
 
 

 

 

บทที่ 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาสื่อประสม วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา  

3. ประวัติสถานศึกษา  

การจัดการเรียนการสอน  
1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
2. ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  

 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปีพ.ศ. 2538     

ปัจจุบันตั ้งอยู ่เลขที่101 หมู่ที่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230  
โทรศัพท์ 0-3255-7323 โทรสาร 0-32555-7102  อีเมล bspc.ac.th@gmail.com ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา  
2.1 สภาพสังคมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม 

มีสภาพชุมชน เศรษฐกิจ เป็นสังคมชนบท ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญได้แก่ วัด โรงเรียน กรมป่าไม้
สำนักงานขนส่ง สหกรณ์นิคม สหกรณ์โคนม ตลาดสด ร้ายเสริมสวย อาชีพของชุมชนโดยรอบส่วน
ใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ ขายอาหาร ขายเสื้อผ้า  
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2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ วิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน เป็นประเภทวิทยาลัยการอาชีพของรัฐบาล ที่จัดการศึกษาเพื่อความต้องการ
ของนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในสายอาชีพ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจ เรียนสายอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา มีหลายประการดังนี้ 

1) เรื่องค่านิยมผู้ปกครอง ที่จะให้นักเรียน นักศึกษาในความปกครองเข้าเรียนสายสามัญ เพ่ือ 
มุ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และในปัจจุบันโรงเรียนมัธยมก็มีการเข้าร่วมโครงการวิชาชีพกับวิทยาลัยการ
อาชีพที ่ใกล้วิทยาลัยแล้วได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  

2) เรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ดังนั้นการ 
ที่ผู้ปกครองจะส่งเสริมสนับสนุนและจะจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทางวิชาชีพ ซึ่งก็เป็น
อุปสรรคที่ สำคัญต่อการเรียนภาคปฏิบัติและการสืบค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่  

 2.3 ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและประกอบอาชีพอิสระ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง มีรายได้น้อยไม่แน่นอน ทำให้ผู้ปกครองบางคนต้องผ่อนชำระ ค่าเล่า
เรียนให้กับทางสถานศึกษา 

3.ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตั้งอยู่เลขที่101 หมู่ที่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230  เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพทุกระดับ เพื ่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่น ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการก้าวทันเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ อันเป็นการส่งเสริมสร้าง
และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล  
  วิทยาลัยการอาชีพบางพาน ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 บน
เนื้อที่ 43 ไร่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 27 ,969,800 บาท โดยมีการแบ่งงบเป็น 3 ปี ในปีพ.ศ 2538 
วันที่13 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 
2539 โดยจัดตั้งตามววัตถุประสงค์ขยายการศึกษาให้มาขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการขยายเศรษฐกิจใน
ขณะนั้น ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีสายอาชีพทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาช่างยนต์ 
สาขาช่างกลโรงงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาโลหะการ สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาโลจิสติกส์ มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาคปกติและทวิ
ภาค ี 



 
 

 

การจัดการเรียนการสอน  
1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
การให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน มีผู้ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันในหลักการ

แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้  

วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ได้สรุปการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเนื้อหา เพื่อให้เกิดกระบวนการ  เรียนรู้หรือเกิด

ประสิทธิผลแก่ผู้เรียน หรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 72) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่างๆ      

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอน

และผู ้เรียน เพื ่อให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนบรรลุ สู่  

จุดประสงค์การสอนที่กำหนดไว้  

ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544 : 236 – 237) การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

บรรลุสู่จุดประสงค์การสอนที่กำหนดไว้  

ไสว ฟักขาว (2544 : 18) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มี การ

วางแผนเพื่อจัดสภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้  ของ

ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในระหว่างการปฏิสัมพันธ์นั้นผู้สอนก็จะได้เรียนรู้ จาก

ผู้เรียนด้วย  

อรทัย มูลคำและสุวิทย์ มูลคำ (2544: 11) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การจัด

กิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีความหมายกับ ผู้เรียน ได้ลงมือ ปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์

กับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป เพื่อสร้างนิยาม  ความหมายและผลิต

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้านอย่างสมดุล  

กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ครูนำกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพ่ือให้นักเรียนเกิด การ

เรียนรู้และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่ต้องการ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนนั้นหมายถึง สภาพการเรียนรู้ที่

กำหนดขึ ้นเพื ่อนำผู ้เรียนไปสู ่เป้าหมาย เพื ่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้           

ในแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดย

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



 
 

 

2. ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนการสอนเพราะ กิจกรรม

การเรียนการสอนของผู ้เรียน และผู้สอนที่เหมาะสมจะทำให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

(อาภรณ์ ใจเที่ยง , 2546 : 72 อ้างถึง วารี ถิระจิตร เชาวกีรติพงศ์ , 2530 : 162-163) ได้กล่าวถึง

ความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังนี้  

2.1 กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก  

2.2 กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จ  

2.3 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  

2.4 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ  

2.5 กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

2.6 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว  

2.7 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน  

2.8 กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.9 กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง  

2.10 กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก  

2.11 กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ  

2.12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี  

2.13 กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักทำงานเป็นหมู ่ 

2.14 กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน  

2.15.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่าง ๆ  

ดังนั้น ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ให้สอดคล้องกับ  

วัย สติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยต้องจัดอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

3. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544 : 238) ได้กล่าวถึง 

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมกัน  
2. เพ่ือสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคน ซึ่งแต่ละคนจะมี 

แตกต่างกัน 
 



 
 

 

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน ไม ่ 
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน 

4. เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทำ เป็นแก้ปัญหาเป็นและ  
เกิดทักษะกระบวนการคิด 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอนจึงควรจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สอดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544 : 25-26) ที่ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดกิจ 
กรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น จะทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย  
2. ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”  
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะทำให้รู้จริง รู้แจ้ง รู้ลึกซึ้งและเรียนรู้อย่าง  

ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการรู้จักตนเองการ 

ผสมผสาน 
ในศาสตร์ต่าง ๆ และใช้อย่างมีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  

5. ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและ 
ทักษะการใช้ชีวิต  

จากจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูผู้สอน จึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั ้น ควร
เป็นไปเพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้เรียนที่  จะท าให้ผู ้เรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา 
คุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 73-76) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดังนี้  

4.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหลักสูตร  
4.2 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน  
4.3 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย  
4.4 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิชา  
4.5 จัดกิจกรรมให้มีลำดับขั้นตอน  
4.6 จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ  



 
 

 

4.7 จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรม  
4.8 จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน  
4.9 จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
4.10 จัดกิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ 
4.11 จัดกิจกรรมแล้วต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้ง  

ดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรดำเนินการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรยีน
อย่างแท้จริง โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่ผู้เรียนเร้าให้ผู้เรียนแสดงออกและได้มีส่วนร่วม
ฝึกฝนวิธ ีการแสวงหาความรู ้ ว ิธ ีการแก้ปัญหาด้วยตนเองและจัดโดย มีบรรยากาศ  ที ่ร ื ่นรมย์ 
สนุกสนาน ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  เนื่องจากหลักสูตรเป็น
แผนแม่บทในการกำหนดขอบข่ายความรู้ ความสามารถและ มวลประสบการณ์ ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจำเป็นต้องทราบถึงความคาดหวัง ของหลักสูตรในภาพรวมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตร  วิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและ
พัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ โดยมีหลักการดังนี้ 

 1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ  
เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้  

 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ เต็ม  
ภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 

3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียน การ  
สอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการ  
เรียนรู้และประสบการณ์ได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรจึงเน้นให้จัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546) โดยยึดจุดมุ่งหมาย 9 ประการ ดังนี้  

1. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

2. เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
4. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  



 
 

 

5. เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ  
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ 
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง  

6. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ  

7. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน ความ  
รับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็น  คุณค่า
ของศิลปะวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  

8. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและให้บริการ  

9. เพ่ือให้เห็นคุณและดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ 
ตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ  เรียน
การสอนเป็นหัวใจของการนำผู้เรียนไปสู่จุดหมายหลักของหลักสูตรผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้  ได้ดี
เพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นสำคัญ ในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น 
การปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการติดตัว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาสื่อประสม  

1. ความหมายของสื่อประสม (Multimedia) มีผู ้ให้ความหมายของสื่อประสม ในทำนอง
เดียวกันหลายท่าน กล่าวคือ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 66) ได้บัญญัติศัพท์คำว่า “multimedia” เป็นศัพท์บัญญัติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า 1. สื่อประสม 2. สื่อหลายแบบ  

กิดานันท์ มลิทอง (2544 : 6-7) อธิบายว่าสื่อประสม หมายถึง การนำสื่อหลาย ๆ ประเภท 

มาใช้รวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  โดยการใช้

สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วม  ด้วย เพ่ือ

ผลิตหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั ้งตัวอักษร ภาพกราฟิก 

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน์และเสียง  



 
 

 

พริ้งพงษ์ ไชยซาววงษ์(2532 : 8) สรุปว่า สื่อประสม หมายถึงการนำสื่อหลาย ๆ ชนิดมา ใช้

ร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์  

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 141) กล่าวว่า สื่อประสม หมายถึง การนำสื่อประเภทต่าง ๆ 

ทั้งที่เป็นเครื่องมือ วัสดุ วิธีการมาใช้ร่วมกัน อย่างสัมพันธ์กัน ในลักษณะที่สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมและ  

สนับสนุนซึ่งกันและกัน  

กล่าวโดยสรุป สื่อประสม หมายถึงการใช้สื่อหลายอย่างร่วมกันได้แก่ ตัวอักษร  ข้อความ 

ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศน์ ภาพแอนิเมชั่นและเสียง โดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น

อุปกรณ์ในการน าเสนอ ควบคุมโปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่อประสม ซึ่งช่วย ส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. หลักการและทฤษฎีของสื่อประสม   

ในการสร้างสื่อประสมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนจ าเป็นต้องคำนึงถึงหลักการ และ ทฤษฎี 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (พิชัย วัฒนศิริ, 2541 : 15 - 16)  

1. หลักการเกี่ยวกับสื่อประสม หมายถึงการใช้สื่อหลาย ๆ อย่างสนับสนุนและ 

ส่งเสริม ซึ่งกันและกันมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ พร้อมทั้งจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนให้เห   มาะสม

สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. หลักการวิเคราะห์ระบบชุดสื่อประสมได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีของระบบ ซึ่งคำนึง 

ถึงว ัตถุประสงค์ของเนื ้อหาบทเรียน ลักษณะผู ้เร ียน และกิจกรรมการเรียนที ่สอดคล้องกับ  

วัตถุประสงค์ของการสอนและตัวผู้เรียนและมีการนำชุดสื่อประสมที่ได้ผลิตนั้น ไปหาประสิทธิภาพให้ 

ได้ตามเกณฑ์แล้วจึงได้นำออกเผยแพร่  

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อและกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้ในชุดสื่อประสมนั้นมุ่งที่จะให้  

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองตามลำดับขั้น ตามความสามารถของตนและการได้ร่วม 

กิจกรรมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยที่ผู้เรี ยนจะได้รับข้อมูล 

ย้อนกลับทันทีในขณะที่เรียนทำให้ผู ้เรียนเกิดความพยายามมากยิ่งขึ ้นและเป็นการเสริมแรง  จาก

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวของผู้เรียนเอง  

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุดสื่อประสมประกอบไปด้วย  

สื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง และวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ โดยคำนึงถึงผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน ใน 

ด้านความรู้ความสามารถ ความต้องการ และความสนใจ  

 

 



 
 

 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจ เนื่องจากความสำเร็จในการเรียนเกิดข้ึนจากการที่ผู้เรียนได้ลง 

มือ กระทำโดยตรง ย่อมมีความหมายต่อตัวผู้เรียนทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและการได้ร่วม

กิจกรรม กับผู้อื่นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงจูงใจซึ่งกันและกันใน

การเรียนรู้ 

3. บทบาทและคุณค่าของสื่อประสม  

ชัยยงค์ พรหมวงศ์( 2523 : 116) ได้สรุปความจำเป็นและบทบาทของสื่อประสม ในทาง การ

เรียนการสอนไว้ดังนี้   

1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆได้ดีเกือบทุกเรื่องจากแหล่งหลายแหล่ง 

โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างมีเนื้อหาต่างกัน  

2. ช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน  

3. ช่วยนักเรียนทั้งเก่ง และอ่อนให้ได้รับความรู้ ตามความสามารถและความพร้อม  

ของแต่ละบุคคล 

ประหยัด จิรวรพงศ์(2530 : 237) ได้กล่าวถึงคุณค่าของสื่อประสมว่า สื่อประสมที่ผ่าน การ

ทดลอง และปรับปรุงแล้ว จะให้คุณค่าท่ีน่าเชื่อถือได้หลายประการ ดังนี้  

1. ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากสื่อหลายประเภท  

และ ได้รับ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า   

2. ช่วยลดเวลาการเรียนและการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอน แต่ประสิทธิภาพการเรียน  

ไม่ลดลง  

3. ช่วยเพิ่มพูนกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้และลดปัญหาการสอบตก  

4. ช่วยในการประเมินผลการสอน และปรับปรุงการสอน 

4. เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหรือผลิตสื่อประสม สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ (2531 : 4 – 5 อ้างถึงใน พริ ้งพงษ์ ไชยซาววงษ์, 2532 : 11) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการ

พิจารณาเลือกหรือผลิตสื่อประสม ดังนี้  

   1. สื่อที่เลือกหรือผลิตต้องตอบสนองตามจุดมุ่งหมายได้อย่างแท้จริง  

   2. ในการผลิตสื่อประสม ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจน และควรเขียนเป็น

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  

   3. คู่มือการใช้สื ่อประสมต้องมีคำอธิบาย คำแนะนำการใช้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้บันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ ได้ตอบคำถามและซักถามปัญหาที่สนใจ  

 



 
 

 

4. สื่อที่เลือกใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากคำถาม ต่อไปนี้   

4.1 สื่อนั้นตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้หรือไม่  

4.2 สื่อนั้นมีเทคนิคต่าง ๆ ที่เร้าความสนใจหรือไม ่ 

4.3 ถ้าสื่อนั้นเป็นภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์การลำดับเรื่องและเทคนิคการตัดต่อ ท าได้ 

ดี หรือไม่ นักเรียนสามารถติดตามเนื้อเรื่องได้มากน้อยเพียงใด  

5. ควรเลือกใช้สื่อหลาย ๆ ประเภท ทั้งภาพและเสียง ตลอดจนสื่อที่นักเรียนมีโอกาส สัมผัส  

ได้ด้วยมือเพราะถ้าอวัยวะรับสัมผัสสิ่งเร้าได้หลายทางการเรียนรู้จะเพ่ิมพูนมากขึ้น  

6. การใช้สื่อหลาย ๆ ชนิด ควรจะใช้สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมซึ่งกันและกัน และต้อง แน่ใจว่าสื่อ

ชนิดหนึ่งไม่ขัดขวางการเรียนรู้จากสื่ออีกชนิดหนึ่ง  

7. สื่อที่ใช้ในชุดสื่อประสม จะต้องมีคุณค่าในตัวเองเมื่อใช้อย่างอิสระ และเมื่อใช้  ร่วมกับสื่อ

อ่ืนก็จะมีคุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะอีกด้วย  

8. เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในชุดสื่อประสมควรเป็นอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย  

9. สื่อในชุดสื่อประสมควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้กระทำ  

10. ชุดสื่อประสมควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจเองว่าจะ เลือกเรียน 

เนื้อหาใดตามความสนใจ และความถนัดของตน  

11. ชุดสื่อประสมควรออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการเรียน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อประสมวิชา เรื่อง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีหลากหลาย ดังนั ้นผู ้ว ิจัยจึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

รุ่งรัตตี เสงี่ยมชื่น (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน เบื้องต้น 

เรื่องรายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สำหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า  

   1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องรายการปรับปรุง  

และแก ้ ไขข ้อผ ิดพลาดด ้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สำหร ับน ักเร ียนหล ักส ูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

    



 
 

 

   2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน  

เบื ้องต้น เรื ่องรายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

วิภาพรรณ หนูช่วย (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื่อการสอนรายวิชาโปรแกรมประมวล ผล

คำเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ผลการวิจัยพบว่า  

   1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ เรื่องส่วนประกอบ

ของ โปรแกรม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

   2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำ

เรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 

บรรพต อุทัยแพน (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื ่อการสอนรายวิชาอิเล ็กทรอนิกส์  

อุตสาหกรรม เรื่องโปรแกรมช่วยในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 

Point ผลการวิจัยพบว่า  

   1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เรื่องโปรแกรม

ช่วยในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีคะแนนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

   2. นักเร ียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้สื ่อการสอนรายวิชาอิเล ็กทรอนิกส์  

อุตสาหกรรม เรื่องโปรแกรมช่วยในการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 

Point โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

วิภากร ใจเอื้อย (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื่อการสอนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  

เรื่อง ระบบปฏิบัติการ Window 8 ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ผลการวิจัยพบว่า  

   1. นักเร ียนท ี ่ เร ียนโดยใช ้ส ื ่อการสอนรายว ิชาระบบปฏิบ ัต ิการเบ ื ้องต ้น เร ื ่อง  

ระบบปฏิบัติการ Window8  ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน 

เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

   2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้สื ่อการสอนรายวิชาระบบปฏิบัติการ  

เบื้องต้น เรื่อง ระบบปฏิบัติการ Window 8 ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยรวม อยู่ ใน

ระดับมาก 

 

 



 
 

 

สิทธิ์ชญาน์ พลูพล (2557 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาสื่อการสอนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่อง  

หลักการของเครื ่องวัดไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สำหรับนักเรียนหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า  

   1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่อง หลักการของ  เครื่องวัด

ไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้น

ปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่

ระดับ 0.01  

   2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้สื ่อการสอนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่อง  

หลักการของเครื ่องวัดไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point สำหรับนักเรียนหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าการสอนวิชา กฎหมาย  

ธุรกิจ เรื ่องการล้มละลาย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม  

เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี 

ทัศนคติที่ดีและมีทักษะในวิชาชีพถึงเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 


