพฒันาและ การใช้
ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการรับรู้ของผูเ้รียนเพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
บรรลุ วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

  ส่ือ (Media/Medium) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มูลสารสนเทศหรือ
เป็นตวักลาง ขอ้มูลส่งผา่นจากผูส่้งหรือแหล่งส่งไปยงัผูรั้บเพื่อให้ผูส่้งและผูรั้บสามารถส่ือสารกนั
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ในการเล่าเรียน  

  ส่ือการสอน หมายถึงส่ิงใดก็ตามไม่วา่จะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทย ุ
โทรทศัน์ วดิีทศัน์ แผนภูมิ รูปภาพฯลฯ ซ่ึงเป็นวสัดุบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือเป็น
อุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเน้ือหา 

  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้เทคโนโลยีการศึกษา
เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็น เคร่ืองมือหรือช่องทางท าใหก้ารสอนส่งไปถึงผูเ้รียน 

  ส่ือการสอนถือว่ามีบทบาทมากในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็น ตวักลางท่ีช่วยให้การส่ือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินการไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  ในการใช้ส่ือการสอนนั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงลกัษณะ คุณสมบติั
ของส่ือแต่ละชนิดเพื่อ เลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอนและสามารถจดัประสบการณ์การ
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เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยตอ้งการ วางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชส่ื้อดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้กระบวนการ
เรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมี ประสิทธิภาพ (กิดานนัท ์มลิทอง,2548)  

  การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร
ระหวา่ง บุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั  

  ผูส่้ง (Source) คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีส่งขอ้มูล ข่าวสารไปยงัผูรั้บสารโดยผา่น
ช่องทางท่ีเรียกวา่ ส่ือ หากเป็นการส่ือสารทางเดียว ผูส่้งจะท าหนา้ท่ีส่งประการเดียว หากเป็นการ
ส่ือสาร 2 ทาง ผูส่้งสารจะ เป็นผูรั้บในเวลาเดียวกนั ผูส่้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการ
ส่ือสาร โดยมีความสามารถในการเขา้รหสั (encode) เน้ือหาข่าวสาร มีเจตคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีจะส่ง ต่อ
ตนเองและต่อผูรั้บเพื่อผลท่ีดีในการ ส่ือสาร มีความรู้อยา่งดีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควร
จะมีความสามารถในการปรับระดบัของ ขอ้มูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ 
ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ี สอดคลอ้งกบัผูรั้บเพื่อใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ  

  ขอ้มูลข่าวสาร (Message) หมายถึง เน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่ง
ข่าวสาร ขอ้มูล ข่าวสารท่ีดีตอ้งแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความ เน้ือหาสาร
ของสารและการจดัสารก็ จะตอ้งท าใหก้ารส่ือความหมายง่ายข้ึน  

  ส่ือ/ช่องทางในการส่ง-รับสาร (Channel) หมายถึง การส่งข่าวสารโดยการ
ใหผู้รั้บไดรั้บ ข่าวสารขอ้มูลโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือทางหูโดย
การไดย้นิ ทางตาโดย การดู ทางผิวหนงัโดยการสัมผสั ทางล้ินโดยการล้ิมรส หรือทางจมูกโดยการ
ได้กล่ินและตวักลางท่ีมนุษย  ์ สร้างข้ึนมา เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือกราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูส่้ง 
(Source) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) ส่ือ (Channel) ผูรั้บ (Receiver)  

  ผูรั้บ (Receiver) หมายถึง ผูท่ี้เป็นเป้าหมายของผูส่้งสาร การส่ือสารจะมี
ประสิทธิภาพ ผูรั้บสารจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการรับรู้ ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการ
ส่ือสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหสัสาร.” (decode) เป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อขอ้มูลข่าวสาร 
ต่อผูส่้งสารและ ต่อตนเอง ตลอดจนระดบัความรู้ และพื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม เช่นเดียวหรือ
คลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งสาร จึงจะท าใหก้ารส่ือความหมายหรือการส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพ  

  David K. Berlo (1960) เสนอแบบจ าลองการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย
พื้นฐาน 6 ประการดงัน้ี 

   ตน้แหล่งสาร (Communication Source)  
   ผูเ้ขา้รหสั (Encoder)  
   สาร (Message) 
   ช่องทาง (Channel)  
   ผูถ้อดรหสั (Decoder)  
   ผูรั้บสาร (Communication Receiver) 
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   ผูส่้งสาร (S : Source) จะท าหนา้ท่ีส่ือสารไดดี้นั้น ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั
ดงัน้ี  

  ทักษะในการส่ือสาร เช่น ความสามารถในการพูด การเขียน และ
ความสามารถในการคิดและการ ใชเ้หตุผล  

  ทศันคติ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลประเมินส่ิงต่าง ๆ โดยความโน้มเอียง
ของตนเองเพื่อท่ีจะเขา้ถึง หรือเป็นการหลีกเล่ียงส่ิงนั้น ๆ เช่น ทศันคติต่อตนเอง ต่อหวัขอ้ของการ
ส่ือสารต่อผูรั้บสารต่อสถานการณ์แวดลอ้มการส่ือสารในขณะนั้น  

  ความรู้ หมายถึง ความรู้ของผูส่้งสาร ในเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
บุคคลหรือกรณีแวดลอ้มของ สถานการณ์การส่ือสารในคร้ังหน่ึง ๆ วา่มีความแม่นย  าหรือถูกตอ้ง
เพียงไร  

  ระบบสังคม ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล เพราะ
บุคคลจะข้ึนอยูก่บักลุ่ม ทางสังคมท่ีตนเองอยูร่่วมดว้ย 

  ระบบวฒันธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเช่ือ ท่ีเป็นของ
ตวัมนุษยใ์นสังคม และ เป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัในการส่ือสาร เช่นการส่ือสารระหว่างบุคคลต่าง
วฒันธรรมกัน อาจประสบความล้มเหลวได้เน่ืองจากความคิดและความเช่ือท่ีมีไม่เหมือนกัน
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  

  จากการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โลแสดงให้เห็นถึงความหมายของ S 
M C R ดงัน้ี  

   ดา้นสาร (M: Message) ไดแ้ก่ถอ้ยค า เสียง การแสดงออกดว้ยสี
หนา้ อากบักิริยาท่าทางท่ีมนุษย ์สร้างข้ึนในขณะท่ีเป็นผูส่้งสาร หรือหมายถึงผลผลิตทางกายภาพท่ี
เป็นจริงอนัเกิดจากผลการเขา้รหสัของผู ้ส่งสารนัน่เอง มีคุณสมบติัดงัน้ี  

   รหัสของสาร (Message Code) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ท่าทาง หรือรหสัอ่ืน ๆ 

   เน้ือหา (Content)  
   การจดัสรร (Treatment) คือวิธีการท่ีผูส่้งสารเลือกและจดัเตรียม

เน้ือหาของสาร เช่น การใช ้ภาษาไวยากรณ์ ศพัท ์รวมถึง ค าถาม ค าอุทาน ความคิดเห็น เป็นตน้ สาร
ท่ีถูกจดัเตรียมไวดี้ จะท า ใหเ้กิดการรับรู้ความหมายในผูรั้บสารได ้ 

   ดา้นช่องทาง (C : Channel)ช่องทาง ซ่ึงเป็นพาหนะน าสารไปสู่
ผูรั้บสาร ช่องทางท่ีจะน าสารไปสู่ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 5 ประการของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเห็น 
การไดย้นิ การสัมผสั การไดก้ล่ิน และการล้ิมรส  

   ดา้นของผูรั้บสาร (R : Receiver) จ าเป็นจะตอ้งมีคุณสมบติัดา้น
ต่าง ๆ 5 ประการ เช่นเดียวกบัผูส่้งสาร คือทกัษะในการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสังคมและ
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ระบบวฒันธรรม S M E R Model ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อขีดความสามารถของผูส่้งและผูรั้บ 
ท่ีจะท าใหก้ารส่ือความหมายนั้นไดผ้ลส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

   ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซ่ึง
ทั้งผูส่้งและผูรั้บควรจะ มีความช านาญในการส่งและการรับสาร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เช่นผูส่้งตอ้งมี ความสามารถในการเขา้รหัส มีการพูด โดยการใช้ภาษาพูดท่ีถูกตอ้ง ใช้
ค  าพูดท่ีชดัเจน ฟังง่าย มี การแสดงสีหน้าหรือท่าทางท่ีเขา้กบัการพูด ท านองลีลาในการพูด เป็น
จงัหวะน่าฟัง หรือการเขียน ด้วยถ้อยค าส านวนท่ีถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน ส่วนผูรั้บก็ตอ้งมี
ความสามารถในการถอดรหัส และ มีทกัษะท่ีเหมือนกนักบัผูส่้งสาร โดยมีทกัษะการฟังท่ีดี ฟัง
ภาษาท่ีผูส่้งพดูมารู้เร่ือง หรือสามารถ อ่านขอ้ความท่ีส่งมานั้นได ้ 

   ทศันคติ (Attitude) หมายถึง เจตคติของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงมีผลต่อ
การส่ือสาร ถา้ผูส่้งและผูรั้บมี เจตคติท่ีดีต่อกนั ก็จะท าให้การส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะเจตคติยอ่ม
เก่ียวโยงไปถึงการยอมรับซ่ึง กนัและกนัระหวา่งผูส่้งและผูรั้บดว้ย เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอบ
ในตวัผูพู้ดก็มกัจะมี ความเห็นท่ีสอดคลอ้งตามไปไดง่้ายกบัผูพู้ด แต่ในทางตรงขา้ม หากผูฟั้งมีเจต
คติท่ีไม่ดีต่อผูพู้ดก็ จะฟังแลว้ไม่เห็นชอบดว้ย และมีความเห็นขดัแยง้ในส่ิงท่ีพูดมานั้น หรือถา้ทั้ง
สองฝ่ายมีเจตคติท่ีไม่ ดีต่อกนัท่วงท านองหรือน ้ าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วน ไม่น่าฟัง แต่ถา้มีเจต
คติท่ีดีต่อกนัก็มกัจะ พดูกนัดว้ยความไพเราะ น่าฟัง  

   ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) หากผูส่้งและผูรั้บมีระดบั
ความรู้ท่ีเท่าเทียมกนั ก็จะท า ให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรู้ของผูส่้งและผูรั้บมี
ระดบัท่ีแตกต่างกนัยอ่ม จะตอ้งมีการปรับความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่งในดา้นความยากง่ายของ
ภาษาและถอ้ยค าส านวนท่ีใช ้เช่นการไม่ใชค้  าศพัทท์างวชิาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถอ้ยค ายาว ๆ 
ส านวนท่ี สลบัซับซ้อน ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ตวัอย่างเช่น การท่ีหมอรักษา
คนไขโ้ดยพดูค าศพัทท์างการแพทยเ์ก่ียวกบัโรคต่าง ๆ ยอ่มท่ีจะท าให้คนไขไ้ม่เขา้ใจวา่ตนเป็นโรค
อะไร หรือ พฒันากรจากส่วนกลางออกไปพฒันาหมู่บ้านต่าง ๆ ในชนบท เพื่อให้ค  าแนะน า
ทางดา้นวชิาการ การเกษตรและเล้ียงสัตวแ์ก่ชาวบา้น หากพดูแต่ศพัทท์างวชิาการโดยไม่อธิบายดว้ย
ถอ้ยค า หรือ ภาษาท่ีง่าย ๆ ก็จะท าใหช้าวบา้นไม่สามารถเขา้ใจหรือเขา้ใจผดิได ้ 

   ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio – Culture System) ระบบ
สังคมและวฒันธรรมใน แต่ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้น ซ่ึง
เก่ียวขอ้งไปถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ียึดถือปฏิบติั สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมี
ความแตกต่างกนั ไป เช่นการใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวุโส หรือวฒันธรรมการกินอยูต่่าง ๆ  ดงันั้นใน
การติดต่อส่ือสาร ของบุคคลต่างชาติต่างภาษากนั จึงจะตอ้งมีการศึกษาระบบสังคมและวฒันธรรม
ของบุคคลในแต่ละชาติ เพื่อการปฏิบติัท่ีถูกต้องเหมาะสม ทั้งน้ีย่อมรวมไปถึงกฎข้อบงัคบัทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนาดว้ย  
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 2.3.6.1.ประเภทของส่ือการเรียนการสอน  
  ส่ือต่างๆ ท่ีเป็นตวักลางในการส่งผ่านขอ้มูลสารสนเทศจากผูส้อนไปยงั

ผูเ้รียน หรือเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียน ใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง นักวิชาการได้จ  าแนกส่ือการสอนตาม
ประเภท ลกัษณะและวธีิการใชด้งัน้ี  

  ส่ือโสตทศัน์  
   เป็นส่ือท่ีนบัไดว้่าเป็นจุดเร่ิมของส่ือการเรียนการสอน โดยเป็น

ส่ือท่ีบรรจุหรือถ่ายทอดขอ้มูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการไดย้ินเสียงและเห็นภาพ ส่ือท่ีใชก้นัมา
แต่ดั้งเดิม เช่น หนงัสือต าราเรียน ภาพ ของ จริง ของจ าลอง จะเป็นส่ือท่ีบรรจุเน้ือหาในตวัเอง ต่อมา
มีการใชเ้ทคโนโลยีในการประดิษฐ์อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการถ่ายทอดเน้ือหาและเน้ือหาและ
วสัดุท่ีใชก้บัอุปกรณ์เหล่าน้ี โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร์ (Robert E. de Kieffer) ไดแ้บ่งส่ือการสอน
ออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะท่ีใช้ส่ือความหมายทางเสียง และภาพรวมเรียกวา่ “ส่ือโสตทศัน์” 
(Audiovisual Materials) ในปัจจุบนัมีส่ือโสตเพิ่มข้ึนมากจากท่ี เดอ คีฟเฟอร์ ได้กล่าวไวท้ั้ง 3 
ประเภท ในท่ีน้ีจึงขอยกตวัอยา่งส่ือใหม่รวมไปในแต่ละประเภทดงัน้ี  

    ส่ือไม่ใชเ้คร่ืองฉาย (Non-Projected Materials) เป็นส่ือท่ีใชก้าร
ทางทศันะโดยไม่ตอ้ง ใชเ้คร่ืองฉายร่วมดว้ย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ส่ือภาพ (Illustrative 
Materials) เป็นส่ือ ท่ีสามารถถ่ายทอดเน้ือหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนท่ี ของจริง ของจ าลอง 
กระดานสาธิต (Demonstration Boards) ใชใ้นการน าเสนอเน้ือหา เช่นกระดานชอล์ก กระดานนิเทศ 
กระดานแม่เหล็ก กระดานผา้ส าลี ฯลฯ และกิจกรรม(Activities)  

   ส่ือเคร่ืองฉาย (Projected and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ ส่ือสารดว้ยภาพหรือทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายออ้ม
เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุ แต่ละประเภทท่ีใชเ้ฉพาะอุปกรณ์นั้นเพื่อให้เป็นภาพปรากฏข้ึนบนจอ
เช่นเคร่ืองฉายขา้มศีรษะใชก้บัแผน่ โปร่งใส เคร่ืองฉายสไลด์ ใชก้บัแผน่ฟิล์มสไลด์ หรือให้ทั้งภาพ
และเสียง เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ฟิล์ม เคร่ืองเล่นดีวีดีใช้กับวีซีดีและดีวีดี เหล่าน้ีเป็นต้น 
นอกจากน้ียงัอาจรวมเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ คือเคร่ืองแอลซีดี ท่ีใช้ถ่ายทอดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองเล่นวีซีดี เขา้ไวใ้นเคร่ืองดว้ยเพื่อน าสัญญาณภาพจาก อุปกรณ์เหล่านั้นข้ึน
จอภาพ  

   ส่ือเสียง (Audio Materials and Equipment) เป็นวสัดุและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่ือสารดว้ยเสียง อุปกรณ์เคร่ืองเสียงจะใช้ถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุแต่ละ
ประเภทท่ีใช้เฉพาะกบั อุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ไดย้ิน เช่น เคร่ืองเล่นซีดีใช้กบัแผ่นซีดี เคร่ือง
เล่น/บนัทึกเทปใชก้บัเทปเสียง หรือ อาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดงัเช่นวิทยุท่ีรับ
สัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ตอ้งใช ้วสัดุใดๆในการน าเสนอเสียง  

  ส่ือแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้  
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   การแบ่งประเภทของส่ือการสอน ถา้แบ่งตามระดบัประสบการณ์
ของผู ้เรียน ซ่ึง เดล (Dale 1969:107) ไดแ้บ่งส่ือการสอนออกเป็น 10 ประเภท โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะของประสบการณ์ท่ี ไดรั้บจากส่ือการสอนประเภทนั้น โดยยึดเอาความเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเป็นหลกัในการแบ่งประเภท และได้เรียงล าดบัจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุด
ประสบการณ์ ท่ีเป็นนามธรรมท่ีสุด (Abstract Concrete Continuum) เรียกวา่ “กรวยประสบการณ์” 
(Cone of Experience)  

  ส่ือแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้ 
   ทรัพยากร หมายถึง ส่ิงทั้ งปวงท่ีมีค่า ทรัพยากรการเรียนรู้ 

(learning resources) จึงหมายถึง ทุกส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติหรือ
ส่ิงท่ีคนประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ โดนลัด์ พี. อีลี (Donald P. Ely) (Ely, 1972:36:42) ได้
จ  าแนกส่ือการเรียนการสอนตามทรัพยากรการ เรียนรู้ 5 รูปแบบ โดยแบ่งไดเ้ป็นส่ือท่ีออกแบบข้ึน
เพื่อ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (by design) และส่ือท่ีมีอยูท่ ัว่ไปแลว้น ามาประยุกตใ์ช้ในการเรียน
การสอน (By Utilization) ไดแ้ก่  

   คน (People) “คน” ในทางการศึกษาโดยตรงนั้น หมายถึง บุคคล
ท่ีอยูใ่นระบบของโรงเรียน ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร ผูแ้นะน าการศึกษา ผูช่้วยสอน หรือผูท่ี้อ  านวยความ
สะดวกดา้นต่างๆเพื่อใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้ ส่วน “คน” ตามความหมายของการประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่
คนท่ีท างานหรือมีความช านาญงาน ในแต่ละสาขาซ่ึงมีอยู่ในวงสังคมทั่วไป คนเหล่าน้ีเป็น 
“ผูเ้ช่ียวชาญ” ซ่ึงถึงแมมิ้ใช่นกัศึกษาแต่สามารถจะ ช่วยความสะดวกหรือเชิญมาเป็นวิทยาการเพื่อ
เสริมการเรียนรู้ ไดใ้นการให้ความรู้ แต่ละดา้น อาทิเช่น ศิลปิน นกัการเมือง นกัธุรกิจ ช่างซ่อม
เคร่ือง  

   วสัดุ (Materials) ในการศึกษาโดยตรงเป็นประเภทท่ีบรรจุเน้ือหา
บทเรียนโดยรูปแบบของวสัดุ มิใช่ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง เช่น หนงัสือ สไลด์ แผนท่ี แผน่ซีดี หรือ
ส่ือต่างๆท่ีเป็นทรัพยากรในการ เรียนการสอนนั้นจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวสัดุท่ีใช้ในการศึกษา
ดังกล่าวเพียงแต่ว่าเน้ือหาท่ีบรรจุในวสัดุ ส่วนมากจะอยู่ในรูปของการให้ความบนัเทิง เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือภาพยนตร์สารคดีชีวิตสัตวส่ิ์งเหล่าน้ี ถูกมองไปในรูปแบบของความบนัเทิงแต่
สามารถใหค้วามรู้ในเวลาเดียวกนั  

   อาคารสถานท่ี (Settings) หมายถึง ตวัตึก ท่ีวา่ง ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี
ผลเก่ียวกบัทรัพยากร รูปแบบอ่ืนๆท่ีกล่าวมาแลว้และมีผลกบัผูเ้รียนดว้ย สถานท่ีส าคญัในการศึกษา 
ไดแ้ก่ตึกเรียนและสถานท่ี ท่ีออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยรวม เช่นห้องสมุด หอประชุม 
ส่วนสถานท่ีต่างๆ ในชุมชนก็ สามารถประยุกต์ให้ เป็นทรัพยากรส่ือสารเรียนการสอน ได ้เช่น 
โรงงาน ตลาด สถานท่ี ทาง ประวติัศาสตร์เช่น พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้  
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   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากร
ทางการเรียนรู้เพื่อช่วยในการ ผลิตหรือใชร่้วมกบัทรัพยากรอ่ืนๆ ส่วนมากมกัเป็นโสตทศันูปกรณ์
หรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีน ามาใช้ ประกอบหรืออ านวยความสะอาดในการเรียนการสอน เช่นเคร่ือง
ฉายขา้มศีรษะ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย เอกสาร หรือแมแ้ต่ตะปู ไขควง เหล่าน้ีเป็นตน้  

   กิจกรรม (Activities) โดยทัว่ไปแลว้กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอนมกัจดัข้ึนเพื่อร่วมกระท า ทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน 
เช่น เกม การจดัสัมมนา การจดัทศันศึกษา กิจกรรมเหล่าน้ีมกัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีตั้งข้ึน โดยมี
การใชว้สัดุการเรียนเฉพาะแต่ละวชิา หรือ วธีิการพิเศษในการเรียนการสอน  

  คุณค่าของส่ือการสอน  
   ส่ือการสอนนับว่าเป็นส่ือส าคัญในการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็น

ตวักลางในการถ่ายทอดเน้ือหาจาก ผูส้อนไปยงัผูเ้รียน หรือเป็นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดงันั้น ส่ือการสอนจึงน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งกบัผูเ้รียนและผูส้อน ดงัน้ี  

   ส่ือกบัผูเ้รียน  
   ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคญัและคุณค่าต่อผูเ้รียนดงัน้ี 
    เป็นส่ิงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหา บทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนไดง่้ายข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น และช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่ง ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

   ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียนท าให้เกิด
ความรู้ สนุกสนานและไม่รู้สึกเบ่ือ หน่ายการเรียน  

   การใช้ส่ือจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัหากเป็นเร่ืองของ
นามธรรมและยากต่อความเขา้ใจ และช่วยใหเ้กิดประสบการณ์ร่วมกนัในวชิาท่ีเรียน  

   ส่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ท าให้เกิดมนุษย์
สัมพนัธ์อนัดีในระหวา่งผูเ้รียน ดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนดว้ย  

   สร้างเสริมลักษณะท่ีดีในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคจ์าก การใชส่ื้อเหล่าน้ี  

   ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองของความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการจดัให้
มีการใชส่ื้อในการศึกษา รายบุคคล  

  ส่ือกบัผูส้อน  
   ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคญัและคุณค่าต่อผูส้อนดงัน้ี 
    การใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วย

ให้บรรยากาศในการสอน น่าสนใจยิ่งข้ึน ท าให้ผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่า
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วิธีการท่ีเคยใชก้ารบรรยายแต่เพียง อย่างเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองให้เพิ่มข้ึน
ดว้ย  

   ช่วยแบ่งเบาภาระของผู ้สอนในด้านการเตรียมเน้ือหาเพราะ
สามารถน าส่ือมาใชซ้ ้ าได ้และ บางคร้ังอาจใหน้กัศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง  

   เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลผลิต
วสัดุและเร่ืองราวใหม่ๆเพื่อใช้ เป็นส่ือการสอน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การ
เรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน  

  อย่างไรก็ตาม ส่ือการสอนจะมีคุณค่าต่อเม่ือผู ้สอนได้น าไปใช้อย่าง
เหมาะสมและถูกวิธี ดงันั้น ก่อนท่ีจะน าส่ือแต่ละอย่างไปใช้ ผูส้อนควรจะศึกษาถึงลกัษณะและ
คุณสมบติัของส่ือการสอนข้อดีและข้อจ ากัดอนัเก่ียวเน่ืองกับตัวส่ือและการใช้ส่ือแต่ละอย่าง 
ตลอดจนการผลิตและการใช้ส่ือให้เหมาะสมกบั สภาพการเรียนการสอนด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้การ
จดัการการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

  หลกัการเลือกส่ือการสอน  
   การเลือกส่ือการสอนเพื่อน ามาใช้ ประกอบการสอนเพื่อให้ ผู ้

เรียนเกิดการเรียนรู้ อยา่งมี ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง โดยผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคน์ั้น
เป็นตวัช้ีน าในการเลือกส่ือการสอน ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืนๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา คือ  

   ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน 
   เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีให้ผล

ต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด ช่วย ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน  
   เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกับวยั ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์

ของผูเ้รียน  
   ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวธีิใชไ้ม่ซบัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป  
   ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและ

เป็นจริง  
   มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุม้กบัเวลาและ

การลงทุน  
   หลักการใช้ส่ือการสอน ภายหลังจากท่ีผูส้อนได้เลือกและ

ตดัสินใจแลว้ว่าจะใช้ส่ือประเภทใดบา้งในการสอนเพื่อให้เรียน สามารถเรียนรู้จากการถ่ายทอด
เน้ือหาของส่ือนั้นไดดี้ท่ีสุด ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีหลกัในการใชส่ื้อการสอน ตามล าดบัดงัน้ี  

   เตรียมตวัผูส้อน เป็นการเตรียมตวัในการอ่าน ฟังหรือดูเน้ือหาท่ี
อยูใ่นส่ือท่ีจะใชว้า่มีเน้ือหา ถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ถา้ส่ือนั้นมีเน้ือหาไม่ควร 
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ผูส้อนจะเพิ่มโดยวธีิใดในจุดไหน บา้ง จะมีวิธีใชส่ื้ออยา่งไร เช่น ใชภ้าพน่ิงเพื่อเป็นการน าบทเรียน
ท่ีจะสอน แลว้อธิบายเน้ือหาเก่ียวกบับทเรียนนั้น ต่อจากนั้นเป็นการให้ชมวีดิทศัน์เพื่อเสริมความรู้ 
และจบลงโดยการสรุปดว้ยแผน่โปร่งใสหรือ สไลด์ในโปรแกรม PowerPoint อีกคร้ังหน่ึงดงัน้ี เป็น
ตน้ ขั้นตอนเหล่าน้ีผูส้อนตอ้งเตรียมตวัโดยเขียนลงใน แผนการสอนเพื่อการใชส่ื้อไดถู้กตอ้ง  

   เตรียมจดัสภาพแวดล้อม โดยการจดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ให้ พร้อม ตลอดจนตอ้งเตรียมสถานท่ีหรือห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมดว้ย เช่น มีปากกาเขียนแผ่น โปร่งใสพร้อมแผน่โปร่งใส แถบวีดิทศัน์ท่ีน ามาฉายมีการ
กรอกกลบัตั้งแต่ตน้เร่ืองโทรทศัน์ต่อเขา้กบัเคร่ืองเล่นวดิีทศัน์เรียบร้อย ท่ีนัง่ของผูเ้รียนอยูใ่นระยะท่ี
เหมาะสม ฯลฯ สภาพแวดลอ้มและความพร้อมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีช่วยในการเรียนการสอน
เป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืนไม่เสียเวลา  

   เตรียมพร้อมผูเ้รียน เป็นการเตรียมผูเ้รียนโดยมีการแนะน าหรือ
ให้ความคิดรวบยอดวา่ เน้ือหาในส่ือเป็นอยา่งไร เพื่อให้ผูเ้รียนเตรียมในการฟังดู หรืออ่านเน้ือหา
จากส่ือนั้นให้เขา้ใจไดดี้และ สามารถจบัประเด็นส าคญัของเน้ือหาได ้หรือหากผูเ้รียนมีการใชส่ื้อ
ดว้ยตนเองผูส้อนตอ้งบอกวธีิการใชใ้นกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีกิจกรรมอะไรบา้ง เช่น มี
การทดสอบ การอภิปราย การแสดง หรือการ ปฏิบติั ฯลฯ เพื่อผูเ้รียนจะเตรียมตวัไดถู้กตอ้ง  

   การใช้ส่ือ ผูส้อนตอ้งใชส่ื้อให้เหมาะกบัขั้นตอนท่ีเตรียมไวแ้ลว้
เพื่อด าเนินการสอนไดอ้ยา่งราบร่ืน และตอ้งควบคุมการเสนอส่ือให้ถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น ในการฉาย
วดิีทศัน์ ผูส้อนตอ้งปรับภาพท่ีออกทาง เคร่ืองรับโทรทศัน์ให้ชดัเจน ปรับเสียงอยา่ให้ดงัจนรบกวน
หอ้งเรียนอ่ืนหรือค่อยเกินไปจนผูเ้รียนท่ีนัง่อยู ่หลงัห้องไม่ไดย้ิน ดูวา่มีแสงตกลงบนพื้นจอหรือไม่ 
หากใช้เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะตอ้งปรับระยะเคร่ือง ฉายไม่ให้ภาพเบ้ียว (keystone effect) ดงัน้ี
เป็นตน้  

   การประเมินติดตามผล หลังจากมีการเสนอส่ือแล้ว ควรมีการ
ประเมินและติดตามผลโดยการให้ผูเ้รียนตอบค าถาม อภิปราย หรือเขียนรายงาน เพื่อเป็นการ
ทดสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนและเรียนรู้ จากส่ือท่ีเสนอไปนั้นอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อผูส้อนจะ
ไดส้ามารถทราบจุดบกพร่องและแกไ้ข ปรับปรุงการสอนของตนได ้ 

  ขั้นตอนการใชส่ื้อการสอน  
   การใชส่ื้อการสอนนั้นอาจใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของ

การสอน หรือจะใชใ้นทุกขั้นตอน ก็ได ้ดงัน้ี  
   ขั้นน าสู่บทเรียน เพื่อกระตุน้ให้เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ี

ก าลงัจะเรียนส่ือท่ีใชใ้นขั้นน้ีจึง เป็นส่ือท่ีแสดงเน้ือหากวา้งๆ หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเรียนในคร้ัง
ก่อนยงัมิใช่ส่ือท่ีเนน้เน้ือหาเจาะลึกจริง อาจเป็นส่ือท่ีเป็นแนวปัญหาหรือเพื่อให้ผูเ้รียนคิด และควร
เป็นส่ือท่ีง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ภาพ บตัรค า หรือเสียง เป็นตน้  
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   ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัเพราะจะใหค้วามรู้ เน้ือหาอยา่งละเอียดเพื่อสนองวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนจึงตอ้งเลือกส่ือ
ให้ตรงกบัเน้ือหาและวิธีการสอน หรืออาจจะใชส่ื้อประสมก็ได ้ตอ้งมีการจดัล าดบัขั้นตอนการใช้
ส่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรม การเรียน การใชส่ื้อในขั้นน้ีจะตอ้งเป็นส่ือท่ีเสนอความรู้ 
อยา่งละเอียดถูกตอ้งและชดัเจนแก่ผูเ้รียน เช่น ของจริง แผน่โปร่งใส กราฟวีดิทศัน์ แผน่วีซีดี หรือ
การทศันศึกษานอกสถานท่ี เป็นตน้  

   ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่
ผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน ไดท้ดลองน าความรู้ ดา้นทฤษฏีหรือหลกัการท่ีเรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาใน
ขั้นฝึกหัดโดยการลงมือ ฝึกปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีจึงเป็นส่ือท่ีเป็นประเด็นปัญหา เทปเสียง สมุด
แบบฝึกหดั ชุดการเรียน หรือ บทเรียนซีเอไอ เป็นตน้  

   ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการเนน้ย  ้าเน้ือหาให้มีความเขา้ใจท่ีตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ขั้นสรุปน้ีควรใชเ้พียงระยะเวลานอ้ย เช่น แผนภูมิ โปร่งใส กราฟ เป็นตน้  

   ขั้นประเมินผูเ้รียน เป็นการทดสอบว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้หรือ
เขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไปถูกตอ้งมาก น้อยเพียงใด และบรรลุตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว้
หรือไม่ ส่ือในขั้นประเมินน้ีมกัจะเป็นค าถาม จากเน้ือหาบทเรียนโดยอาจมีภาพประกอบดว้ยก็ได ้
อาจน าบตัรค าหรือส่ือท่ีใช้ขั้นกิจกรรมการเรียนมาถาม อีกคร้ังหน่ึง และอาจเป็นการทดสอบโดย
การปฏิบติัจากส่ือหรือการกระท าของผูเ้รียนเพื่อทดสอบดูว่าผูเ้รียน สามารถมีทกัษะจากการฝึก
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
 

2.4.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
  สุรพล พยอมแยม้ (2541, หนา้ 103) ให้ความหมายของแรงจูงใจวา่ แรงจูงใจ คือ 
ความปรารถนาหรือส่ิงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์บุคคลนั้นเห็น
วา่มีคุณค่าส าหรับตน โดยผา่นการเรียนรู้ของคน ๆ นั้น ความปรารถนาท่ีจะบรรลุเป้าหมายจะท าให้
บุคคลนั้นหาทางท่ีจะท าใหแ้รงจูงใจไดรั้บการตอบสนอง  
  สุภทัรา ปิณฑะแพทย ์(2534, หนา้ 58) ไดก้ล่าวถึง แรงจูงใจวา่ เป็นแรงผลกัดนัท่ี
ท าใหบุ้คคลมุ่งท่ีจะแสดงพฤติกรรม เกิดการเคล่ือนไหวของร่างกายใหท้ ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น  
  สถิต วงษส์วรรค ์(2540) สรุปลกัษณะเด่นของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงไวว้า่  
   ผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันหรือ
ทดสอบจะสามารถท างาน และยงัเกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างานสูง ส่วนผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า
จะเกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างาน แต่มีความกงัวลใจสูง  
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   ผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะเช่ือมัน่ในตนเอง และตรงกบัความเป็นจริง
แต่ผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่ามกักงัวลใจเสมอวา่ตนจะพา่ยแพไ้ม่ประสบความส าเร็จ  
   ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง ประเทศนั้นจะมีหลกัฐานแสดงถึง
ประชาชนในประเทศท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  
  ราย (ปรียาภรณ์ เพญ็สุขใจ. 2542, หนา้ 22; อา้งอิงจาก Rai. 1980, pp 117–122) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและต ่า โดยศึกษา
กบันกัเรียนชายในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 300 คน พบวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าอยา่งมีนยัส าคญั และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) ไดศึ้กษาเร่ืองตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวดัปราจีนบุรีพบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเรียนอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจึงน่าจะเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
มีส่วนส่งเสริมใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรได ้
  McClelland (1969 : 31- 62) ไดต้ั้งทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation Theory) โดยอธิบายเก่ียวกบั แรงจูงใจทางสังคม 3 ประการ คือ  
   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยพยายามแข่งขนักบั มาตรฐานดันดีเลิศ มีความ
สบายใจเม่ือประสบความส าเร็จและมีความกงัวลเม่ือพบกบัความลม้เหลว  
   แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ
เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน ต้องการเป็นท่ีนิยมชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
แรงจูงใจ ท่ีจะท าบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  
   แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะให้ไดม้า
ซ่ึงอิทธิพลท่ีเหนือกว่าคนอ่ืนๆ ในสังคมท าให้บุคคลแสวงหาอ านาจ เพราะจะเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ หากท าอะไรไดเ้หนือกวา่คนอ่ืน ผูมี้แรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผูท่ี้พยายามควบคุมส่ิง
ต่างๆเพื่อให้ตนบรรลุความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือกวา่คนอ่ืน McClelland ให้เนน้ความส าคญั
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมากกวา่ แรงจูงใจประเภทอ่ืน โดยได้จดัท ากิจกรรมเพื่อฝึกอบรมให้บุคคล
ในระยะ เร่ิมแรก McClelland ไดท้  ากิจกรรมเพื่อฝึกอบรมการพฒันาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้กบั
เจา้ของกิจการ และผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กในอินเดีย ใชเ้วลาประมาณ 25-100 ชัว่โมง ในเวลา 5-
10 วนั ผลปรากฏว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความกล้าท่ีตอ้งใช้การเส่ียงมากข้ึน และต่อมา 2 ปี
ภายหลงับุคคลเหล่านั้นได้กลายเป็นนักธุรกิจท่ีคล่องแคล่วในงานท่ีรับผิดชอบมุ่งความเป็นเลิศ 
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ต่อมา McClelland ก็ยงัฝึกอบรมเพื่อพฒันาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้แก่นกัเรียนเพราะเช่ือวา่ เป็นส่ิง
ส าคญัและมีประโยชน์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง
ทางการเรียนยอ่มมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า 
  สรุปไดว้า่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ใหส้ าเร็จไปไดด้ว้ยดี โดยมีแรงผลกัดนัหรือส่ิงกระตุน้ในตวัของบุคคลเหล่านั้น 

 
2.5. หลกัสูตร เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรสาขาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 
 2.5.1 ความหมายของหลกัสูตร  
  ในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรจ า เป็นต้องเข้าใจ
ความหมายของหลกัสูตร รอสโชว ์(Rossow, 1990)กล่าววา่ การให้ความหมายของหลกัสูตรเป็น
ภาระงานท่ียุง่ยากเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น หลกัสูตรมีความเห็นแตกต่างกนัไปตามความเช่ือหรือ
ปรัชญาของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากความหมายของหลกัสูตรมีหลากหลายและมีจุดเน้นท่ีไม่
ค่อยจะตรงกนั โดยบางคนกล่าววา่ หลกัสูตรเป็นเน้ือหาสาระของการเรียนการสอน เป็นแนวการ
สอน เป็นหนังสือหรือต าราท่ีใช้สอน เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีครูใช้เพื่อการสอนผูเ้รียน  หรือมองว่า 
“หลกัสูตร”และ”การสอน”เป็นค าท่ีใชส้ลบักนัไปมาไดซ่ึ้งเป็นความคิดท่ีค่อนขา้งลา้สมยั อยา่งไรก็
ตาม ในการท าความเขา้ใจลกัษณะและแนวโนม้ของความหลากหลายของหลกัสูตร ควรจะท าความ
เขา้ใจค าจ ากดัความท่ีมีมาแต่อดีตและเช่ือมโยงสู่ปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
พิจารณาหลกัสูตร ซ่ึง กลทั ทอน (Glatthorn and others, 2006: 4-5) ไดร้วบรวมไวต้วัอยา่งเช่น  
  หลักสูตรคือความส าเร็จของประสบการณ์และการประกอบการซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงกบัชีวิตของผูเ้รียนเป็นอย่างมาก ท าให้ผูเ้รียนท่ีพฒันามากท่ีสุดเน่ืองจากช่วยให้นกัเรียน
เผชิญกบัสภาพการณ์และควบคุมไดใ้นการด าเนินชีวติ (Rugg, 1927)  
  หลกัสูตรประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายและจุดประสงคเ์ฉพาะซ่ึงช้ีบ่งให้
เห็นถึงการเลือกและการจดัการเน้ือหาและยงับอกให้ทราบถึงแบบรูปเฉพาะของการเรียนรู้และการ
สอนทา้ยท่ีสุด หลกัสูตรยงัรวมโปรแกรมการประเมินผลลพัธ์ดว้ย (Taba, 1962)  
  หลกัสูตรคือล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหาหน่วยการเรียนท่ีจดัเตรียมในวิธีท่ีท่ีจะท า
ใหก้ารเรียนแต่ละ หน่วยการเรียนบรรลุผลส าเร็จ ท าให้นกัเรียนรอบรู้ตามสมรรถนะท่ีระบุไวใ้นแต่
ละหน่วยการเรียน (ตามล า ดบัขั้น ) (Gagne, 1967)  
  หลกัสูตรคือผลลัพธ์ของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีตั้งใจส าหรับใช้การวาง
แผนการสอนใหเ้ป็น ประโยชน์ (Schiro, 1978)  
  หลกัสูตร คือ แผนการจดัโอกาสการเรียนรู้เพื่อให้มนุษยไ์ดรั้บการศึกษา (Saylor, 
Alexanderและ Lewis, 1981) หลกัสูตรคือขอบข่ายประสบการณ์ทั้งปวงทั้งโดยตรงและโดยออ้ม
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เพื่อเปิดไปสู่ความสามารถ ของแต่ละบุคคล หรือหลกัสูตรเป็นชุดของความสามารถทางปัญญาท่ี
โรงเรียนใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสมบูรณ์และประสบความส าเร็จในชีวิต (Bobbit, 1981)  
  หลักสูตรไม่ใช่ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม แต่เป็นการปฏิสัมพนัธ์ของนักเรียน ครู 
ความรู้และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในชีวติประจ าวนัปกติ (Cornbleth, 1990)  
  หลักสูตรเป็นการอธิบายองค์ความรู้และวิธีการต่างๆ ท่ีจะใช้ในการส่ือสาร 
(Block, 1998)  
  อย่างไรก็ตาม บีช และไรน์ฮาร์ทซ์ (Beach and Reinhartz 2000) ไดร้วบรวม
ความหมายของหลกัสูตร ในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ชดัเจนข้ึน และยงัคงทนัสมยั ดงัน้ี  
  หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้ งหลายท่ีจัดให้ผูเ้รียนทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Tyler, 1957)  
  หลกัสูตรเป็นแผนท่ีใชเ้ป็นแนวการเรียนการสอน (Glatthorn, 1987)  
  หลกัสูตรเป็นแผนการท างานท่ีครอบคลุมทั้งเน้ือหาสาระและกลวิธีการเรียนการ
สอน (English, 1992)  
  หลกัสูตรเป็นการจดัการความรู้และประสบการณ์ใหม่ภายใตข้อ้เสนอแนะของ
โรงเรียนเพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้(Tanner and Tanner, 1995) 
  หลกัสูตรเป็นแผการสอนท่ียืดหยุน่ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนพร้อม
ทั้งเปิดโอกาสส า หรับสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีสอนได ้(Reinhartz and Beach, 1997)  
  จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า หลักสูตรมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ
ผลลพัธ์หรือมาตรฐาน (Outcomes/Ends) โดยมีการสอนเป็นวิธีการหรือหนทาง (Means) ท่ีจะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ดว้ยเหตุน้ี หลกัสูตรจึง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลลพัธ์และแยกออกจากการสอนแต่ทั้ง
สองส่วนจะตอ้งประกอบกนัเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงจะท าให้มีพลงัมากกว่ามองผลท่ีได้แบบแยกส่วน 
(Beach and Reinhartz, 2000)  
  นอกจากน้ียงัมีแนวคิดร่วมสมยัท่ีเสนอโดยวินกินส์และแม็คไท (Wigginsและ 
McTighe 2005, หน้า 6) ผูซ่ึ้งเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Design)ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตร หมายถึง “the course to be run” ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า 
หลกัสูตรเป็นแผนการหรือพิมพเ์ขียว (Blueprint) ท่ีมี ลกัษณะเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ และเป็นแผนท่ี
ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั(เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานกลางด้าน
การศึกษาของรัฐ)  
  จากความหมายน้ี หลกัสูตรไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวการจดัการเรียนการสอนหรือ
การแสดงผงัเช่ือมโยงหัวขอ้และเน้ือหาสาระแต่ตอ้งประกอบดว้ยประสบการณ์หรือกิจกรรม การ
ก าหนดงานของผูเ้รียน และการประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกนัท่ีสุดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวท้ั้งวินกินส์และแม็คไท (Wigginsและ McTighe) มีความเห็นวา่ หลกัสูตรท่ีดี
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ท่ีสุดจะตอ้งเขียนมาจากมุมมองของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัโดยแสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัคืออะไรและวิธีท่ีจะบรรลุได้ ควรท าอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่บรรจุรายการของเน้ือหาและ
กิจกรรมเท่านั้น  
  จากประมวลความหมายของหลักสูตรดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความหมายของ

หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซ่ึงเป็น

หลกัสูตรท่ีเป็นทางการนั้น สอดคลอ้งกบั ความหมายของหลกัสูตรในมุมมองท่ีกวา้งและครอบคลุม 

คือ ประกอบด้วยผลลัพธ์ท่ีต้องการหรือมาตรฐานการ  เรียนรู้ของหลักสูตรเน้ือหาสาระ 

ประสบการณ์การเรียนรู้และวิธีการสอนท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัและการประเมินผล ซ่ึงจะ

เห็นไดว้า่เป็นไปตามความหมายท่ีก าหนดโดย ไทเลอร์ วนิกินส์และแมค็ไท  

  2.5.2 วิสัยทัศน์  ภารกิจและเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
  วิสัยทศัน์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เป็นมหาวิทยาลยั
นกัปฏิบติัมืออาชีพชั้นน า ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมในระดบัประเทศและกา้วสู่
ระดบัสากล 
  2.5.2.1 มหาวทิยาลยันกัปฏิบติัชั้นน า 
   คุณภาพบณัฑิตท่ีเป็นนกัปฏิบติัเป็นท่ียอมรับคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนไดม้าตรฐาน 
   คุณภาพอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
   คุณภาพของงานวจิยั วทิยานิพนธ์ ท่ีสามารถตอบปัญหาภาคอุตสาหกรรม 
   คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพิ่มศกัยภาพและความเขม้แข็งให้แก่
ชุมชนและสถานประกอบการ ครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบา้น 
  2.5.2.2 ทกัษะวชิาชีพดา้นวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชร่้วมกบัส่ือการสอนท่ีทนัสมยั
ในทุกสาขาวชิา 
   เนน้ความรู้และทกัษะดา้นวชิาชีพ 

   เนน้งานปฏิบติัวชิาชีพ 
   เนน้ความช านาญเฉพาะสาขา 
   บูรณาการแนวคิดดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมกบังานวิชาชีพ 
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  2.5.2.3 ความเป็นสากล 

   ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดบัอาเซียน และกา้วสู่ระดบัสากล 
   เป็นศูนยก์ลางการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบา้น 

   สามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในต่างประเทศรวมถึงการเปิดหลกัสูตรร่วมกนั 
   มีนกัศึกษา/อาจารยต่์างชาติและอาจารยแ์ลกเปล่ียนเพิ่มมากข้ึน 
   มีการน าผลการวจิยัท่ีมีคุณภาพเสนอทั้งในและต่างประเทศ 
   จดัเวทีวชิาการระดบันานาชาติ 
  วิสัยทศัน์ดงักล่าว น าไปสู่การก าหนดแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พ.ศ.2557-2560  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-
On)  ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการให้มีผลงานวิจยัท่ีตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรมและสนองตอบ
ความตอ้งการของประเทศกา้วสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ชุมชนและสังคมไดรั้บการ
เสริมสร้างศกัยภาพยกระดบัความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน และการบริหาร
จดัการท่ีเนน้การพฒันาคนและบริหารร่วมกนัอยา่งมีเป้าหมาย 
  2.5.2.4 พนัธกิจ (Mission) 
   จดัการศึกษาวิชาชีพระดบัอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวตักรรมอยา่งมีคุณภาพ 
   สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิง
พาณิชยแ์ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
   ให้บริการวิชาการท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและ
พฒันาอาชีพ สู่การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
   ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
   จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงให้สนองต่อสิทธิ
ประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความกา้วหนา้ 
   จดัระบบบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจดัหา
รายได ้เพื่อเอ้ือต่อนโยบายหลกั 
  2.5.2.5 อตัลกัษณ์ (Identity) 
   บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพ 
  2.5.2.6 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
   “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวตักรรม” 
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   วิสัยทัศน์คณะ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้ นน าของประเทศ ด้าน
เทคโนโลยกีารเกษตร 
   ปรัชญา (Philosophy) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถาบนัท่ีมีความ
มุ่งมัน่ในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีความ ช านาญในการปฏิบติั มีจริยธรรมและ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผูช้ี้น าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพื่อความคงอยู่และความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
   ปณิธาน (Determination) มุ่งมัน่จดัการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีท่ีมีคุณภาพดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.5.3 เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  2.5.3.1 ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   1)  ปรัชญา 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีภูมิทศัน์เป็นสาขาวิชาท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ทางวชิาการ มีความช านาญในการปฏิบติั มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็น
ผูช้ี้น าทิศทางท่ีดีของสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  
   2) วตัถุประสงค ์
    เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีทศันคติท่ีดีและความซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อองคก์รและสังคม 
    เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์บนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการพฒันาอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการท างาน 
สร้างสรรคน์วตักรรม น าความรู้มาใชแ้กปั้ญหาของตนเองและสังคม 
    เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถเป็นทั้งผูน้  าและผูต้ามท่ีดีรวมทั้งสามารถ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
    เพื่อผลิตบณัฑิตให้สามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลข มีความสามารถ
ดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะพร้อมท างานหรือประกอบอาชีพ
ส่วนตวัทางด้านเทคโนโลยีภูมิทศัน์ได้ ซ่ึงอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  มี
ดงัต่อไปน้ี 
     ผูรั้บเหมาจดัสวนในงานภูมิทศัน์ 
     ผูรั้บเหมาดา้นงานออกแบบภูมิทศัน์  
     ผูป้ระกอบการดา้นการเพาะช าตน้ไม ้
     ผูผ้ลิตวสัดุตกแต่งในงานภูมิทศัน์ 
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     ผูรั้บเหมาระบบการให้น ้าพืช 
     ผูรั้บเหมางานโครงสร้างทางภูมิทศัน์ขนาดเล็ก  
     ผูค้วบคุมงานภูมิทศัน์ในระบบโรงงานและสถานท่ีราชการ 
     ประกอบอาชีพรับราชการ ดา้นงานออกแบบภูมิทศัน์  
     ผูดู้แลรักษางานภูมิทศัน์ 
     นกัออกแบบและเขียนแบบงานภูมิทศัน์โดยใชค้อมพิวเตอร์ 
     ท่ีปรึกษางานภูมิทศัน์ 
     ผูรั้บเหมางานการจดัแสดงนิทรรศการและงานเวิร์คโชว ์
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 2.5.4 โครงสร้างหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
ช่ือหลกัสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  :  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
 ช่ือภาษาองักฤษ  :  Bachelor  of  Science  Program  in  Landscape  Technology 

ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็ภาษาไทย  :  วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยภีูมิทศัน์) 
 ช่ือยอ่ภาษาไทย  :  วท.บ. (เทคโนโลยภีูมิทศัน์) 
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Science (Landscape  Technology) 
 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ :  B.Sc. (Landscape  Technology) 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  134  หน่วยกิต 
 

1.   หมวดวชิาสังคมทัว่ไป     30 หน่วยกติ 
 1.1  หมวดวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์    6 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวชิาภาษา     12 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวชิาพลศึกษาหรือนนัทนาการ     1 หน่วยกิต 
 1.5  กลุ่มวชิาบูรณาการ       5 หน่วยกิต 
 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ      98 หน่วยกติ 
 2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    30 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวชิาชีพบงัคบั     52 หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวชิาชีพเลือก       9 หน่วยกิต 
 2.4  กลุ่มวชิาการเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ    7 หน่วยกิต 
 

 3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี        6 หน่วยกติ 
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2.6 รายงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ลลิดา สาสาย (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 100 คน พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยวเิคราะห์ในภาพรวมทุกหลกัสูตร พบวา่ มี 5 ปัจจยั 
ไดแ้ก่อายุ พื้นฐานความรู้เดิม และสาขาวิชารัฐศาสตร์ส่งผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและความเช่ือมัน่ในตนเอง ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
เม่ือวิเคราะห์แยกทีละหลกัสูตรพบว่า อายุส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรของ
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปีและหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 พื้นฐานความรู้เดิม ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรของนักศึกษาใน
หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อมหาวิทยาลยัและการรับรู้
เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลกัสูตรของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อเน่ือง 3 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัท่ีเหลือไม่พบวา่มีตวัแปรใด
ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต  
 บุญทิพย ์ศิริรังศรี (2537) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษาและ
เจตคติของบณัฑิตศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ด้วยการสุ่มนักศึกษาคณะ
พยาบาลจ านวน 30 คน พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาพยาบาลทั้ งหมดเป็นหญิงอายุเฉล่ีย 30 ปี
วตัถุประสงค์ของการเข้าศึกษาอนัดับแรก  คือการน าวุฒิปริญญาไปปรับคุณวุฒิและต าแหน่ง 
รองลงมาคือตอ้งการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย 4 
ปี ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาตอ้งมีความเพียรมานะอดทน และเป็นนกัวางแผนท่ีดีทั้งก่อนเขา้ศึกษา
และระหวา่ง การศึกษา ปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จการศึกษาท่ีส าคญัอนัดบัแรกคือ การให้ก าลงัใจ
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค  า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า จ า ก อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ส อ น เ ส ริ ม ข อ ง
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  รองลงมาเป็นเพื่อนร่วมสถาบนั ครอบครัว ผูร่้วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับ โดยภาพรวมแล้วบณัฑิตพยาบาลส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาลและการปฏิบติังานในระดบัมาก 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาเร่ืองปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

1.ปัจจยับุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ปีปัจจุบนัท่ีศึกษาอยู ่
4. สถานภาพการเรียนในปัจจุบนั 
5. สถานภาพท่ีอยูปั่จจุบนั 
6. จ  านวนหน่วยกิตท่ีท าไดใ้นปัจจุบนั 

 

 
2. ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา 

 
1.ผูเ้รียน 
2.อาจารย ์
3.สภาพแวดลอ้ม 
4.หลกัสูตร 
 

 

 

 

 

ความเห็นของนกัศึกษา 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการศึกษา 

 
การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิ

ทศัน์ ในระยะเวลาท่ีก าหนด 4 ปี เป็นงานศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
แกไ้ขปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาฯดงักล่าวโดยมีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

3.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ปี พ.ศ. 2554 – 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 109 คน และไดผ้ลตอบกลบัมา 100 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74 
 

3.2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ มีตวัแปรท่ีใชศึ้กษาดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลโดยทัว่ไปของนกัศึกษานกัศึกษา 
   1) เพศ 
   2) อาย ุ
   3) สถานภาพทางกการเรียนปัจจุบนั 
   4) สถานภาพท่ีอยู ่
   5) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
   6) รายได ้
   7) สาเหตุท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษาไดต้ามท่ีก าหนด 3 ล าดบัแรก 
  ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 
   1) ผูเ้รียน 
   2) อาจารย ์
   3) สภาพแวดลอ้ม 
   4) หลกัสูตร 
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3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อศึกษาปัญหาการ
ไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ในระยะเวลาท่ีก าหนด 4 ปี แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ปีปัจจุบนัท่ีศึกษาอยู ่สถานภาพการเรียนในปัจจุบนั สถานภาพท่ีอยูปั่จจุบนั และจ านวนหน่วย
กิตท่ีสะสมไดใ้นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ ซ่ึงมีจ านวน 6 ขอ้ และขอ้เรียงล าดบั 1 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษา ซ่ึง
ครอบคลุมปัจจยัต่างๆ จ านวน 4 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี  
  5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด  
  4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มาก  
  3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  
  2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ย  
  1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด   
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
 

3.4 ช้ันตอนการสร้างเคร่ืองมอื 
การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในระยะเวลา

ท่ีก าหนด  จะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
3.4.1  ศึกษาวตัถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเอกสาร เพื่อน ามาก าหนดเป็น

ขอบเขตและวเิคราะห์ประเด็นของการเก็บรวบรวมในการศึกษาคร้ังน้ี 
  3.4.2 ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฏีต่างๆรวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้น
การศึกษา แรงจูงใจเพื่อจดัท าเป็นแบบสอบถาม 
  3.4.4 สร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จในการศึกษาระดบั ปริญญาตรีของ
นกัศึกษาใหมี้ขอบเขตและเน้ือหาครอบคลุมปัจจยัต่างๆโดยมีกระบวนการดงัน้ี 
   3.4.4.1 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาให้ผูเ้ช่ียวชาญคือ อาจารยว์ีระยุทธ 
นาคทิพยพ์ิจารณาตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและความครอบคลุมเน้ือหา ตลอดจนประเด็น
ต่างๆในการวจิยั  
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   3.4.4.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ี
มีลกัษณะไกลเ้คียงกบัประชากรจริง จ านวน 5 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ ไดผ้ลเท่ากบั 
0.993 ไดผ้ลเท่ากบั 0.993 ซ่ึงมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง (Naiyatip – Research :ออนไลน์) 
   เกณฑก์ารแปลผล 
    ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยูร่ะหวา่ง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล ้1.00 
ยิง่มีความเช่ือมัน่สูง เกณฑก์ารแปลผลความเช่ือมัน่มีดงัน้ี 
    0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย 
    0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า 
    0.41 – 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
    0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 
   3.4.5 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรจริง 

  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบัประชากร ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาในปี 2554 – 2558 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 – 15 
ตุลาคม 2559 ดว้ยตนเอง 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในระยะเวลา
ท่ีก าหนด จะท ากาiวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี   
  3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนจ านวน 100 ฉบบั จาก 109 
ฉบบั 
  3.6.2 บนัทึกขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีมีการลงรหสัในตาราง 
  3.6.3 น าข้อมูลมาท าการประมวลผลขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS  
  3.6.4 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี
และร้อยละ  
  3.6.5 วิเคราะห์การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในระยะเวลาท่ีก าหนด 4 ปี โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
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แบ่งเกณฑ์ความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ค านวณจากสูตร การหาอนัตรภาคชั้น (สุวิมล ติรกานนัท์, 
2546)  
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
     ________________________________________________________________________________ 
      จ านวนชั้น  
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  5 – 1  = 0.8  
     _________________ 

        5  
 ไดเ้กณฑก์ารแบ่งกลุ่มความคิดเห็น ในการแปลคะแนนดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย 4.20 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ีย 3.40 - 4.19 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก  
  ค่าเฉล่ีย 2.60 - 3.39 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
  ค่าเฉล่ีย 1.80 - 2.59 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.79 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัย
ความส าเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีและเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ การวิจยัได้ผลการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ซ่ึงได้
สอบถามนกัศึกษาทั้งหมดจ านวน 109 คน และไดก้ลบัคืนมาชุดท่ีสมบูรณ์จ านวน 100 คน และได้
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลการวจิยั และแปลความหมายตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
  เพศ จากการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64 และเป็นเพศหญิงจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 (ดงัตารางท่ี 4.1) 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนนกัศึกษา จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 64 64.0 
หญิง 36 36.0 
รวม 100 100.0 

  อาย ุจากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 25-
27 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และรองลงมา อายรุะหวา่ง 22-24 ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41 (ดงัตารางท่ี 4.2) 

ตารางที ่4.2 แสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

22-24ปี 41 41.0 
25-27ปี 59 59.0 
28-30ปี 0 0 
30ปีข้ึนไป 0 0 
รวม 100 100.0 
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  สถานภาพการเรียนปัจจุบนัของนกัศึกษา จากการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่
ท่ีตอบแบบสอบถาม จะเป็นนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และผู ้
ท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 (ดงัตารางท่ี 4.3)  

ตารางที ่4.3 แสดงสถานภาพการเรียนปัจจุบนัของนกัศึกษา 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ก าลงัศึกษา 42 42.0 
ส าเร็จการศึกษาแลว้ 58 58.0 
รวม 100 100.0 

 สภาพท่ีอยูปั่จจุบนั จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะอยูห่อพกั/บา้นเช่า จ  านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคืออาศยัอยู่กบับิดา/มารดา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
อาศยัอยูก่บัผูป้กครองจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และมีบา้นเป็นของตวัเองจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2 (ดงัตารางท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 แสดงสถานภาพท่ีอยูปั่จจุบนัของนกัศึกษา 
สภาพท่ีอยูปั่จจุบนั จ านวน ร้อยละ 

อาศยัอยูก่บับิดามารดา 40 40.0 
อาศยัอยูก่บัญาติพี่นอ้งหรือผูป้กครอง 10 10.0 
อยูห่อพกั/บา้นเช่า 48 48.0 
มีบา้นเป็นของตวัเอง 2 2.0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 100 100.0 

  เกรดเฉล่ียท่ีสะสมในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เกรดเฉล่ีย
สะสมอยู่ท่ี 2.01-3.00 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 3.01-4.00 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4 (ดงัตารางท่ี 4.5) 

ตารางที ่4.5 แสดงหน่วยกิตสะสมในปัจจุบนั 
เกรดเฉล่ียท่ีสะสมในปัจจุบนั จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 4 4.0 
2.01-3.00 79 79.0 
3.01-4.00 17 17.0 
รวม 100 100.0 
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  รายไดปั้จจุบนัของท่าน จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนันกัศึกษาไดร้ายไดม้าจากการท างาน 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และไดจ้ากผูป้กครอง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43  (ดงัตาราง
ท่ี 4.6) 

ตารางที ่4.6 แสดงรายไดปั้จจุบนั 

รายไดปั้จจุบนัของท่าน จ านวน ร้อยละ 
ผูป้กครอง 43 43.0 
จากการท างาน 57 57.0 
ยงัไม่มีรายได ้ 0 0 
รวม 100 100.0 

 ล าดบัปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา 3 ล าดบัแรก จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อล าดับส าคญัของปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 3 ล าดบัแรก  
ล าดบัท่ี 1 ปัญหาพิเศษ จ านวน 59 คน รองลงมาคือ วิชาตกคา้ง จ านวน 24 คน ตวันกัศึกษาเอง 
จ านวน 12 คน ปัญหาครอบครัว จ านวน 4 คน ครู/อาจารย ์1 คน 
ล าดบัท่ี 2 คือ วิชาตกคา้ง จ านวน 36 คน รองลงมาคือตวันกัศึกษาเอง จ านวน 25 คน ปัญหาพิเศษ 
จ านวน 23 คน ปัญหาครอบครัว 5 คน ครู/อาจารย ์5 คน สหกิจศึกษา/ฝึกงาน 3 คน และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 3 คน  
ล าดบัท่ี 3 คือ ตวันกัศึกษาเอง จ านวน 50 คน วิชาตกคา้ง 24 คน ปัญหาพิเศษ 9 คน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 7 คน ครู/อาจารย ์4 คน ปัญหาครอบครัว 3 คน สหกิจศึกษา/ฝึกงาน 2 และอ่ืนๆ 1 คน ดงั
ตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 แสดงปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา 3 ล าดบัแรก 

 

ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จ/ล าดบั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 
ปัญหาครอบครัว 4 5 3 
สหกิจศึกษา/ฝึกงาน 0 3 2 
วชิาตกคา้ง 24 36 24 
ปัญหาพิเศษ 59 23 9 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 0 3 7 
ครู/อาจารย ์ 1 5 4 
ตวันกัศึกษาเอง 12 25 50 
อ่ืนๆ 0 0 1 
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 ตอนท่ี 2 ปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
  4.2.1 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียน ความเห็นของนกัศึกษา
ต่อปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียนโดยล าดบัท่ีนกัศึกษามาความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ใน
ส่วนของความคาดหวงั 3 ล าดบัแรกคือ  ผูเ้รียนมีความเตรียมพร้อมก่อนเวลาเขา้เรียน เช่น การ
เตรียมขอ้มูลเน้ือหาวชิาก่อนเขา้เรียน จากการศึกษาความเห็น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
จ านวน 73 คน อยู่ในระดบัปานกลาง 27 คน ผูเ้รียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน จาก
การศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของคาดหวงัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 62 คน ปานกลาง 30 
คน มากท่ีสุด 7 คน น้อย 1 คน ผูเ้รียนเขา้เรียนในชั้นเรียนสม ่าเสมอและตรงเวลา จากการศึกษา
ความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของคาดหวงั พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 59 คน ปานกลาง 34 คน มาก
ท่ีสุด 7 คน และในส่วนของความเป็นจริง 3 ล าดบัแรกท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ผูเ้รียน
มีการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา อยูใ่นระดบัมาก 77 คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 2 คน 
น้อยท่ีสุด 1 คน ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมเพื่อผลของงาน มีความเพียร
พยายามกระท าตามหนา้ท่ีอยา่งดียิ่ง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 72 คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 
6 คน น้อย 2 คนผูเ้รียนไดท้  าความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียนและประเมินผลหลงัเรียนในแต่ละวิชา มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก 70 คน ปานกลาง 25 คน มากท่ีสุด 3 คน นอ้ย 2 คน และความคิดเห็นใน
ระดบัความคาดหวงัมากกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ ผูเ้รียนมีความเตรียมพร้อมก่อนเวลาเขา้เรียน เช่น 
การเตรียมขอ้มูลเน้ือหาวิชาก่อนเขา้เรียน ในความคิดเห็นระดบัคาดหวงัพบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก จ านวน 73 คน อยูใ่นระดบัปานกลาง 27 ซ่ึงในระดบัความเป็นจริง มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก 69 คน ปานกลาง 30 คน มากท่ีสุด 1 คน และความเห็นของนกัศึกษาท่ีความจริงมากกวา่
ความคาดหวงั คือ ผูเ้รียนมีการเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอและตรงเวลา ซ่ึงความคาดหวงัอยูใ่นระดบั
มาก 59 คน ปานกลาง 34 คน มากท่ีสุด 7 คน ซ่ึงความคิดเห็นของนกัศึกษาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น 
อยูใ่นระดบัมาก 77 คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 2 คน นอ้ยท่ีสุด 1 คน (ดงัตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที ่4.8 แสดงความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียน 

 

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ผู้เรียน   
1.1 ผูเ้รียนมีความเตรียมพร้อมก่อนเวลาเขา้เรียน เช่น การเตรียม
ขอ้มูลเน้ือหาวชิาก่อนเขา้เรียน 

0 73 27 0 0 1 69 30 0 0 

1.2 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน 7 51 42 0 0 5 57 35 3 0 
1.3 ผูเ้รียนมีการทบทวนบทเรียนหลงัจากเรียนเสร็จแลว้อยูเ่สมอ 5 54 40 1 0 4 69 27 0 0 
1.4 ผูเ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียน เช่น 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากหอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 

7 50 41 2 0 5 63 32 0 0 

1.5 ผูเ้รียนไดท้ าความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียนและประเมินผลหลงั
เรียนในแต่ละวชิา 

7 55 35 3 0 3 70 25 2 0 

1.6 ผูเ้รียนมีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมนอกหอ้งเรียน เช่น การไป 
ทศันศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายอาสา 

7 62 30 1 0 7 62 30 1 0 

1.7 ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมเพ่ือผลของ
งาน มีความเพียรพยายามกระท าตามหนา้ท่ีอยา่งดียิง่ 

7 55 38 0 0 6 72 20 2 0 

1.8 ผูเ้รียนเขา้เรียนในชั้นเรียนสม ่าเสมอและตรงเวลา 7 59 34 0 0 2 77 20 0 1 
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  4.2.2 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ในส่วนของอาจารย์ ความเห็นของ
นกัศึกษาต่อปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ในส่วนของอาจารย ์โดยล าดบัท่ีนกัศึกษามาความคิดเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด ในส่วนของความคาดหวงั 3 ล าดบัแรกคือ อาจารยอุ์ทิศเวลาและเสียสละให้กบังานสอน งานท่ี
ปรึกษาดว้ยความรับผดิชอบ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของคาดหวงั พบวา่อยูใ่น
ระดบัมาก 70 คน มากท่ีสุด 24 คน ปานกลาง 5 คน นอ้ย 1 คน อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 
จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 67 คน มาก
ท่ีสุด 24 คน ปานกลาง 9 คน อาจารยเ์ป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา จากการศึกษาความเห็นของ
นกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 67 คน มากท่ีสุด 24 คน ปานกลาง 9 คน 
และล าดบัความคิดเห็นของนักศึกษา ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ล าดบัแรก คือ อาจารยอุ์ทิศเวลาและ
เสียสละใหก้บังานสอน งานท่ีปรึกษาดว้ยความรับผดิชอบ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ใน
ส่วนของความจริง พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 50 คน มาก 44 คน ปานกลาง 5 คน น้อย 1 คน 
รองลงมาคือ อาจารยเ์ป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัศึกษา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วน
ของความจริง พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 47 คน มาก 45 คน ปานกลาง 7 คน นอ้ย 1 คน อาจารยท่ี์
สอนนักศึกษายิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร เขา้ถึงได้ง่ายและเป็นกนัเอง จากการศึกษาความเห็นของ
นกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 46 คน มาก 45 คน ปานกลาง 9 คน และ
ความเห็นของนักศึกษาท่ีความจริงมากกว่าความคาดหวงั ในส่วนของความคาดหวงั คือ อาจารย์
อุทิศเวลาและเสียสละให้กบังานสอน งานท่ีปรึกษาดว้ยความรับผิดชอบ จากการศึกษาความเห็น
ของนกัศึกษา ในส่วนของคาดหวงั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 70 คน มากท่ีสุด 24 คน ปานกลาง 5 คน 
นอ้ย 1 คน ซ่ึงในระดบัความเห็นของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง คือ อาจารยอุ์ทิศเวลาและเสียสละให้กบังาน
สอน งานท่ีปรึกษาดว้ยความรับผดิชอบ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง 
พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 50 คน มาก 44 คน ปานกลาง 5 คน นอ้ย 1 คน (ดงัตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 แสดงความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของอาจารย ์

 

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.อาจารย์   
2.1 สัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวชิาเหมาะสมกบัขนาดของชั้นเรียน 

5 63 32 0 0 6 82 11 1 0 

2.2 อาจารยมี์ความรู้ตรงตามเน้ือหาวชิาท่ีสอนในแต่ละวิชา และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 

10 66 24 0 0 14 76 10 0 0 

2.3 อาจารยมี์เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละวชิา 9 55 35 1 0 19 66 15 0 0 
2.4 อาจารยมี์ทกัษะและวิธีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจในวิชาท่ี
เรียน 

10 66 24 0 0 16 67 17 0 0 

2.5 อาจารยว์างแผนการสอนและก าหนดหัวขอ้การเรียนอยา่งมี
ระบบ 

14 57 29 0 0 26 60 14 0 0 

2.6 อาจารยน์ าเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนแก่นกัศึกษา 

11 66 23 0 0 24 57 19 0 0 

2.7 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น 17 61 21 1 0 34 56 10 0 0 
2.8 อาจารยย์อมรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 18 60 21 1 0 34 52 13 1 0 
2.9 อาจารยใ์หค้  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีดีแก่นกัศึกษา 23 65 12 0 0 42 47 10 1 0 
2.10 อาจารยส์อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดการด าเนิน
ชีวติใหแ้ก่นกัศึกษา 

28 57 15 0 0 41 47 12 0 0 

2.11 อาจารยท่ี์สอนนกัศึกษายิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร เขา้ถึงได้
ง่าย เป็นกนัเอง 

23 61 16 0 0 46 45 9 0 0 

2.12 อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา  24 67 9 0 0 47 45 7 1 0 
2.13 อาจารยมี์ความยืดหยุน่ผ่อนปรนในการสอน สามารถปรับ
แผนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดดี้ 

19 66 15 0 0 39 52 9 0 0 

2.14 อาจารยอุ์ทิศเวลาและเสียสละใหก้บังานสอน งานท่ีปรึกษา
ดว้ยความรับผิดชอบ 

24 70 5 1 0 50 44 5 1 0 
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  4.2.3 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม ความเห็นของ
นกัศึกษาต่อปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม โดยล าดบัท่ีนกัศึกษามาความคิดเห็นใน
ระดบัมากท่ีสุด ในส่วนของความคาดหวงั 3 ล าดบัแรกคือ ขนาดห้องเรียนเหมาะสมและเพียงพอ
กบัจ านวนนกัศึกษา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษาในส่วนของความคาดหวงั พบวา่ อยู่ใน
ระดบัมาก 76 คน ปานกลาง 14 คน มากท่ีสุด 10 คน รองลงมาคือ บรรยากาศในห้องเรียนมีอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั 
พบว่าอยู่ในระดับมาก 76 คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 4 คน การบริการของเจ้าหน้าท่ีใน
มหาวิทยาลยัมีความสะดวกและเป็นกนัเองกบันกัศึกษา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ใน
ส่วนของความคาดหวงั พบว่า อยู่ในระดับมาก 70 คน ปานกลาง 24 คน มากท่ีสุด 6 คน ซ่ึง
ความเห็นของนกัศึกษาในส่วนของความเป็นจริงท่ีนกัศึกษาไดพ้บ 3 ล าดบัแรก คือ ขนาดห้องเรียน
เหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในระดบัความจริง 
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 74 คน มากท่ีสุด 16 คน ปานกลาง 10 คน รองลงมาคือ ห้องเรียนมีแสงสวา่ง
เพียงพอ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 70 คน 
ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 10 คน การบริการของเจา้หนา้ท่ีในมหาวิทยาลยัมีความสะดวกและเป็น
กนัเองกบันกัศึกษา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
73 คน ปานกลาง 15 คน มากท่ีสุด 12 คน และความคิดเห็นในระดบัความคาดหวงัมากกว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริง ในส่วนของความคาดหวงั คือ บรรยากาศในห้องเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเท
สะดวก จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 76 
คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 4 คน บรรยากาศในห้องเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเท
สะดวก จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยู่ในระดบัมาก 73 คน 
ปานกลาง 22 คน มากท่ีสุด 5 คน และความเห็นของนกัศึกษาท่ีความจริงมากกวา่ความคาดหวงั คือ 
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ จากการศึกษาความเห็นของนักศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั 
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก  58 คน ปานกลาง 32 คน มากท่ีสุด 9 คน นอ้ย 1 คน ซ่ึงความเห็นในเร่ืองของ
หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยู่
ในระดบัมาก 70 คน ปานกลาง 20 คน มากท่ีสุด 10 คน (ดงัตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10 แสดงความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม 

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน ์

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. สภาพแวดล้อม   
3.1 ขนาดหอ้งเรียนเหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 10 76 14 0 0 16 74 10 0 0 
3.2 บรรยากาศห้องเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเท
สะดวก 

4 76 20 0 0 5 73 22 0 0 

3.3 หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ 9 58 32 1 0 20 70 20 0 0 
3.4 จ านวนครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือ กระดาน ปากกา 
อุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอส าหรับนกัศึกษา ทนัสมยัและอยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 

6 64 30 0 0 11 64 25 0 0 

3.5 จ านวนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษามีสภาพดี พร้อมในการใช้
งาน 

5 57 38 0 0 11 62 26 1 0 

3.6 มีการตรวจสภาพหอ้งเรียนใหน่้าเรียนอยูเ่สมอ 12 61 27 0 0 13 61 26 0 0 
3.7 ห้องเรียนมีระบบการจัดการเก็บเสียงท่ีดีปราศจากเสียง
รบกวนจากภายนอก 

8 65 27 0 0 11 69 20 0 0 

3.8 หนงัสือ ต ารา วารสารทางวิชาการท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้
ในแต่ละรายวชิามีความทนัสมยั 

6 60 34 0 0 13 68 19 0 0 

3.9 บรรยากาศในมหาวิทยาลยัมีความสวยงาม มีการปรับปรุง
ทิวทศัน์ใหส้วยงามและน่ามองอยูเ่สมอ 

7 66 25 2 0 11 70 18 1 0 

3.10 การบริการของเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลยัมีความสะดวก
และเป็นกนัเองกบันกัศึกษา 

6 70 24 0 0 12 73 15 0 0 

3.11 จ านวนคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบคน้ขอ้มูลมีเพียงพอส าหรับ
นกัศึกษา 

5 63 32 0 0 14 67 18 1 0 
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  4.2.4 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  ในส่วนของหลักสูตร ความเห็นของ
นกัศึกษาต่อปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร โดยล าดบัท่ีนกัศึกษามาความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด ในส่วนของความคาดหวงั 3 ล าดับแรก โดยล าดับท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มี
หลกัฐานการให้คะแนนและเกณฑ์วดัการประเมินผลท่ีตรวจสอบได้ จากการศึกษาความเห็นของ
นกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบว่าอยู่ในระดบัมาก 71 คน ปานกลาง 18 คน มากท่ีสุด 11 
คน รองลงมาคือ มีความยติุธรรมในการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา จากการศึกษาความเห็น
ของนกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 75 คน ปานกลาง 17 คน มากท่ีสุด 8 
คน มีการแจง้ผลการวดัและการประเมินผลการเรียนให้ผูเ้รียนทราบ จากการศึกษาความเห็นของ
นกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 63 คน ปานกลาง 26 คน มากท่ีสุด 11 
คน และความคิดเห็นในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง 3 อนัดบัแรก อนัดบัท่ีมีความเห็นมากท่ีสุด คือ มีความ
ยุติธรรมในการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วน
ของความจริง พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 70 คน มากท่ีสุด 20 คน ปานกลาง 10 คน รองลงมาคือ มีการ
แจง้ผลการวดัและการประเมินผลการเรียนใหผู้เ้รียนทราบ จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ใน
ส่วนของความจริง พบว่าอยู่ในระดบัมาก 59 คน มากท่ีสุด 24 คน ปานกลาง 15 คน น้อย 2 คน มี
หลกัฐานการให้คะแนนและเกณฑ์วดัการประเมินผลท่ีตรวจสอบได้ จากการศึกษาความเห็นของ
นกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบว่าอยู่ในระดบัมาก 68 คนมากท่ีสุด 18 คน ปานกลาง 13 คน 
นอ้ย 1 คน และความคิดเห็นในส่วนของความจริงท่ีมากกวา่ความคาดหวงัคือ การประเมินผลในแต่
ละรายวชิามีความชดัเจน จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความคาดหวงั พบวา่อยู่
ในระดบัมาก 63 คน ปานกลาง 32 คน มากท่ีสุด 5 คน และ การประเมินผลในแต่ละรายวิชามีความ
ชดัเจน จากการศึกษาความเห็นของนกัศึกษา ในส่วนของความจริง พบวา่อยู่ในระดบัมาก 77 คน 
ปานกลาง 13 คน มากท่ีสุด 10 คน (ดงัตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11 แสดงความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร 

ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

ระดบัความคาดหวงั ระดบัความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. หลกัสูตร   
4.1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดอย่าง
ชดัเจน 

5 62 33 0 0 2 75 22 1 0 

4.2  หลักสูตรเ น้ือหาวิชาท่ี เ รียนสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 

6 62 32 0 0 10 73 17 0 0 

4.3 หลกัสูตรท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความเหมาะสม 7 60 32 1 0 14 64 21 1 0 
4.4 หลกัสูตรเน้ือหาท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความทนัสมยั 8 64 28 0 0 12 76 12 0 0 
4.5 เน้ือหาท่ีเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวชิานั้นๆ 8 59 33 0 0 12 63 24 1 0 
4.6 มีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ทนัสมยั เขา้กบันกัศึกษา
ในปัจจุบนั 

8 67 24 1 0 13 75 12 0 0 

4.7 การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาครอบคลุม
เน้ือหาวชิาท่ีเรียน 

1 63 36 0 0 2 70 28 0 0 

4.8 การประเมินผลในแต่ละรายวชิามีความชดัเจน 5 63 32 0 0 10 77 13 0 0 
4.9 ข้อสอบท่ีใช้วดัประเมินผลในแต่ละรายวิชาสามารถวดั
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

7 62 30 1 0 9 72 18 1 0 

4.10 ปริมาณของขอ้สอบในแต่ละรายวิชาเหมาะสมกบัเวลาท่ี
ก าหนดใหใ้นการสอบ 

8 63 29 0 0 14 71 15 0 0 

4.11 มีหลกัฐานการให้คะแนนและเกณฑ์วดัการประเมินผลท่ี
ตรวจสอบได ้

11 71 18 0 0 18 68 13 1 0 

4.12 มีความยติุธรรมในการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา 8 75 17 0 0 20 70 10 0 0 
4.13 มีการแจง้ผลการวดัและการประเมินผลการเรียนให้ผูเ้รียน
ทราบ 

11 63 26 0 0 24 59 15 2 0 
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  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่ จากความเห็นของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียน โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.68และค่าความเป็นจริงอยูท่ี่ 3.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ ผูเ้รียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนอก
ห้องเรียน มีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.75 ค่าเฉล่ียความจริงอยู่ท่ี 3.75 ผูเ้รียนมีความเตรียมพร้อมก่อน
เข้าเรียน มีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยู่ท่ี 3.73 ค่าเฉล่ียความจริงอยู่ท่ี 3.71 ผูเ้รียนเข้าเรียนในชั้นเรียน
สม ่าเสมอและตรงเวลา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.73 ค่าเฉล่ียความจริง 3.89 ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.69 ค่าเฉล่ียความจริง 3.82 ผูเ้รียนไดท้  าความรู้ความเขา้ใจ
ก่อนเรียน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.66 ค่าเฉล่ียความจริง 3.74 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ี
สอน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.65 ค่าเฉล่ียความจริง 3.64 ผูเ้รียนมีการทบทวนบทเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียน
ไปแลว้ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.63 ค่าเฉล่ียความจริง 3.77 ผูเ้รียนมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ค่าเฉล่ีย
คาดหวงั 3.62 ค่าเฉล่ียความจริง 3.73 (ดงัตารางท่ี 4.12)  
 

ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิ
ทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียน 

ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ (ผูเ้รียน) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
จริง 

1.1 ผูเ้รียนมีความเตรียมพร้อมก่อนเขา้เรียน 100 3.73 3.71 
1.2 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 100 3.65 3.64 
1.3 ผูเ้รียนมีการทบทวนบทเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 100 3.63 3.77 
1.4 ผูเ้รียนมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 100 3.62 3.73 
1.5 ผูเ้รียนไดท้ าความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 100 3.66 3.74 
1.6 ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 100 3.75 3.75 
1.7 ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 100 3.69 3.82 
1.8 ผูเ้รียนเขา้เรียนในชั้นเรียนสม ่าเสมอและตรงเวลา 100 3.73 3.89 

เฉล่ียรวม 100 3.68 3.75 
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  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่  จากความเห็นของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของอาจารย ์โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.96 และค่าความเป็นจริงอยูท่ี่ 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ อาจารยอุ์ทิศเวลาและเสียสละให้กบังาน
สอน งานท่ีปรึกษาดว้ยความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ียความหวงั 4.14 ค่าเฉล่ียความจริง 4.43 อาจารยเ์ป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 4.15 ค่าเฉล่ียความจริง 4.38 อาจารยส์อดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิดทางดา้นการด าเนินชีวิตท่ีดีแก่นกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 4.13 ค่าเฉล่ียความจริง 
4.29 อาจารยใ์ห้ค  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีดีแก่นกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 4.11 ค่าเฉล่ียความจริง 4.30 
อาจารยท่ี์สอนนกัศึกษายิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตร เขา้ถึงไดง่้ายและเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ียคาดหวงั 4.07 
ค่าเฉล่ียความจริง 4.37 อาจารยมี์ความยืดหยุน่ผอ่นปรนในการสอน สามารถปรับแผนการสอนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้ค่าเฉล่ียคาดหวงั 4.04 ค่าเฉล่ียความจริง 4.30  อาจารย์
ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.95 ค่าเฉล่ียความจริง 4.19 อาจารยเ์ปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.94 ค่าเฉล่ียความจริง 4.24 อาจารยน์ า
เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัมาใชใ้นระบบการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.88 ค่าเฉล่ียความ
จริง 4.05 อาจารยมี์ความรู้ตรงตามเน้ือหาวิชาท่ีสอน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.86 ค่าเฉล่ียความจริง 4.04 
อาจารยมี์ทกัษะและวธีิการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจในวชิาท่ีเรียน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.86 ค่าเฉล่ียความ
จริง 3.99 อาจารยว์างแผนการสอนและก าหนดหัวขอ้การเรียนอย่างมีระบบ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.85 
ค่าเฉล่ียความจริง 4.12 สัดส่วนของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในแต่ละรายวชิาเหมาะสมกบัขนาดของชั้น
เรียน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.73 ค่าเฉล่ียความจริง 3.93 อาจารยมี์เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ีย
คาดหวงั 3.72 ค่าเฉล่ียความจริง 4.04 (ดงัตารางท่ี 13 แสดงค่าเฉล่ียและความคิดเห็นของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของอาจารย)์ 
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ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉล่ียและความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิ
ทศัน์ ในส่วนของอาจารย ์

ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ (อาจารย)์ 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
จริง 

2.1 สดัส่วนของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในแต่ละรายวชิาเหมาะสมกบัขนาด
ของชั้นเรียน 

100 3.73 3.93 

2.2 อาจารยมี์ความรู้ตรงตามเน้ือหาวชิาท่ีสอน 100 3.86 4.04 
2.3 อาจารยมี์เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 100 3.72 4.04 
2.4 อาจารยมี์ทกัษะและวธีิการกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจในวชิาท่ีเรียน 100 3.86 3.99 
2.5 อาจารยว์างแผนการสอนและก าหนดหวัขอ้การเรียนอยา่งมีระบบ 100 3.85 4.12 
2.6 อาจารยน์ าเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยัมาใชใ้นระบบการเรียน 100 3.88 4.05 
2.7 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น 100 3.94 4.24 
2.8 อาจารยย์อมรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 100 3.95 4.19 
2.9 อาจารยใ์หค้  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีดีแก่นกัศึกษา 100 4.11 4.30 
2.10 อาจารยส์อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  100 4.13 4.29 
2.11 อาจารยท่ี์สอนนกัศึกษายิม้แยม้แจ่มใสเป็นมิตร  100 4.07 4.37 
2.12 อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 100 4.15 4.38 
2.13 อาจารยมี์ความยดืหยุน่ผอ่นปรนในการสอน  100 4.04 4.30 
2.14 อาจารยอุ์ทิศเวลาและเสียสละใหก้บังานสอน  100 4.17 4.43 

เฉล่ียรวม 100 3.96 4.19 
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  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่จากความเห็นของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ในส่วนของสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมแล้ว มี
ความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยู่ท่ี 3.79 และค่าความเป็นจริงอยู่ท่ี 3.91 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ ขนาดของห้องเรียน
เหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.96 ค่าเฉล่ียความจริง 4.06 มีการตรวจ
สภาพห้องเรียนให้น่าเรียนอยู่เสมอ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.85 ค่าเฉล่ียความจริง 3.87 บรรยากาศใน
ห้องเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.84 ค่าเฉล่ียความจริง 3.83 
การบริการของเจา้หนา้ท่ีในมหาวทิยาลยัมีความสะดวกและเป็นกนัเองกบันกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 
3.82 ค่าเฉล่ียความจริง 3.97 หนงัสือ ต ารา วารสารทางวิชาการท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในแต่ละ
รายวิชามีความทนัสมยั ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.72 ค่าเฉล่ียความจริง 3.94 ห้องเรียนมีระบบการจดัเก็บ
เสียงท่ีดี ปราศจากเสียงรบกวน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.78 ค่าเฉล่ียความจริง 3.91 บรรยากาศใน
มหาวทิยาลยัมีความสวยงาม มีการปรับปรุงทิวทศัน์ใหส้วยงามและน่ามองอยูเ่สมอ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 
3.78 ค่าเฉล่ียความจริง 3.91 จ านวนครุภณัฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือ กระดาน มีเพียงพอส าหรับ
นักศึกษา ทนัสมยัและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.76 ค่าเฉล่ียความจริง 3.86 
หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.75 ค่าเฉล่ียความจริง 3.90 จ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
สืบคน้ขอ้มูลมีเพียงพอส าหรับนกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.73 ค่าเฉล่ียความจริง 3.94 หนงัสือ ต ารา 
วารสารทางวชิาการท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในแต่ละรายวิชามีความทนัสมยั ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.72 
ค่าเฉล่ียความจริง 3.94 จ านวนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษามีสภาพพร้อมใชง้าน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.67 
ค่าเฉล่ียความจริง 3.83 (ดงัตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม) 
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ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิ
ทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ (สภาพแวดลอ้ม) 

จ านวน ค่าเฉล่ีย 
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
จริง 

3.1 ขนาดหอ้งเรียนเหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 100 3.96 4.06 
3.2 บรรยากาศในหอ้งเรียนมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 100 3.84 3.83 
3.3 หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ 100 3.75 3.90 
3.4 จ านวนครุภณัฑ ์เช่น คอมพิวเตอร์ ส่ือ กระดาน มีเพียงพอส าหรับ
นกัศึกษา ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

100 3.76 3.86 

3.5 จ านวนอปุกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษามีสภาพพร้อมใชง้าน 100 3.67 3.83 
3.6 มีการตรวจสภาพหอ้งเรียนใหน่้าเรียนอยูเ่สมอ 100 3.85 3.87 
3.7 หอ้งเรียนมีระบบการจดัเก็บเสียงท่ีดีปราศจากเสียงรบกวน 100 3.81 3.91 
3.8 หนงัสือ ต ารา วารสารทางวชิาการท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในแต่ละ
รายวชิามีความทนัสมยั 

100 3.72 3.94 

3.9 บรรยากาศในมหาวทิยาลยัมีความสวยงาม มีการปรับปรุงทิวทศัน์ให้
สวยงามและน่ามองอยูเ่สมอ 

100 3.78 3.91 

3.10 การบริการของเจา้หนา้ท่ีในมหาวทิยาลยัมีความสะดวกและเป็น
กนัเองกบันกัศึกษา 

100 3.82 3.97 

3.11 จ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใชสื้บคน้ขอ้มูลมีเพียงพอส าหรับนกัศึกษา 100 3.73 3.94 
รวมเฉล่ีย 100 3.79 3.91 
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  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่ จากความเห็นของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.78 และค่าความเป็นจริงอยูท่ี่ 3.94 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ มีหลกัฐานการให้คะแนนและเกณฑ์วดั
การประเมินผลท่ีตรวจสอบได ้ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.93 ค่าเฉล่ียความจริง 4.03 มีความยุติธรรมในการ
วดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.91 ค่าเฉล่ียความจริง 4.10 มีการแจง้ผลการ
วดัและการประเมินผลการเรียนให้ผูเ้รียนทราบ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.85 ค่าเฉล่ียความจริง 4.05 มีการ
พฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง ทนัสมยั เขา้กบันกัศึกษาในปัจจุบนั ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.82 ค่าเฉล่ีย
ความจริง 4.01 หลกัสูตรเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความทนัสมยั ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.80 
ค่าเฉล่ียความจริง 4.00 ปริมาณของขอ้สอบในแต่ละรายวิชาเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนดให้ในการ
สอบ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.79 ค่าเฉล่ียความจริง 3.99 เน้ือหาท่ีเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
นั้นๆ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.75 ค่าเฉล่ียความจริง 3.86 ขอ้สอบท่ีใช้วดัประเมินผลในแต่ละรายวิชา
สามารถวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงค์  ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.75 ค่าเฉล่ีย
ความจริง 3.89 หลกัสูตรเน้ือหาวชิาท่ีเรียนสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ค่าเฉล่ียคาดหวงั 
3.74 ค่าเฉล่ียความจริง 3.93 หลกัสูตรท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.73 
ค่าเฉล่ียความจริง 3.91 การประเมินผลในแต่ละรายวชิามีความชดัเจน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.73 ค่าเฉล่ีย
ความจริง 3.97 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวิชาทัว่ไปก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.72 
ค่าเฉล่ียความจริง 3.78 การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.65 ค่าเฉล่ียความจริง 3.74 (ดงัตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร) 
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉล่ีย และความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภูีมิ
ทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร 

ปัจจยัท่ีท าใหไ้ม่ส าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยภูีมิทศัน์ (หลกัสูตร) 

จ านว
น 

ค่าเฉล่ีย 
คาดหวงั 

ค่าเฉล่ีย 
ความ
จริง 

4.1 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 100 3.72 3.78 
4.2 หลกัสูตรเน้ือหาวชิาท่ีเรียนสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 100 3.74 3.93 
4.3 หลกัสูตรท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความเหมาะสม 100 3.73 3.91 
4.4 หลกัสูตรเน้ือหาวชิาท่ีเรียนในแต่ละเทอมมีความทนัสมยั 100 3.80 4.00 
4.5 เน้ือหาท่ีเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวชิานั้นๆ 100 3.75 3.86 
4.6 มีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  100 3.82 4.01 
4.7 การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวชิาครอบคลุมเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 100 3.65 3.74 
4.8 การประเมินผลในแต่ละรายวชิามีความชดัเจน 100 3.73 3.97 
4.9 ขอ้สอบท่ีใชว้ดัประเมินผลในแต่ละรายวชิาสามารถวดัความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

100 3.75 3.89 

4.10 ปริมาณของขอ้สอบในแต่ละรายวชิาเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนดให้
ในการสอบ 

100 3.79 3.99 

4.11 มีหลกัฐานการใหค้ะแนนและเกณฑว์ดัการประเมินผลท่ีตรวจสอบได ้ 100 3.93 4.03 
4.12 มีความยติุธรรมในการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา 100 3.91 4.10 
4.13 มีการแจง้ผลการวดัและการประเมินผลการเรียนใหผู้เ้รียนทราบ 100 3.85 4.05 
รวมเฉล่ีย 100 3.78 3.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



97 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

  จากการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี ท าใหท้ราบปัญหาและขอ้เสนอแนะ คือ ระยะเวลาปัญหาพิเศษนอ้ยไป และ
คอมพิวเตอร์ท่ีใชสื้บคน้ไม่เพียงพอ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในการวิจยัคร้ังน้ี
ไดท้  าการส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภูมิ
ทศัน์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งหมด
จ านวน 109 ชุด และได้แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมดจ านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.74 และ
น ามาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

 
5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 5.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64 อายุระหว่าง 25-27 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59 เป็น
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะอยูห่อพกั/
บ้านเช่า จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 นักศึกษาส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 2.01-3.00 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ปัจจุบนันกัศึกษาไดร้ายไดม้าจากการท างาน จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 57 และไดจ้ากผูป้กครอง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 
 ผลการวิเคราะห์ล าดบัปัจจยัส าคญัของปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ โดยเลือก 3 อนัดบัแรก นกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อล าดับส าคญัของปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ 3 ล าดบัแรก ล าดบัท่ี 1 ปัญหาพิเศษ จ านวน 59 
ล าดบัท่ี 2 คือ วชิาตกคา้ง จ านวน 36 คน ล าดบัท่ี 3 คือ ตวันกัศึกษาเอง จ านวน 50 คน 
  

5.2 ผลการวเิคราะห์ปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 5.2.1 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ในส่วนของผูเ้รียนนั้น ท่ีมีความเห็นอยูใ่นระดบั
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มากท่ีสุดคือ ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งระดบั
ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
 5.2.2 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของอาจารยน์ั้น ท่ีมีความเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา ทั้งในระดบัความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 5.2.3 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีความเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดคือ ขนาดห้องเรียนเหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา ทั้งในส่วนของความ
คาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
 5.2.4 ความเห็นของนกัศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์ ในส่วนของหลกัสูตร ท่ีมีความเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดคือ มีความยุติธรรมในการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งในระดบัความคาดหวงั
และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี โดยเรียงตามล าดบัความถ่ี 
  จากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของ
ผูเ้รียน โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยู่ท่ี 3.68และค่าความ
เป็นจริงอยูท่ี่ 3.75 เม่ือพิจารณาพบวา่ขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสร่วมกิจกรรมนอกหอ้งเรียน มีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.75 ค่าเฉล่ียความจริงอยูท่ี่ 3.75 
  จากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของ
อาจารย ์โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.96 และค่าความ
เป็นจริงอยูท่ี่ 4.19 เม่ือพิจารณาพบวา่ขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ อาจารยอุ์ทิศ
เวลาและเสียสละใหก้บังานสอน งานท่ีปรึกษาดว้ยความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ียความหวงั 4.14 ค่าเฉล่ีย
ความจริง 4.43 
  จากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของ
สภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยูท่ี่ 3.79 และ
ค่าความเป็นจริงอยู่ท่ี 3.91 เม่ือพิจารณาพบว่าขอ้ท่ีนกัศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ 
ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.96 ค่าเฉล่ียความ
จริง 4.06     
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  จากความเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ในส่วนของ
หลกัสูตร โดยภาพรวมแลว้ มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีค่าเฉล่ียคาดหวงัอยู่ท่ี 3.78 และค่า
ความเป็นจริงอยู่ท่ี 3.94 เม่ือพิจารณาพบว่าข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือ มี
หลกัฐานการใหค้ะแนนและเกณฑ์วดัการประเมินผลท่ีตรวจสอบได้ ค่าเฉล่ียคาดหวงั 3.93 ค่าเฉล่ีย
ความจริง 4.03 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ คือ อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการท าปัญหา
พิเศษ และอยากใหมี้คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลมากกวา่น้ี  
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การอภิปรายผล 

 การศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรีคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการยกสาเหตุท่ีท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษามา 4 ปัจจยัคือ ตวัผูเ้รียน อาจารย ์
สภาพแวดลอ้ม หลกัสูตร ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา พบวา่ ทั้ง 4 ปัจจยัดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็น
สาเหตุท่ีท าใหน้กัศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา เน่ืองจากความคิดเห็นส่วนใหญ่จากท่ีผูว้ิจยัไดไ้ปส ารวจ
มานั้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ปัจจยั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนของสาขา
เทคโนโลยีภูมิทศัน์ได้มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัรายงานผลการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 (SAR) ท่ีมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.00 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดบัดี (รายงานผลการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพ : 2558) 
 ประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย คือ ล าดับปัจจยัส าคญัของปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ โดยเลือก 3 อนัดบัแรก 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อล าดบัส าคญัของปัจจยัปัญหาการไม่ส าเร็จศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ 3 ล าดับแรกนั้น อนัดับ 1 ท่ี
นกัศึกษาเลือกมากท่ีสุดนั้นคือ ปัญหาพิเศษ จ านวน 59 คน อนัดบัท่ี 2 ท่ีนักศึกษาเลือกคือ วิชา
ตกคา้ง จ านวน 36 คน อนัดบัท่ี 3 ท่ีนกัศึกษาเลือกมากท่ีสุดคือ ตวันกัศึกษาเอง จ านวน 50 คน ซ่ึง
ปัญหาอนัดบั 1 นั้น เป็นปัญหาส าคญั ท่ีท าใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่ ไม่สามารถจบตรงตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ซ่ึงอนัดบั 1 ก็มาจากหลายสาเหตุปัจจยั อาจจะเป็นเพราะตวัของนักศึกษาเอง การเลือก
หวัขอ้ศึกษาปัญหาพิเศษท่ียากเกินความสามารถของนกัศึกษา หรืออาจจะเป็นเพราะความคิดเห็น
ระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่ตรงกนั  

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาปัญหาของผูว้จิยั 
 ผลการศึกษาปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนดของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษานั้นคือ ปัญหาพิเศษ ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะ
คือ ใหเ้พิ่มระยะเวลาในการท าปัญหาพิเศษ และเพิ่มคอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลใหม้ากกวา่น้ี 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิชาปัญหาพิเศษของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี วา่เพราะเหตุใดจึงท าให้นกัศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด  
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การศึกษา          

    ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา    

    โรงเรียนอุดมวทิยา จงัหวดัปทุมธานี    

    ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   

    โรงเรียนอุดมวทิยา จงัหวดัปทุมธานี   

   ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

    โรงเรียนธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี    

   ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี    

    สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน์     

    สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์   

    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
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