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บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัเรืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรือง ศิลปะการแต่งหน้าเพืออาชีพ 
สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นพื�นฐาน 

และแนวทางในการวจิยัตามลาํดบั ดงันี�  
 1. การพฒันาหลกัสูตร 

  1.1 ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 

  1.2 ความสาํคญัของหลกัสูตร 
  1.3 องคป์ระกอบของหลกัสูตร 

  1.4 ลกัษณะของหลกัสูตรทีดี 

  1.5 กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
  1.6 การนาํหลกัสูตรไปใช ้

  1.7 การประเมินหลกัสูตร 
 2. หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั�น พุทธศกัราช 2558 ประเภทวชิาคหกรรม สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทัวไป กลุ่มวชิางานเสริมสวย 

  2.1 การพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั�น 
  2.2 ประเภทวชิาคหกรรม 

  2.3 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัวไป 
  2.4 กลุ่มสาขางานเสริมสวย 

  2.5 ศิลปะการแต่งหนา้ 

 3. การฝึกอบรม 
  3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 

  3.2 จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 

  3.3 ประเภทของการฝึกอบรม 
  3.4 ความสาํคญัของการฝึกอบรม 

  3.5 การประเมินผลการฝึกอบรม 
 4. ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน 

  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน 
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  4.2 วธีิการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน 
  4.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน 
  4.4 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน 
 5. ทกัษะการปฏิบติั 
  5.1 ความหมายของทกัษะการปฏิบติั 
  5.2 วธีิสอนเพือใหเ้กิดทกัษะการปฏิบติั 
  5.3 การวดัผลดา้นทกัษะการปฏิบติั 
  5.4 กระบวนการวดัทกัษะการปฏิบติั  
 6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
การพฒันาหลกัสูตร 
 เอกสารทีเกียวข้องกับการพฒันาหลักสูตรทีจะกล่าวต่อไปนี�  ได้แก่ ความหมายของ             
การพฒันาหลกัสูตร ความสาํคญัของหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตร ลกัษณะของหลกัสูตรทีดี
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินหลกัสูตร ดงันี�  
 ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของการพฒันาหลกัสูตร ดงันี�  
 ทาบา (Taba. 1962 : 454) กล่าวว่า การพฒันาหลักสูตร หมายถึง การเปลียนแปลงและ
ปรับปรุงหลกัสูตรเดิมให้ไดผ้ลดียิงขึ�นทั�งในดา้นการวางจุดมุ่งหมายการจดัเนื�อหาวิชาการเรียนการสอน 
การวดัผลและประเมินผลอืน ๆ เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอนัใหม่ทีวางไว ้การเปลียนแปลงหลกัสูตร
เป็นการเปลียนแปลงทั�งระบบหรือเปลียนแปลงทั�งหมดตั�งแต่จุดมุ่งหมายและวธีิการ และการเปลียนแปลง
หลกัสูตรนี� จะมีผลกระทบทางดา้นความคิดและความรู้สึกของผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุง
หลกัสูตร หมายถึง การเปลียนแปลงหลกัสูตรบางส่วนโดยไม่เปลียนแปลงแนวความคิดพื�นฐาน
หรือรูปแบบของหลักสูตร องค์ประกอบพื�นฐานทีสําคญัในการพฒันาหลกัสูตร 4 ประการ คือ          
1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน 2) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 3) การนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใช ้
และ 4) การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม ขั�นตอนการพฒันาหลักสูตรทีตอบสนอง          
ความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความเชือทีว่าผูเ้รียนมีพื�นฐานแตกต่างกนัโดยกาํหนดกระบวนการ
พฒันาหลักสูตรไว ้7 ขั�นตอน คือ 1) วินิจฉัยความต้องการจาํเป็น 2) การกําหนดวตัถุประสงค ์              
ของหลกัสูตร 3) การคดัเลือกเนื�อหาสาระ 4) การกาํหนดโครงสร้างวินิจฉัยความตอ้งการจาํเป็น          
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5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การกาํหนดโครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้          
7) การกาํหนดสิงทีจะประเมินและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้    
 กู๊ด (Good. 1973 : 157 - 158) ให้ความหมายการพฒันาหลกัสูตร คือ การปรับปรุงและ
เปลียนแปลงหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นการพฒันาหลกัสูตรอย่างหนึ ง เพือให้เหมาะสม
กบัโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วสัดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั�งการประเมินผล 
ส่วนการเปลียนแปลงหลกัสูตรเป็นการแกไ้ขหลกัสูตรใหแ้ตกต่างไปจากเดิม 
 เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กล่าวไวว้่า การพัฒนา              
หลักสูตร หมายถึง การจดัทาํหลักสูตรเดิมทีมีอยู่แล้วให้ดีขึ� นหรือเป็นการจดัทาํหลักสูตรใหม่               
โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมอยูก่่อน การพฒันาหลกัสูตรจะรวมไปถึงการสร้างเอกสารอืนสาํหรับนกัเรียนดว้ย 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (ม.ป.ป. : 83) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรวา่หมายถึง
การดําเนินการจัดทําหลักสูตรขึ� นใหม่หรือจัดทําหลักสูตรที มีอยู่แล้วให้ดีขึ� นก็ได้ซึ งค ําที มี                       
ความหมายใกล้เคียงกับการพัฒนาหลักสูตรมากทีสุดคือ การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 
Design) 
 สงัด อุทรานันท์  (2532 : 244) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า             
“การพฒันา” ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “Development” มีความหมายอยู ่2 ลกัษณะ คือ 
 1. การทาํใหดี้ขึ�นหรือทาํใหส้มบูรณ์ขึ�น 
 2. การทาํใหเ้กิดขึ�น 
 ดว้ยเหตุนี� การพฒันาหลกัสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลกัษณะ คือ การทาํหลกัสูตรทีมีอยูแ่ล้ว
ใหดี้ขึ�น หรือสมบูรณ์ขึ�นกบัการสร้างหลกัสูตรขึ�นมาใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพื�นฐานเลย 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552 : 10) กล่าวว่า การพฒันาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการ            
ทีจะช่วยให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้หรือการพฒันาหลกัสูตรและการสอน 
คือ ระบบโครงสร้างของการจดัโปรแกรมการสอน กาํหนดจุดมุ่งหมาย เนื�อหาสาระ การปรับปรุง
ตาํราบทเรียน คู่มือครู และสือการเรียนต่าง ๆ การวดัและการประเมินผล การใช้หลกัสูตร การปรับปรุง
แกไ้ข และการใช้การอบรมครูผูใ้ช้หลกัสูตรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการพฒันาหลกัสูตร
และการสอน รวมทั�งการบริหารและบริการหลกัสูตร 
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2554 : 19) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง          
การปรับปรุงหลักสูตรทีมีอยู่แล้วให้ดีขึ� นหรือจดัทาํหลักสูตรขึ� นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิม              
เป็นพื�นฐานอยูเ่ลย รวมถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ สาํหรับผูเ้รียน 
 สรุปได้ว่าการพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเปลียนแปลงและปรับปรุงหลกัสูตรเดิมให้ได ้  
ผลดียิงขึ�น หรือการสร้างหลกัสูตรขึ�นใหม่ให้สอดคลอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการ เพือให้บรรลุ            
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จุดมุ่งหมายใหม่ โดยกระบวนการสร้างหลกัสูตรตามขั�นตอนในการพฒันาหลกัสูตร โดยวิเคราะห์
จากรูปแบบแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของฮิลดา ทาบา องคป์ระกอบพื�นฐานทีสาํคญัในการพฒันา
หลักสูตร 4 ประการ คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื�นฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม                   
3) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม ขั�นตอน   
การพฒันาหลกัสูตรทีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความเชือทีวา่ผูเ้รียนมีพื�นฐานแตกต่างกนั
โดยกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั� นตอน คือ 1) วินิจฉัยความต้องการจําเป็น                           
2) การกาํหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 3) การคดัเลือกเนื�อหาสาระ 4) การกาํหนดโครงสร้าง
วินิจฉัยความตอ้งการจาํเป็น 5) การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การกาํหนดโครงสร้างของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 7) การกาํหนดสิงทีจะประเมินและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  
 ความสําคัญของหลกัสูตร 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของความสาํคญัของหลกัสูตร ดงันี�  
 วชิยั วงษใ์หญ่ (2538 : 58) ไดส้รุปความสาํคญัของหลกัสูตรไว ้ดงันี�  
 1. หลกัสูตรเป็นแบบแผนและแนวทางในการจดัการศึกษาของชาติใหบ้รรลุตามความมุง่หมาย
และนโยบาย 
 2. หลักสูตรเป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผนวิชาการ และจัดการบริหาร                 
การศึกษาการสรรหาและการพฒันาบุคลากร การจดัวสัดุอุปกรณ์ นวตักรรมการเรียนการสอน              
งบประมาณ อาคาร สถานที  ซึ งจาํเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ              
ความหวงัของหลกัสูตร 
 3. หลกัสูตรเป็นเครืองมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของประเทศ 
 4. หลกัสูตรจะกาํหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื�อหา และแนวทางการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผลสาํหรับการจดัการศึกษาของครูและผูบ้ริหาร 
 5. หลักสูตรเป็นเครื องมือบ่งชี� ทิศท างการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ มี คุณ ภาพ                
และสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาสังคมของประเทศ 
 กาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 4) กล่าววา่ หลกัสูตรเป็นเครืองมืออยา่งหนึงทีจะทาํให้ปรัชญา 
หรือจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาบรรลุผลสมความมุ่งหมาย ตามแผนการศึกษาแห่งงชาติ เพราะ
หลกัสูตรมีความสําคญัในการพฒันาบุคคลในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ ผูเ้รียนอยู่ในวยัทีกาํลงัจะเป็น             
ผูใ้หญ่ในอนาคต หลกัสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้เป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพ
ในอนาคต นอกจากนั� นหลักสูตรยงัมีความสําคัญต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอีกด้วย                
ซึ งประกอบไปดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ทีมีจุดประสงคใ์นการเรียนเฉพาะเจาะจง 
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 ธาํรง บวัศรี (2542 : 7 - 8) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของหลกัสูตรไวว้า่ สิงสําคญัในการจดั
การศึกษา คือการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพือให้แน่ใจว่าเยาวชนแต่ละวยัและแต่ละระดับ              
การศึกษาได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพทัดเทียมกันกล่าวคือมีแนวทางทีกาํหนดไวว้่าควรเรียนรู้                 
วิชาอะไร เนื�อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ควรได้รับการฝึกฝนอบรม ให้มีทกัษะด้านใดและควรมี
พฒันาการในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งไร จะเห็นไดว้า่ปัจจยัสําคญัอนัดบัแรก  
ทีจะให้ความมันใจได้ว่าเยาวชนรวมทั�งนักศึกษาทั�งมวลจะได้รับการศึกษาตามทีมุ่งหวงัไวก้็คือ 
หลกัสูตร โดยเฉพาะเมือมีหลกัสูตรเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์แก่นกัศึกษาแลว้ เป็นทีหวงั
ไดว้า่นกัศึกษาแต่ละสาขาและแต่ละระดบัการศึกษาจะไดรั้บการศึกษาในแนวเดียวกนัและถึงแมว้า่
ในการปฏิบติันักศึกษาจะได้รับประสบการณ์แตกต่างกนัไปบ้าง แต่การเรียนการสอนย่อมมุ่งสู่               
จุดหมายเดียวกนั 
 สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 16) กล่าวถึงความสําคญัของหลกัสูตรวา่หลกัสูตรเป็นองคป์ระกอบ
สําคญัในการจดัการสอน เพราะหลกัสูตรเป็นโครงร่างกาํหนดวา่เด็กไดรั้บประสบการณ์อะไรบา้ง
จึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสังคม เป็นแนวทางสร้างความเจริญเติบโตให้แก่นักศึกษา                 
เป็นเครืองชี� ใหเ้ห็นโฉมหนา้ของสังคมในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไร 
 จากการศึกษาความสําคญัของหลกัสูตรทีนักการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปไดว้่า 
การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมมีความสําคญัในฐานะทีเป็นเครืองมือในการพฒันาองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั�งดา้นปริมาณ และคุณภาพ และยงัเป็นวิธีการพฒันาบุคลากรโดยการให้ความรู้
แก่บุคลากรผูเ้ขา้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติังานไดต้าม
สถานการณ์จริงอยา่งถูกตอ้ง ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 
 องค์ประกอบของหลกัสูตร 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดงันี�  
 ทาบา (Taba. 1962 : 10) กล่าวไวว้่า ทุกหลกัสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในลกัษณะใด ๆ 
ก็ตาม จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ เกียวกบัองคป์ระกอบหลกัของหลกัสูตร ซึ งความต่อเนือง
และสอดคลอ้งกนัอยู ่4 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายทัวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะการเลือกและ
สร้างเนื�อหาสาระ การจดัรูปแบบและประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผลโดยไดข้ยายความ
เกียวกบัองคป์ระกอบหลกัไว ้ดงันี�  
 1. จุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เป็นส่วนประกอบทีมีความสําคญัอย่างยิงเพราะ              
จุดมุ่งหมายจะเป็นเครื องชี� วดัถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการให้ผู ้เรียน                      
มีคุณลกัษณะเป็นเช่นใด ซึ งจุดมุ่งหมายทัวไปจะกล่าวไวอ้ย่างกวา้ง ๆ และค่อนขา้งเป็นปรัชญา             
เนน้ทีค่านิยมมากกวา่การเนน้ทางดา้นจิตวิทยาหรือดา้นการาเรียนการสอน ส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะ
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จะเน้นทีการประยุกต์ใช้มากกวา่ เป็นจุดมุ่งหมายทีกล่าวไวใ้นส่วนทีเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชา
หรือรายวชิาต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นหลกัสูตรนันเอง 
 2. เนื�อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ จะเป็นสือกลางทีจะพาผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรทีได้กาํหนดไว ้เนื�อหาสาระทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ          
หลกัสูตร อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงความรู้ธรรมดา ความคิดรวบยอดและหลกัการ 
การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์เจตคติและค่านิยม ทกัษะทางกาย 
 3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน   
 4. การประเมินผลเป็นการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวดัและประเมินผลทีมี              
ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัหลกัสูตรนั�น ๆ เปรียบเสมือนเป็นการกาํหนดเครืองมือในการควบคุม
การใชห้ลกัสูตร 
 ไทเลอร์ (Tyler. 1969 : 1) กล่าววา่ โครงสร้างของหลกัสูตรมี 4 อยา่ง คือ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Educational Purpose) ทีโรงเรียนตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
 2. ประสบการณ์ (Educational Experience) ทีโรงเรียนจดัขึ�นเพือใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย 
 3. วิธีการจดัประสบการณ์ (Organizational of Educational Experience) เพือให้การสอน
มีประสิทธิภาพ 
 4. วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพื อตรวจสอบจุดมุ่งหมาย               
ทีตั�งไว ้
 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 5) กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัสูตรว่า ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์
เนื�อหาวชิา วธีิการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และวธีิการประเมินผล 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535 : 38 - 51) กล่าวถึง ความสาํคญัของหลกัสูตรวา่หลกัสูตร
เป็นหวัใจของการสอน อนัทีจะนาํไปสู่เป้าหมายของการศึกษาหลกัสูตรจะตอ้งมีโครงสร้างพื�นฐาน
หรือองค์ประกอบของหลักสูตรพื�นฐานหลกั 4 ประการ คือ วตัถุประสงค์ของหลักสูตร เนื�อหา      
วธีิสอน การประเมินผล 
 กาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 14) กล่าววา่ หลกัสูตรมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 6 ประการ คือ 
 1. ความมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 2. เนื�อหาสาระ 
 3. วธีิสอนและการดาํเนินการ 
 4. วสัดุอุปกรณ์การสอน 
 5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 6. การประเมินผล 
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 ธาํรง บวัศรี (2542 : 8 - 9) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบทีสาํคญัของหลกัสูตรวา่ มีดงัต่อไปนี�  

 1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ งทีรัฐ

ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรืองทีเกียวกบัการศึกษา 

 2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่วนรวมทีต้องการให้เกิด          

แก่ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้ 

 3. รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลกัษณะและแผนผงั

ทีแสดงการแจกแจงวชิาหรือกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ 

 4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที ต้องการให้ เกิดผู ้เรียน              

หลงัจากทีไดเ้รียนวชิานั�นไปแลว้ 

 5. เนื�อหา (Content) หมายถึง สิ งทีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ทกัษะและความสามารถ           

ทีตอ้งการใหมี้รวมทั�งประสบการณ์ทีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 

 6. จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิงทีตอ้งการให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้ ไดมี้ทกัษะและความสามารถ หลงัจากทีไดเ้รียนรู้เนื�อหากาํหนดไว ้

 7. ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วธีิการจดัการเรียนการสอน

ทีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ ์เพือใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

 8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพือใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอนและหลกัสูตร 

 9. วสั ดุหลักสูตรและสื อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional 

Media) หมายถึง เอกสารสิ งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดีทศัน์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั� ง

อุปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอืน ๆ ทีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอน 

 วิชัย ประสิทธิ@ วุฒิ เวชช์  (2542 : 39) กล่าวว่า หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ                

ในลกัษณะใดก็ตาม จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี�  

 1. จุดหมายและจุดประสงค ์(Aims and Objectives) 

  1.1 จุดหมาย เป็นสิงทีกาํหนดไวก้ลาง ๆ เนน้คุณลกัษณะทีคาดหวงัของผูเ้รียน 

  1.2 จุดประสงค์ เป็นสิ งทีกาํหนดเฉพาะเรื องในระดับกลุ่มวิชา กลุ่มประสบการณ์   

และรายวชิา 

 2. เนื�อหาสาระและประสบการณ์ (Contents and Experiences) 

  2.1 เนื�อหาสาระ ทีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามจุดประสงค ์
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  2.2 ประสบการณ์ เป็นการกําหนดคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม อันพึงปรารถนา        
ให้ผู ้สอนได้นําไปพิจารณาตัดสินใจสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับ                 
สภาพผูเ้รียนและชั�นเรียน 
 3. การนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เป็นกระบวนการต่อเนืองที มี 
การปรับปรุงตลอดเวลาของการใช้หลักสูตร ต้องมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ              
และมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
 4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบสัมฤทธิ@ ผลของหลกัสูตร คน้หาสาเหตุ
ของสิ งทีไม่สัมฤทธิ@ ผล เป็นงานใหญ่ที มีขอบเขตกวา้งขวางจะต้องวางโครงการประเมินผล                      
ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นกระบวนการ 
 ฉววีรรณ เศวตมาลย ์(2543 : 9) สรุปหลกัสูตรประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
 1. จุดประสงค ์
 2. การคดัเลือกเนื�อหาสาระ 
 3. การจดัเนื�อหาสาระและประสบการณ์ 
 4. การประเมินผล 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2551: 16) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนทีอยู่ภายใน
และประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตรเป็นส่วนสําคญัทีจะทาํให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์              
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรไปดว้ย 
 ฆนัท ธาตุทอง (2552 : 13) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นสิ งจาํเป็นอย่างยิง          
และส่งผลถึงลกัษณะ โครงสร้าง รูปแบบของหลกัสูตรวา่จะเป็นอยา่งไร โดยมีองคป์ระกอบทีสาํคญั
ของหลกัสูตรคือ ความหมาย (Objectives) เนื�อหารายวชิา (Content) การนาํหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum 
Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2552 : 18) ไดส้รุปองค์ประกอบของหลกัสูตรทีสําคญัไว ้9 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) จุดหมาย 3) โครงสร้าง 4) คาํอธิบายรายวิชา 5) ขอบข่ายเนื�อหา 6) เวลาเรียน  
7) กิจกรรมการเรียนการสอน 8) สือการเรียนการสอน 9) การวดัและประเมินผล 
 ปราโมทย์ จนัทร์เรือง (2552 : 670) กล่าวถึงองค์ประกอบของการพฒันาหลักสูตรว่า               
การพฒันาหลกัสูตรและการสอนจะกระทาํเป็นระบบโดยมีลาํดบัขั�นดงันี�  
 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 2. กาํหนดกิจกรรมของการเรียน 
 3. การนาํไปทดลองปฏิบติั ตรวจสอบและปรับแก ้เพือหาประสิทธิภาพ 
 4. การประเมินผล 
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 บุญเลี� ยง ทุมทอง (2553 : 14 - 15) กล่าวว่า องค์ประกอบทีสําคัญของหลักสูตร คือ                  

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนื�อหา การนาํหลกัสูตรไปใช ้การประเมินผลหลกัสูตร 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2553 : 135) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ถ้าไม่คาํนึงถึง

นิยามหรือวิธีการ หลักสูตรแบ่งออก ได้เป็น 3 องค์ประกอบสําคัญ คือ เนื� อหา ประสบการณ์               

และสภาพแวดลอ้ม เนื�อหาตอบคาํถามเกียวกบัหลกัสูตรคืออะไร 

 จากแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัองค์ประกอบของหลกัสูตรและองค์ประกอบของการพฒันา

หลกัสูตรตามทีนกัการศึกษาไดก้าํหนดไว ้สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม

ระยะสั�น เรือง ศิลปะการแต่งหนา้เพืออาชีพ สาํหรับนกัศึกษากลุ่มวชิางานเสริมสวย ใชอ้งคป์ระกอบหลกั

ทีสําคญัของหลกัสูตรตามทีนักพฒันาหลกัสูตรและนกัการศึกษากาํหนดไว ้ประกอบด้วย 4 ส่วน  

ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) เนื�อหาวิชา 3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 4) การวดัผล

ประเมินผล 

 ลกัษณะของหลกัสูตรที�ดี 

 หลกัสูตรเป็นองค์ประกอบสําคญัในการจดัการเรียนรู้ หลกัสูตรทีดีจะส่งผลให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรทีดีไวด้งันี�  

 สงดั อุทรานันท์ (2532 : 211 - 212) กล่าวว่า ลกัษณะของหลกัสูตรทีดีจะตอ้งมีลกัษณะ 

ดงันี�   

 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรควรตั�งอยู่บนรากฐานการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่ พื�นฐาน

ทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและธรรมชาติของความรู้และตอ้งตั�งอยูบ่นรากฐานของความจริง

และสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ 

 2. สอดคล้องกับความต้องการของสังคมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม             

และประเทศชาติ สามารถเสริมสร้างความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี            

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและเป็นผูรั้บผดิชอบในฐานะพลเมืองทีดีของชาติ  

 3. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนตามหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยั  

 4. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีดี จะตอ้งมุ่งสร้างเสริมคาํนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรม  

 5. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทีดี จะตอ้งมุ่งสร้างคุณลกัษณะทีดีของผูเ้รียนใหมี้ความเจริญ

งอกงามทางสติปัญญามีทกัษะในอาชีพ มีคุณธรรม มีวนิยัทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
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 สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 18) กล่าววา่ ลกัษณะของหลกัสูตรทีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงันี�  
 1. จุดประสงค์ของหลกัสูตร ใช้วิชาต่าง ๆ เป็นเครืองมือในการส่งเสริมพฒันาการของ             
ผูเ้รียน ซึ งอาจจะสัมพนัธ์กบัสังคมหรือไม่ก็ได ้มกัจะไม่คาํนึงผลทีเกิดแก่สังคม 
 2. โครงสร้างของเนื�อหาวิชา จะแยกเป็นแต่ละวิชาไม่เกียวขอ้งกนั เช่น ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ หนา้ทีพลเมือง ศีลธรรม การจดัการเรียนรู้ และการวดัผลแยกจากกนัเป็นเอกเทศ 
 3. เนื�อหาวิชาจะประกอบดว้ย ความรู้ ความคิดรวบยอด ทกัษะ กฎ หลกัเกณฑ์ คุณธรรม 
และการปฏิบติังาน โดยมีการจดัเนื�อหาให้เรียงลาํดบัอย่างมีระเบียบระบบ ตามลาํดบัเหตุการณ์  
หรือตามลาํดบัความยากง่าย 
 4. การจดัการเรียนรู้ เน้นการถ่ายทอดเนื�อหาสาระและความรู้ โดยครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการ 
ดงันั�นความสามารถของครูจึงเป็นสิงทีสําคญัทีสุด ไม่ให้ความสําคญักบัความตอ้งการและความสนใจ
ของผูเ้รียนมากนกั ผูเ้รียนทุกคนเรียนทุกสิงทุกอย่างเหมือน ๆ กนั และไม่ถือวา่จิตวิทยาในการเรียนรู้
เป็นสิงสาํคญั 
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งในเรืองความรู้และทกัษะในวิชาต่าง ๆ ทีเรียนมา เน้นเรือง
การสอน ถา้ผูเ้รียนสอบผา่นก็ถือวา่ใชไ้ด ้ถา้สอบไม่ผา่นก็ตอ้งเรียนซํ� า ตอ้งซํ� าจนกวา่จะสอบผา่น 
 6. การพฒันาหลกัสูตร เนน้ทีผลการเรียนรู้ หลกัสูตรจะเปลียนแปลงก็ต่อเมือเนื�อหาวิชา
เปลียนแปลงไปไม่ไดเ้นืองมาจากความตอ้งการหรือความเปลียนแปลงในสังคม 
 ชูจิตต ์เหล่าเจริญสุข (2548 : 56) หลกัสูตรทีดีควรมีลกัษณะ ดงันี�  
 1. หลักสู ตรควรมี ความคล่องตัว สามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้ เหมาะสมกับ                        
สภาพการณ์ต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. หลกัสูตรควรเป็นเครืองมือทีจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตามความมุ่งหมาย           
ทีกาํหนดไว ้
 3. หลกัสูตรควรไดรั้บการจดัทาํ หรือพฒันาจากคณะบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครู ผูป้กครอง 
นกัวชิาการ นกัพฒันาหลกัสูตร และผูบ้ริหารมีส่วนร่วมและรับรู้ในการจดัทาํหลกัสูตร 
 4. หลกัสูตรจะตอ้งจดัใหต้รงตามความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติ 
 5. หลักสูตรควรมีกิจกรรมกระบวนการ และเนื� อหาสาระของเรื องทีสอนสมบูรณ์             
เพียงพอทีจะช่วยใหผู้เ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็นและพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น 
 6. หลกัสูตรควรบอกแนวทาง ด้านสือการสอน การใช้สื อ การวดั และประเมินผลไว้
อยา่งชดัเจน 
 7. หลักสูตรควรมีลักษณะทีสนองความต้องการ และความสนใจทั� งของนักศึกษา            
และสังคม 
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 8. หลกัสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตวัผูเ้รียนทุกดา้น รวมทั�งส่งเสริมความคิด
ริเริมสร้างสรรค ์
 9. หลักสูตรควรชี� แนวทางกระบวนการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนได้เพิมพูนความรู้ ทักษะ           
และเจตคติ ไดด้ว้ยตนเอง จากสือต่าง ๆ ทีอยูร่อบตวั 
 10. หลกัสูตรควรจดัทาํมาจากการศึกษาขอ้มูลพื�นฐานด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น             
ขอ้มูลทางดา้นปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 11. เป็นหลกัสูตรทียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เนื�อหา และกิจกรรมตอ้งเหามะสมกบัธรรมชาติ 
และความตอ้งการของผูเ้รียน 
 12. เนื�อหาและประสบการณ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการดาํรงชีวติของผูเ้รียน ประสบการณ์
ตอ้งเป็นสิงทีใกลต้วั และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2548 : 54) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของหลกัสูตรทีดีจะตอ้งมีลกัษณะ
ดงันี�  
 1. เนื� อหาสาระสําคัญของหลักสูตรควรควบคุมข้อมูลทีได้มาจากนักศึกษา สังคม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรู้ทีควรจะไดรั้บในระหวา่งการศึกษาหรือไม่อยา่งไร 
 2. จุดมุ่งหมายของโรงเรียนวางไว้ชัดเจน และเป็นที เข้าใจกับผู ้ที เกียวข้องหรือไม่                            
จุดมุ่งหมายมีความกวา้งขวาง มีความสมดุล และจะเป็นจริงได้หรือไม่ มีช่องพอทีจะขยายตดัต่อ 
เพิมเติม จุดมุ่งหมายตามทีตอ้งการหรือไม่ 
 3. กระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีโอกาสก้าวหน้า มีอิสระทีจะพฒันาตามความสามารถ 
ความสนใจ ตามแนวทางของตนเองไดห้รือไม่ 
 4. นกัศึกษาและครูมีความเขา้ใจตรงกนัเกียวกบัการวางแผนการเรียนต่าง ๆ ในหลกัสูตร
หรือไม่ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัทําแผนการเรียนนั� น ๆ ตามวุฒิภาวะของเขาได้หรือไม่                
นกัศึกษาเขา้ใจในเหตุผล และสิงทีโรงเรียนคาดหวงัจากเขาไดห้รือไม่ 
 5. มีคณะกรรมการหรือกลุ่มคนทีจะรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหา หรือรวบรวม
ปัญหาจากบุคคลทีเกียวขอ้ง มีการประสานงานกบัชุมชน ผูเ้รียน มีการวางแผนการเรียนการสอน 
การวดัผลใหเ้กิดคุณค่าต่อผูเ้รียนและชุมชนอยา่งเป็นระบบและทัวถึง 
 สรุปได้ว่าลักษณะของหลักสูตรที ดีนั� น ควรมีจุดมุ่งหมายที ดี ชัดเจน สอดคล้องกับ                 
สภาพสังคม วฒันธรรมประเพณี สิงแวดลอ้ม การเมือง การปกครอง สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเจริญงอกงาม ยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญและช่วยให ้               
การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที์กาํหนดไว ้
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 กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร ดงันี�  
 ไทเลอร์ (Tyler. 1969 : 11) ได้ให้แนวคิดในการวางโครงสร้างหลักสูตร โดยใช้วิธี  
Means - ends Approach โดยไดใ้ห้หลกัการและเหตุผลในการสร้างหลกัสูตรไว ้4 ประการ ซึ งไทเลอร์  
เรียกว่า Tyler Rationale และได้ให้หลักเกณฑ์และเหตุผลในการจัดหลักสูตรและการสอน               
โดยเนน้ทีการตอบคาํถามพื�นฐาน 4 ประการ ดงันี�   
 1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบา้ทีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
 2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างทีโรงเรียนควรจดัขึ� น เพือช่วยให้บรรลุถึง              
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้
 3. จะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอยา่งไร จึงจะทาํใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 
 4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอยา่งไร จึงจะตดัสินไดว้่า
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้
 จากแนวคิดของไทเลอร์ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรได้ 4 ขั�นตอน               
ไดด้งันี�  
 1. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย โดยเริมจากการกาํหนดจุดมุ่งหมายชัวคราวก่อน อาศยัขอ้มูล
พื�นฐานจาก 3 แหล่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสังคม ขอ้มูลเกียวกบัผูเ้รียน และขอ้มูลของผูเ้ชียวชาญ
ในเนื�อหาของสาขาวิชาการนั�น ๆ ขอ้มูลทั�ง 3 แหล่งดงักล่าวจะช่วยในการตั�งจุดมุ่งหมายอยา่งคร่าว ๆ 
แต่บางครั� งอาจจะมีมากเกินกว่าทีจะจดัไวใ้นหลกัสูตรได ้จึงควรเลือกจุดมุ่งหมายทีมีความสําคญั 
ต่อหลกัสูตร ใหเ้หลือจาํนวนนอ้ยลง โดยไทเลอร์ไดเ้สนอวา่ การเลือกจุดมุ่งหมายควรผา่นการกลันกรอง 
จากขอ้มูล 3 ดา้นดว้ยกนั ได้แก่ ขอ้มูลดา้นปรัชญาการศึกษา ขอ้มูลดา้นปรัชญาสังคม และขอ้มูล
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายทีผ่านการกลันกรองจะเรียกว่าจุดประสงค์ทีแท้จริง จากนั�น     
จึงเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพือใหบ้รรลุจุดประสงคที์กาํหนดขึ�น 
 2. การเลือกจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ในการวางโครงสร้างหลักสูตร ไทเลอร์ได้ตั� ง             
คาํถามข้อทีสองไวว้่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย             
ทีกาํหนดไว ้จุดมุ่งหมายทีระบุทั�งพฤติกรรมและเนื�อหานั�นเป็นจุดหมายปลายทางทีตอ้งการไปถึง
แต่ประสบการณ์การเรียนทีจะจดัขึ�นเพือให้เกิดการเรียนรู้นั�นเป็นวิธีการทีจะให้บรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทาง 
 3. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ในด้านเวลาต่อเวลา และ
เนื� อหาต่อเนื� อหา เรียกว่า เป็นความสัมพันธ์แบบแนวตั� ง (Vertical) กับแนวนอน (Horizontal)                
ซึ งมีเกณฑ์การจดัตามความต่อเนือง (Continuity) การจดัช่วงระดบั (Sequence) และการบูรณาการ 
(Integration) 
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 4. การประเมินผล เป็นผลขั�นสูดทา้ยตามแนวคิดการสร้างหลกัสูตรของไทเลอร์ เพือทีจะ
ตรวจสอบดูวา่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงคต์ามทีกาํหนดไวเ้พียงใด 
 ทาบา (Taba. 1962 : 454 - 455) ได้กล่าวถึง กระบวนการพฒันาหลักสูตรทีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความเชือทีว่าผูเ้รียนมีพื�นฐานแตกต่างกนัโดยกาํหนดกระบวนการ
พฒันาหลกัสูตรไว ้7 ขั�นตอน ดงันี�  
 1. วนิิจฉยัความตอ้งการ : สํารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความจาํเป็นต่าง ๆ ของ
สังคม และผูเ้รียน 
 2. กาํหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผูเ้รียนแล้ว               
จะกาํหนดจุดมุ่งหมายทีตอ้งการใหช้ดัเจน 
 3. คดัเลือกเนื�อหาสาระ : จุดมุ่งหมายทีกาํหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื�อหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย วยั ความสามารถของผูเ้รียน โดยเนื�อหาตอ้งมีความเชือถือได ้และสําคญั
ต่อการเรียนรู้ 
 4. จดัเนื� อหาสาระ : เนื� อหาสาระทีเลือกได้ ยงัต้องจดัโดยคาํนึงถึงความต่อเนือง และ
ความยากง่ายของเนื�อหา วฒิุภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
 5. คดัเลือกประสบการณ์เรียนรู้ : ครูผูส้อนหรือผูที้เกียวขอ้งจะตอ้งคดัเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาวชิา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 6. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยคาํนึงถึงเนื�อหาสาระ
และความต่อเนือง 
 7. กาํหนดสิ งทีจะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตดัสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร            
เพือตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ และกาํหนดดว้ยว่าจะใช้วิธีประเมินผล 
อยา่งไร ใชเ้ครืองมืออะไร 
 เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1981 : 30 - 39) ได้เสนอแนวคิดว่า 
การพฒันาหลกัสูตรจะไม่ดาํเนินไปในลกัษณะเส้นตรง การจะเริมทีขั�นตอนหรือกระบวนการก็ได ้
 ขั�นที  1 การกําหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และขอบเขต โดยกําหนดขอบเขตของ                 
เป้าหมายไว ้4 ประการ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย พฒันาการของบุคคล ความสามารถ
ทางสังคม ทกัษะการเรียนรู้ และความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 ขั�นที  2 การออกแบบหลักสูตร เป็นการตดัสินใจโดยใช้เป้าหมาย วตัถุประสงค์และ
ขอบเขต พร้อมทั�งพิจารณาขอ้มูลอืน ๆ ประกอบ เช่น ธรรมชาติของวิชา ความสนใจของผูเ้รียน 
และสังคม เป็นตน้ 
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 ขั�นที  3 การนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการตัดสินใจเกียวกับการนําวิธีสอนต่าง ๆ ทีได ้             
ออกแบบไว้ไปปฏิบัติวิธีการสอน รวมทั� งสื อต่าง ๆ ทีนําไปใช้ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ                    
จุดมุ่งหมายการสอน 
 ขั�นที 4 การประเมินผลหลกัสูตร ผูส้อนจะตอ้งเลือกใชว้ธีิประเมินผลแบบต่าง ๆ เพือบอก
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนทั�งประสิทธิภาพการสอน ผลสัมฤทธิ@ ของผูเ้รียน รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
 สงดั อุทรานันท์ (2532 : 36 - 43) ได้กล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลักสูตร ซึ งต่อเนือง 
เป็นวฏัจกัร ไวด้งันี�  
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน 
 2. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. การคดัเลือกและจดัเนื�อหาสาระ 
 4. การกาํหนดมาตรการวดัและการประเมินผล 
 5. การนาํหลกัสูตรไปใช ้
 6. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 7. การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 
 วชิยั ประสิทธิ@ วฒิุเวชช์ (2542 : 88) ไดก้ล่าวถึงขั�นตอนการพฒันาหลกัสูตรไว ้7 ขั�น คือ 
 ขั�นที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน 
 ขั�นที 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 ขั�นที 3 การกาํหนดเนื�อหาสาระและประสบการณ์ 
 ขั�นที 4 การนาํหลกัสูตรไปใช ้
 ขั�นที 5 การประเมินหลกัสูตร 
 ขั�นที 6 การปรับปรุงแกไ้ขและเปลียนแปลงหลกัสูตร 
 ขั�นที 7 กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 10) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรไว ้              
7 ขั�นตอน ดงันี�   
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน  
 2. กาํหนดจุดมุ่งหมาย  
 3. คดัเลือกและจดัลาํดบัเนื�อหา  
 4. กาํหนดมาตรฐานการวดัและประเมินผล  
 5. ทดลองนาํหลกัสูตรมาใช ้ 
 6. ประเมินผลหลกัสูตรหลงัจากการผา่นร่างแลว้  
 7. ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 
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 จากขั�นตอนดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ กระบวนการพฒันาหลกัสูตรนั�นจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้ง

ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์วิจยั ถึงขอ้มูลพื�นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพือใช้ในการสนับสนุน 

อ้างอิงและตัดสินใจดําเนินการต่าง ๆ ให้ได้หลักสูตรทีสมบูรณ์ดีพร้อม สามารถตอบสนอง                  

ความต้องการของผู ้เรียนที มีพื�นฐานแตกต่างกันได้ จากการศึกษาขั�นตอนและกระบวนการ                

การพฒันาหลกัสูตรของนกัวิชาการและนกัการศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดของฮิลดา ทาบา มาใช้

ในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั� น ซึ งแบ่งเป็นขั�นตอนในการพฒันาหลกัสูตร 7 ขั�นตอน                 

ดงันี�  1) การสํารวจความตอ้งการ 2) การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื�อหา 4) การจดัเนื�อหา              

5) การเลือกประสบการณ์การเรียน 6) การจดัประสบการณ์การเรียน 7) การประเมินผลและวิธีการ

ประเมินผล 

 การนําหลกัสูตรไปใช้ 

 มีนกัการศึกษากล่าวถึงการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดงันี�  

 โบแชมป์ (Beauchamp. 1975 : 164) ได้ให้ความหมายของการนําหลักสูตรไปใช้ว่า  

หมายถึง การนําหลักสูตรไปปฏิบติั โดยประกอบด้วยกระบวนการทีสําคญัทีสุด คือ การแปลง              

หลกัสูตรไปสู่การสอน การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหค้รูมีการพฒันาการเรียนการสอน 

 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 260) ได้ให้ความเห็นเกียวกับการนําหลักสูตรไปใช้ว่าเป็น           

ขั�นตอนของการนาํหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การจดัเอกสารประกอบ 

หลกัสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและการบริการหลกัสูตร และการนิเทศ การใชห้ลกัสูตร 

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2538 : 56 - 60) ไดก้ล่าวไวว้า่การนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้บรรลุผลควรวางแผน

การใช ้ดงันี�  

 1. การเตรียมวางแผนเพือใชห้ลกัสูตรใหม่ วิเคราะห์หลกัสูตร จุดมุ่งหมายของการพฒันา

หลกัสูตรการสอนครั� งนี� มีเป้าหมายทีแทจ้ริงคืออะไร สอดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจของ            

ผูเ้รียนและชุมชนเพียงใด 

 2. การเตรียมบุคลากรเกียวกบัการใช้หลกัสูตรจะทาํไดโ้ดยวิธีการใดจึงจะทาํให้การใช้

หลกัสูตรบรรลุจุหมาย 

 3. การจดัครูเข้าสอน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะครูมีบทบาทสําคัญทีจะจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ครูเป็นผูที้จะทาํให้นกัศึกษาทุกคนมีโอกาสและส่วนร่วมในการใช้

ชีวติอยูใ่นสังคมปัจจุบนัมากทีสุด ฉะนั�นการคดัเลือกการจดัครูเขา้สอนจึงเป็นสาํคญั 

 4. การจดัตารางสอน ในการจดัตารางสอนควรคาํนึงถึงการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ไม่ควรใช้

เวลาเท่ากนั ระดบัความยากง่ายของการเรียนรู้ก็ยอ่มแตกต่างกนั 
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 5. การจดับริการวสัดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสูตรและสือการเรียน จดัทาํกาํหนดการสอน
ประมวลการสอน แผนการสอน พฒันาคู่มือครู แบบเรียนและสือการสอนเป็นสิงสําคญัทีจะตอ้ง             
จดัทาํ 
 6. การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร เป็นสิ งทีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าการใช ้             
หลกัสูตรใหม่นั�นลูกหลานของเขาจะเกิดการเปลียนแปลงอย่างไร การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร             
จะตอ้งทาํอยา่งติดต่อกนัไป แต่ละครั� งไม่ควรนาน 
 7. การจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานทีและการเลือกสรรโครงการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอื�ออาํนวยต่อการเรียนเป็นสิงสาํคญั 
 8. การจดัโครงการประเมินผลการใช้หลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตร เป็นสิงทีสําคญั
และจะตอ้งกระทาํเป็นขั�นตอน การประเมินผลหลกัสูตรควรจะคาํนึงถึงการประเมินผลทั�งในระยะสั� น
และระยะยาว 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544 : 45) กล่าววา่การใชห้ลกัสูตรมีอยู ่3 ขั�น ไดแ้ก่ 1) การขออนุมติั
หลกัสูตร 2) การวางแผนการใชห้ลกัสูตร และ 3) การดาํเนินการใชห้ลกัสูตร 
 1. การขออนุมัติหลักสูตร เมือได้ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก้หลักสูตร             
เรียบร้อยก่อนทีจะนําหลกัสูตรไปใช้จะตอ้งนําหลักสูตรเสนอหน่วยงาน เพือให้ความเห็นชอบ           
หลกัสูตร ไดแ้ก่ กระทรวง หรือทบวง ทีมีสถานศึกษานั�นในสังกดั เมือไดรั้บอนุมติัหลกัสูตรแล้ว 
หน่วยงานนั� น ๆ จะต้องนําหลักสูตรเสนอไปยงัสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
เพือการกาํหนดเงินเดือน 
 2. การวางแผนการใช้หลกัสูตร ขณะรอการอนุมติัใช้หลกัสูตร ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร                
จะตอ้งเตรียมการดาํเนินการวางแผนการใชห้ลกัสูตรควบคู่กนัไป และเมือหลกัสูตรไดรั้บการอนุมติั
เรียบร้อยจะได้ดาํเนินการใช้หลกัสูตรทนัที การวางแผนการใช้หลกัสูตรต้องคาํนึงถึงสิ งจาํเป็น              
ดงัต่อไปนี�  คือ 
  2.1 การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
  2.2 การเตรียมงบประมาณ 
  2.3 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
  2.4 วสัดุหลกัสูตร 
  2.5 บริการสนบัสนุนและอาคารสถานที 
  2.6 ระบบบริหารของสถาบนัการศึกษา 
  2.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
  2.8 การประเมินผลและติดตามการใชห้ลกัสูตร 
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 3. ขั�นดาํเนินการใช้หลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร เมือวางแผนการใช้หลักสูตร            

เรียบร้อย การนาํหลกัสูตรมาใช้จริงและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรนั�น เป็นทั�งศาสตร์

และศิลปะ ทีวา่เป็นศาสตร์นั�น หมายถึง การวางแผนใชอ้ยา่งเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

มาช่วยเสริมส่วนทีว่าเป็นศิลปะนั�น หมายถึง ผูใ้ช้ในทีนี� รวมทั�งผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนจะมี            

บทบาทมากในการทีจะทาํให้หลกัสูตรบรรลุความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด ดงัมีคาํกล่าววา่ หลกัสูตร

แมจ้ะปรับปรุงเปลียนแปลงอยา่งใด ถา้ผูส้อนไม่สนใจไม่เปลียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน 

หลกัสูตรใหม่นั�นก็จะไม่มีความหมาย และไดผ้ลตามสิงทีหลกัสูตรคาดหวงั 

 สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 221) กล่าวสรุปไวใ้นการนาํหลกัสูตรไปใช ้หมายถึง การดาํเนินงาน

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในอนัทีจะทาํให้หลกัสูตรทีสร้างขึ�นดาํเนินไปสู่การปฏิบติั เพือให้บรรลุเป้าหมาย 

นบัแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มและการจดัการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

 สรุปการนาํหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง การนาํหลกัสูตรไปปฏิบติัจริงในการจดัการเรียน    

การสอน เพือให้บรรลุเป้าหมาย นับตั� งแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที  วสัดุอุปกรณ์                 

สภาพแวดลอ้ม และการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

 การประเมินหลกัสูตร 

 มีนกัการศึกษากล่าวถึงการประเมินหลกัสูตร ดงันี�  

 ทาบา (Taba. 1962 : 310) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรว่าทาํขึ� นเพือ

ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ทีกาํหนดไว ้ว่ามีการเปลียนแปลงใดบ้างทีสอดคล้องหรือขดัแยง้กับ               

วตัถุประสงค์ของการศึกษา การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื� อหาทั� งหมดของหลักสูตร               

และกระบวนการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 ไทเลอร์ (Tyler. 1969 : 248) มีแนวคิดว่าการประเมินหลกัสูตรเป็นการเปรียบเทียบว่า

พฤติกรรมของผูเ้รียนเปลียนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายทีวางไวห้รือไม่ โดยมีองคป์ระกอบการศึกษา 

3 ดา้น คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ@

ทางการเรียนของผูเ้รียน 

 กู๊ด (Good. 1973 : 209) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การประเมินหลกัสูตร คือ การประเมินผล

ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจ                 

ความถูกต้องของจุดหมาย ความสัมพันธ์และความต่อเนืองของเนื� อหาและผลสัมฤทธิ@ ของ                

วตัถุประสงค์เฉพาะ ซึ งนําไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการต่อเนื องและ                    

การหมุนเวยีนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทีจะจดัใหมี้ขึ�น 
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 ครอน บ าค  (Cronbach. 1990 : 231) ให้ ค วาม ห ม ายข องก ารป ระเมิ น ห ลัก สู ตรว่า           
เป็นการรวบรวมขอ้มูลและการใหข้อ้มูลเพือตดัสินใจเกียวกบัโปรแกรมหรือหลกัสูตรการศึกษา 
 เกย ์(Gay. 1991 : 3) กล่าววา่ การประเมินผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบในขั�นของการตดัสินใจก่อนทีจะถึงจุดหมาย 
 สตฟัเฟิลบีม และชริ� งฟิล (Stufflebeam and Shinkfield. 2007 : 128) ให้ความหมายของ
การประเมินหลกัสูตรว่าเป็นกระบวนการหาขอ้มูล เก็บขอ้มูล เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ
หาทางเลือกทีดีกวา่เดิม 
 ใจทิพย ์เชื�อรัตนพงษ ์(2539 : 193 - 202) กล่าววา่ การประเมินผลหลกัสูตรควรดาํเนินการ
เป็นระยะ ๆ การประเมินหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การประเมินก่อนนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
การประเมินระหว่างการดาํเนินการใช้หลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรหลงัการใช้หลกัสูตร และ
กล่าวว่าในการประเมินผลนั�นผูป้ระเมินควรดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�  1) การกาํหนดวตัถุประสงค์
ของการประเมินผลหลกัสูตร 2) การวางแผนออกแบบการประเมินผล 3) ขั�นเก็บรวบรวมขอ้มูล              
4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 5) ขั�นรายงานผลการประเมิน 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 220) กล่าววา่การประเมินหลกัสูตรเป็นการเตรียมขอ้สนเทศ
เพือประโยชน์ในการตดัสินใจในระยะต่าง ๆ ของการพฒันาหลกัสูตร 
 สุนีย ์ภู่พนัธ์ (2546 : 249) กล่าววา่ การประเมินหลกัสูตรวา่เป็นการหาคาํตอบวา่หลกัสูตร
สัมฤทธิ@ ผลตามทีกาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุการประเมินผล
หลกัสูตรเป็นงานใหญ่และมีขอบเขตกวา้งขวาง ผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งวางโครงการประเมินผลไว้
ล่วงหน้า คือ กระบวนการในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของหลกัสูตรนั�น ๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน 
เมือนําไปใช้แล้วบรรลุจุดหมายทีกําหนดไว้หรือไม่ มีอะไรต้องแก้ไขเพือนําผลทีได้มาใช ้                  
เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจหาทางเลือกทีดีกวา่ต่อไป 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2552 : 573) กล่าวว่า การประเมินหลกัสูตรสามารถแบ่งออกได้
เป็นสี ขั�นตอน คือ การประเมินสถานการณ์สิ งแวดล้อม การประเมินปัจจยันําเข้า การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต การประเมินหลกัสูตรทีโรงเรียนสามารถจดัทาํไดมี้ขั�นตอน 
ดงัต่อไปนี�  
 1. กาํหนดผูถู้กประเมิน 
 2. กาํหนดจุดประสงคข์องการประเมิน 
 3. ระบุขอ้มูลทีตอ้งการ 
 4. กาํหนดแหล่งขอ้มูลทีมีอยูพ่ร้อมแลว้ 
 5. กาํหนดหลกัการประเมิน 
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 6. กาํหนดวา่จะเก็บขอ้มูลเมือไหร่และเก็บจากใคร 

 7. กาํหนดเทคนิคและเครืองมือเก็บขอ้มูล 

 8. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการประเมิน 

 9. พฒันาเครืองมือทีใชเ้ก็บขอ้มูล 

 10. เก็บขอ้มูลทีตอ้งการ 

 11. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยกาํหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์เกียวขอ้งกบัหลกัสูตร ระบุผลกระทบ

ของหลกัสูตร ระบุสิงทีอาจเกิดขึ�นตามมาและระบุความสัมพนัธ์ของสิงทีเป็นเหตุและผลในหลกัสูตร 

 12. รายงานผล โดยการตีความข้อมูลทีวิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อเสนอแนะเกียวกับ                 

คุณภาพและส่วนทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตร บนัทึกความตอ้งการของบุคลากรและแหล่งทรัพยากร  

เพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ และเผยแพร่ผลการประเมินแก่ผูที้เกียวขอ้ง  

 บุญเลี� ยง ทุมทอง (2553 : 291) ให้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรว่าเป็นกระบวนการ

ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของหลกัสูตรว่าหลกัสูตรนั�น ๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหนเมือนาํไปใช้

แลว้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ มีอะไรทีตอ้งแกไ้ขเพือนาํผลทีได้มาให้เป็นประโยชน์            

ในการตดัสินหาทางเลือกทีดีกวา่ต่อไป 

 มารุต พฒัผล (2556 : 8) ให้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรว่าเป็นเสมือนกระจก

สะทอ้นคุณภาพของการดาํเนินการเกียวกบัหลกัสูตร ช่วยชี� แนะแนวทางการปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การประเมินหลกัสูตรคือการตรวจสอบ

คุณภาพของหลักสูตรในลกัษณะการตดัสินคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน                

ทีกาํหนดหรือไม่เพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตร               

ใหมี้คุณภาพมากขึ�น 

 สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร คือ กระบวนการในการพิจารณาตดัสิน

คุณค่าของหลกัสูตรนั�น ๆ วา่มีประสิทธิภาพแค่ไหน เมือนาํไปใชแ้ลว้บรรลุวตัถุประสงคที์หลกัสูตร

ตอ้งการหรือไม่ ส่วนประกอบของหลกัสูตรสอดคลอ้งกนัหรือไม่ หลกัสูตรมีขอ้บกพร่องใดทีตอ้ง

ปรับปรุงพฒันาให้มีคุณภาพดีขึ�นเพือนาํผลทีได้มาใช้เป็นประโยชน์ และช่วยในการตดัสินใจว่า   

ควรใชห้ลกัสูตรต่อไปหรือหาทางเลือกทีดีกวา่ต่อไป 
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หลักสูตรวชิาชีพระยะสั,น พุทธศักราช 2558 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั�วไป 

กลุ่มวชิางานเสริมสวย 

 การพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั,น 

 หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั� น พุทธศกัราช 2558 เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึ�นให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจน               

ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั�งในระดบัชุมชนทอ้งถินและระดบัชาติ 

เพือให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความถนดั ความสนใจและโอกาสของผูเ้รียน 

เป็นการขยายโอกาสการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได ้                 

ของประชาชนของประเทศ  

 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั� น ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั� น                 

พ.ศ. 2551 นี�  ดาํเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลกัสูตร 

ทีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพตามความตอ้งการของสถานประกอบการและเจา้ของอาชีพ เพือให้ผูเ้รียน

ผา่นการฝึกอบรมมีสมรรถนะตามทีหลกัสูตรกาํหนด สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ พฒันา

อาชีพเดิม เป็นอาชีพเสริม เปลียนอาชีพใหม่ และหรือเพือการศึกษาต่อ หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั� น              

ทีดาํเนินการในครั� งนี� เป็นหลกัสูตรทีใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั�งแต่ 6 ชัวโมงขึ�นไป โดยมีทั�ง

หลักสูตรทีพ ัฒนามาจากหลักสูตรเดิมและหลักสูตรทีพ ัฒนาขึ� นมาใหม่ จาํนวน 24 สาขาวิชา                       

ใน 5 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว รวมจาํนวนทั�งสิ�น 598 หลกัสูตร             

ทั�งนี�  เพือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไดน้าํไปใชใ้นการจดัฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั�น ตลอดจนใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั� นของสถานศึกษาต่อไป (สํานกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 389 - 461) 

 ประเภทวชิาคหกรรม 

 ประเภทวชิาคหกรรม มี 4 สาขาวชิา คือ  

 1. สาขาวชิาผา้และเครืองแต่งกาย  

 2. สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  

 3. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัวไป   

 4. สาขาวชิาคหกรรมธุรกิจ 
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 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั�วไป 
 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัวไป มี 6 กลุ่มวชิางาน คือ  
 1. กลุ่มวชิางานเสริมสวย  
 2. กลุ่มวชิางานดอกไมส้ด  
 3. กลุ่มวชิางานใบตอง  
 4. กลุ่มวชิางานแกะสลกั  
 5. กลุ่มวชิางานดอกไมป้ระดิษฐ ์ 
 6. กลุ่มวชิางานประดิษฐ ์
 กลุ่มวชิางานเสริมสวย 
 กลุ่มวชิางานเสริมสวย มี 38 หลกัสูตร ดงันี�  
ลาํดบัที      รหสัวชิา ชือวชิา ชัวโมง 
    1. 1403-1101 แต่งเล็บ  6 
    2. 1403-1102 กาํจดัขนดว้ยเส้นดา้ย  6 
    3. 1403-1103 กาํจดัขน (แวก็ซ์)  6 
    4. 1403-1104 บุคลิกภาพของช่างเสริมสวย  6 
    5. 1403-1105 ดดัผมสปาเพิร์ม  12 
    6. 1403-1106 ยดืผมรีบอร์นดิ�ง  12 
    7. 1403-1107 เปลียนสีผม ทาํไฮไลท ์  12 
    8. 1403-1108 ต่อผม  12 
    9. 1403-1109 ต่อขนตา  12 
    10. 1403-1110 แกะลายกราฟฟิก  12 
    11. 1403-1111 บริหารธุรกิจร้านเสริมสวย  12 
    12. 1403-1113 นวดหนา้  12 
    13. 1403-1114 ออกแบบทรงผม  18 
    14. 1403-1115 ต่อเล็บอะคริลิคและเพน้ทเ์ล็บ  30 
    15. 1403-1116 เกลา้ผม – ถกัเปีย  30 
    16. 1403-1117 แต่งหนา้ Basic  30 
    17. 1403-1118 เขียนคิ�วถาวร 3 มิติ 6 มิติ  30 
    18. 1403-1119 ตดัแต่งทรงผมสไตลแ์ฟชัน  30 
    19. 1403-1121 แต่งเล็บ  30 
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    20. 1403-1124 การเปลียนสีผม  30 
    21. 1403-1126 การดดัสปาเพิร์ม  - การยดืผมรีบอร์นดิ�ง  30 
    22. 1403-1201 เซ็ทผมแนวแข่งขนั  45 
    23. 1403-1202 ตดัผมซาลอนเบื�องตน้  45 
    24. 1403-1203 ซอยผมชายฟรีสไตล ์  45 
    25. 1403-1301 สระผม - เซ็ทผม  75 
    26. 1403-1302 ตดัผมชายระดบั 1  75 
    27. 1403-1303 ตดัผมชายระดบั 2  75 
    28. 1403-1304 ตดัผมชายสไตลส์มยันิยม  75 
    29. 1403-1305 เทคนิคการซอยผม  75 
    30. 1403-1306 ซอยผม ดดัผม Advance  75 
    31. 1403-1125 การขดัหนา้ - นวดหนา้  75 
    32. 1403-1305 เทคนิคการซอยทรงผม  75 
    33. 1403-1307 เกลา้ผม - ถกัเปีย  75 
    34. 1403-1501 เสริมสวยเบื�องตน้ 1  150 
    35. 1403-1502 การตดัผมชาย  150 
    36. 1403-1503 การแต่งผมชายสมยันิยม  150 
    37. 1403-1504 เสริมสวยเบื�องตน้ 2  150 
    38. 1403-1901 เสริมสวยเบื�องตน้ (เตม็หลกัสูตร)  300 
 
 จากการศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั� น พุทธศกัราช 2558 (สํานักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2558 : 389 - 461) สรุปไดว้่าการจดัการดา้นวิชาชีพระยะสั� นนั�น
ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนือง การพฒันาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั�นเป็นไปตามกรอบมาตรฐานอาชีพ 
ของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) โดยเนน้ความเป็นช่างมืออาชีพ เพือพฒันาสมรรถนะ
กาํลงัคนระดบัฝีมือ รวมทั�งดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยทีเหมาะสม          
ในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และการ
ประกอบอาชีพได้ โดยรูปแบบของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั� น พุทธศักราช 2558 ประเภทวิชา                
คหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาผา้และเครืองแต่งกาย 2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัวไป  4) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ ส่วนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัวไป               
มี 6 กลุ่มวิชางาน คือ 1) กลุ่มวิชางานเสริมสวย 2) กลุ่มวิชางานดอกไมส้ด 3) กลุ่มวิชางานใบตอง  
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4) กลุ่มวิชางานแกะสลกั 5) กลุ่มวิชางานดอกไมป้ระดิษฐ์ 6) กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ ซึ งกลุ่มวิชางาน
เสริมสวย  มีทั� งหมด 38 หลักสูตร ในลําดับที  16 รหัสวิชา 1403-1117 วิชาการแต่งหน้า Basic         
หลกัสูตร 30 ชัวโมง เป็นวิชาทีสอนการแต่งหน้าพื�นฐาน เนื�อหาหลกัสูตรค่อนขา้งเก่า และยงัไม่
ครอบคลุมทุกเนื�อหาสาระยงัไม่เคยไดรั้บการพฒันาหลกัสูตรมาเป็นเวลาค่อนขา้งนานแลว้  ทาํให้
นกัศึกษาเรียนแลว้ไม่สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมันใจ
และไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซึ งปัจจุบนังานแต่งหนา้มีความสําคญัและมีบทบาท
ในชีวิตประจาํวนัของเราเป็นอย่างมาก อีกทั� งตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการยงัมีความ
ตอ้งการช่างระดบัฝีมือในการแต่งหนา้เป็นจาํนวนมาก และสามารถสร้างรายไดจ้ากงานแต่งหนา้ได้
อย่างมากมาย  จึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจ ัยสนใจทีจะนําหลักสูตรวิชาการแต่งหน้า Basic มาพฒันา      
เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรือง ศิลปะการแต่งหน้าเพืออาชีพ สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชางาน
เสริมสวย เพือเพิมเนื�อหาสาระ และปรับเนื�อหาให้มีความทันยุคทันสมัย เข้าใจง่าย มีขั�นตอน         
และกระบวนการทีชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงานหรือ             
สถานประกอบการ เพือให้นักศึกษาวิชาชีพระยะสั� น สามารถนาํความรู้ทีได้รับไปพฒันาตนเอง      
จนเกิดประสบการณ์ความชาํนาญ สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน สร้างงาน สร้างอาชีพไดอ้ยา่งย ังยนื  
 ศิลปะการแต่งหน้า 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงศิลปะการแต่งหนา้ ดงันี�  
 1. ความหมายของศิลปะการแต่งหนา้  
  พฤทธิ@  ศุภเศรษฐศิริ (2543 : 6) ไดก้ล่าวว่า การแต่งหน้านั�นค่อนขา้งจะเป็นงานศิลปะ       
ทีคลา้ยกบัการวาดภาพ หากแต่วา่เป็นการวาดบนผิวคน โดยอาศยัสีต่าง ๆ อนัเป็นวสัดุซึ งใชส้าํหรับ
การแต่งหน้า และเป็นสีทีไม่ เป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ การแต่งหน้าเพือการแสดง                            
มีวตัถุประสงค์เพือสร้างลกัษณะของตวัละครให้มีบุคลิกลกัษณะตามจินตนาการของผูป้ระพนัธ์               
บทละคร หรือตามผูก้าํกบัการแสดง และนกัออกแบบจินตนาการภาพของตวัละครตวันั�นไว ้นบัวา่
การแต่งหนา้เพือการแสดงมีลกัษณะเฉพาะทีต่างไปจาการแต่งหนา้เพือความงดงาม และเพือแฟชัน 
วสัดุอุปกรณ์ทีใช้ในการแต่งหน้าเพือการแสดงนั�นก็คลา้ยคลึงกบัการแต่งหน้าเพือแฟชัน แต่อาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปในบางประการ ทีเป็นเรืองของเทคนิคพิเศษ  
  สรุปได้ว่า ความหมายของศิลปะการแต่งหน้า หมายถึง การแต่งหน้าเป็นทั�งศาสตร์
และศิลปะ โดยการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ และเครืองสําอางในการแต่งหน้า เพือสร้างความงดงาม      
บนใบหนา้ให้เกิดขึ�นตามใจตอ้งการ สามารถสร้างบุคลิกหรือรูปแบบให้กบัตวัตนของคนนั�นไดช้ดัเจน            
โดยถ่ายทอดผ่านศิลปะการแต่งหน้า และวิธีการแต่งหน้าชีวิตประจาํวนั แต่งหน้าแฟชัน แต่งหน้า
เจา้สาว แต่งหนา้แฟนซี แต่งหนา้เพือการแสดง และแต่งหนา้นางงาม 
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 2. โครงสร้างผวิหนงั  
   กลัยา เท้น (2546 : 18) ได้กล่าวว่า ผิวหนังเป็นอวยัวะทีใหญ่ทีสุดมีขนาดประมาณ                 
1.5 - 1.9 ตารางเมตรและมีนํ� าหนกัประมาณ 15 - 20 % ของนํ�าหนกัตวัของคน ผิวหนงัประกอบดว้ย
เซลล์ทีมีชีวิตจาํนวนมากตามวงจรชีวิตของเซลล์ทีมีชีวิตจะตอ้งการอาหารเพือเจริญเติบโต ต่อมา
เซลล์ทีมีชีวิตอยู่จะค่อย ๆ เสือมสภาพและตายไปในทีสุดแลว้เซลล์ใหม่จะเจริญเติบโตมาแทนที  
เป็นวฏัจกัรเช่นนี� ไปเรือย ๆ คุณภาพของเซลล์ทีมีชีวิตนั�นขึ�นอยูก่บัอาหาร การบาํรุงรักษา การป้องกนั 
มลภาวะเป็นพิษแสงแดด และอนัตรายทีจะส่งผลต่อผวิหนงัเป็นตน้  
  ชาคริต ศีลเศวตสกุล (2554 : 3) ไดก้ล่าวว่า ผิวหนงัมีส่วนประกอบหลายชั�น หากเรา          
ดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะพบว่าผิวหนงัประกอบดว้ยเซลล์เล็ก ๆ มากมาย ซึ งประกอบดว้ยเนื�อเยือ             
2 ชั�น คือ 
  1. หนังกาํพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนังทีอยู่ชั�นนอกสุดของผิวหนัง ประกอบด้วย
เซลลเ์ล็ก ๆ มากมายซอ้นอยูเ่ป็นชั�น ๆ 
  2. หนงัแท ้(Dermis) อยูช่ั�นล่าง เป็นเนื�อเยือเกียวพนัชนิด Dense Irregular Connective 
Tissue ซึ งเจริญมาจากชั�นเมโซเดิมร์ม (Mesoderm) ในระยะตวัอ่อน 
  3. อวยัวะทีกาํเนิดมาจากผิวหนงั (Skin Appendages) อวยัวะเหล่านี�  ไดแ้ก่ ขน (Hair), 
ต่อมไขมนั (Sebaceous Glands), ต่อมเหงือ (Sweat Glands) และเล็บ (Nails) 
  สรุปไดว้่า โครงสร้างผิวหนงัเป็นอวยัวะทีใหญ่ทีสุด ผิวหนงัประกอบดว้ยเซลล์ทีมีชีวิต
จาํนวนมาก เซลล์ทีมีชีวิตจะต้องการอาหารเพือเจริญเติบโต และต่อมาเซลล์ทีมีชีวิตจะค่อย ๆ              
เสือมสภาพและตายไป จากนั�นเซลล์ใหม่ก็จะเจริญเติบโตมาแทนทีเป็นวฏัจกัร ดงันั�นคุณภาพของ
เซลลน์ั�นจึงตอ้งการอาหาร การบาํรุง และการปกป้อง เพือความสมบูรณ์และความสวยงามของเซลล์
ซึ งส่งผลต่อผวิพรรณทีดี  

  
ภาพประกอบ 2  โครงสร้างผวิหนงั  
ทีมา : ณฐัภากญัญ ์อาษาพฒันวงษ.์ ออนไลน์. 2557  
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  ผวิหนงัแบ่งออกเป็น 3 ชั�น ซึ งไดแ้ก่ 
  กลัยา เทน้ (2546 : 19 - 20) กล่าววา่ ผวิหนงัแบ่งออกเป็น 3 ชั�น ไดแ้ก่ 
  1. ชั�นหนงักาํพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนงัชั�นบนสุดทีสัมผสักบัสิงแวดลอ้มภายนอก 
แบ่งเป็นชั� นย่อย ๆ ได้ 4 - 5 ชั� น หนังกาํพร้าประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิด ซึ งมีปริมาณและหน้าที             
ไม่เหมือนกนั 
   1.1 เซลล์คีราติโนไซต์ (Keratinocyte) เป็นเซลล์หลักของผิวหนังชั�นบน มีประมาณ 
ร้อยละ 80 - 90 ของเซลล์ผิวหนังทั� งหมด โดยทีเซลล์ผิวหนังจะแบ่งเซลล์จากด้านล่างสุดแล้ว     
เจริญเติบโต ค่อย ๆ เลือนขึ�นมาอยู่ชั�นบนสุดกลายเป็นเซลล์ทีตาย ซึ งมีลกัษณะเป็นเซลล์แบน ๆ 
เรียงขนานกบัผิว ซึ งจะเรียกเซลล์ทีตายนี� วา่ “ขี�ไคล” ซึ งวฏัจกัรปกติของการเกิดจนกระทั�งตายของ
เซลล์ผิวหนงัจะใช้เวลาประมาณ 28 - 60 วนั เซลล์เหล่านี� มีหนา้ทีควบคุมการระเหยและการดูดซึม
ของนํ�าเขา้สู่ร่างกายดว้ย ในภาวะปกติหนงักาํพร้าจะตอ้งมีนํ�าประมาณร้อยละ 10 - 20 
   1.2 เซลล์สร้างสี (Melanocytes) มีประมาณร้อยละ 2 - 3 ของเซลล์ผิวหนงัทั�งหมด
อยู่กระจัดกระจายทัวผิวหนังและหนาแน่นมาก ทีบริเวณรอยต่อของหนังกําพร้าและหนังแท ้             
ทาํหนา้ทีสร้างสีเมลานินเพือดูดซบัและสะทอ้นแสงแดดเป็นการป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด 
   1.3 เซลล์ลงัเกอร์ฮานส์ (Langerhans) มีประมาณร้อยละ 1 - 1.5 ของเซลล์ผิวหนัง    
ทั� งหมดทําหน้าที ป้องกันและขจัดสิ งแปลกปลอม และเกียวข้องกับภูมิต้านทานและภูมิแพ ้           
ของผวิหนงั 
  2. ชั�นหนังแท้ (Dermis) เป็นผิวหนังซึ งอยู่ถดัจากหนังกาํพร้าลงมา มีส่วนประกอบ          
ทีสําคญั คือ คอลลาเจน ซึ งมีอยูป่ระมาณร้อยละ 75 ของผิวหนงัโดยนํ� าหนกั และอีลาสตินประมาณ
ร้อยละ 5 ของผิวหนังโดยนํ� าหนัก นอกจากนี� ยงัประกอบไปด้วยเนื� อเยือต่าง ๆ คือ เส้นเลือด              
หลอดนํ� าเหลืองและเส้นประสาท ยงัรวมถึงต่อมไขมนั (Sebaceous Glands) ทีอยู่รวมกบัเส้นขน           
ทาํหนา้ทีผลิตไขมนั (Sebum) ออกมาฉาบเคลือบผิวหนงั เส้นขนและผม เมือเกิดการอุดตนัของท่อ
ต่อมไขมนัจะทาํใหเ้กิดสิวอุดตนั และยงัมีต่อมเหงือ (Sweat Glands) อยูท่ ัวร่างกาย 
   2.1 ต่อมเหงือ (Sweat Glands) ต่อมเหงือพบมากเกือบทัวบริเวณผิวหนงัของร่างกาย
บางแห่งพบมากถึง 600 ต่อม/ตารางเซนติเมตร มีรูปร่างเป็นเกลียวทรงกระบอกอยูช่ั�นหนงัแทแ้ละมี
ท่อรูปเกลียวต่อขึ�นมา เปิดออกถึงผิวบนของหนงักาํพร้า หน้าทีของต่อมเหงือ คือ ควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย และการขบันํ� าทีเกินความจาํเป็นออกจากร่างกาย พบว่าสิ งทีกระตุน้การทาํงานของ 
ต่อมเหงือ ไดแ้ก่ แสง, UV, อารมณ์, อุณหภูมิสูง ส่วนประกอบของเหงือแตกต่างกนัไปในแต่ละคน  
ซึ งมกัประกอบดว้ยสารหลกั คือ Electrolyte Ions, Urea, Amino Acids, นํ� าตาล และบางครั� งมีไขมนั
ปนออกมาดว้ย 
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   2.2 ต่อมกลิน (Apocrine Glands) ต่อมกลินเป็นต่อมรูปทรงกระบอกอยู่ติดกบัรากผม
หรือขน เช่นเดียวกบัต่อมไขมนั ต่อมนี�พบมากบริเวณรักแร้, ขอ้พบั, จุดซ่อนเร้น และบริเวณอบัชื�น
ต่าง ๆ ของร่างกาย ต่อมกลินถูกควบคุมโดยแอนโดรเจน จะทาํหนา้ทีเมือเขา้สู่วยัหนุ่มสาว 
  3. ชั� นไขมัน (Subcutaneous Fat Tissue) มีเนื� อเยือไขมันในปริมาณมาก ทําหน้าที   
ป้องกนัการกระทบกระแทกจากภายนอก เป็นกลไกการป้องกนัอวยัวะภายใน เป็นส่วนสําคญัทีทาํให ้             
ผวิหนงัตึง เนียนนุ่ม และยงัเป็นพลงังานสาํรองใหแ้ก่ร่างกาย 
  สรุปไดว้่า ผิวหนงัแบ่งออกเป็น 3 ชั�น ไดแ้ก่ 1) ชั�นหนงักาํพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนัง
ชั�นบนสุด ทีสัมผสักับสิ งแวดล้อมภายนอก แบ่งเป็นชั�นย่อย ๆ ได้อีก 4 - 5 ชั�นและหนังกาํพร้า
ประกอบด้วย เซลล์ 3 ชนิด 2) ชั� นหนังแท้ (Dermis) เป็นผิวหนังทีอยู่ถัดจากหนังกําพร้าลงมา                     
มีส่วนประกอบสาํคญัคือ คอลลาเจน อีลาสติน และยงัประกอบไปดว้ย เนื�อเยือต่าง ๆ และยงัรวมถึง
ต่อมไขมนัทีอยู่รวมกบัเส้นขนทาํหน้าทีผลิตไขมนั 3) ชั�นไขมนั (Subcutaneous Fat Tissue) ชั�นไขมนั             
มีเนื�อเยือปริมาณมากทาํหนา้ทีการกระทบกระแทก มีส่วนทาํใหผ้วิหนงัตึง เนียนนุ่ม 
 3. ลกัษณะของผวิ 
  ชาคริต ศีลเศวตสกุล (2554 : 8 - 27) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของผิวโดยทัวไปแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท  
  1. ผิวมนั (Oily Skin) เป็นลักษณะผิวทีมีต่อมไขมนัจาํนวนมาก มกัเป็นผิวทีหยาบ 
และมีรูขมุขนเปิดกวา้ง ทาํใหเ้กิดสิวเสี� ยนและสิวธรรมดาไดง่้ายกวา่ผวิประเภทอืน ๆ 
  2. ผิวแห้ง (Dry Skin) เป็นลักษณะผิวที ต่อมไขมันทํางานน้อย ขับไขมันออกมา                 
ไม่เพียงพอในการหล่อเลี�ยงผวิ เป็นผวิทีมีความละเอียดและบอบบาง มกัเกิดอาการแพสิ้งต่าง ๆ ไดง่้าย 
  3. ผิวธรรมดา (Normal Skin) เป็นลกัษณะผิวทีมีความสมดุล ต่อมไขมนัขบัไขมนัพอดี
กบัความตอ้งการของผวิ ทาํใหผ้วิอยูใ่นสภาพสวยงาม 
  4. ผวิผสม (Combination Skin) เป็นลกัษณะผิวทีต่อมไขมนับนใบหนา้ทาํงานไม่สมําเสมอ 
บริเวณหนา้ผาก ปลายจมูก ดา้นในของแกม้ และคาง จะมีความมนั ส่วนบริเวณขา้งแกว้จะแหง้ 
  ความแตกต่างของสีผวิ ความงามทีแตกต่างของสีผวิ เฉพาะผวิในโลกปัจจุบนั หากเรา
แบ่งแยกสีผิวให้ละเอียดลงไปจะไดสี้ผิวมากกว่า 4 ผิว เพราะมีการผสมผสานระหว่างสีผิวดาํบวกขาว 
ขาวบวกเหลือง ทาํให้ปัจจุบนัลูกครึ งจะมีสีผมและสีตาแต่งต่างไปจาก 4 สีผิว แต่เราสามารถจดัให้
อยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหนึง โดยแบ่งออกไดด้งันี�   
  1. ผิวขาวชมพู เป็นผิวทีมีลกัษณะเด่นคือความขาวออกชมพูส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตก 
เกาหลี และญีปุ่น การแต่งหนา้ และการเลือกใชเ้สื�อผา้จึงไม่มีขีดจาํกดั สามารถเลือกแต่งไดทุ้กสีสัน
ทุกโทนสี เพราะผวิพรรณขาวนวลผอ่งและบางคนยงัมีชมพผูสมอยูม่ากกวา่ผวิสีอืน ผวิจึงดูสวา่งสดใส 
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การแต่งหนา้จึงใชสี้สันไดม้ากกวา่ผิวชนิดอืน ๆ แต่สีทีเหมาะสมและดูกลมกลืนก็จะเป็นสีโทนเยน็ 
(Blue Base) 
  2. ผิวขาวเหลือง ผิวขาวเหลืองมีความเด่นอยูใ่นตวัเป็นสีผิวกลาง ๆ ลกัษณะสีผิวชนิดนี�
สามารถแต่งหน้าแต่งเสื� อผา้ไดแ้ทบทุกโทนสีเช่นเดียวกบัผิวขาว สีทีเหมาะสมทีสุดจะเป็นสีส้ม 
หรือสีบรอนซ์ และลําดับสองก็เป็นสีทอง ดํา ขาว และแดง ผิวขาวเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของ                 
คนเอเชีย 
  3. ผวิแทนหรือผิวสีนํ� าผึ�ง ผิวแทนในยุคศตวรรษที 21 เป็นผิวที Intrend เป็นสีผิวทีดูแลว้
มีเสน่ห์ มีความเซ็กซีในสีผิว ชาวตะวนัตกจะชอบผิวสีนี�  จึงนิยมอาบแดดกันมาก และปัจจุบัน                
เป็นทีนิยมบา้งแล้วในแถบเอเชีย มีดาราหลายคนมีผิวสีแทนก็ได้รับความนิยม เพราะสีผิวนี�  เวลาถ่าย
ภาพนิงและภาพเคลือนไหวจะได้ภาพมีผิวทีออกมาสวยงามการแต่งหน้าให้ใช้สีสันในโทนร้อน 
(Yellow Base) เช่น ทอง เหลือง แดง ส้ม ส้มอมนํ�าตาล เป็นตน้ 
  4. ผิวดาํหรือคลํ�า สีผิวของคนผิวดาํจะมีโทนนํ� าตาลเทาและส้มผสมอยูม่าก ผิวชนิดนี�     
ถูกแสงแดดทาํให้ผิวยิงคลํ� ามากขึ�น ฉะนั�นคนทีผิวกลุ่มนี� ควรหลีกเลียงการถูกแสงแดดโดยตรง             
ยิงถา้อยู่ในแถบเอเชียผิวคลํ� าจะไดรั้บความนิยมน้อย สําหรับการแต่งหน้าและการเลือกใช้เสื� อผา้      
มีขีดจาํกดั สีทีเหมาะสมทีสุดก็จะเป็นสีดาํและเทา รองลงมาก็จะไล่ตามโทนสี คือ สีเทานํ� าตาล                 
นํ� าตาลอ่อน นํ� าตาลแดง ส้มนํ� าตาล สีแดงอมเทา คือ ให้มีโทนสีร้อนแต่ให้ผสมสีเทาหรือดาํเขา้ไป
ให้กลมกลืนบา้งจะทาํให้เหมาะสมกบัสีผิว คนผิวคลํ� าทีไม่ชอบสีดาํเพราะคิดว่าจะดูดาํไปหมด              
ถ้าใส่สีสดทั�งทีผิวดาํสีของเสื� อผา้จะโดดเด่นมากหรือตดักับผิวเกินไป แต่ถ้าผิวคลํ� าไม่ถึงกบัดาํ       
ยงัพอใช้สีส้มสดหรือขาวได้บ้าง ระดับของผิวคลํ� าก็สามารถแยกออกไปอีกว่า อ่อน กลาง เข้ม           
ซึ งเราก็จะแต่งหน้าและแต่งตวัตามระดบัของสีผิวเราได ้สรุปคือสีทีแต่งเติมเขา้ไปกบัผิวคลํ� านั�น    
จะตอ้งไม่ลอยเด่นชดัออกมามากนันเอง 
  สรุปไดว้่า จากการศึกษาลกัษณะผิวโดยทัวไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่             
1) ผิวมนั (Oily Skin) 2) ผิวแห้ง (Dry Skin) 3) ผิวธรรมดา (Normal Skin) 4) ผิวผสม (Combination 
Skin) ความแตกต่างของสีผิวแบ่งออกไดป้ระมาณ 4 สีผิว ไดแ้ก่ 1) ผิวขาวชมพู เป็นผิวทีมีลกัษณะเด่น
คือ ความขาวออกชมพูส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตก เกาหลี และญีปุ่น 2) ผิวขาวเหลือง มีความเด่น            
อยู่ในตัวเป็นสีผิวกลาง ๆ เป็นเอกลักษณ์ ของคนเอเชีย 3) ผิวแทนหรือผิวสีนํ� าผึ� ง ผิวแทน                       
ในยุคศตวรรษที 21 เป็นผิวที Intrend เป็นสีผิวทีดูแล้วมีเสน่ห์ มีความเซ็กซีในสีผิว ชาวตะวนัตก           
จะชอบผิวสีนี�  จึงนิยมอาบแดดกนัมาก 4) ผิวดาํหรือคลํ� า สีผิวของคนผิวดาํจะมีโทนนํ� าตาลเทา         
และส้มผสมอยูม่ากผิวชนิดนี� ถูกแสงแดดทาํให้ผวิยิงคลํ�ามากขึ�น ฉะนั�นคนทีผิวกลุ่มนี�ควรหลีกเลียง
การถูกแสงแดดโดยตรง 
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 4. วสัดุและอุปกรณ์การแต่งหนา้ 
  บ๊อบบี บราวน์ (2553 : 26 - 29) ได้กล่าวว่า วสัดุและอุปกรณ์การแต่งหน้ามีมากมาย                
หลายชนิด ควรเลือกและทาํความเขา้ใจเพือความพร้อมในการแต่งหนา้ทีมีคุณภาพ 
  1. ฟองนํ� า (Sponge) มี 2 ชนิด คือ ใช้สําหรับเกลียครีมรองพื�นบนใบหน้า และใช ้             
ทาแป้งแข็ง ฟองนํ� าเกลียรองพื�นมีรูปทรงมากมายหลายแบบแต่ควรมีเนื�อฟองนํ� าทีแน่น ส่วนฟองนํ� า           
ทีใชท้าแป้งฝุ่ นควรมีเนื�อทีละเอียด  
  2. พฟั (Puff) ใช้สําหรับกดซบัแป้งฝุ่ นหลงัการลงรองพื�น พฟัทีดีควรจะมีความอ่อนนุ่ม 
มีขนยาวพอสมควรเพือดูซบัแป้งฝุ่ นไดดี้ 
   3. พู่กนั (Blush) ใชส้ําหรับการแต่งแตม้สีสันต่าง ๆ ลงบนใบหน้า พู่กนัมีหลายขนาด  
ตามความตอ้งการใชง้านแต่ละชนิด เช่น พูก่นัแต่งคิ�ว, พูก่นัแต่งตา, พูก่นัปัดแกม้, พูก่นัทาปาก ฯลฯ 
  4. มีดโกน (Razor) ใชส้าํหรับกนัขนคิ�วส่วนทีไม่ตอ้งการออกใหไ้ดรู้ปสวยงาม 
   5. กรรไกร (Scissors) ใช้สําหรับตดัขนคิ�ว หรือซอยขนคิ�วส่วนทีไม่ตอ้งการออกให้
ไดรู้ปสวยงามตามตอ้งการ 
  6. แหนบ (Tweezers) ใช้สําหรับถอนขนคิ�วส่วนทีไม่ตอ้งการออกให้ไดรู้ปสวยงาม             
ตามตอ้งการ 
  7. ทีดัดขนตา (Eyelash Curlers) ใช้สําหรับดัดขนตาให้งอนงามก่อนการปัดขนตา                
ดว้ยมาสคาร่า 
  8. คีมปลายเล็ก (Tweezers) ใชคี้บจบัขนตาปลอมขณะติดขนตา 
  9. พายตกัรองพื�น (Paddle) ใชต้กัครีมรองพื�น 
  10. ทิชชู่ (Tissue) ใชส้าํหรับเช็ดทาํความสะอาดใบหนา้ 
  11. สาํลีแผน่ (Cottons Pads) ใชส้าํหรับเช็ดทาํความสะอาดใบหนา้ 
  12. คตัตั�นบดั (Cotton Buds) ใชส้าํหรับเกลียบริเวณทีตอ้งการ 
  13. ขนตาปลอม (Fake Lashes) ส่วนใหญ่ทาํมาจากผม หรือขนธรรมชาติ ในขณะเดียวกนั
ขนตาปลอมทีทาํขึ�นจากใยสังเคราะห์ก็มีการผลิตออกสู่ตลาดมากขึ�น และเป็นทีนิยมกนัมากขึ�น    
ขนตาปลอมใช้เพือช่วยให้ดวงตาดูสวยงามขึ�น การติดขนตาปลอมอาจตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็น            
และวตัถุประสงคข์องการใชง้านเป็นสาํคญั 
  14. กาวติดขนตาปลอม มีทั�งสีขาว สีดาํ และแบบใส ใชส้ําหรับติดขนตาปลอมให้ติด

แนบสนิทกบัขนตาจริง 

  15. เทปติดตาสองชั�น มีทั�งชนิดตาข่าย ใยลินิน ใชติ้ดทีระหวา่งชั�นตาหลงัจากแต่งตาเสร็จ 

ส่วนแบบเทปกาว ใชติ้ดทีระหวา่งชั�นตาก่อนการลงเครืองสาํอาง 
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  สรุปได้ว่า วสัดุและอุปกรณ์การแต่งหน้ามีมากมายหลายชนิด ควรประเมินคุณภาพ

และการใชง้านของวสัดุและอุปกรณ์การแต่งหน้าแต่ละชนิด ก่อนเลือกซื�อ จากนั�นควรทาํความเขา้ใจ   

วธีิการใชใ้หถู้กตอ้งก่อนนาํมาใชจ้ริง   

 5. เครืองสาํอาง  
  กลัยา เทน้ (2546 : 10 - 17) ไดก้ล่าวว่า เครืองสําอาง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดทีมี    
ความตั�งใจ หรือจงใจผลิตขึ�นมาสําหรับใชก้บับุคคลโดยตรง เพือความมุ่งหมายในการทาํความสะอาด
หรือทาํใหเ้กิดความสวยงาม ประเภทของเครืองสาํอางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. ประเภทเครืองสาํอางถนอมผวิ (Skin Care) 
   1.1 ครีมล้างหน้า (Cleansing Cream) ใช้เพือทาํความสะอาดผิวหน้า มีคุณสมบติั      
ในการลา้งเครืองสําอางไดล้ํ�าลึกกวา่การลา้งหนา้ดว้ยโฟม หากใชร้องพื�น หรือแป้งเคก้ผสมรองพื�น 
ควรใช้ครีมล้างหน้าทุกครั� ง โดยใช้พายตกัเนื�อครีมแตะแตม้ห้าจุด บริเวณหน้าผาก จมูก สองขา้งแก้ม 
และปลายคาง นวดคลึงให้ทัวใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตา ควรวนจากหางตาไปใตต้ามาทีหัวตา
และวนไปบนเปลือกตา การนวดใบหน้าด้วยครีมล้างหน้ามีผลทาํให้ใบหน้าสะอาดและทาํให ้               
ผิวหน้านิมนวลขึ� นด้วย จากนั� นใช้ทิชชูเช็ดออก ครีมล้างหน้านอกจากลักษณะเป็นครีมแล้ว                   
ยงัมีลกัษณะทีเป็นนํ� านม เจลนํ� ามนั ซึ งจะเรียนชือตามลกัษณะ เช่น นํ� านมล้างหน้า เจลล้างหน้า 
ออยลล์า้งหนา้ เป็นตน้  
   1.2 โฟมลา้งหนา้ (Foam) มีทั�งเนื�อครีมและเจล ใชล้า้งหนา้ นวดคลึงให้ทัวใบหน้า 
แลว้ลา้งออกดว้ยนํ� าสะอาด หากลา้งหน้าดว้ยโฟมก่อนการแต่งหน้าก็จะทาํให้การแต่งหน้ามีความรู้สึก
สบายผวิหนา้และนุ่มนวลยิงขึ�น 
   1.3 โลชันสมานผิว (Toner Lotion) เป็นผลิตภณัฑ์ซึ งตอ้งใช้หลงัจากการลา้งหน้า
ดว้ยครีมลา้งหนา้ มีลกัษณะเป็นนํ� าใส ๆ มีส่วนผสมทีมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ และอาจมี
การแต่งกลินอ่อน ๆ หรือสีอ่อน ๆ ลงไปเพือความสวยงาม คนผิวมนัควรใชช้นิดทีผสมแอลกอฮอล ์
ส่วนคนทีผิวแห้งและผิวแพง่้ายควรใช้ชนิดทีไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ โลชันสมานผิว            
มีวตัถุประสงคเ์พือกระชบัรูขมุขนซึงเปิดกวา้งขณะลา้งหนา้ เป็นการปรับสภาพผวิให้กลบัสู่สภาพเดิม  
ไม่ทาํให้รูขมุขนอุดตนั ทาํใหผ้ิวหนา้เรียบเนียนและดูอ่อนวยัยิงขึ�น หยดโลชันสมานผิวใส่สาํลีแผน่ 
เช็ดขึ�นยอ้นรูขมุขนใหท้ัวหนา้ เช็ดเบา ๆ จากนั�นกลบัดา้นสาํลีแลว้เช็ดลงอีกครั� งเพือปิดรูขมุขน 
   1.4 นํ� าแร่ (Mineral Water) สเปรย์นํ� าแร่ฉีดหน้านั� นส่วนมากจะเป็นนํ� าแร่ที มี
ปริมาณเกลือแร่ในระดบัตํา เพือหลีกเลียงการรบกวนและก่อความระคายเคืองต่อผิว นํ� าแร่จะอุดม
ไปด้วย แร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อผิวพรรณ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และซิลิเกต ทีช่วยคืน
ความชุ่มชื�น ฟื� นฟูสภาพการทาํงานของผิว ลดการอกัเสบ ลดอาการระคายเคืองต่าง ๆ อีกทั�งมีคุณสมบติั
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ในการต่อตา้นอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผวิจากมลภาวะต่าง ๆ ดว้ย การฉีดพ่นสเปรยน์ํ� าแร่ลงบนใบหนา้
จากฟองไอนํ� าเล็ก ๆ จะทาํใหผ้ิวทีแห้งแตกชุ่มชื�นขึ�น การฉีดพ่นก่อนการแต่งหนา้หรือหลงัแต่งหนา้          
จะทาํใหเ้ครืองสาํอางติดทนหรือมีระยะเวลาทียาวนานขึ�น ผวิจะมนัชา้ลง   
   1.5 ครีมบํารุงผิวหน้า (Moisturizer) เป็นครีมทีใช้บ ํารุงผิวหน้า มีทั� งชนิดครีม                    
เจลนํ� านม ใช้บาํรุงผิวก่อนนอนและก่อนการแต่งหน้า ควรเลือกใช้ตามสภาพผิวหน้าของตนเอง               
ในการทาใช้พายตกัเนื�อครีมแตะแต้ม 5 จุด บริเวณหน้าผาก จมูก สองพวงแก้ม และปลายคาง              
เกลียให้ทัวใบหน้า ควรให้ครีมซึมเขา้สู่ผิวหน้าก่อนใช้ครีมรองพื�นหรือแป้ง จะทาํให้การรองพื�น           
หรือการทาแป้งเนียนมากยิงขึ�น 
   1.6 ครีมบํารุงรอบดวงตา (Eye Cream) เป็นลักษณะครีมหรือเจล ช่วยบํารุง และ             
ลบเลือนริ�วรอยรอบดวงตา ใชท้ารอบดวงตาก่อนนอนหรือก่อนการแต่งหนา้ทุกครั� ง 
   1.7 ครีมกนัแดด (Sunscreen) เป็นครีมทีใช้สําหรับปกป้องแสงแดด จะช่วยเคลือบ            
บนผวิ ป้องกนัผวิหมองคลํ�า ควรทาเป็นประจาํทุกวนั 
   สรุปไดว้่า ประเภทเครืองสําอางถนอมผิว (Skin Care) เป็นชนิดเครืองสําอางทีใช้
สําหรับทาํความสะอาดผิวหน้า เช่น ลา้งเครืองสําอาง สมานผิว และเป็นเครืองสําอางชนิดบาํรุงผิว 
เพือเป็นการปรับสภาพผวิใหพ้ร้อมก่อนการแต่งหนา้ 
  2. ประเภทเครืองสาํอางแต่งหนา้ (Makeup Cosmetics) 
   ผลิตภณัฑ์รองพื�น (Foundation) หนา้ทีสําคญัของรองพื�นคือ การปกปิดรอยด่างดาํ, 
รอยสิว, ฝ้า, กระ หรือ สีสันอันไม่สมํ าเสมอบนผิวหน้าให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ� น         
โดยรองพื�นแบ่งเป็นสูตรพื�นฐานได ้4 ชนิด ดงันี�  
   ออยล์เบส (Oil Base) คือ รองพื�นทีมีนํ� ามนัเป็นตวัทาํละลาย และมีตวัถูกละลายคือ นํ� า 
ดงันั�นในสูตรจึงมีนํ� าอยูน่้อยกวา่นํ� ามนั ซึ งนํ� าจะถูกปรุงแต่งดว้ยสีต่าง ๆ ให้เขา้กบัสีผิว ส่วนนํ� ามนั
จะเป็นพวก Mineral Oil หรือ Lanoline ซึ งมีหน้าทีทาํให้อนุภาคของเม็ดสีกระจายสมําเสมอและ
เคลือบผิวไดดี้ยิงขึ�น รองพื�นชนิดนี� มีขอ้ดีคือ สามารถปกปิดรอยด่าง รอยดาํ หรือแผลเป็นไดค้่อนขา้งดี 
เพิมความชุ่มชื�นในผิวแห้ง ติดทน ไม่ถูกชะลา้งดว้ยเหงือ ไม่เกิดรอยด่าง และไม่แห้งเร็วจนเกินไป 
ทาํใหส้ามารถเกลียไดดี้ แต่ก็มีขอ้เสียคือไม่เหมาะกบัอากาศร้อน และไม่เหมาะสาํหรับคนทีมีผิวมนั 
เพราะอาจทาํใหร้องพื�นเยิ�มได ้และเกิดปัญหาสิวได ้
   วอเทอร์เบส (Water Base) คือ รองพื�นทีมีนํ� าอยู่ในปริมาณทีมากกว่านํ� ามนั แต่มี
ส่วนทีเพิมขึ�นคือ Emulsifier เพือทาํใหน้ํ� ามนักบันํ� าเขา้กนัได ้แต่ในสูตรนี�จะมีนํ�ามนัเป็นส่วนประกอบ
อยู่น้อย จึงทาํให้รองพื�นไม่ติดทนเท่ากับออยล์เบส และเกลียได้ยาก รวมทั�งเกิดรอยด่างได้ง่าย              
รองพื�นสูตรนี� เหมาะสาํหรับคนทีมีสภาพผวิธรรมดา 
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   ออยล์ฟรี (Oil Free) ในรองพื�นสูตรนี�ไม่ใส่นํ� ามนัลงไป แต่มีสารเคมีทีไม่ก่อให้เกิด
อาการแพโ้ดยง่าย ซึ งเป็นอนุพนัธ์ของซิลิโคน คือ ไดเมทธิโคน (Dimethicone) และไซโคลเมทธิโคน 
(Cyclomethicone) ซึ งเป็นสารทีอุม้นํ� าและดูดซับนํ� ามนัได้ มีคุณสมบติัเกาะติดทนทาํให้สามารถ
เคลือบผิวได้ ขอ้ดีของรองพื�นสูตรนี�  คือ มีเนื�อบางเบา ไม่เหนอะหนะ เหมาะกบัผูใ้ช้ทีมีผิวหน้า
ธรรมดาจนถึงผิวมัน ส่วนข้อเสียของรองพื�นสูตรนี�  คือ อาจเกิดรอยด่างได้ โดยเฉพาะเวลา                        
ที มีเหงือออก เพราะสีทีใส่ลงไปจะละลายในนํ� ากับไดเมทธิโคนได้ไม่ดีเท่าละลายในนํ� ามัน              
และเกลียค่อนข้างยาก เนืองจากรองพื�นค่อนข้างแห้งเร็ว ถ้าไม่ชํานาญอาจเกลียรองพื�นได ้                   
ไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าทีควร 
   วอเทอร์ฟรี (Water Free) เป็นรองพื�นทีมีเนื�อหนกัมากทีสุด แต่สามารถปกปิดรอย        
ด่างดาํไดดี้ทีสุด เหมาะสําหรับผูที้ตอ้งการการปกปิด และตอ้งการความติดทนมาก ๆ แต่ขอ้เสียคือ 
เนื�อหนาและหนกัทาํความสะอาดไดย้าก เพราะในสูตรมีแต่นํ�ามนัและแวก็ซ์ (Wax) เป็นส่วนประกอบ 
   นอกจากนี� ยงัสามารถจาํแนกชนิดของรองพื�น ไดต้ามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ไดอี้ก 
เป็น 9 ชนิด คือ 
   1. ครีม ฟาวเดชัน (Cream Foundation) เป็นรองพื�นครีมที มีเนื� อบาง และมักใช ้          
ในงานถ่ายทาํภาพยนตร์ และเดินถนน 
   2. ลิควิด ฟาวเดชัน (Liquid Foundation) เป็นรองพื�นทีมีเนื�อเป็นแบบโลชันครีม          
กึงนํ� า ซึ งอาจมีสูตรของรองพื�นทีแตกต่างกนัไป ขอ้ดีของรองพื�นชนิดนี�  คือ มีความบางเบา สามารถ
เกลียใหเ้รียบเนียนไดโ้ดยง่าย แต่ไม่ติดทนและปกปิดไม่ดีเท่าทีควร 
   3. ออยล์เบส ฟาวเดชัน (Oil Base Foundation) เป็นรองพื�นชนิดครีมเนื� อหนา                     

มีส่วนประกอบของนํ� าอยู่บา้ง ซึ งรองพื�นชนิดนี� สามารถปกปิดขอ้บกพร่องได้ดีมาก แต่เนืองจาก 

เนื�อของรองพื�นมีนํ�ามนัเป็นส่วนประกอบหลกั จึงทาํใหร้องพื�นชนิดนี�ไม่เหมาะกบัผูที้มีสภาพผวิมนั 

   4. วอเทอร์เบส ฟาวเดชัน (Water Base Foundation) เป็นรองพื�นทีมีส่วนประกอบ 

คือ แป้ง (Talcum) นํ� า และสี (Pigment) รองพื�นชนิดนี� จึงเป็นรองพื�นทีบางเบามาก ๆ และไม่ติดทน             

เมือเปรียบเทียบกบัรองพื�นชนิดอืน ๆ จึงไม่เป็นทีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 

   5. เค้ก ฟาวเดชัน (Cake Foundation) เป็นรองพื�นทีอัดแน่นโดยมีแป้ง (Talcum)             

เป็นส่วนประกอบหลัก และตกแต่งสีให้ได้ตามต้องการ ซึ งเวลาใช้มักต้องผสมนํ� าทาเพือเพิม           

การเกาะยดืกบัผวิหนา้และผวิกาย 

   6. กรีดซ์ เพน้ท์ (Grease Paint) เป็นรองพื�นทีมีเนื�อหนามากทีสุดเมือเปรียบเทียบ

กบัรองพื�นชนิดอืน ๆ เพราะส่วนประกอบโดยมาจะเป็นแวก็ซ์ (Wax) นํ� ามนัและสี โดยจะไม่มีนํ� า

เป็นส่วนประกอบอยูเ่ลย ทาํใหร้องพื�นชนิดนี� มีความมนัสูง จึงไม่เหมาะกบัภูมิอากาศในบา้นเรา 
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   7. รับเบอร์มาร์ค กรีดซ์เพน้ท์ (Rubber Mask Grease Paint) เป็นรองพื�นชนิดพิเศษ          
ทีทาํมาเพือใช้กบัหน้ากากยาง เพราะมีส่วนประกอบพิเศษ คือ คาสเตอร์ ออยล์ (Caster Oil) หรือ  
นํ�ามนัละหุ่ง ซึ งสามารถซึมเขา้สู่ผวิยางได ้ในขณะทีรองพื�นธรรมดาไม่ติด 
   8. สติ�กไลเนอร์ (Stick Liner) มีส่วนประกอบเป็นไข ทีมีความแข็งตัว เช่น Bee 
Wax, Carnauba Wax และ Cepesin เป็นต้น ผสมกับสีและนํ� ามัน ตวัอย่างของรองพื�นชนิดนี�  คือ            
ใส้ของดินสอเขียนคิ�วหรือเขียนขอบตา เป็นตน้  
   9. คอนซีลเลอร์ (Concealer) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
    9.1 คอร์เลคทีฟ คลัเลอร์ (Corrective Color) เป็นรองพื�นทีใช้ปกปิดรอยด่างดาํ          
บนผวิ ไดแ้ก่ เรด คพัเวอร์ (Red Cover) และเบียด คพัเวอร์ (Beard Cover)  
    9.2 คอร์เลคทีฟ ไฮไลท์ (Corrective for High - light) ใช้ลบส่วนทีเป็นร่องรอย
บนใบหนา้ เช่น เบา้ตาลึก, บริเวณขมบัทีมีรอยบุ๋ม หรือส่วนทีตอ้งการให้เห็นเด่นชดัขึ�น เช่น โหนกคิ�ว 
ใตต้า คาง สันจมูก เป็นตน้ 
    9.3 แอคเซ็น คลัเลอร์ (Accent Color) ใชส้ําหรับบริเวณทีตอ้งการให้ดูดีขึ�น หรือ 
ลบบริเวณทีไม่ตอ้งการออก เช่น จมูกทีตอ้งการให้เห็นเป็นสันเงา หรือบริเวณกรามทีตอ้งการลบให้
ดูโครงหนา้เล็กลง โดยการทาํใหเ้กิดเงา (Shade) รอบ ๆ บริเวณนั�นดว้ยสีเขม้ 
  จะเห็นไดว้า่ รองพื�นในแต่ละสูตรจะมีทั�งขอ้ดีและขอ้เสียทีแตกต่างกนัไป การเลือกใช้
ตอ้งขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการใช้งาน นอกจากนี� ยงัสามารถแบ่งชนิดของรองพื�นตามลกัษณะ
การใชง้านได ้2 แบบ คือ 1)  Commercial หรือ Street Make - up เป็นรองพื�นทีผูใ้ชส้ามารถนาํมาใช้
ในการแต่งหน้าพื�นฐานเอง โดยไม่ได้แบ่งประเภทสําหรับภาพยนตร์, โทรทศัน์ ส่วนมากจะมี
ลักษณ ะที บ างเบา ส ามารถเกลี ยให้ เรียบเนียนได้โดยง่าย ซึ งหาได้ตามท้องตลาดทัวไป                    
2) Professional Make - up เป็นรองพื�นที เหมาะสําหรับผู ้ที มีความชํานาญในการแต่งหน้าใช ้                
เพราะเนื�อรองพื�นชนิดนี� ค่อนขา้งหนา มีสี และนํ� ามนัทีมากกว่ารองพื�นแบบแรก และมีคุณสมบติั           
ทีสามารถกนันํ�าและปกปิดขอ้บกพร่องไดดี้กวา่ ดงันั�น รองพื�นชนิดนี� จึงมกัมีสูตรทีเป็นออยลเ์บส 
 6. เทคนิคการเลือกรองพื�น 
  การเลือกสีรองพื�นให้กลมกลืนกับสีผิว ต้องพิจารณาถึงลักษณะสีผิวเป็นสําคัญ                
โดยดูจากอนัเดอร์โทน (Undertone) ซึ งเป็นสีทีแทจ้ริงของผวิ 
  1. ผวิขาวซีด จะมีพิงค ์อนัเดอร์โทน (Pink Undertone) เช่น ชาวยโุรป หรือ อเมริกนั 
  2. ผวิเหลือง จะมีเยลโล อนัเดอร์โทน (Yellow Undertone) เช่น ชาวเอเชีย หรือแมกซิกนั 
  3. ผิวสีมะกอก จะมีกรีนนิช อนัเดอร์โทน (Greenish Undertone) เช่น ชาวจีน เกาหลี 
ญีปุ่น 
  4. ผวิคลํ�า เขม้ หรือดาํ จะมีเกรย ์อนัเดอร์โทน (Grey Undertone) เช่น ชาวนิโกร 
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 7. การเลือกสีรองพื�นสาํหรับผวิแต่ละประเภท 
  7.1 พิ งค์  อัน เดอร์โทน (Pink Undertone) จะต้องเลือกสีรองพื� นให้ออกมาทาง                   
สีชมพอูมส้ม 
  7.2 เยล โล  อัน เดอ ร์ โท น  (Yellow Undertone) จะต้องเลื อก รอ งพื� น สี ส้ ม อ่ อน ,                   
ส้มนํ�าตาลแดง หรือส้มนํ�าตาลเหลือง 
  7.3 กรีนนิช อันเดอร์โทน (Greenish Undertone) จะต้องเลือกรองพื�นสีส้มอ่อน,              
ส้มแดง หรือส้มเหลือง 
  7.4 เกรย์ อันเดอร์โทน (Grey Undertone) จะต้องเลือกรองพื� นสี นํ� าตาลแดง หรือ                  
นํ�าตาลเหลือง                    
 8. เทคนิคการเลือกรองพื�น ขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบ ดงันี�  
  8.1 สีของรองพื�น ซึ งควรเลือกใหเ้ขา้กบัสีผวิตามธรรมชาติมากทีสุด 
  8.2 เนื� อของรองพื�นมีให้เลือกมากมาย ควรคาํนึงถึงเนื�อรองพื�นทีจะช่วยปรับสีผิว            
ใหดู้ดีขึ�น 
  8.3 คุณสมบติัในการปกปิด ควรเลือกรองพื�นทีสามารถปกปิดขอ้บกพร่องต่าง ๆ และ
สามารถปรับสีผวิทีไม่สมําเสมอใหดู้ดีขึ�น 
  8.4 การติดคงทน สามารถติดทนไดต้ามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
  8.5 ความเหมาะสมของสภาพผวิ เช่นสภาพผวิแหง้ ผวิมนั หรือผวิผสม เป็นตน้ 
 9. การเลือกโทนสีรองพื�น 
  การเลือกโทนสีของรองพื�นให้เข้ากับสีผิว ควรป้ายเนื�อรองพื�นบริเวณขากรรไกร                
เพือเทียบสี โดยสามารถป้ายหลาย ๆ สี และสังเกตดูว่าสีรองพื�นใดทีกลมกลืนกบัสีผิวมากทีสุด                
ซึ งส่วนใหญ่อาจตอ้งผสมสีรองพื�นมากกวา่หนึงสี เพือใหเ้ขา้กบัสีผวิใหม้ากทีสุด 
  สรุปไดว้า่ เทคนิคการเลือกรองพื�นให้กลมกลืนกบัสีผิวควรพิจารณาถึงสีผิวเป็นสาํคญั 
อนัเดอร์โทน (Undertone) ซึ งเป็นสีทีแทจ้ริงของผิวและควรเลือกให้เขา้กบัสีผิวธรรมชาติมากทีสุด 
นอกจากนี� ควรดูสภาพผิวดว้ยว่าสภาพผิวแห้งหรือมนัเพือการติดคงทนของรองพื�น การปกปิดรอยดาํ
ควรเลือกเนื�อครีมทีมีสีส้มเป็นส่วนผสม ส่วนรอยแดงควรใหเ้นื�อครีมทีมีส่วนผสมของสีเหลือง 
 10. แป้ง 
  แป้งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) แป้งฝุ่ น 2) แป้งเค้ก 3) แป้งผสมรองพื�น แต่ละชนิด             
ทาํหนา้ทีแตกต่างกนั ดงันี�  
  1. แป้งฝุ่ น (Finish Loose Powder) เป็นแป้งฝุ่ นเนื�อโปร่งแสงทีช่วยให้ผิวเรียบเนียน             
ส่วนใหญ่ใช้ควบคู่กบัครีมรองพื�น แต่บางท่านทีไม่ชอบแต่งหน้าก็จะใช้แป้งฝุ่ นกบัครีมบาํรุง คือ   
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ทาครีมบาํรุงแลว้ทาแป้งฝุ่ นทบั ปัจจุบนัมีผูห้ญิง 50 เปอร์เซ็นต ์ใชแ้ป้งฝุ่ นควบคู่กบัครีมปรับสภาพ
สีผิว คือ ทาครีมบาํรุงตามดว้ยการทาครีมปรับสภาพสีผิว แลว้ใช้แป้งฝุ่ นตามทนัที ก็จะไดผ้ิวหน้า
เนียนบางใสดูเป็นธรรมชาติมากขึ�น สําหรับสีของแป้งฝุ่ นนั�นมีหลายระดบั คือ แป้งฝุ่ นสีธรรมชาติ
สําหรับผิวขาว ผิวเหลือง ผิวขาวชมพู และผิวคลํ�า ซึ งจะมีระดบัของสีแป้งอ่อน กลาง เขม้ ตามสีผิว 
ผู ้ใช้ต้องทดลองทาผิวหน้าตนเอง และเลือกสีทีกลมกลืนกับผิวมากที สุด นอกจากแป้งฝุ่ น                             
สีธรรมชาติแลว้ ยงัมีสีพิเศษสาํหรับการทาเพือช่วยอาํพรางและแกไ้ขจุดบกพร่องบนใบหนา้รวมทั�ง
ปรับสีผิวให้เหมาะสมกบัโอกาสของการแต่งหน้า ซึ งแป้งฝุ่ นสีพิเศษนี� มีประสิทธิภาพกบัผิวหน้า          
ในการมองเห็น จะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น 
   1.1 แป้งฝุ่ นสีขาวโปร่งแสง ควรเลือกใช้ในเวลากลางคืนยามทีตอ้งการปรากฏตวั               
ในแสงสีขาว หรือแสงสวา่งจา้มาก ๆ จะทาํใหผ้วิหนา้ขาวนวลผอ่งและสวา่งใสยิงขึ�น 
   1.2 แป้งฝุ่ นสีเหลือง ควรใช้กบังานถ่ายรูป หรือในแสงสีเหลือง หรือแสงสลวั ๆ                
จะทาํใหผ้วิดูผอ่งใส 
   1.3 แป้งฝุ่ นสีชมพ ูควรใชก้บัผวิขาวชมพใูนแสงกลางวนัหรือแสงธรรมชาติ 
   1.4 แป้งฝุ่ นสีฟ้า ควรใช้กบัแสงกลางคืนและกบัคนทีมีสีผิวหมองคลํ�า จะทาํให้ผิว          
ทีคลํ�าดูสวา่งเป็นประกายสดใส 
   1.5 แป้งฝุ่ นสีส้ม ควรใช้กบัแสงกลางคืนหรือผิวสีนํ� าผึ�งในแสงสีเหลือง หากเลือก
ใชแ้ป้งฝุ่ นให้ถูกบัสีของผิว และแสงสีทีคุณตอ้งปรากฏตวัในเวลานั�นจะทาํให้การแต่งหน้าของคุณ               
ดูเป็นมืออาชีพมากยิงขึ�น 
  2. แป้งเคก้ (Touch Up Perfect Powder) เป็นแป้งอดัแข็งทีไม่มีส่วนผสมของรองพื�น              
เนื�อแป้งมีความเนียนบางเบาและให้ความโปร่งแสง มีคุณสมบติัดูดซับความมนั จึงเหมาะสําหรับ
ซบัความมนับนใบหนา้ระหวา่งวนั เพราะการเติมแป้งชนิดนี�  จะไม่หนาทาํให้เติมแป้งไดห้ลายครั� ง 
และหน้าไม่มีรอยแตกร้าว แป้งทชัอพันี� มีด้วยกนัหลายสี แต่ละสียงัช่วยแก้ไของค์ประกอบของ             
ใบหนา้ใหส้วยสมบูรณ์มากขึ�น เช่น 
   2.1 แป้งสีเหลือง ใชซ้บัทัวใบหนา้จะทาํใหผ้วิหนา้นวลผอ่งใส 
   2.2 แป้งสีฟ้า ใชเ้ติมกลบบริเวณทีมีความหมองคลํ�า ใหผ้วิหนา้สดใสยิงขึ�น 
   2.3 แป้งสีส้ม ใชแ้ต่งเติมทัวใบหนา้ทาํใหผ้วิหนา้มีประกายสีผวิแทนสวยสดใส 
   2.4 แป้งสีขาว ใชแ้ต่งเติมทัวใบหนา้สาํหรับกลางคืนทาํใหผ้วิหนา้สวา่งใสมากยิงขึ�น 
  3. แป้งผสมครีมรองพื�น (Cake Foundation) คือ เนื�อแป้งทีไดผ้สมกบัครีมรองพื�นไว ้ 
เรียบร้อยแล้ว ใช้ในกรณีทีผูแ้ต่งหน้าไม่ได้ทาครีมรองพื�น นอกจากบางคนเห็นว่าการรองพื�น                  
เป็นเรื องยากและสิ�นเปลืองเวลา ดังนั� นการเลือกแป้งจึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับการเลือกสี      
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ของรองพื�น ซึ งแป้งผสมรองพื�น (Cake Foundation) ทีดีคือ เมือใช้พฟัแตะแป้งแล้วแป้งหลุดออกมา  
ได้ง่าย และเมือกดลงบนผิวหน้าแล้วเนื�อแป้งสามารถกระจายตัวได้ทัวบริเวณโดยไม่เกาะกัน       
เป็นกอ้น แต่สามารถเกาะตวัไดดี้บนผวิหนา้ 
  สรุปได้ว่า แป้งแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) แป้งฝุ่ น 2) แป้งเค้ก 3) แป้งผสมรองพื� น           
แต่ละชนิดทาํหน้าทีแตกต่างกันควรเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของแป้ง เช่น แป้งฝุ่ นใช้สําหรับ              
ลดความมนับนใบหน้าหรือใช้ทาหลงัจากรองพื�นเพือลดความมนัของรองพื�น ส่วนแป้งเคก้ใช้ทา
ระหว่างวนั เพือเติมผิวหน้าให้ดูนวลเนียน และแป้งผสมรองพื�นใช้สําหรับบุคคลทีไม่ชอบความหนา
ของรองพื�น สามารถปกปิดไดใ้นระดบัหนึง 
 11. เครืองสาํอางสีสัน 
  เครืองสําอางสีสันใช้สําหรับแต่งเติมสีสันบนใบหน้าหลงัจากทารองพื�นและแป้ง                   
เรียบร้อยแลว้ ช่วยใหใ้บหนา้มีสีสัน สวยงามตามทีตอ้งการ 
  1. อายแชโดว ์(Eye Shadow) คือ สีสันทีใช้ตกแต่งบริเวณรอบดวงตา เพือทาํเฉดดิ�ง 
หรือสร้างเงา และเพิมความสวยงามบริเวณรอบดวงตา ซึ งในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์หลากหลายโทนสี             
และรูปแบบ เช่น แบบอดัแข็งเป็นตลบั (นิยมใช้มากทีสุด), แบบเป็นฝุ่ นบรรจุอยู่ในขวด, เนื�อครีม  
ในรูปตลบั, ดินสอ, ประเภทของเหลว และอืน ๆ ซึ งมกัมีลูกเล่นทีแตกต่างกนัออกไป เช่น เนื�อมุก, 
ความมนัวาว เป็นตน้ อายแชโดวที์ดี ควรมีคุณสมบติัในการใช้งานไดส้ะดวกและง่ายต่อการเกลีย 
เพือให้ความกลมกลืนกบับริเวณหนงัตาโดยง่าย มีการกระจายของสีทีดี ปัจจุบนัอายแชโดวที์มีขาย
ในทอ้งตลาดทัวไปนั�นมกัมีส่วนประกอบทีสาํคญัคือ สี, สารมุก, สารกนับูด และนํ�าหอม 
  2. บลชัออน (Brush - on) คือ สีสันทีนาํมาใชส้ร้างเฉดดิ�ง (Shading) หรือสร้างเงาให้
กบับริเวณแกม้ และบริเวณต่าง ๆ ของใบหนา้ เช่น หน้าผาก, ขา้งขมบั, คาง หรือบริเวณกรอบหน้า    
บลชัออนตามท้องตลาดโดยทัวไปมีหลายชนิด เช่น เนื�อครีม, เนื�อเจล, และแบบแพนเคก้ ซึ งอยู่ในรูป
ของฝุ่ นอดัแขง็ ปัจจุบนัชนิดทีนิยมใชก้นัมากทีสุด คือ บลชัออนชนิดฝุ่ นอดัแขง็มีลกัษณะคลา้ยแป้ง
อดัแขง็ แต่มีการเติมสีในสูตรมากกวา่แป้งอดัแขง็ ซึ งมีส่วนประกอบหลกัโดยทัวไป คือ เนื�อแป้ง, สี 
และสารยึดเหนียว (Binder) บลชัออนทีดีควรมีคุณสมบติัในการกระจายตวัของฝุ่ นทีดี เมือปัดโดย
แปรงปัดแกม้แลว้ สีของบลชัออนจะตอ้งไม่ฟุ้งอยูบ่นใบหน้า และไม่เป็นรอยสีหนาเด่นชดัเกินไป 
ซึ งจะทาํใหก้ารเกลียสีของบลชัออนยากขึ�น 
  3. อายไลเนอร์ (Eye Liner) ใชส้ําหรับเขียนเส้นชิดขอบตา เพือความคมชดัไดรู้ปของ  
ดวงตา เป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องของรูปตาหลงัจากทาอายแชโดว ์นอกจากนี�อายไลเนอร์ยงัเป็นเงา
ให้กับฐานของขนตาช่วยทาํให้ขนตาดูดกดาํขึ� น ชนิดของอายไลเนอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
Liquid Eye Liner, Cake Eye Liner และ Eye Pencil สามารถนาํมาใช้ไดต้ามสะดวก โดยปกติสีของ
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อายไลเนอร์จะเป็นสีดาํหรือสีเกือบดาํ แต่อาจพบสีอืน ๆ ไดบ้า้ง เช่น สีนํ� าตาลเขม้, สีเขียว, สีนํ� าเงิน, 
สีม่วง แลว้แต่การนาํไปประยกุตใ์ชต้กแต่งดวงตา 
  4. มาสคารา (Mascara) จดัเป็นเครืองสําอางชนิดหนึงทีมีความสําคญักบัการแต่งหนา้ 
เพราะหากการแต่งหน้าขาดขั�นตอนการปัดขนตาก็เปรียบได้ว่า เหมือนการแต่งหน้ายงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ โดยทัวไปมาสคาราทีดีควรมีคุณสมบติัง่ายต่อการใช้งาน ทาแลว้ไม่ไหลเยิ�ม ไม่ทาํให้เกิด
รอยเปื� อน ไม่เหนียวเหนอะหนะเกินไป เนืองจากจะทาํให้ขนตาติดกนัเป็นก้อน ทีสําคญัทาแล้ว   
ตอ้งแห้งเร็ว ติดทน และไม่ทาํให้เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา วิธีเลือกมาสคารา หลกัเกณฑ์คือ 
หาชนิดที มีด้ามจับขนาดพอเหมาะกับมือ คุณสมบัติชนิดกันนํ� าและไม่กันนํ� านั� น ขึ� นอยู่กับ                  
ความจาํเป็นในการใชง้าน 
   5. ดินสอเขียนคิ�ว (Eyebrow Pencil) ใช้สําหรับเขียนคิ�วให้สวยไดรู้ปเป็นธรรมชาติ
เพราะคิ�วถือเป็นจุดทีโดดเด่นบนใบหนา้ การเลือกใชดิ้นสอเขียนคิ�วให้ดูกลมกลืนไปกบัการแต่งหน้า    
ควรเลือกให้เข้ากับสีผม คือ ต้องเป็นสีเดียวกับสีผมเลย เช่น ถ้าผมดําสนิทก็ควรใช้ดินสอสีดํา                   
ผมนํ� าตาลแดงก็ควรใชสี้นํ� าตาลแดง หรือถา้ดินสอสีนํ� าตาลให้ใช ้Face Color สีนํ� าตาลแดงเขียนทบั
อีกครั� งดว้ยแปรงปัดคิ�ว เกลียใหสี้นุ่มนวลและกลมกลืน การเหลาดินสอเขียนคิ�วควรใชค้ตัเตอร์หรือ
ใบมีดโกนเหลาให้แบน ๆ แบบปากเป็ด จะทาํให้การเขียนคิ�วได้รูปสวย ปัจจุบนัดินสอเขียนคิ�ว                 
มีการทาํออกมาหลายรูปแบบใกล้เคียงกบัอายไลเนอร์ คือ มีทั� งแบบดินสอ แบบเมจิก และแบบ         
ปากกา Auto แต่ช่างแต่งหนา้มืออาชีพจะนิยมใชแ้บบดินสอเหลามากทีสุด   
  6. ดินสอเขียนขอบปาก (Lip Liner) ในปัจจุบนัการใช้ดินสอเขียนขอบปาก ก็เพือ
วาดขอบปากให้ไดรู้ปสวย และยงัใชแ้กไ้ขรูปทรงของริมฝีปากให้เล็กลง หรืออวบอิมขึ�นตามความ
เหมาะสมของรูปปากอีกดว้ย ดินสอเขียนขอบปากมีหลายชนิด เช่นเดียวกบัอายไลเนอร์ คือ มีทั�ง
แบบดินสอไม ้และแบบ Auto แต่นิยมใช้กนัมากทีสุดเป็นแบบดินสอไม ้การเหลาดินสอบเขียน
ขอบปากควรเหลาใหป้ลายแหลม และควรเหลาใหม่ทุกครั� งทีทาํการแต่งหนา้ หลงัการใชค้วรปิดฝา
ดินสอ จะเป็นการถนอมอายุการใชง้าน ดินสอเขียนขอบปากสามารถใชแ้ทนลิปสติกได ้และจะให้
สีทีติดทนนาน   
  7. ลิปสติก (Lipstick) สิงทีขาดไม่ไดใ้นการแต่งหน้าก็คือ การทาปากให้สวยได้รูป 
ลิปสติกทีดีควรมีเนื�อเรียบเนียน ให้สีทีดึงดูดใจและคงสภาพทั� งเมือเก็บไวแ้ละในขณะใช้งาน              
ไม่เป็นพิษและอนัตรายต่อผิว สามารถลา้งออกไดง่้าย สีลิปสติกทีติดทนนานอาจเกิดปัญหาแพง่้าย 
และทาํให้ริมฝีปากดาํคลํ�าในระยะยาว เพราะประกอบไปดว้ยเม็ดสีทีซึมลงไปในเซลล์ผิวริมฝีปาก 
ปัจจุบนัมีลิปสติกให้เลือกมากมาย ทั� งลิปสติกชนิดแท่ง ชนิดตลบั หลอด หลุม แบบแท่งดินสอ  
แบบปากกาเมจิก มีทั� งแบบเนื� อด้านและเนื� อมัน มากด้วยสีสัน สิ งสําคัญในการเลือกลิปสติก              
นอกจากพิจารณาโทนสีแลว้ ตอ้งดูคุณสมบติัทีดีดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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  สรุปไดว้่า สีสันของเครืองสําอาง สามารถสร้างความสดใส สร้างจุดเด่น ลบจุดดอ้ย 
หรือเปลียนเปลงใหใ้บหนา้ใหดู้สวย วยัรุ่น วยัชรา หรือเปลียนไปตามจินตนาการทีสร้างขึ�นได ้
 12. วธีิการแต่งหนา้ 
   กลัยา เทน้ (2546 : 69 - 75) ได้กล่าวว่า วิธีการแต่งหน้าเป็นศิลปะของการเปลียนแปลง
และปรับปรุงรูปแบบและผิวด้วยความช่วยเหลือของเครืองสําอางตกแต่ง ชายและหญิงทุกคน          
ก็อยากเป็นคนทีมีบุคลิกหนา้ตาดี เป็นส่วนหนึงทีสร้างแรงดึงดูดแก่ผูพ้บเห็น อาจส่งผลไปถึงหนา้ที
การงาน ตลอดจนความมันใจในตนเอง แต่ทุกคนไม่ไดเ้กิดมาพร้อมความสวยสมบูรณ์แบบเสมอไป 
ดงันั�นเครืองสําอางและเทคนิคในการแต่งหน้าสามารถช่วยให้ดูดีขึ�นได ้หากมีความเขา้ใจในการ
เลือกใช ้และมีทกัษะความชาํนาญการแต่งหนา้จะช่วยอาํพรางจุดบกพร่องและเสริมจุดเด่นใหดู้ดีได ้ 
 13. ขั�นตอนการแต่งหนา้ 
   13.1 การล้างหน้าด้วยครีมล้างหน้าหรือออยล์  (Cleansing) การล้างหน้าด้วย                 
ครีมล้างหน้า จะช่วยทาํความสะอาดผิวหน้าไดลึ้กกว่าการลา้งหน้าธรรมดา ครีมลา้งหน้าสามารถ
ลา้งคราบฝุ่ นละอองและคราบเครืองสําอางทีฝังลึกไดห้มดจด และยงัไม่ทาํให้ผิวแห้งกร้าน ใชค้รีมแตม้
ทีใบหนา้ 5 จุด หนา้ผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง และคาง คลึงวนใหท้ัวใบหนา้เช็ดออกดว้ยกระดาษทิชชู  
  13.2 การลา้งหน้าดว้ยโฟม (Foam) หลงัจากลา้งหน้าดว้ยครีมลา้งหน้าแลว้ควรลา้ง
ตามดว้ยโฟมอีกครั� ง และใช้นํ� าลา้งให้สะอาด จะทาํให้ใบหน้าสะอาดหมดจดยิงขึ�น ทั�งยงัช่วยลา้ง
ความมนัของครีมลา้งหนา้ออกดว้ย 
  13.3 การสมานผิวดว้ยโลชัน (Toner Lotion) เมือลา้งหนา้เรียบร้อยแลว้ควรสมานผิว
ดว้ยโลชันตามสภาพผิว เทโลชันใส่สําลีแผ่น วางสําลีทีนิ�วกลาง เช็ดปาดขึ�นทัวใบหน้า กลบัดา้น                 
สําลีเช็ดลงทัวใบหน้าอีกครั� งเพือปิดรูขุมขน สําหรับผิวแห้งหรือผิวมนั โลชันจะช่วยกระชับผิว              
และใหค้วามชุ่มชื�นแก่ผวิ 
  13.4 การใช้นํ� าแร่ (Mineral Water) เมือทาํความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้ว ควรฉีดนํ� าแร่
ใหท้ัวผวิหนา้ จะทาํใหผ้วิมีความชุ่มชื�นมากขึ�น  
  13.5 การใช้ครีมบาํรุงผิวหน้า (Moisturizer) ผิวหน้าควรใช้ครีมบาํรุงทุกครั� งตาม
สภาพผิว ครีมบาํรุงจะช่วยปรับสมดุลตามสภาพผิว วิธีใชแ้ตม้ครีม 5 จุด หน้าผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง 
และคาง คลึงวนใหท้ัวใบหนา้ 
  13.6 การใช้ครีมบาํรุงรอบดวงตา (Eye Cream) แตม้ครีมหรือเจล ทีใตต้าใช้นิ�วนาง
วนจากหางตาล่างมาหัวตา และวนจากหัวตาด้านบนมาทีหางตาเป็นวงกลม จะช่วยบาํรุง และลบ
เลือนริ�วรอยรอบดวงตา  
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  13.7 การใช้ครีมป้องกันแสงแดด (Sunscreen) หลังจากทาครีมบาํรุงผิวหน้าแล้ว  
ควรใช้ครีมป้องกนัแสงแดดด้วย เพือปกป้องผิวจากแสงแดด และแสงไฟนีออน วิธีใช้แตม้ครีม            
5 จุด หนา้ผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง และคาง เกลียเบา ๆ ใหท้ัวใบหนา้ 
  13.8 การใชค้รีมปรับพื�นสีผวิ (Complexion Modifier) เป็นครีมผสมมอยส์เจอร์ ทีใช้
ปรับผิวหน้าของแต่ละสีผิวให้ดูมีสุขภาพผิวดี สีผิวเสมอกัน และสว่างใสเป็นธรรมชาติยิงขึ� น                   
มีสีเขียว ม่วง เหลือง ใช้ก่อนการรองพื�นวิธีใช้แตม้ครีม 5 จุด หน้าผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง และคาง 
เกลียเบา ๆ ใหท้ัวใบหนา้  
  13.9 การรองพื�น (Foundation) เลือกสีรองพื�นให้เขา้กบัสีผิว แตม้ครีมรองพื�น 5 จุด 

หนา้ผาก จมูก แกม้ 2 ขา้ง และคาง เกลียรองพื�นดว้ยนิ�วมือหรือแปรง ปาดรองพื�นใหส้มําเสมอเรียบเนียน 

และใช้ฟองนํ� ากดย ํ�าทัวใบหน้า แก้ไขรูปหน้า ปกปิดริ�วรอยจุดบกพร่องบนใบหน้า สร้างแสงเงา 

และจุดเด่นใหใ้บหนา้ 

  13.10 การใชแ้ป้งฝุ่ น (Finish Loose Powder) ใชแ้ป้งฝุ่ นทาทบัรองพื�นเพือใหผ้ิวหนา้

เนียนเสมอกนั และช่วยซับความมนัจากครีมรองพื�น วิธีทาให้ใช้พฟัแตะแป้ง กดเบา ๆ ให้ทัวใบหน้า           

อยา่กดนํ�าหนกัมือมากเพราะจะทาํใหร้องพื�นทีทามีรอยด่าง 

  13.11 การใช้แป้งเค้ก (Touch Up Perfect Powder) หลังจากทาแป้งฝุ่ นแล้ว ให้ใช้

ฟองนํ�าแตม้แป้งเคก้ทากดทบัเบา ๆ ใหท้ัวหนา้ หรืออาจใชแ้ปรงลกัษณะกลม ๆ แตม้แป้งเคก้แลว้ทา

วนใหท้ัวใบหนา้ เพือใหใ้บหนา้ดูนวลเนียนยิงขึ�น  

  13.12 การแต่งตาด้วย อายแชโดว ์(Eye Shadow) ใช้สีอ่อนทาทัวเปลือกตาบนก่อน 

แลว้ใช้สีทีสองหรือสีกลางทาทบัอีกครั� งเวน้บริเวณใตคิ้�วไว ้1 เซ็น จากนั�นทาสีที 3 เป็นสีเขม้ ทาตํา

จากสีที 2 ทาจากหางตาลากมาหวัตา จากนั�นทาทีขอบตาล่าง สีเดียวกบัทีทาเปลือกตาบน เลือกใช้สี

ตามโทนสีเสื�อผา้ (การแต่งเปลือกตาสามารถแต่งไดห้ลายรูปแบบดูตามลกัษณะตา และการออกแบบ

ใหเ้ขา้กบังาน) 

  13.13 การใชอ้ายไลเนอร์ (Eye Liner) เมือทาแต่งเปลือกตาดว้ยอายแชโดว ์(Eye Shadow) 

แลว้ใชอ้ายไลเนอร์ (Eye Liner) กรีดทีขอบตาใหชิ้ดขอบตามากทีสุด ลากจากหวัตาไปถึงหางตา  

  13.14 การดดัขนตา หลงัจากอายไลเนอร์ (Eye Liner) แห้งแลว้ ดดัขนตาให้งอนงาม 

โดยใชว้ธีิดดัแบบ 3 จงัหวะ โคนขนตา กลางเส้นขนตา และส่วนปลายของขนตา  
  13.15 การปัด มาสคารา (Mascara) เมือดดัขนตาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ปัดขนตาให้คมเขม้ 
และเพือไม่ให้มีฝุ่ นแป้งติดขนตา วิธีปัดมาสคารา ปัดจากบนขนตาลงมาก่อน จากนั�นปัดซ้ายขวา 
และปัดขนตาขึ�น 
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  13.16 การติดขนตาปลอม (Fake Lashes) หลงัจากปัดมาสคาราแลว้ ติดขนตาปลอม
เพือให้ดวงตาดูสวยงามยิงขึ�น โดยวดัขนตาปลอมให้เท่ากบัขนาดขอบตาแลว้ตดัให้เท่าขนาดขอบตา               
ใชก้าวสําหรับติดขนตาปลอมทาทีขอบขนตาปลอม รอให้กาวเซทตวัแลว้ติดชิดขอบตาใหม้ากทีสุด 
ห่างหัวตาประมาณ 1 มิล เมือติดขนตาปลอมเสร็จแล้วให้กรีดอายไลเนอร์ (Eye Liner) ทบัขนตา
ปลอมอีกครั� ง และปัดมาสคารา (Mascara) ใหข้นตาจริงและขนตาปลอมชิดกนัใหม้ากทีสุด  
  13.17 การแต่งคิ�ว (Eyebrow) ใช้ดินสอเขียนคิ�ว (Eyebrow Pencil) เขียนโครงคิ�ว              
ให้ไดรู้ปให้เหมาะสมกบัรูปหนา้ แลว้ใชอ้ายแชโดว ์สีนํ� าตาลอ่อนทีหวัคิ�ว สีนํ� าตาลกลางทีกลางคิ�ว              
สีนํ� าตาลเขม้ทีหางคิ�ว ทาทบั และปัดขนคิ�วดว้ยมาสคาราสําหรับคิ�วเพือเซทขนคิ�วให้เป็นระเบียบ
สวยงาม  
  13.18 การปัดบลชัออน (Brush - on) การทาแกม้ ใชสี้โทนร้อนหรือโทนเยน็ตามสีที
แต่งเปลือกตา และสีเสื�อผา้ทีสวมใส่ วธีิปัดความเขม้ไม่เกินตาดาํและไม่ตํากวา่ปลายจมูก ความเขม้
อยูที่โหนกแกม้ แลว้ค่อย ๆ ปัดเขา้มาเบา ๆ 
  13.19 การทาปาก (Lipstick -  lip Liner) ใช้ดินสอบเขียนขอบปาก (Lip Liner) เขียน
ขอบปากให้ไดรู้ปสวยงาม จากนั�นทาทบัดว้ยลิปสติก (Lipstick) ใชสี้ตามโทนสีเสื�อผา้ทีสวมใส่ ซบัปาก
ดว้ยกระดาษทิชชูแลว้ทาทบัอีก 1 ครั� ง จากนั�นทาลิปสติกแบบมนัวาวทบัเพือให้ปากดูสดใสอวบอิม 
(ควรทาปากล่างใหห้นากวา่ปากบน) 
  ชาคริต ศีลเศวตสกุล (2554 : 61- 63) ไดก้ล่าววา่ การแต่งหนา้ขั�นพื�นฐาน เป็นขั�นตอน
แรกเริมของการหดัแต่งหนา้ ผูห้ญิงหลายคนแต่งหนา้ง่าย เพียงใชแ้ป้ง 1 ตลบั ลิปสติก 1 แท่งเท่านั�น
ก็บอกไดว้า่เป็นการแต่งหนา้ขั�นพื�นฐานแลว้ แต่จริง ๆ เท่านี� ยงัไม่พอ การแต่งหนา้พื�นฐานยงัมีอะไร
อีกมากทีใหป้ระโยชน์ ให้ความงามทีเป็นพื�นฐานสวยอยา่งธรรมชาติง่าย ๆ แต่ตอ้งถูกตอ้งตามขั�นตอน
จะทาํใหใ้บหนา้ไม่แก่เกินวยัอีกดว้ย 
 14. ขั�นตอนการแต่งหนา้ 
   14.1 การลา้งหน้าดว้ยครีมลา้งหนา้ (Cleansing) การลา้งหนา้ดว้ยครีมลา้งหนา้จะทาํ                 
ความสะอาดผิวหน้าได้ลึกกว่าการล้างหน้าธรรมดา ครีมล้างหน้าสามารถล้างคราบฝุ่ นละออง                
และคราบเครืองสาํอางทีฝึกลึกไดห้มดจด และยงัไม่ทาํใหผ้วิแหง้กร้านอีกดว้ย 
  14.2 การลา้งหน้าดว้ยโฟม (Foam) หลงัจากลา้งหน้าดว้ยครีมลา้งหน้าแลว้ควรลา้ง
ตามดว้ยโฟมอีกครั� ง และใช้นํ� าลา้งให้สะอาด จะทาํให้ใบหน้าสะอาดหมดจดยิงขึ�น ทั�งยงัช่วยลา้ง
ความมนัของครีมลา้งหนา้ออกดว้ย 
  14.3 การสมานผิวดว้ยโลชัน (Toner Lotion) เมือลา้งหนา้เรียบร้อยแลว้ควรสมานผิว
ดว้ยโลชันตามสภาพผิว เทโลชันใส่สําลีแผ่น วางสําลีทีนิ�วกลาง เช็ดปาดขึ�นทัวใบหน้า กลบัดา้น
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สาํลีเช็ดลงทัวใบหนา้อีกครั� งเพือปิดรูขุมขน สาํหรับผิวแห้งหรือผวิมนั โลชันจะช่วยกระชบัผิวและ
ใหค้วามชุ่มชื�นแก่ผวิ 
  14.4 การใช้นํ� าแร่ (Mineral Water) เมือทาํความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้ว ควรฉีดนํ� าแร่
ใหท้ัวผวิหนา้ จะทาํใหผ้วิมีความชุ่มชื�นมากขึ�น  
  14.5 การใช้ครีมบาํรุงผิวหน้า (Moisturizer) ผิวหน้าควรใช้ครีมบาํรุงทุกครั� งตาม
สภาพผวิ ครีมบาํรุงจะช่วยปรับสมดุลตามสภาพผวิ วธีิใชท้าบาง ๆ ทัวหนา้ 
  14.6 การรองพื�น (Foundation) เลือกสีรองพื�นให้เขา้กบัสีผิว โดยเทียบไดจ้ากหลงัมือ                 
หรือทีแขน เกลียรองพื�นดว้ยนิ�วมือ ปาดรองพื�นใหส้มําเสมอเรียบเนียนทัวใบหนา้ 
  14.7 การใช้แป้งฝุ่ น (Finish Loose Powder) ใช้แป้งฝุ่ นทาทับรองพื�นเพือให้ผิวหน้า
เนียนเสมอกนั และช่วยซบัความมนัจากครีมรองพื�น วธีิทาใหใ้ชพ้ฟัแตะแป้ง กดเบา ๆ ใหท้ัวใบหนา้           
อยา่กดนํ�าหนกัมือมากเพราะจะทาํใหร้องพื�นทีทามีรอยด่าง  
  14.8 การแต่งตาดว้ย อายแชโดว ์(Eye Shadow) เริมดว้ยการใชดิ้นสอสีนํ� าตาล เขียน
ขอบตาบนจากหัวตาถึงหางตาและขอบตาล่างจากหางตามาถึงกึ งกลางตาดาํ เส้นหางตาให้ใหญ่กว่า  
ถึงกลางตา แลว้ใชพู้่กนัปลายแหลมเล็กแตะอายแชโดวสี์นํ� าตาลมาทาทบัอีกครั� ง ส่วนหางตาบนให้ใช้
อายแชโดว ์สีนํ� าตาลเกลียให้เนียนไปถึงชั�นตาเพียงกึ งกลางตา หากผูที้มีตาชั�นเดียวก็ให้ทาขึ�นไป   
พอประมาณชั�นตาที 2 ทาํเป็นตา 2 ชั�น เกลียบริเวณเหนือชั�นตาดว้ยสีนํ� าตาลให้กลมกลืนกบัสีไฮไลต์
บริเวณคิ�วและหวัตา 
  14.9 การแต่งคิ�ว (Eyebrow) เขียนโครงคิ�วให้ได้รูปให้เหมาะสมกับรูปหน้า แล้วใช ้ 
อายแชโดว ์สีนํ� าตาลอ่อนทีหวัคิ�ว สีนํ� าตาลกลางทีกลางคิ�ว สีนํ� าตาลเขม้ทีหางคิ�ว ทาทบั และปัดขนคิ�ว
ดว้ยมาสคาราสาํหรับคิ�วเพือเซทขนคิ�วใหเ้ป็นระเบียบสวยงาม  
  14.10 การปัดบลชัออน (Brush - on) การปัดแกม้ ใช้สีโทนร้อนหรือโทนเยน็ตามสี  
ทีแต่งเปลือกตา และสีเสื�อผา้ทีสวมใส่ วิธีปัดความเขม้ไม่เกินตาดาํและไม่ตํากวา่ปลายจมูก ความเขม้
อยูที่โหนกแกม้ แลว้ค่อย ๆ ปัดเขา้มาเบา ๆ 
  14.11 การทาปาก (Lipstick - lip Liner) เขียนขอบปากให้ไดรู้ปสวยงาม จากนั�นทาทบั
ดว้ยลิปสติกใชสี้ตามโทนสีเสื�อผา้ทีสวมใส่ ซับปากดว้ยกระดาษทิชชูแลว้ทาทบัอีก 1 ครั� ง จากนั�น             
ทาลิปสติกแบบมนัวาวทบัเพือใหป้ากดูสดใสอวบอิม  
  สรุปไดว้า่ วธีิการแต่งหนา้ ควรมีขั�นตอนกระบวนการทีชดัเจน เมือฝึกปฏิบติัตามขั�นตอน
เป็นประจาํ จะทาํให้เกิดความชาํนาญ เกิดทกัษะ จากนั�นจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนาํเสนอ    
ผลงานใหม่ ๆ ทีดีมีคุณภาพ และเป็นช่างฝีมือทีไดม้าตรฐาน  
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การฝึกอบรม 
 เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรมทีจะกล่าวถึงต่อไปนี�  ไดแ้ก่ ความหมายของการฝึกอบรม 
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม ความสําคญัของการฝึกอบรมขั�นตอน     
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม ดงันี�  
 ความหมายของการฝึกอบรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของการฝึกอบรม ดงันี�  
 บีส (Beach. 1970 : 193) ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการทีจดัทาํขึ� น  
เพือให้บุคคลไดเ้รียนรู้และมีความชาํนาญเพือวตัถุประสงคอ์ยา่งหนึง โดยมุ่งให้คนไดรู้้เรืองใดเรืองหนึง
โดยเฉพาะและเพือเปลียนพฤติกรรมของตนในทิศทางทีตอ้งการ 
 กู๊ด (Good. 1973 : 613) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีช่วยให้บุคคลอืนมีทกัษะ ความรู้ 
โดยจดัขึ�นภายใตส้ภาวะเงือนไขบางประการ ซึ งการจดัอบรมไม่ได้ทาํให้ใหญ่โตเหมือนกบัการศึกษา
เหมือนกบัสถาบนัศึกษาทัวไป 
 โกลด์สเทน (Goldstein. 1986 : 3) กล่าววา่ การฝึกอบรมหมายถึง การไดม้าของทกัษะ กฎเกณฑ ์
แนวคิด หรือทศันคติอยา่งเป็นระบบ ซึ งมีผลต่อการปฏิบติังานทีดีขึ�นในอีกสภาพแวดลอ้มหนึง 
 ไมโคล์วิช และเบอร์รัว (Milkovich and Boudreau. 1991 : 407) ได้ให้คาํนิยามการฝึกอบรม
ไวว้่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการในการเปลียนแปลงพฤติกรรมความรู้ที เป็นระบบรวมถึง                  
การจูงใจพนกังานทีมีอยู่ในปัจจุบนั เพือทีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ�น และมีคุณลกัษณะตามทีตอ้งการ
ในงานนั�น  
 จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542 : 1) ไดก้ล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถึง การจดักระบวนการ
เรียนรู้ เพือปรับเปลียนพฤติกรรมอนัเป็นการเพิมความสามารถในการทาํงานของคนทั�งในเรืองของ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญในการปฏิบัติงานรวมทั� งความรับผิดชอบต่าง ๆ ทีบุคคล               
พึงมีต่อหน่วยงานและสิงอืน ๆ ทีแวดลอ้มเกียวขอ้งกบัตวัผูป้ฏิบติั 
 นิรชรา ทองธรรมชาติ (2544 : 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
หรือกิจกรรมทีจดัขึ�น เพือพฒันาทกัษะความชาํนาญความรู้อนัจะทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทศันคติ
และพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่จาํกดัการศึกษา สถานทีเพศ และโอกาส 
และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ การฝึกอบรมจะช่วยลดปัญหาของการทาํงานและป้องกนัปัญหาต่าง ๆ 
ทีเกิดขึ�นได ้
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2545 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของการฝึกอบรมไวว้่า การฝึกอบรม 
หมายถึง การทําให้บุคคลมีความรู้ความเชียวชาญทีแท้จริง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี       
ประสิทธิภาพ 
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 ทวีป อภิสิทธิ@  (2551 : 4) ให้ความหมายของการฝึกอบรมวา่ หมายถึงการทาํให้คนเหมาะสม
กบังาน (To Make People Fit For The Job) นันคือการฝึกอบรมจะเน้นในเรืองการทาํให้คนเหมาะสม
กบังาน ตาํแหน่งหน้าทีหรือเหมาะสมกบัอาชีพต่าง ๆ การฝึกอบรมจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื อง ๆ ไป เป็นเรื องของการเตรียมหรือฝึกคนเขา้ทาํงานหรือกาํลงัทาํงานให้สามารถทาํงาน              
ไดเ้หมาะกบังานหรืออาชีพทีทาํอยูน่ั�น ๆ จึงใชก้ารฝึกอบรมเขา้มาช่วย 
 สมคิด บางโม (2551 : 1) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไวว้่า คือ กระบวนการ               
เพิมประสิทธิภาพในการทาํงานเฉพาะดา้นของบุคคล โดยมุ่งเพิมพูนความรู้ (Knowlegde) ทกัษะ 
(Skill) ทัศนคติ (Attitude) อันจะนําไปสู่การยกมาตรฐานการทํางานให้สู งขึ� นทําให้ บุคคล                          
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว ้การฝึกอบรม                
เป็นส่วนหนึงของการพฒันาบุคคล 
 พงศป์ระเสริฐ หกสุวรรณ (2552 : 5) กล่าวถึง การฝึกอบรมวา่เป็นการเรียนรู้โดยการแนะนาํ 
การสอน เพือใหเ้กิดความรู้ซึ งเป็นวตัถุประสงคก์ารเรียนดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เพือให้
เกิดความรู้สึกซึ งเป็นวตัถุประสงค์ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และเพือให้กระทาํได้ซึ งเป็น
วตัถุประสงคด์า้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นกระบวนการฝึกหดั การสอน โดยการจดั
กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ เป็นการพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั�งในดา้นความรู้ ทกัษะและทศันคติ
เฉพาะเรือง เป็นการดาํเนินการเพือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํประสบการณ์ทีไดรั้บจากการฝึกอบรม
ไปใชแ้กปั้ญหาและพฒันาการทาํงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 7) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม (Training) ว่าหมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ซึ งถูกจดัขึ�นอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พือสร้างหรือเพิมความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) รวมทั� งความตระหนักรู้และแรงจูงใจของ
บุคลากรในองค์กร อนัจะส่งผลให้บุคลากรเหล่านี� มีเจตคติ (Attitude) ต่อองค์กร และผลการปฏิบติังาน
สูงขึ�นกวา่เดิม 
 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554 : 7) ให้ความหมายของการฝึกอบรม (Training) ว่าหมายถึง
กระบวนการทีองค์กรไดจ้ดัทาํขึ�นมาหรือดาํเนินการ โดยมีวตัถุประสงค์เพือเพิมพูนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถในการทาํงานของบุคลากร และเพือเปลียนแปลงทศันคติ พฤติกรรม 
อนัไม่พึงประสงค์ของบุคลากร ทั�งนี� เพือให้บุคลากรไดเ้ป็นบุคลากรทีมีคุณภาพ และมีคุณสมบติั                
ทีองค์กรคาดหวงัหรือต้องการโดยการทีบุคลากรมีคุณสมบัติและมีคุณภาพนี� จะนําพาองค์กร                 
ใหส้ามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไป 
 วรวรรธน์ ศรียาภยั (2554 : 11) ให้ความหมายของการฝึกอบรมวา่ หมายถึง กระบวนการ
หนึ ง ๆ ทีองค์กรจดัขึ�นเพือเพิมพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการทาํงาน และประสบการณ์              
แก่บุคลากร โดยอาจจดัอบรมเองหรือให้บุคลากรไปอบรมทีองคก์รอืนจดั นอกจากบุคลากรจะเพิม
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สมรรถภาพในการทํางานแล้ว ยงัเป็นการเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้มีลักษณะ                    
อนัพึงประสงคข์ององคก์ร ประโยชน์สูงสุดของการอบรมก็คือการทีผูรั้บการฝึกอบรมนาํสาระทีได้
มาใชใ้นการทาํงาน นาํพาองคก์รไปแข่งขนักบัองคก์รอืน ๆ การดาํเนินงานเจริญกา้วหนา้ 
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556 : 99) กล่าวถึง การฝึกอบรมว่าถือเป็นมาตรการสําคญั            
ต่อจากการศึกษา ในการพฒันาคุณค่าพนักงานให้เพิมพูนความสามารถและทกัษะทีตรงกบังาน  
เพือยกระดับคุณภาพพนักงานให้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานสูงขึ� นเรื อย ๆ ส่งผลถึงการยกระดับ                 
คุณภาพทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ เพราะไม่ว่าจะทาํงานในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน  
ลว้นแต่เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
 จากทีไดศึ้กษาความหมายของการฝึกอบรม สรุปไดว้า่การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
เพิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability)  และเจตคติ (Attitude) ของ
บุคคลและเป็นการให้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความชาํนาญ ทาํให้เพิมความสามารถในการ
ทาํงานทั�งดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ทาํให้บุคคลมีความรู้ความเชียวชาญทีแทจ้ริง มีความชาํนาญ
ในการปฏิบัติงาน และนําไปสู่มาตรฐานการทาํงาน เพิมประสิทธิภาพการทาํงานและสามารถ               
ช่วยลดปัญหาของการทาํงานและป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ได ้ในการเรียนรู้ทีจะจดัขึ�นเพือให้นกัศึกษา 
มีการเปลียนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรมและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ดงันี�  
 การฝึกอบรม โดยทัวไปมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาความรู้ (Knowledge) พัฒนาทักษะ 
(Skill) พฒันาทศันคติ (Attitude) ไปในทางทีพึงปรารถนา เมือบุคคลไดรั้บการฝึกอบรม และกลบั
ไปปฏิบติัหน้าทีแล้วจะก่อให้เกิดความเปลียนแปลงความรู้ หรือเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม 
(Behavior Change) ในการปฏิบติังานทาํใหก้ารปฏิบติัไดผ้ลดีขึ�น 
 วิน เชื�อโพธิ@ หัก (2537 : 31 - 33) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมได้คล้ายคลึงกัน  
ดงันี�  
 1. เพือเพิมพูนความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ จุดมุ่งหมายในขอ้นี� เน้นให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดรั้บ
ความรู้ หลกัสูตร ทฤษฎีในเรืองทีเขา้รับการฝึกอบรม การฝึกอบรมจึงเป็นการบรรยาย อภิปรายสรุป
เนื�อหาสาระทีเกียวขอ้งกบัความรู้นั�น อบรมทีเกียวกบัความรู้ แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ ซึ งเกิดจาก
การทดลองคน้ควา้แล้วนาํความรู้นั�นมาเผยแพร่ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้ทราบ เพือประโยชน์              
ในการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ทีเกิดขึ�น 
 2. เพือเพิมทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงาน จุดมุ่งหมายเน้นให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดมี้ความชาํนาญความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
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 3. เพือปรับเปลียนพฤติกรรมให้เหมาะสม เน้นให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมปรับเปลียน               
พฤติกรรมของตนให้เป็นพฤติกรรมทีดี เป็นทีตอ้งการของสังคม เพือโน้มน้าวจิตใจให้ประพฤติ           
ใหถู้กตอ้งเพือไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัผูอื้น 
 4. เพือเปลียนเจตคติให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร การที บุคคลเข้ามา                 
อยู่ในองค์กร บุคลากรจะตอ้งมีเจตคติตรงกบัเจตคติขององค์กร องค์การทีดีจะตอ้งมีบุคลากรทีมี
ความตั�งใจตรงกนั ในการจดัการองคก์ารให้บรรลุเป้าหมาย องคก์ารจึงมีหน้าทีจะตอ้งปรับเปลียน
เจตคติของบุคลากรทุกคนให้มีเจตคติตรงกบัองค์กร การฝึกอบรมเพือให้เกิดการเปลียนเจตคติ             
จึงเป็นการอบรมทีเนน้ทางดา้นจิตใจ โดยถือเป้าหมายขององคก์ารเป็นเกณฑ ์
 สมคิด บางโม (2544 : 14) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการเพิมพูนความสามารถในการ
ทาํงานเฉพาะอยา่ง โดยมีจุดประสงค ์4 ประการ เรียกวา่ “KUSA” ซึ งประกอบดว้ย 
 1. เพือเพิมพูนความรู้ (Knowledge : k) เป็นการให้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี และแนวคิด 
เพือนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
 2. เพือเพิมพูนความเข้าใจ (Understand : u) เป็นลักษณะทีต่อเนืองจากการให้ความรู้ 
กล่าวคือ เมือรู้หลกัการหรือทฤษฎีแลว้สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให้คนอืน
ทราบได ้รวมทั�งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 3. เพือเพิมพูนทกัษะ (Skill : s) เป็นการฝึกความชาํนาญหรือความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบติังานอยา่งหนึงอยา่งใด 
 4. เพื อ เปลี ยนแปลงเจตคติ (Attitude : a) เป็ นการสร้างความรู้สึกที ดี ต่อองค์การ                     
ต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อเพือนร่วมงานและต่อหนา้ทีรับผดิชอบ 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2545 : 28 - 29) กล่าวไวว้า่ การฝึกอบรมโดยทัวไปมีจุดมุ่งหมายเพือ 
 1. เพิมพนูความรู้ (Knowledge) 
 2. พฒันาทกัษะ (Skill) 
 3. เปลียนแปลงเจตคติ (Attitude) 
 เมือบุคคลได้รับการฝึกอบรมทางด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติแล้วอย่างใดอย่างหนึ ง   
หรือหลายอยา่งรวมกนั เมือกลบัไปปฏิบติังาน จะก่อให้เกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีดี หรือเกิด
การเปลียนแปลงพฤติกรรม หรือเจตคติในการปฏิบติังานทาํใหก้ารปฏิบติังานไดผ้ลดีขึ�น  
 นนทวฒัน์ สุขผล (2547 : 15) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ไวด้งันี�  
 1. เพือช่วยพฒันาบุคคล ปรับปรุงความสามารถในการทาํงานให้สูงขึ�น ให้มีความสามารถ 
ทกัษะ ทศันคติ รวมถึงมีแนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ อนัทนัสมยั เพือให้กา้วทนัต่อความเจริญกา้วหน้า 
และทนัต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึ�น 
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 2. เพือช่วยให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มีความเชือมันในตนเอง และมีความมันใจในการ
ปฏิบติังานเพิมมากขึ�น 
 3. การฝึกอบรมช่วยปรับพฤติกรรมของบุคคล ให้สอดคลอ้งทนัต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ 
ทีเกิดขึ�น ทั�งนี� เพือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงานนั�น ๆ ดว้ย 
 วนัทนา เนาวว์นั (2548 : 47) กล่าวถึง วตัถุประสงคก์ารจดัการฝึกอบรม สรุปดงันี�  
 1. เพือปรับปรุงระดบัความตะหนกัในตนเองของแต่ละบุคคล ความตระหนกัรู้ในตนเอง 
คือ การเรียนรู้เกียวกบัตนเอง อนัไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจเกียวกบับทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ
ของตนในองคก์ร การตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่ง สิงทีตนเองปฏิบติัจริง และปรัชญาทียดึถือ
การเขา้ใจถึงทศันะทีผูอื้นมีต่อตนเอง และการเรียนรู้วา่การกระทาํของตนมีผลกระทบต่อผูอื้นอย่างไร 
เป็นตน้ 
 2. เพิมพูนทกัษะการทาํงานของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทกัษะด้านใดด้านหนึ ง หรือ
หลายดา้นก็ได ้เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 3. เพิมพูนแรงใจของบุคคล อนัจะทาํให้การปฏิบติังานเกิดผลดี แมว้า่บุคคลหนึง ๆ จะมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทาํงานแลว้ บุคคลนั�นก็อาจ มิได้
ใชค้วามรู้ และความสามารถของตนเองอยา่งเต็มที และผลงานก็ยอ่มจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร 
ดงันั�น การสร้างแรงจูงใจจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง 
 ดงันั�น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง จึงสามารถสรุปไดว้่า จุดมุ่งหมาย
ของการฝึกอบรมนั� น เกียวข้องกับ 3 ปัจจยัหลัก คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) เจตคติ 
(Attitude) ถ้าผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ทั� ง 3 ประการขา้งต้นได้ ก็สามารถนํา
ความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และเป็นการพฒันาองคก์รและบุคลากร เพิมพูนความรู้ 
เพิมทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงาน ปรับเปลียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสม และเปลียนเจตคติให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กรจึงเป็นการอบรมทีเน้นทางดา้นจิตใจ โดยถือเป้าหมายของ
องคก์ารเป็นเกณฑ ์
 ประเภทของการฝึกอบรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงประเภทของการฝึกอบรม ดงันี�  
 พฒันา สุขประเสริฐ (2541 : 15 - 17) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการฝึกอบรม ไวด้งันี�  
 1. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) การฝึกอบรมประเภทนี� จดัขึ� นสําหรับผูที้ เข้ารับ  
ราชการใหม่หรือผูที้ปฏิบติังานใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายดงันี�  
  1.1 แนะนาํใหรู้้จกัสถานทีทาํงานใหม่  
  1.2 แนะนาํใหรู้้จกัระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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  1.3 แนะนาํใหรู้้จกัการจดัการองคก์ารโดยทัวไปเกียวกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
  1.4 สร้างเสริมขวญัในการปฏิบติังานใหมี้ความมันใจในการปฏิบติังาน  
  1.5 ส่งเสริมปริมาณผลิตผลของงานใหสู้งขึ�น  
  1.6 สร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนั�นนั�น  
  1.7 ใหรู้้จกัคุน้เคยกบัผูร่้วมงาน 
  การอบรมปฐมนิเทศควรจดัในลกัษณะอย่างไรขึ� นอยู่กบัสภาพของผูเ้ขา้รับการฝึก
ตาํแหน่งของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมส่วนระยะของการฝึกอบรมปฐมนิเทศใช้เวลาตั�งแต่ 1 วนัถึง                
1 เดือนทั�งนี�แลว้แต่เรืองทีจะใหอ้บการอบรม 
 2. การฝึกอบรมปฏิบติัการ (On - The - Job Training) เป็นการอบรมทีให้ลงมือปฏิบติังาน    
จริง ๆ ลาํดบัขั�นตอนของการฝึกปฏิบติังานมีดงันี�   

  2.1 อธิบายใหท้ราบถึงหลกัและวธีิโดยทัวไป  
  2.2 สาธิตใหดู้จากของจริง  
  2.3 ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทดลองปฏิบติั  
  2.4 แกไ้ขขอ้บกพร่อง และชี�แจงใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบ  
  2.5 ติดตามดูการทดลองปฏิบติังานจนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง 
 3. การฝึกอบรมเพือเพิมพูนทกัษะในการปฏิบติังาน (Skill Training) การฝึกอบรมเพือ
เพิมพูนทกัษะเป็นผลมาจากความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีก่อให้เกิดทฤษฎี
การจดัการใหม่ ๆ มีเครืองจกัร เครืองมือ และวิธีการทาํงานใหม่ ๆ ซึ งพนักงานจาํเป็นตอ้งพฒันา
ทกัษะเพือสนองความตอ้งการขององคก์าร  
 4. การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน (Supervisory Training) การฝึกอบรมประเภทนี�             
เนืองจากธุรกิจองค์กรเติบโตขึ�น งานก็ขยายขึ�นและเจา้หนา้ทีตอ้งเพิมมากขึ�นเป็นเงาตามตวัความจาํเป็น
ทีตอ้งมีหวัหนา้งานมีมากขึ�นดว้ย  
 5. การฝึกอบรมระดบัการจดัการ (Managerial Training) การฝึกอบรมระดบัการจดัการนี�  
หมายถึง ผูจ้ดัการระดบัรอง หรือหัวหน้างานทีมีภาระความรับผิดชอบสูงกวา่หัวหน้างานทัว ๆ ไป 
หลักสูตรใช้ในการฝึกอบรมระดับนี� เป็นวิชาเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ซึ งเกียวกับการบริหาร เช่น                
จิตวทิยาการบริหาร ภาวะผูน้าํ การวนิิจฉยัสังการ เป็นตน้ 
 6. การฝึกฝนตนเอง (Self Training) การฝึกฝนตนเองเป็นปัจจัยสําคัญในยุคปัจจุบัน
เพราะมีสือแหล่งความรู้มากมายทีจะฝึกตนดว้ยตนเองได ้วธีิการฝึกฝนอบรมดว้ยตนเองมีดงันี�   
  6.1 ตั�งใจฝึกฝนตนเองใหท้นัต่อเหตุการณ์  
  6.2 แลกเปลียนความรู้ความคิดเห็นแบบกนัเอง  



 55

  6.3 ศึกษาความรู้จากเอกสารวชิาการอืน ๆ  
  6.4 ติดตามความเคลือนไหวเกียวกบันโยบาย และโครงการของงานทีเกียวขอ้ง  
  6.5 ติดตามความเคลือนไหวของเหตุการณ์ภายในประเทศและนอกประเทศ  
  6.6 ศึกษานอกระบบในวชิาทีเกียวขอ้งกบังานและความรู้อืน ๆ  
  6.7 เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเมือมีโอกาส  
  6.8 เป็นผูน้าํอภิปรายและบรรยายในบางโอกาส 
  6.9 เป็นสมาชิกของสมาคมทางวชิาการ  
  6.10 หาโอกาสไปศึกษาดูงานทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
 ชูศรี ตนัพงศ ์(2541 : 38) ไดแ้บ่งประเภทของการฝึกอบรมไว ้2 อยา่ง คือ 

 1. การฝึกอบรมผูเ้ขา้ทาํงานใหม่ ประกอบดว้ยการปฐมนิเทศ และการแนะนาํงาน 

 2. การฝึกอบรมระหวา่งการทาํงาน ประกอบดว้ย 

  2.1 ฝึกอบรมก่อนลงมือทาํงาน 

  2.2 ฝึกอบรมเพือเพิมทกัษะในการทาํงาน 

  2.3 ฝึกอบรมระดบัหวัหนา้งาน 

  2.4 ฝึกอบรมระดบัการจดัการ 

  2.5 ฝึกอบรมระดบัผูบ้ริการ 

 จงกลนี ชุติมาเทวนิทร์ (2542 : 10 - 11) มีความเห็นวา่ ประเภทของการฝึกอบรมสามารถ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

 1. การฝึกอบรมก่อนประจาํการ การฝึกอบรมใหก้บัผูเ้ขา้งานใหม่หรือเพิงจะเริมโครงการใหม่ 

โดยทัวไปผูเ้ข้าอบรมมกัจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ งเนื� อหาของการอบรมจะเน้นในเรืองของ            

ภารกิจแรกเริม และภารกิจทัวไปขององคก์ร คือ มีทั�งการฝึกอบรมในห้อง และการฝึกอบรมภาคสนาม 

ปกติจะมีช่วงเวลาทีไม่นานนกัตั�งแต่ 2 - 3 วนัหรือบางกรณีอาจจะใชเ้วลาเป็นเดือน 

 2. การฝึกอบรมระหว่างประจาํการ เป็นการฝึกอบรมในช่วงทีเขา้ทาํงานแลว้ หรือผ่าน

ระยะการทดลองแล้ว การฝึกอบรมจะจดัให้เป็นระยะ ๆ ให้กบัระดบัของบุคลากรทีแตกต่างกัน             

มีทั�งในเรืองของการบริหารทัวไป การอบรม การจดัการ การอบรมเฉพาะ 

 3. การฝึกอบรมในโครงการ เป็นการอบรมทีจดัให้เจา้หน้าทีปฏิบัติงานในโครงการ               

อาทิ เช่น โครงการทีได้รับทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ งมีระยะเวลาไม่นานนัก เป็นการอบรม

เฉพาะเรือง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั�งการอรมทางด้านเทคนิคและการอบรมในเชิง              

จดัการจดัอบรมโดยผูใ้หทุ้น ปกติระยะสั�น คือ 1 - 3 เดือน หรือขึ�นอยูก่บัความจาํเป็นของโครงการ 
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 4. การฝึกอบรมเพือพฒันาตนเอง มีความหมายกวา้ง และครอบคลุม เช่น กรณีบุคคล             
ทีทาํงานมานานและมีความรู้ทีไม่ทนัต่อโลกและเหตุการณ์เริมจะไม่ทนักบัขอ้มูลหรือวทิยาการสมยัใหม่ 
ทาํให้เกิดความคิดทีจะพฒันาตนเอง ซึ งอาจจะเป็นการอบรมเพือฟื� นฟูความรู้ใหม่ ซึ งส่วนใหญ่            
เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานตน้สังกดัจะให้การอนุมติั และสนบัสนุน
ดา้นการเงิน ซึ งส่วนใหญ่เป็นการอบรมนอกสถานที ระยะเวลาจะขึ�นอยู่กบัคุณสมบติัทีหน่วยงาน
ตอ้งการจะพฒันา มีทั�งระยะสั� นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาต่อ ซึ งการศึกษาต่อก็คือ 
การฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการเช่นกนั 
 ศิริมาส พฤหสันนัส์ (2543 : 30) ไดร้วบรวมประเภทของการฝึกอบรมไว ้3 ประเภท ดงันี�   
 1. การฝึกอบรมขั�นตน้ เป็นการฝึกอบรมเพือตอบสนองความตอ้งการขั�นตน้เพือให้บุคคล
มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานในหน้าทีได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมประเภทนี�             
ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมก่อนเพือเลือนตาํแหน่ง 
 2. การฝึกอบรมเพือแกปั้ญหา เป็นการฝึกอบรมเพือเพิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ใหสู้งขึ�น การฝึกอบรมประเภทนี�จะมุ่งเนน้ในเรืองการแกปั้ญหาทีเกิดขึ�นระหวา่งการปฏิบติังาน  
 3. การฝึกอบรมเพือพฒันา เป็นการฝึกอบรมในขั�นสูง เป็นการมุ่งอนาคต เป็นการฝึกอบรม       
ทีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความคิดริเริมสร้างสรรคส์ามารถพฒันางานใหก้า้วหนา้ 
 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2545 : 24) ไดแ้บ่งประเภทของการฝึกอบรมเป็น 4 ประเภท ดงันี�  
 1. การฝึกอบรมประจาํการ (Pre - entry Training) เป็นการฝึกอบรมให้กบัผูเ้ขา้งานใหม่ 
หรือเพิงจะเริมโครงการใหม่ โดยทัวไปผูเ้ข้าอบรมมกัจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ งเนื�อหาของ                
การอบรมจะเน้นในเรื องของภารกิจแรกเริ ม และภารกิจทัวไปขององค์กร เนื� อหาโดยทัวไป                    
จะมีลกัษณะผสมผสาน คือ มีทั�งการฝึกอบรมในห้องและการฝึกอบรมภาคสนามปกติจะมีช่วงเวลา
ทีไม่นานนกัตั�งแต่ 2 - 3 วนั หรือบางกรณีอาจจะใชเ้วลานานเป็นเดือน 
 2. การฝึกอบรมระหวา่งประจาํการ (In - service Training) เป็นการอบรมในช่วงทีเขา้ไป
ทาํงานแลว้หรือผ่านระยะการทดลองงานแลว้ การฝึกอบรมจะจดัให้เป็นระยะ ๆ ให้กบัระดบัของ
บุคลากรทีแตกต่างกนัมีทั�งในเรืองของการบริหารทัวไป การอบรม การจดัการการจดัอบรมเฉพาะ
หน้าที  หรือการอบรมเฉพาะเรื องทีคล้าย ๆ กับ On The Job Training ซึ งระยะเวลายืดหยุ่นได ้              
ตามความตอ้งการส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไม่นานนกั ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์ 
 3. การฝึกอบรม (Project Related Training) ในโครงการเป็นการอบรมทีจดัให้เจา้หน้าที
ปฏิบติังานในโครงการ อาทิเช่น โครงการทีได้รับทุนจากต่างประเทศซึ งมีระยะเวลาไม่นานนัก   
เป็นการอบรมเฉพาะเรืองมีเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั�งการอบรมทางดา้นเทคนิค และการอบรม
ในเชิงการจดัการอบรมโดยผูใ้ห้ทุนปกติระยะสั� นคือ 1 - 3 เดือน หรือขึ� นอยู่กับความจาํเป็นของ
โครงการ  
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 4. ฝึกอบรมเพือพฒันาตนเอง (Self - development Training) กินความหมายกวา้งและ

ครอบคลุม อาทิ กรณีบุคคลทีทาํงานมานานและความรู้เริ มตีบตัน เริมจะไม่ทันกับข้อมูลหรือ                 
วิทยาการสมยัใหม่ก็จะเริมคิดถึงการพฒันาตนเองซึ งอาจจะเป็นการอบรมเพือฟื� นฟูความรู้ใหม่            

ซึ งส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานตน้สังกดัจะให้การอนุมติั
และสนับสนุนด้านการเงิน ซึ งส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปอบรมนอกสถานที ระยะเวลาจะขึ�นอยู่กบั 

คุณสมบติัทีหน่วยงานตอ้งการจะพฒันามีทั�งระยะสั� นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาไปศึกษาต่อ

ซึ งการศึกษาต่อ ซึ งการศึกษาต่อก็คือการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการเช่นกนั 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2548 : 34) แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท ดงันี�  

 1. ประเภทของการฝึกอบรมทียึดจุดประสงค์ของการฝึกอบรมเป็นเกณฑ์ ไดแ้ก่ วิธีการ    

ฝึกอบรมทีมุ่งเน้นการเปลียนแปลงด้านความรู้ (Knowledge) ประเภทของการฝึกอบรมที เน้น                
การเปลียนแปลงดา้นทกัษะ (Skill and Ability) ประเภทของการฝึกอบรมทีเน้นการเปลียนแปลง

ดา้นเจตคติ (Attitude)  
 2. ประเภทของการฝึกอบรมทียึดลกัษณะของการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท 

ไดแ้ก่ วธีิการทีมุ่งเนน้การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และวธีิการทีมุ่งเนน้การเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม 

 วนัทนา เนาวว์นั (2548 : 47) ไดแ้ยกการฝึกอบรมเป็นหลายประเภทตามเกณฑต่์าง ๆ ดงันี�  
  1. แหล่งของการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

  1.1 การฝึกอบรมภายในองค์กร การอบรมทีองค์กรจดัขึ� นภายในทีทาํงานองค์กร             
เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาหลกัสูตรขึ�นมาเอง เป็นการประหยดังบประมาณ  

  1.2 การฝึกอบรมภายนอกองคก์ร ซึ งอาจเป็นการจา้งองคก์รภายนอกมาดาํเนินการจดั

การฝึกอบรมใหท้ั�งหมด  
 2. การจดัประสบการณ์ฝึกอบรม แบ่งออกเป็น  

  2.1 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน โดยผู ้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ               

ในสถานทีท ํางานจริงภายใต้การดูแลของพี เลี� ยง ซึ งแสดงวิธีการทํางานประกอบการอธิบาย        
และพีเลี�ยงคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

  2.2 การฝึกอบรมนอกงาน หรือการฝึกอบรมทีไม่ตอ้งปฏิบติังาน ผูเ้ขา้รับการอบรม  
จะเรียนรู้สิงต่าง ๆ ในสถานทีอบรมโดยเฉพาะ และตอ้งหยุดพกัการปฏิบติังานภายในอาคารชัวคราว

จนกวา่การอบรมจะสิ�นสุด 

 3. ทกัษะทีตอ้งการฝึกอบรม หมายถึง สิงทีการฝึกอบรมตอ้งเพิมพูนหรือสร้างขึ�นในตวั  
ผูเ้ขา้รับการอบรม  
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  3.1 การฝึกอบรมด้านเทคนิค คือ การอบรมที มุ่งเน้นไปทีทักษะที เกี ยวข้องกับ             
การปฏิบติังานตามเทคนิค เช่น การบาํรุงรักษาเครืองจกัร  
  3.2 การฝึกอบรมดา้นการจดัการ หมายถึง การฝึกอบรมเพือเพิมพูนความรู้ และทกัษะ
ดา้นการบริหารและการจดัการให้กบัผูด้าํรงตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการหรือหัวหน้างานในแต่ละ
แผนก  
  3.3 การฝึกอบรมทกัษะดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ คือ การฝึกอบรมทีมุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับ  
การอบรม มีการพฒันาทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น การมีสัมพนัธ์ทีดีต่อผูร่้วมงาน 4 ระดบัชั�น
ของบุคคลทีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม แบ่งออกเป็นดงันี�   
   3.3.1 ระดบัพนกังานปฏิบติังาน  
   3.3.2 ระดบัหวัหนา้งาน  
   3.3.3 ระดบัผูจ้ดัการ  
   3.3.4 ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
 ทวีป อภิสิทธิ@  (2551 : 5 - 6) กล่าวถึงประเภทของการฝึกอบรมว่าอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น     
4 ประเภทคือ 
 1. การฝึกอบรมก่อนทาํงาน เป็นการฝึกอบรมทีจดัให้แก่บุคคลก่อนจะเขา้ปฏิบติัหน้าที
การงานเพือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะงานทีจะทาํโดยไม่เกิดความกงัวล
ใจวา่ตนเองจะเริมตน้ทาํงานอะไร อยา่งไร กบัใคร นิยมทาํกนัในช่วยทีขา้ราชการหรือพนกังานผา่น
การสอบคดัเลือกไดแ้ลว้ ก่อนเริมเขา้ปฏิบติัหนา้ทีก็จะจดัการฝึกอบรมหรือใหก้ารปฐมนิเทศก่อนส่ง
ไปปฏิบติังาน 
 2. การฝึกอบรมในระหวา่งปฏิบติัหน้าที เป็นการจดัฝึกอบรมให้กบับุคลากรประจาํการ    
ทีปฏิบติัหนา้ทีไปแลว้เป็นระยะเวลาพอสมควร จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเสริมความรู้ ความเขา้ใจหรือ
พฒันาเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานเพือให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากขึ�น หรือบาง
หน่วยงานต้องการแก้ปัญหาและความขัดแยง้หรือความเข้าใจผิดทีบุคลากรของหน่วยงานนั� น                 
มีอยู่ให้หมดไป เพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วย เท่ากับ             
เป็นการเคาะสนิมของบุคลากรของหน่วยงานนั�น 
 3. การฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจ จดัขึ�นเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและตาม
ความต้องการเฉพาะของผูที้ เขา้รับการฝึกอบรมแต่ละครั� ง ส่วนใหญ่เป็นเรื องของแต่ละวิชาชีพ   
หรือตามความจาํเป็นเร่งด่วนของปัญหาสาํคญั ๆ ทีเกิดขึ�นและมีความจาํเป็นทีตอ้งจดัเป็นกรณีพิเศษ 
 4. การฝึกอบรมประเภทการสัมมนา คือการแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็น และ              
ประสบการณ์ซึ งกนัและกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนาจะช่วยสร้างความเขา้ใจทีดี
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สร้างความชดัเจนและถูกตอ้งแต่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ซึ งส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในเรืองทีสัมมนานั�น ๆ 
มีประสิทธิภาพมากยิงขึ�น 
 สมคิด บางโม (2551 : 14) กล่าวถึงการฝึกอบรมว่าเป็นการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ
ในการทาํงานเฉพาะอยา่ง อาจจาํแนกได ้4 ประการ คือ 
 1. เพือเพิมพูนความรู้ ให้มีความรู้ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิดในเรืองทีอบรมเพือนาํไปใช้
ในการทาํงาน 
 2. เพือเพิมพูนความเขา้ใจ เป็นลกัษณะทีต่อเนืองจากความรู้ กล่าวคือสามารถตีความ 
แปลความ ขยายความ และอธิบายใหค้นอืนทราบได ้รวมทั�งสามารถนาํไปประยกุตไ์ด ้
 3. เพือเพิมพูนทกัษะ คือ ความชาํนาญหรือความคล่องแคล่วในการปฏิบติัอยา่งใดอย่างหนึ ง
ไดโ้ดยอตัโนมติั 
 4. เพือเปลียนแปลงเจตคติ คือ ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดีต่อสิ งต่าง ๆ มุ่งให้เกิดหรือเพิม  
ความรู้สึกทีดีต่อองคก์าร ต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อเพือนร่วมงาน และต่องานทีมีหนา้ทีรับผดิชอบ 
 ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 7 - 10) ไดก้ล่าววา่ การฝึกอบรมบุคลากรมีดว้ยกนัหลายประเภท 
และสามารถจาํแนกตามเกณฑต่์าง ๆ ไดด้งัต่อไปนี�  
 1. แหล่งของการฝึกอบรม จาํแนกตามแหล่งของผูรั้บผิดชอบการฝึกอบรมซึ งแบ่งไดเ้ป็น 
2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 การฝึกอบรมภายในองค์การ (In - house Training) การฝึกอบรมแบบนี� เป็นสิ งที
องคก์ารจดัขึ�นเองภายในสถานทีทาํงาน 
  1.2 การซื�อการฝึกอบรมจากภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี� เป็นการจา้งองคก์ารฝึก
อบรมภายนอกให้เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมแทน หรืออาจจะส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมซึ งจดัขึ�น
โดยองคก์ารภายนอก 
 2. การจัดประสบการณ์การฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมทีผู ้เข้ารับการอบรมกําลัง       
ปฏิบติังานอยูห่รือหยดุพกัการปฏิบติังานเพือเขา้รับการอบรมในหอ้งเรียน 
  2.1 การฝึกอบรมในงาน (On - the - job Training) การฝึกอบรมประเภทนี� จะกระทาํ
โดยการใหผู้รั้บการฝึกอบรมลงมือปฏิบติัจริง ๆ ในสถานทีทาํงานจริง 
  2.2 การฝึกอบรมนอกงาน (Off - the - job Training) ผู ้รับการฝึกอบรมประเภทนี�       
จะเรียนรู้สิงต่าง ๆ ในสถานทีฝึกอบรมโดยเฉพาะ และตอ้งหยดุพกัการปฏิบติังานภายในองคก์ารไว้
เป็นเวลาชัวคราว จนกวา่การฝึกอบรมจะเสร็จสิ�น 
 3. ทกัษะทีตอ้งการฝึก หมายถึง สิงทีการฝึกอบรมตอ้งการเพิมพูนหรือสร้างขึ�นในตวัผูรั้บ
การอบรม 
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  3.1 การฝึกอบรมทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills Training) คือ การฝึกอบรมทีมุ่งเน้น
การพฒันาทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นเทคนิค 
  3.2 การฝึกอบรมทกัษะดา้นการจดัการ (Managerial Skills Training) คือ การฝึกอบรม
เพือเพิมพนูความรู้ และทกัษะดา้นการจดัการและบริหารงาน 
 4. ระดบัชั�นของพนักงานทีเขา้รับการฝึกอบรม หมายถึง ระดบัความรับผิดชอบในงาน
ของผูเ้ขา้รับการอบรม 
  4.1 การฝึกอบรมระดบัพนักงานปฏิบติัการ (Employee Training) คือ การฝึกอบรม           
ทีจดัใหแ้ก่พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  4.2 การฝึกอบรมระดบัหวัหนา้งาน (Supervisory Training) คือ การฝึกอบรมทีมุ่งเน้น
กลุ่มพนกังานทีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ขององคก์าร 
  4.3 การฝึกอบรมระดบัผูจ้ดัการ (Managerial Training) กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม
ประเภทนี�  คือ กลุ่มพนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่าย หรือผูจ้ดัการระดบักลางขององคก์าร 
  4.4 การฝึกอบรมระดบัผูบ้ริการชั�นสูง (Executive Training)  
 ดงันั�นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง จึงสรุปไดว้่า นักวิชาการไดจ้ดัแบ่ง
ประเภทของการฝึกอบรมไวห้ลายประเภท ทั�งการอบรมทีเกิดขึ� นภายในและภายนอกองค์การ        
การอบรมทีเน้นจากประสบการณ์การฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกการอบรมทีไดล้งมือปฏิบติัจริง 
และการอบรมทีมีการแบ่งระดบัของพนักงานทีเขา้รับการฝึกอบรม โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
เพือแกปั้ญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีคุณภาพยิงขึ�น รวมถึงการฝึกอบรมเพือเพิมพนูทกัษะ
สัมพนัธ์เพือให้เกิดสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลโดยจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของการฝึกอบรมเพือนาํไปสู่
การเปลียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน เพือให้เกิดผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพแก่องค์การ                        
ซึ งการวจิยัครั� งนี� เป็นการฝึกอบรมประเภท การฝึกอบรมเพือพฒันาตนเองและเพิมทกัษะในการทาํงาน 
 ความสําคัญของการฝึกอบรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความสาํคญัของการฝึกอบรม ดงันี�  
 สมคิด บางโม (2545 : 15) กล่าวถึง องค์การต่าง ๆ จาํเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม           
เพราะสาเหตุต่าง ๆ ดงันี�  
 1. เพือสนองความอยู่รอดขององค์การเองเพราะปัจจุบนัมีสภาพการแข่งขนัระหว่าง            
องค์การรุนแรงมาก การฝึกอบรมจะช่วยให้องค์การเขม้แข็ง และช่วยให้พนกังานมีประสิทธิภาพ           
ในการทาํงานยิงขึ�น 
 2. เพือให้องค์การเจริญเติบโตมีการขยายการผลิตการขายและการขยายงานด้านต่าง ๆ 
ออกไป ในการนี�จาํเป็นตอ้งสร้างบุคคลทีมีความสามารถเพือทีจะรองรับงานเหล่านั�น 
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 3. เมือรับพนกังานใหม่จาํเป็นตอ้งให้เขารู้จกัองค์การเป็นอยา่งดีในทุก ๆ ดา้น และตอ้ง
ฝึกอบรมให้รู้วิธีท ํางานขององค์การ แม้จะมีประสบการณ์มาจากทีอืนแล้วก็ตามเพราะสภาพ                
การทาํงานในแต่ละองคก์ารยอ่มแตกต่างกนั 
 4. ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญกา้วหน้าไปรวดเร็วมากจึงจาํเป็นตอ้งฝึกอบรมพนกังานให้มี
ความรู้ทนัสมยัเสมอ 
 5. เมือพนักงานทํางานมาเป็นเวลานานจะทาํให้เฉือยชา เบือหน่าย ไม่กระตือรือร้น     
การฝึกอบรมจะช่วยกระตุน้ใหมี้ประสิทธิภาพเพิมขึ�น 
 6. เพือเตรียมพนกังานสาํหรับตาํแหน่งใหม่ทีสูงขึ�น โยกยา้ยงานหรือแทนคนทีลาออกไป 
 สมชาติ กิจยรรยง (2545 : 11) ไดส้รุปความสาํคญัของการฝึกอบรมไว ้ดงันี�  
 1. สร้างความประทบัใจให้เมือมีพนกังานเขา้มาร่วมงาน เพือให้พนกังานใหม่มีทศันคติ 
ทีดีต่อหวัหนา้ เพือนผูร่้วมงานและหนา้ทีการงานทีไดรั้บมอบหมาย 
 2. เพิมประสิทธิภาพในการทาํงานให้สูงขึ�น เป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีความกระตือรือร้น 
กระฉบักระเฉงขึ�น 
 3. เตรียมขยายงานองคก์ร 
 4. พฒันาพนักงานขององค์การให้ทนักบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ    
ในการผลิตทั�งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ 
 5. สร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังานขององคก์รใหเ้กิดความมันคงในการทาํงาน 
 6. เพิมพนูวทิยากรทีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังานในองคก์ร 
 7. ลดงบประมาณค่าวสัดุสูญเปล่าใหก้บัองคก์าร 
 8. สร้างความสามคัคีให้เกิดขึ� นในหมู่พนักงาน เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) ใหไ้ดมี้โอกาสพฒันา 
 สถาบนัราชภฏัเทพสตรี (2546 : 86) สรุปความสําคญัของการฝึกอบรมไวว้่า การฝึกอบรมนั�น
มีความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งสูงและองคป์ระกอบทีสําคญัทีช่วยให้การจดัฝึกอบรม
บรรลุเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์คือ การเลือกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม ซึ งจะทาํให้
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถอยา่งรวดเร็วและมีทศันคติทีดีอนัเป็น
การช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้รับการพฒันาให้มีเทคนิคทีมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์อยา่งสูง 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2548 : 1) กล่าวว่า การฝึกอบรมนอกจากมีประโยชน์เพือการพฒันา
บุคลากรทางดา้นเทคนิค วิชาการ และความชาํนาญเพือประสิทธิภาพของหน่วยงานแลว้ยงัสามารถ
แกปั้ญหาในองคก์รไดอี้ก เช่น ปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาทางเจตคติ และปัญหาอืน ๆ ทีมีผลกระทบ
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ต่อการปฏิบติังาน การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครืองมือสําหรับการพฒันาองค์การและบุคคลทีมี 
ความสาํคญัต่อความอยูร่อดและความสาํเร็จขององคก์าร 
 จากการศึกษาความสําคญัของการฝึกอบรมทีนักการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปไดว้่า 
การฝึกอบรมมีความสําคญัในฐานะทีเป็นเครืองมือในการพฒันาองค์กรเนืองจากการฝึกอบรม     
ช่วยแกปั้ญหาเกียวกบัพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมในการทาํงานร่วมกนั 
ทาํใหบุ้คคลมีความรู้ ความชาํนาญและเชียวชาญอยา่งแทจ้ริง 
 การประเมินผลการฝึกอบรม 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงการประเมินผลการฝึกอบรม ดงันี�  
 จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542 : 99) ไดก้ล่าววา่ ในหลกัสูตรอบรมว่ามีวิธีการประเมินผล     
เขา้มาเกียวขอ้งดว้ย 2 ประเภท คือ การประเมินระหว่างการอบรม (Formative Evaluation) ซึ งเป็น
การประเมินผลปฏิกิริยาตอบกลับ (Reaction) ของผู ้เข้ารับการอบรม และประเมินการเรียน 
(Learning) ของผูเ้ขา้รับการอบรม ส่วนการประเมินผลอีกประเภทหนึงคือการประเมินผลหลงัการอบรม 
(Summative Evaluation) ซึ ง เป็ น การป ระเมิ น พ ฤ ติก รรม  (Behavior) ของผู ้เข้า รับ ก ารอบ รม              
และผลลพัธ์ (Result) ของการอบรม ในขั�นตอนนี�กล่าวถึงเฉพาะ 2 วธีิ 
 1. การประเมินปฏิกิริยาตอบกลับ (Reaction) จะเป็นการประเมินความพึงพอใจของ                  
ผูเ้ขา้รับการอบรมทีมีต่อหลกัสูตร เช่น การสังเกตจากการแสดงออกทางสีหนา้ ความสนใจ การเห็น
คุณค่า ความชืนชม ขอ้เสนอแนะขอ้มูลยอ้นกลบั อาจจะประเมินดว้ยวาจาหรือเขียนในแบบรายงาน
หรืออาจจะมีแบบสอบถามหลงักิจกรรม หรืออาจจะให้ผูเ้ขา้รับการอบรมบนัทึกเป็นรายวนั (Diary) 
หรือบนัทึกเป็น Journal ก็ได ้หรืออาจจะจดัให้มีคณะกรรมการประเมินผลในรูปของ Host Team           
ก็ไดเ้ช่นกนั 
 2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินระดับของผูเ้รียน ความเข้าใจ              
ในหลกัการ ทฤษฎี ขอ้เท็จจริง รวมทั�งเทคนิคต่าง ๆ ซึ งระดบัของการประเมินความสามารถในการ
เรียนรู้มี 6 ระดบั ดงันี�  
  ระดบัที 1 ความรู้ เป็นการประเมินความสามารถในการจาํได้ ระลึกได้ ในเรื องของ          
ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ตวัเลขฯ 
  ระดบัที 2 ความเขา้ใจ เป็นการประเมินระดบัของความเขา้ใจโดย การแสดงออกให้
เห็นความสามารถในลกัษณะต่าง ๆ เช่น สามารถอธิบายได ้สามารถระบุได ้เป็นตน้ 
  ระดบัที 3 การประยุกต์ เป็นการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดจากความเป็น
นามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม หรือการถ่ายทอดจากนามธรรมออกมาเป็นตวัอย่างของรูปธรรม         
ทีเฉพาะและชดัเจน 
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  ระดับที  4 การวิเคราะห์ เป็นการประเมินความสามารถในการแยกแยะสิ งต่าง ๆ             

ออกมาเป็นส่วน ๆ อาทิ การแยกแยะระบบออกมาเป็นแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาตามลาํดบั

ความสาํคญัของแต่ละส่วนนั�น 

  ระดบัที 5 การสังเคราะห์ เป็นการประเมินความสามารถในการจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ   

เขา้ดว้ยกนั เพือใหเ้กิดการรวมตวัเป็นอนัหนึงอนัเดียว อนัจะก่อใหเ้กิดสิงใหม่หรือความรู้ใหม่ขึ�นมา 

  ระดบัที 6 การประเมินค่า เป็นการประเมินความสามารถในการวนิิจฉยัในเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ เกียวกับการวดัคุณค่า ทั� งวิธีการและเนื� อหา ทั� งนามธรรมและรูปธรรม เพือ              

จุดประสงคเ์ฉพาะอยา่ง 

  วิธีการประเมินผลความรู้ 6 ระดบัดงักล่าว ปกติมกัจะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม      

Pre - test และ Post - test รวมทั� งการทดสอบอืน ๆ เช่น ข้อเขียน และการสังเกตของวิทยากร

ระหวา่งการอบรม 

 วิบูรย ์บุญยธโรกุล (2545 : 147) กล่าววา่ การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นกระบวนการ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลในขั�นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนและดาํเนินการฝึกอบรม รวมทั�ง 

หลงัการฝึกอบรมเสร็จสิ�นไปชัวระยะหนึง เพือทีจะหาขอ้สรุปวา่ การฝึกอบรมทีกาํลงัจะจดัขึ�นหรือ

ดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยนั�นมีคุณค่า หรือคุม้ค่าในการตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 สมคิด บางโม (2545 : 115) กล่าวไวว้่า การประเมินผลโครงการฝึกอบรมแยกออกเป็น            

6 ขั�นตอนดงันี�   

 1. ศึกษาวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมใหช้ดัเจน  

 2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผลวา่ตอ้งการประเมินเพืออะไร  

 3. การวางแผนการประเมิน ได้แก่ กําหนดระยะเวลาประเมิน จาํนวนครั� งทีประเมิน

ประเมินใครบา้ง วธีิประเมินจะทาํอยา่งไร เครืองมือประเมิน ขอ้มูลทีจะรวบรวมมีอะไรบา้ง  

 4. สร้างเครืองมือประเมิน เช่น แบบสอบถาม แบบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ  

 5. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ แปลผล และสรุป  

 6. เขียนรายงานการประเมินผลต่อผูรั้บผดิชอบ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 221 - 222) กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรมเป็น

การประเมินค่าความสําเร็จของการฝึกอบรมวา่ไดส้มดงัความมุ่งหมายทีวางไวห้รือไม่ การประเมินผล

ทีสําคญัก็คือ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดค้วามรู้ ไดเ้นื�อหาวชิา ไดแ้นวทางในการปฏิบติังาน ไดข้วญัและกาํลงัใจ

รวมทั�งเจตคติทีดีขึ�นกบัหน่วยงานหรือไม่ การฝึกอบรมจึงเป็นการมองในทุก ๆ ดา้น เพือจะไดเ้ห็นถึง

ขอ้บกพร่องจุดอ่อนของการฝึกอบรมเป็นแนวทางทีใชแ้กไ้ข ปรับปรุงในรายละเอียดต่าง ๆ ใหดี้ขึ�น 
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 เยาวดี รางชัยกุล (2546 : 279) กล่าวถึง การประเมินการฝึกอบรมมีขั� นตอนต่าง ๆ                    

ในการปฏิบติัทีเหมาะสม 6 ขั�นตอน ดงันี�  

 1. ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 

 3. กาํหนดขอบเขตของการประเมิน 

 4. การพิจารณากาํหนดตวับ่งชี�และแหล่งขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. การสรุปผลการประเมิน 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 41) กล่าวถึงการประเมินผลการฝึกอบรมว่า ถ้าหาก          

ฝ่ายบริหารไดจ้ดัโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับพนกังานขึ�น ฝ่ายบริหารก็คาดหวงัผลประโยชน์ 

บางอย่างจากการฝึกอบรมดังกล่าวดังนั� น ผูอ้าํนวยการฝ่ายฝึกอบรมจะใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ

ประเมินผลประสิทธิผลของโปรแกรม วธีิหนึ งก็คือ การออกแบบสอบถามให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ไดรั้บประโยชน์อะไรบา้งจากการฝึกอบรม อาจจะใชว้ิธีสัมภาษณ์ความคิดเห็นแทนแบบสอบถาม

หรืออาจจะวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการอบรม ก่อนจะเขา้รับการฝึกอบรมกบัความสามารถ  

หลงัจากทีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ 

 ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2548 : 176) กล่าวถึง การประเมินการฝึกอบรม ซึ งควรคาํนึงถึง

สรุปไดด้งันี�   

 1. การประเมินอย่างเป็นระบบ ผูป้ระเมินควรประเมินพฤติกรรมการทาํงานทั� งก่อน          

และหลงัการฝึกอบรม 

 2. การประเมินผลโดยการสอบถามจากบุคคลหลายฝ่ายที เกี ยวข้องกับผู ้ที เข้ารับ                              

การอบรมครั� งนี�  เพือความถูกตอ้งสมเหตุสมผลในการประเมินผล  

 3. การวเิคราะห์สถิติเพือเปรียบเทียบ ระหวา่งพฤติกรรมการทาํงานก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

เพือวดัความเปลียนแปลงของพฤติกรรมทีเกิดขึ�น  

 4. การประเมินผลการปฏิบติังานในช่วงก่อนฝึกอบรม ควรทาํก่อนจะดาํเนินงาน 3 เดือน 

และประเมินหลงัการอบรมแลว้ 3 เดือน หรือไม่กวา่นั�น  

 5. การประเมินผลเปรียบเทียบการปฏิบติังานระหวา่งกลุ่มเขา้รับการอบรมและกลุ่มทีไม่ได้

เขา้รับการอบรม 

 ในการประเมินการอบรม ขอ้มูลทีเกิดขึ�นใช้ในการวิเคราะห์และสรุป วิธีการทีใช้ขึ�นอยูก่บั

ลกัษณะของขอ้มูล เครืองมือทีนิยมใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
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 การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองพิจารณาและบนัทึกสิงทีศึกษาอยา่งมีระเบียบและหลกัการ 

โดยใช้ประสาทสัมผสัรับรู้พิจารณาสิ งที เกิดขึ� น การสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่ขึ� นอยู่กับความรู้             

และประสบการณ์และความสามารถของผูส้ังเกตเป็นสาํคญั 

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีเพือหาข้อมูลโดยอาศยัการเจรจาโต้ตอบระหว่างผูถู้กสัมภาษณ์          

และผูส้ัมภาษณ์ 

 แบบทดสอบ เป็นเครื องมือวดัพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ เช่น การทดสอบ           

ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ทดสอบเชาวน์ปัญญา การทดสอบความรู้ทีไดจ้ากการฝึกอบรม 

 แบบสอบถามเป็น เครืองมือมุ่งวดัคุณลกัษณะดา้นความรู้สึกนึกคิดโดยใช้ขอ้ความหรือ    

คาํถามเกียวกบัสิ งใดสิ งหนึ งเพือให้ผูต้อบแสดงขอ้มูลดงักล่าว เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้หรือ          

เป็นแบบมีตวัเลือก 

 การตั� งเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพือประเมินดูว่า หลังจากการเข้ารับการอบรมแล้ว           

มีทกัษะสูงขึ�นหรือไม่ แลว้นาํผลมาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานทีตั�งไว ้

 แบบสังคมมิติ เป็นวธีิการทีวดัความสัมพนัธ์หรือสถานภาพของสมาชิกในกลุ่ม 

 มาตรวดัทัศนคติ เป็นเครื องมือทีหาข้อมูลเกียวกับความรู้สึกนึกคิดต่อสิ งใดสิ งหนึ ง                

โดยกาํหนดมาตรของการวดัเป็นตวัเลข  

 วรวรรธน์  ศ รียาภัย  (2554 : 17) ก ล่าวถึ งก ารป ระเมิ น ผลก ารฝึก อบ รม  (Training 

Evaluation) วา่ ขั�นตอนนี� เป็นอีกขั�นตอนสําคญัเป็นการรวบรวมความพึงพอใจจากผูที้เกียวขอ้งกบั

การอบรมโดยเฉพาะผูเ้ข้ารับการอบรมและวิทยากรโดยทัวไปมักใช้แบบสอบถามทีจดัทาํไว ้             

เรียบร้อยแลว้แจกใหผู้เ้ขา้รับการอบรมและวิทยากรไดป้ระเมินผลหลงัจากสิ�นสุดการอบรมจากนั�น

คณะทาํงานจะนาํไปประมวลผลอีกครั� งเพือพฒันาการอบรมในโอกาสต่อไป 

 จากการศึกษาการประเมินการฝึกอบรมทีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปไดว้่า 

การประเมินการฝึกอบรม เป็นการประเมินค่าความสําเร็จของการฝึกอบรม ว่าไดผ้ลตามความมุ่งหมาย          

ทีวางไวห้รือไม่ สิงทีสําคญัทีสุดในการประเมิน คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดค้วามรู้ เนื�อหา ไดแ้นวทาง

ในการปฏิบติังานรวมทั�งมีเจตคติทีดีเกิดขึ�น การประเมินควรประเมินพฤติกรรมการทาํงานก่อนและ

หลงัการฝึกอบรม วิเคราะห์สถิติเพือเปรียบเทียบก่อนและหลงัฝึกอบรมเพือวดัความเปลียนแปลง

ของพฤติกรรมทีเกิดขึ� น ซึ งในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ใช้เครืองมือในการประเมินการฝึกอบรม 

ศิลปะการแต่งหน้าเพืออาชีพ ไวด้ังนี�  1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน เรื อง ศิลปะ               

การแต่งหน้าเพืออาชีพ ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) แบบวดัทักษะ            

การปฏิบติั ก่อนฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม เป็นแบบเกณฑก์ารประเมินรูบริค  
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ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

 เอกสารทีเกียวขอ้งกบัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนทีจะกล่าวต่อไปนี�  ไดแ้ก่ ความหมายของ

ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน วธีิการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@

ทางการเรียน และการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

 ความหมายของผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ดงันี�  

 กู๊ด (Good. 1973 : 7) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนว่า เป็นผลจากการ

สะสมความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ทุกดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 ภพ เลาหไพบูลย ์(2542 : 71) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนว่า หมายถึง 

พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทาํสิ งหนึ งสิ งใดได้ จากทีไม่เคยกระทาํ หรือ

กระทาํไดน้อ้ยก่อนทีจะมีการเรียนการสอนซึงเป็นพฤติกรรมทีมีการวดัได ้

 อารีย ์วชิรวราการ (2542 : 143) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน คือ ผลทีเกิดจาก

การเรียนการสอนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั�งทีโรงเรียนทีบา้น และสิงแวดลอ้มอืน ๆ 

 บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 26 - 27) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนว่า เป็นผลการวดั 

พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชแ้บบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนซึ งเป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้

ในวชิาต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา จาํแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบอิงเกณฑ ์แบบอิงกลุ่ม 

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 29) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนว่า หมายถึง 

คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของแต่ละคนอนัเป็นผลจากการเรียนการสอนหรือมวล

ประสบการณ์ทั� งปวง ที บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ทําให้บุคคลเกิดการเปลียนแปลง              

พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 

 ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

หรือสําเร็จทีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์

เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนไวต้าม

ลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนทีแตกต่าง 

 อุทุมพร จามรมาน (2549 : 15) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง เครื องชี�                

ความสําเร็จในการจดัการศึกษาของหลกัสูตรนั�น ๆ ซึ งการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรต่าง ๆ มีความ

เกียวข้องกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เนื�อหาสาระ การจดัการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล             

ดงันั�นผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนจึงเป็นตวัชี�วดัความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายและเนื�อหาสาระทีเกียวขอ้ง 
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 ชัชวาล รัตนสวนจิก (2550 : 51) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง ผลสําเร็จ             

ในการเรียนรู้โดยใช้ความสามารถทางสติปัญญาทีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้ความเขา้ใจ

และความสามารถในการคิดเพือแกปั้ญหาทีกาํหนดได ้

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2550 : 144 - 145) กล่าวว่า ผลหรือผลสัมฤทธิ@  (Results) เป็นคาํรวม

ของสิ งที เกิดขึ� นทั� งหมดอนัเนืองมาจากการดาํเนินงาน คาํว่า ผลสัมฤทธิ@  มีองค์ประกอบสําคญั                   

ทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนั โดยเรียงจากรูปธรรมสู่นามธรรมคือผลผลิต (Outputs) ผลกระทบ (Impacts) 

และผลลพัธ์ (Outcomes)   

 นิมน้อย แพงปัสสา (2551 : 79) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ 

ความรู้ ความสามารถ และมวลประสบการณ์ของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้ และเป็น

ผลให้บุคคลเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ซึ งตรวจสอบได้จากการวดัผลสัมฤทธิ@  

ทางการเรียน 

 วารี รักหะบุตร (2552 : 53) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนว่าเป็นผล  

ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเกิดจากความรู้ ทกัษะ และความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของ

นกัเรียน จนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ 

 ประทินรัตน์ นิยมสิน (2554 : 18 - 19) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง การวดั

ความรู้ความเขา้ใจเนื�อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ทกัษะการแกปั้ญหา 

ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการคิดคาํนวณ การนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช ้รวมถึงการวเิคราะห์ปัญหา

หรือสถานการณ์ใหม่ 

 จากการศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

พอสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน เป็นความสําเร็จทางดา้นความรู้ ความสามารถ สติปัญญา             

ซึ งในการวิจยัครั� งนี�  ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ เกียวกบัศิลปะ

การแต่งหน้า อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรือง ศิลปะการแต่งหน้า

เพืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวยทีพ ัฒนาขึ� น ซึ งวดัได้จากแบบทดสอบ                     

วดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน เป็นปรนยัแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก  

 วธีิการวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 

 มีนกัการศึกษากล่าวถึงวธีิวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ดงันี�  

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 21) กล่าวว่า การวดัผลสัมฤทธิ@ เป็นการตรวจสอบพฤติกรรม

ของผูเ้รียนในด้านพุทธิพิสัย ซึ งได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้            

และการประเมินค่า ซึ งเป็นการวดัองคป์ระกอบทีสาํคญั 2 ประการ คือ 
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 1. การวดัด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให ้              
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ใหเ้ห็นผลงานทีปรากฏออกมา ทาํการสังเกตและวดัได ้การวดัแบบนี�ตอ้งวดั
โดยใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 
 2. การวดัดา้นเนื�อหาเป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถเกียวกบัเนื�อหาวิชารวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการวดัได ้2 ลกัษณะ
คือ สอบปากเปล่า และการสอบแบบใหเ้ขียนตอบ 
 พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544 : 28 - 33) กล่าวว่า ในการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนจะวดัผล
ตามการเรียนรู้ทีคาดหวงั ส่วนใหญ่จะวดัความรู้ ความจาํในเนื�อหาสาระทีเรียน เครื องมือทีใช ้            
ในการวดัผลสัมฤทธิ@  คือ การสอบซึงเป็นทีนิยมมากทีสุด แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. การสอบปากเปล่า โดยการสัมภาษณ์ กรรมการเตรียมคาํถามล่วงหน้าและปรึกษากนั
ก่อนว่าจะให้คะแนนเท่าไร อย่างไร ประโยชน์เพือการสอบคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน เพือดูเจตคติ    
ความสามารถ 
 2. การสอบโดยการเขียน ผู ้สอนเป็นผูที้ออกข้อสอบได้ดีที สุด ผู ้สอนต้องรู้เทคนิค       
การสร้างขอ้สอบ ยดึสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
 รวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2545 : 235) ไดเ้สนอวิธีการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน เพือนาํมา
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี�  
 1. การให้เขียนรายงาน ไม่วา่จะเป็นการเรียนลกัษณะกลุ่มหรือรายบุคคล จะตอ้งวางแผน
และดาํเนินการเขียนรายงานตามทีผูส้อนมอบหมาย การประเมินผลในลกัษณะนี� ผูส้อนอาจจะ
ประเมินผลด้วยตนเอง หรือผูร้ายงานประเมินผลของตนเอง ร่วมกบัเพือนในห้องเรียน ในกลุ่ม  
หรือร่วมกบัผูส้อนได ้
 2. การให้รายงานด้วยคาํพูด เป็นการเขียนรายงานทีสรุปรายงานชั�นเรียนด้วยปากเปล่า 

เป็นการพิจารณาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการสือความหมาย ลกัษณะท่าทาง เช่น การโตว้าที 

การตอบคาํถามครู 

 3. การใช้แบบทดสอบ เป็นเครืองมือวดัความสามารถในการเรียนรู้ และทศันคติของ             

ผูเ้รียน ซึ งนาํมาใชก่้อนการเรียน ระหวา่งการเรียน และหลงัการเรียน เป็นเครืองมือทีผูส้อนสร้างให้

ตรงกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวขอ้เรื องนั�น ๆ ในแบบทดสอบจะมีคาํแนะนํา มีการกาํหนด

คะแนน ซึ งผลต้องแจ้งให้ผูเ้รียนทราบเพือเป็นข้อมูลว่า ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื�อหา             

มากนอ้ยเพียงใด 

 4. การประเมินผลกิจกรรมผู ้เรียน  หากจุดป ระสงค์ระบุพ ฤติกรรมที สั งเกตได ้                

การประเมินก็ควรเนน้ทีพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น ความสามารถในการวาดภาพ การจดันิทรรศการ
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ซึ งเกณ ฑ์ในการกําหนดระดับความสามารถและผลงานทีผู ้เรียนทํา ตามทีผู ้สอนกําหนด                

ในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 5. การให้การบา้น เป็นการมอบหมายงานให้ผูเ้รียนทาํเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพือ

ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์เพิมเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ดงันั�นผูส้อนตอ้ง 

คอยติดตามให้ผูเ้รียนทาํการบา้นให้เสร็จ และส่งงานทุกครั� ง ซึ งทาํให้ผูส้อนทราบความสามารถ 

และระดบัความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน 

 6. การสังเกต เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนได้ประการหนึ ง แต่มีขอ้จาํกดั            

ในดา้นความเชือมัน และความเทียงตรง เนืองจากมีความลาํเอียงของการสังเกตในดา้นต่าง ๆ เขา้มา

เกียวขอ้ง เช่น การสังเกตการณ์ทาํงาน การตอบคาํถาม ความสนใจของนกัศึกษา 

 ชวลิต ชูกาํแพง (2551 : 18) สรุปการวดัผลไวว้า่ การวดัผล (Measurement) เป็นกระบวนการ

ในการกาํหนดตวัเลขหรือปริมาณให้กบัสิงใดสิงหนึงอยา่งมีกฎเกณฑ์โดยใชเ้ครืองมือ เช่น การใช้

แบบทดสอบของครูเพือวดัความสามารถทางสมองของเด็ก ใช้ตลบัเมตรวดัความยาวของตน้ไม ้

เป็นตน้ การวดัผลตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วน คือ 

 1. จุดมุ่งหมายของการวดั วา่ตอ้งการวดัอะไร ในสถานการณ์เช่นไรและวดัไปทาํไม 

 2. เครืองมือทีใชว้ดั เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ 

 3. การแปลผลและการนาํผลไปใช ้เช่น คะแนนสอบ ความสูง ความยาว  

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการตัดสินใจหรือตีค่าทีได้จากการวดัผล            

โดยอาศยัเกณฑ์ เช่น วดัความสูงของคนได ้190 เซนติเมตร ประเมินผลวา่เป็นคนสูงโดยใช้เกณฑ ์          

ทีเป็นบรรทดัฐานคนไทย การประเมินผลมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วน คือ 

 1. ประเมินในสิงทีผูเ้รียนเรียนรู้และสามารถทาํได ้
 2. เนน้วตัถุประสงคค์วามหมายโดยตรงมากกวา่โดยออ้ม 
 3. ลกัษณะหรือกิจกรรมมีลกัษณะความเป็นจริงเป็นส่วนหนึงของชีวติ 
 4. ใชง้านส่งเสริมความกวา้งขวางมากกวา่คาํตอบคาํตอบเดียว 
 ชนิษฎา อินนวล (2554 : 59) ไดก้ล่าวถึง การวดัผล คือ กระบวนการหรือเทคนิค วิธีการ
อยา่งใดอยา่งหนึ ง เพือตรวจสอบคุณลกัษณะของบุคคล เพือให้ไดข้อ้มูลจากนามธรรมให้ออกมา
เป็นรูปธรรม ความหมายของการประเมินพฒันาการ 
 จากการศึกษาวธีิการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนทีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุป
ไดว้า่ วิธีวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนเพือนาํมาประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูเ้รียน ได้แก่พฤติกรรมด้านความรู้ ความจาํ ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการ
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ประเมินค่าวดัองค์ประกอบทีสําคญั คือ ดา้นเนื�อหาและดา้นปฏิบติัจะวดัตามผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
โดยในการวิจยัครั� งนี�ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
ทีผูว้จิยัสร้างขึ�นเอง ในการวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาทีเขา้รับการฝึกอบรม 
 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ดงันี�  
 พิชิต ฤทธิ@ จรูญ (2552 : 96) แบ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@  (Achievement Test) ออกเป็น 
2 ประเภท คือ 
 1. แบบทดสอบทีครูสร้างขึ� นเอง (Teacher - made Test) เป็นแบบทดสอบทีมุ่งวดัผล
สัมฤทธิ@ ของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มทีครูสอน มีใช้กันไปในโรงเรียน ซึ งทาํให้ครูสามารถวดัได้ตรง              
จุดมุ่งหมาย เพราะครูผูส้อนเป็นผูอ้อกขอ้สอบเอง ซึ งแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิดคือ 
  1.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบทีกาํหนดคาํถาม
หรือปัญหาให ้แลว้ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติไดอ้ยา่งเตม็ที 
  1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั� น ๆ (Objective Test or Short Answer)  
เป็นแบบทดสอบทีกาํหนดให้ผูส้อบเขียนตอบสั� น ๆ หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกัดคาํตอบ 
(Restricted Response Type) ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกวา้งขวางเหมือน 
แบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนี�แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก - ผิด แบทดสอบ
เติมคาํ แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบทีมุ่งวดั ผลสัมฤทธิ@              
ของผูเ้รียนทัว ๆ ไป ซึ งสร้างโดยผูเ้ชียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ               
มีมาตรฐาน กล่าวคือมีมาตรฐานในการดาํเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน 
 สมนึก ภทัทิยธนี (2553 : 73 - 97) ไดใ้ห้ความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน
ไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบทีวดัสมรรถภาพสมองต่าง ๆ 
ทีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผา่นมาแลว้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนประเภททีครูสร้างมี
หลายแบบแต่ทีนิยมใชมี้ 6 แบบ ดงันี�  
 1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) ลักษณะทัวไปเป็น
เฉพาะคาํถามแลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายความรู้และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน 
 2. ขอ้สอบแบบเลือกตอบทีมี 2 ตวัเลือกแต่ตวัเลือกเป็นแบบคงทีและมีความหมายตรงกนั
ขา้ม เช่น ถูก - ผิด คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบทีมี 2 ตวัเลือกเป็นแบบคงทีและมีความหมายตรงกนั
ขา้ม เช่น ถูก - ผดิ ใช่ - ไม่ใช่ จริง - ไม่จริง เหมือนกนั - ต่างกนั เป็นตน้ 
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 3. ข้อสอบแบบเติมคาํ (Completion Test) ลักษณะทัวไปเป็นข้อสอบทีประกอบด้วย
ประโยคหรือขอ้ความทียงัไม่สมบูรณ์ แลว้ให้ผูต้อบเติมคาํหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องวา่ง
ทีเวน้ไวน้ั�น เพือใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
 4. ขอ้สอบแบบตอบสั� น ๆ (Short Answer Test) ลักษณะทัวไปของข้อสอบประเภทนี�
คล้ายกับข้อสอบแบบเติมคํา แต่แตกต่างกันทีข้อสอบแบบตอบสั� น ๆ เขียนประโยคคําถาม               
ทีสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคาํเป็นประโยคหรือข้อความทีไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผูต้อบเป็นคนเขียน                 
คาํตอบทีตอ้งการจะสั� นและกะทดัรัด ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่บรรยายแบบขอ้สอบอตันัยหรือ
ความเรียง 
 5. ข้อสอบแบบจบัคู่ (Matching Test) ลักษณะทัวไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ ง                
โดยมีคาํตอบหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผูต้อบเลือกจบัคู่ว่าแต่ละขอ้ความ                 
ในชุดหนึ ง (ตัวยืน) จะคู่กับคําหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ ง (ตัวเลือก) ซึ งมีความสัมพันธ์                  
อยา่งใดอยา่งหนึงตามทีผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้
 6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทัวไป คาํถามแบบเลือกตอบ
โดยทัวไปจะประกอบด้วย 2 ตอน ตอนนาํหรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนี�  
จะประกอบดว้ย ตวัเลือกทีเป็นคาํตอบถูกและตวัเลือกทีเป็นคาํตอบลวง ปกติจะมีคาํถามทีกาํหนด
ให้นักเรียนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที ถูกต้องมากที สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอืน ๆ                     
และคาํถามแบบเลือกตอบทีดีนิยมใช้ตวัเลือกทีใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าตวัเลือกถูกหมด              
แต่จริง ๆ มีนํ�าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
 บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 53) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ@  (Achievement Test) 
หมายถึง แบบทดสอบทีใชว้ดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวิชาการซึ งเป็นผลจากการเรียนรู้
ในเนื�อหาสาระตามจุดประสงคข์องวิชาหรือเนื�อหาทีสอนนั�นโดยทัวไปจะวดัผลสัมฤทธิ@ ในวิชาต่าง ๆ 
ทีเรียนในโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลัย หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อาจจาํแนกออกได้เป็น             
2 ประเภท 
 1. แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบทีสร้างขึ�น
ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ์สําหรับชี�ตดัสินวา่ผูส้อบมีความรู้
ตามเกณฑ์ตามทีกาํหนดไวห้รือไม่ การวดัตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจสําคญัของแบบทดสอบ           
ในแบบทดสอบประเภทนี�  
 2. แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบทีมุ่งสร้าง
เพือวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจาํแนก            
ผูส้อบตามความเก่งความอ่อนไดดี้ เป็นหวัใจของขอ้สอบในแบบทดสอบประเภทนี�  การรายงานผล
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การสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ งเป็นคะแนนทีสามารถให้ความหมายแสดงถึงสถานภาพ             
ความสามารถของบุคคลนั�น เมือเปรียบเทียบกบับุคคลอืน ๆ ทีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
 จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนทีนักการศึกษาได้
กล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางเรียนเป็นแบบทดสอบทีใชว้ดัความรู้
ความสามารถของบุคคล ซึ งเกิดการเรียนรู้ในเนื�อหาสาระมุ่งสร้างเพือวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร 
แบ่งออกเป็น แบบทดสอบทีครูสร้างขึ� นเอง มุ่งว ัดผลสัมฤทธิ@ ของผู ้เรียนเฉพาะกลุ่ม และ               
แบบทดสอบมาตรฐานมุ่งวดัผลสัมฤทธิ@ ของผูเ้รียนสร้างโดยผูเ้ชียวชาญ มีการวิเคราะห์อย่างดี                    
มีคุณภาพ ในงานวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนประเภท                  
ทีครูสร้างขึ�นเองเป็นแบบปรนยั 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8ทางการเรียน 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน ดงันี�  
 กรอนลนัด ์(Gronlund. 1993 : 8 - 11) ไดใ้ห้หลกัการการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@
ทางการเรียน ดงันี�  
 1. ต้องนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ทีต้องการจะวดัให้ชัดเจน โดยกาํหนดในรูป   
ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนดว้ยคาํทีเฉพาะเจาะจงสามารถวดัและสังเกตได ้
 2. ควรสร้างแบบทดสอบวัดให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที ได้กําหนดไว้ทั� งหมด                   
ทั�งในระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใชแ้ละระดบัทีซบัซอ้นมากขึ�น 
 3. แบบทดสอบทีสร้างขึ� นควรจะวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที เป็นตัวแทนของ               
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะตอ้งกาํหนดตวัชี� วดั และขอบเขตของผลการเรียนรู้ทีจะวดัแลว้จึงเขียน 
ขอ้สอบตามตวัชี�วดัจากขอบเขตทีกาํหนดไว ้
 4. แบบทดสอบทีสร้างขึ�น ควรประกอบดว้ยขอ้สอบชนิดต่าง ๆ ทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
การวดัพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้หม้ากทีสุด 
 5. ควรสร้างแบบทดสอบโดยคาํนึงถึงแผนหรือวตัถุประสงคข์องการนาํผลการทดสอบ
ไปใช้ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และทนัใช้ตามแผน                
ทีกาํหนดไว ้เช่น การใชแ้บบทดสอบก่อนการเรียนการสอน สําหรับตรวจสอบพื�นฐานความรู้ของ 
ผูเ้รียนเพือการสอนซ่อมเสริม และการใชแ้บบทดสอบหลงัการเรียนการสอน เพือตดัสินผลการเรียน 
 6. แบบทดสอบทีสร้างขึ�นตอ้งทาํใหก้ารตรวจคะแนนไม่คลาดเคลือนจากการวดั 
 สมนึก ภทัทิยธนี (2553 : 73 - 97) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@  มีหลกัในการสร้าง 
ดงันี�  
 1. ไม่ควรสร้างขั�นนาํเป็นแบบต่อความ เพราะทาํใหค้าํถามไม่กระชบั 
 2. เนน้เรืองทีจะถามใหต้รงจุดไม่คลุมเครือ 
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 3. ควรถามในเรืองทีมีคุณค่ามีประโยชน์ 
 4. หลีกเลียงคาํถามปฏิเสธ ถา้จาํเป็นตอ้งใชใ้หขี้ดเส้นใตค้าํปฏิเสธ 
 5. อยา่ใชค้าํฟุ่มเฟือย 
 6. เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นลกัษณะใดลกัษณะหนึงหรือมีทิศทางเดียวกนั 
 7. ถา้คาํตอบเป็นตวัเลขควรมีการเรียงลาํดบั 
 8. ใชต้วัเลือกปลายเปิด ปลายปิดใหเ้หมาะสม เช่น ไม่มีคาํตอบถูก ผดิทุกขอ้ 
 9. ขอ้เดียวตอ้งมีคาํตอบเดียว 
 10. เขียนตวัเลือกทีถูกและตวัเลือกทีผดิตามหลกัวชิา 
 11. เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นอิสระขาดจากกนั 
 12. ควรมีตวัเลือก 4 - 5 ตวั 
 13. อยา่แนะคาํตอบ 
 จากการศึกษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนทีนักการศึกษาไดก้ล่าว 
ไวข้้างต้น พอสรุปได้ว่า แบบทดสอบทีสร้างขึ� นต้องสอดคล้องกบัการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้            
ให้มากทีสุด และในการสร้างควรคาํนึงถึงการนําผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช ้             
แบบทดสอบก่อนเรียนใช้ตรวจสอบพื�นฐานความรู้ของผูเ้รียน และใช้แบบทดสอบหลังเรียน               
เพือตดัสินผลการเรียน 
 
ทกัษะการปฏิบัติ 
 เอกสารทีเกียวขอ้งกบัทกัษะการปฏิบติัทีจะกล่าวต่อไปนี�  ได้แก่ ความหมายของทกัษะ
การปฏิบติั วิธีสอนเพือให้เกิดทกัษะการปฏิบติั การวดัผลดา้นทกัษะการปฏิบติั และกระบวนการ 
วดัทกัษะการปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงันี�  
 ความหมายของทกัษะการปฏิบัติ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงความหมายของทกัษะการปฏิบติั ดงันี�  
 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 68) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะปฏิบติั หมายถึง 
ความสามารถทีจะทาํงานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว โดยไม่ผิดหรือคลาดเคลือนจากความเป็นจริง
ในสิ งนั� น เช่น นักศึกษาบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขได้รวดเร็วและถูกต้องได้เป็นจํานวนมาก                     
ในเวลาจาํกดั 
 กฤษณีย ์อุทุมพร (2544 : 15) กล่าวถึง การวดัทกัษะการปฏิบติังานวา่เป็นการวดัเกียวกบั
การแสดงออกดา้นทกัษะการปฏิบติังานของผูเ้รียนเกียวกบัทกัษะกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ 
ตลอดจนผลผลิตของงาน 
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 ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2547 : 41) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถหรือทักษะทางกาย               
จะเป็นการรับรู้ และตอบสนองดา้นร่างกายอยา่งคล่องแคล่ว เป็นกลไกทีเกิดขึ�นอยา่งอตัโนมติั 
 สุวิมล วอ่งวาณิช (2547 : 1) กล่าวสรุปว่า การปฏิบติังานนั�น ตอ้งอาศยัการประสานสัมพนัธ์
ของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพือทาํงานใหเ้สร็จและเมือทาํบ่อย ๆ จะเกิดความชาํนาญ 
 อภิชาติ อนุกูลเวช (2551 : 64) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการปฏิบติั คือ ความสามารถ
ความชํานาญของกล้ามเนื� อทีกระทําออกมาอย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและรวดเร็วทีต้องอาศัย                
การฝึกหดัอยา่งเหมาะสม จึงจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษาความหมายของทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น              
พอสรุปได้ว่า ทักษะการปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว              
ทาํบ่อย ๆ จนเกิดความชาํนาญและการเรียนรู้เกิดขึ�น ดงันั�นในงานวิจยัครั� งนี�  ทกัษะการปฏิบติั หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบติังานของนักศึกษา ทีได้จากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั� น เรื อง ศิลปะ              
การแต่งหน้าเพืออาชีพ สําหรับนักศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย ผลงานทีเกิดขึ� นสําเร็จได้อย่าง             
คล่องแคล่ว ชํานาญ รวดเร็วและถูกต้อง มีการวดัการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ          
โดยใชเ้ครืองมือแบบประเมินทกัษะการปฏิบติั  
 วธีิสอนเพื�อให้เกดิทกัษะการปฏิบัติ 
 มีนกัการศึกษากล่าวถึงวธีิสอนเพือใหเ้กิดทกัษะการปฏิบติั ดงันี�  
 มาลินี จุฑะรพ (2539 : 133) กล่าวว่า การสอนเพือให้เกิดทกัษะควรดาํเนินการให้ครบ           
3 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นที 1 ให้ความรู้ในการฝึกทกัษะ เรืองใดก็ตามผูฝึ้กจะตอ้งให้ความรู้ ทกัษะทีจะฝึกนั�น  
มีขั�นตอนอยา่งไร อาจจะใชว้ธีิการบรรยาย สาธิต หรือใหดู้วดีีทศัน์ สไลดป์ระกอบคาํบรรยาย 
 ขั�นที 2 ให้ลงมือปฏิบติัในการฝึกทกัษะ จะตอ้งให้ทั� งความรู้ และต้องให้ลงมือปฏิบติั           
จริง ๆ เพือใหเ้กิดความถูกตอ้ง และยนืยนัวา่ปฏิบติัไดจ้ริง 
 ขั�นที 3 ให้ทดลองความถูกตอ้งรวดเร็ว ในการฝึกปฏิบติัทีดีจะตอ้งมีการทดสอบวา่ทาํได้
ถูกต้องและรวดเร็วเพียงใด ผูรั้บการฝึกทักษะมีความมันใจและสามารถปฏิบัติทกัษะดังกล่าว                 
ไดโ้ดยอตัโนมติัหรือไม่เพียงใด ถา้กระทาํไดค้รบ 3 ขั�นตอน ก็เป็นทียนืยนัไดว้า่บุคคลเกิดทกัษะแลว้ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 88 - 89) ไดเ้สนอวิธีการสอนเพือให้เกิดทกัษะปฏิบติั 
ดงันี�  
 1. วเิคราะห์ทกัษะปฏิบติัโดยตอ้งพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทกัษะนั�น ๆ ออกมา 
 2. ตรวจสอบความสามารถเบื�องตน้ทีเกียวกบัทกัษะของผูเ้รียนว่ามีมากน้อยเพียงใดให้
ทดสอบการปฏิบติัเบื�องตน้ต่าง ๆ ตามลาํดบัก่อน - หลงั 
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 3. จัดการฝึกหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึกหนักในหน่วยทีขาดไปและอาจจะฝึกสิ งที                  

เขาพอเป็นอยูแ่ลว้ใหช้าํนาญเตม็ที และใหค้วามสนใจในสิงทียงัไม่ชาํนาญ 

 4. ขั�นอธิบายและสาธิตทกัษะให้ผูเ้รียน แสดงทกัษะทั�งหมดใดโดยการอธิบายการแสดง

ให้เห็นตวัอย่าง หรือให้ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ หรือจดัหาผูเ้ชียวชาญแสดงให้ดูในขั�นตน้ไม่จาํเป็นตอ้ง

อธิบายกนัมาก เช่น ใชว้ดีีทศัน์ฉายภาพชา้ประเภท Slowmotion 

 5. ขั�นจดัภาระเพือการเรียน 3 ประการ คือ 

  5.1 จดัลาํดบัขั�นสิ งเร้าและการตอบสนองให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามลาํดบั

ก่อนหลงั สิงใดทีเกียวเนืองกนัตอ้งจดัใหติ้ดต่อกนั 

  5.2 การปฏิบติัตอ้งกาํหนดเวลาของการปฏิบติัใหดี้จะใชเ้วลาแต่ละครั� งนานเท่าใด 

  5.3 การใหท้ราบผลของการปฏิบติันั�นมี 2 อยา่ง คือ ทราบจากคาํบอกเล่าของครูผูส้อน

และทราบผลโดยตวัเอง 

 ทิศนา แขมมณี (2551 : 104 - 106) กล่าวไวว้่า การเรียนการสอนทีเน้นดา้นทกัษะปฏิบติั           
มียุทธวิธี 3 ยทุธวิธี เพือให้ผูส้อนไดเ้ลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัเงือนไขของสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั�ง
ไดล้าํดบัขั�นตอนในการดาํเนินการทีเหมาะสมกบัแต่ละยทุธวธีิดว้ย มีรายละเอียดดงันี�  
 1. การสอนทฤษฎีก่อนสอนงานปฏิบติั เป็นการสอนทีเหมาะสมสําหรับการสอนเนื�อหา
ของงานปฏิบติัทีมีลกัษณะซบัซอ้นหรือเสียงอนัตราย และลกัษณะของเนื�อหาสามารถแยกส่วนภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ งมีการดาํเนินการทีมีขั�นตอน ดงันี�  1) ขั�นนาํ เป็นขั�นทีจะแนะนาํ
และกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจ เห็นคุณค่าในงานนั� น 2) ให้ความรู้ เป็นขั�นทีให้ความรู้                 
ความเขา้ใจเกียวกบังานทีจะทาํ ซึ งครูจะสามารถใช้การใด ๆ ก็ได้ แค่ควารเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน            
ได้ซักถาม จนกระทังผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ 3) ขั�นให้ฝึกปฏิบติั เป็นขั�นทีให้ผูเ้รียนลงมือทาํงาน          
ซึ งเริมจากการให้ผูเ้รียนทาํตาม หรือเรียนแบบ หรือให้ลองผิดลองถูกต่อไปจึงใหล้องทาํเอง โดยครู
คอยสังเกตและให้ขอ้มูลป้อนกลบัเป็นระยะ จนกระทั�งทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แลว้จึงให้ฝึกทาํหลาย ๆ ครั� ง 
จนกระทังทําได้ชํานาญ 4) ขั� นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั�นทีผู ้สอนประเมินทักษะปฏิบัติ             
และลกัษณะนิสัยในการทาํงานของผูเ้รียน 5) ขั�นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้ ซึ งจะเป็น
ขั�นทีผูส้อนจะไดรู้้วา่การเรียนรู้ของผูเ้รียนนั�นมีความย ังยืนหรือไม่ หากผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งชาํนาญ ผูเ้รียนก็ควรจะจาํสิงเรียนรู้ไดดี้และนาน 
 2. การสอนงานปฏิบติั ก่อนสอนทฤษฎีเป็นวิธีการสอนทีเหมาะสม สําหรับเนื�อหางาน
ปฏิบติัทีมีลกัษณะไม่ซับซ้อน หรือเป็นงานปฏิบติัทีผูเ้รียนเคยมีประสบการณืมาบา้งแลว้ เป็นงาน            
ที มีอัตราการเสี ยงอันตรายกับชีวิตน้อย ซึ งมีการดําเนินการที มีขั�นตอนดังนี�  1) ขั�นนํา ปฏิบัติ                
เช่นเดียวกบัขอ้ 1 2) ขั�นให้ผูเ้รียนปฏิบติัและสังเกตการณ์ ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติังาน และมีการ
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สั งเกตการณ์  ให้ ผู ้เรียน ลงมือป ฏิ บัติ  มี การสั งเกตการณ์ ป ฏิ บัติ  และจดบันทึ กข้อมู ลไว ้                     
3) ขั�นวิเคราะห์ การปฏิบัติและสังเกตการณ์ร่วมกับวิเคราะห์พฤติกรรมในการปฏิบัติและการ
อภิปรายผลการวิเคราะห์ 4) ขั�นเสริมความรู้ จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายการปฏิบติั ผูส้อน     
จะทราบวา่ ควรเสริมความรู้อะไรใหแ้ก่ผูเ้รียน จึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนในการปฏิบติั 5) ขั�นให้
ผูเ้รียนปฏิบติังานใหม่ เมือรู้จุดบกพร่องและไดค้วามรู้เสริมทีจะใช้ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จึงให ้            
ผูเ้รียนปฏิบติังานใหม่อีกครั� ง 6) ขั�นประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1 7) ขั�นประเมินผล
ความคงทนของการเรียนรู้ ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1 
 3. การสอนทฤษฎีและปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนั เป็นการสอนทีเหมาะสมสําหรับบทเรียน             
ทีมีลกัษณะของเนื�อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัทีไม่สามารถแยกจากกนัได้เด็ดขาด มีขั�นตอน                       
ดงันี�  1) ขั�นนาํ 2) ขั�นให้ความรู้ ให้ปฏิบติั และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไปพร้อม ๆ กนั 3) ขั�นให้ปฏิบติังาน
ตามลาํพงั 4) ขั�นประเมินผลการเรียนรู้ 5) ขั�นประเมินผลความคงทนของการเรียนรู้งานปฏิบติั 
 จากการศึกษาวิธีสอนเพือใหเ้กิดทกัษะปฏิบติัตามแนวคิดของนกัการศึกษาทีกล่าวขา้งตน้ 
พอสรุปไดว้า่ การสอนเพือใหเ้กิดทกัษะปฏิบติันั�น ควรดาํเนินการตามขั�นตอนต่อไปนี�  1) ใหค้วามรู้
ในการฝึกทกัษะนั� น ๆ ว่ามีขั�นตอนอย่างไร โดยวิธีการบรรยายหรือให้ดูวีดีทัศน์ 2) สาธิตให้ดู           
3) ให้ลงมือปฏิบติั ในการฝึกปฏิบติัจะตอ้งให้ทั�งความรู้และลงมือปฏิบติั เพือให้เกิดความถูกตอ้ง    
4) ให้ทดสอบความถูกตอ้ง จะตอ้งมีการทดสอบความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว วา่ผูฝึ้กรับการฝึกทกัษะ 
ดงักล่าวใหค้รบทั�ง 4 ขั�นตอนหรือไม่ 
 การวดัผลด้านทกัษะการปฏิบัติ 
 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการวดัผลดา้นทกัษะการปฏิบติั ดงันี�  
 ซิ ม ป์ สั น  (Simpson. 1972 : 1 - 4) ได้แบ่ งระดับ พ ฤ ติก รรม ท างด้าน ทัก ษ ะป ฏิ บั ติ                  
โดยเรียงจากการรับรู้ตําสุดถึงการรับรู้สูงสุดเป็นไปตามลาํดบัขั�น ดงันี�  
 1. การรับรู้ (Perception) เป็นขั� นสําคัญขั� นแรกในการปฏิบัติหรือลงมือทํากิจกรรม                
เป็นกระบวนการของการรู้ตวัเกียวกบัวตัถุคุณภาพหรือความสัมพนัธ์ โดยอาศยัโสตประสาท ขั�นนี�
เป็นขั�นพื�นฐานของวงจรที เกียวกับสถานการณ์ การแปลผล การกระทําซึ งนําไปสู่กิจกรรม                
ทกัษะการรับรู้ทีจดัอยูใ่นขั�นนี�  แบ่งเป็น 3 ลาํดบัขั�นของกระบวนการรับรู้ 
  1.1 การเร้าความรู้สึก (Sensory Stimulation) การกระตุน้ของสิ งเร้าต่อโสตประสาท
ความรู้สึกหนึงอยา่ง หรือมากกวา่ 
   1.1.1 ทางหู การไดย้นิหรือประสาททีเกียวกบัการไดย้นิ 
   1.1.2 ทางตาเกียวกบัภาพพจน์ในสมองหรือภาพทีไดจ้ากการมองเห็น 
   1.1.3 ทางมือ เป็นการรับความรู้สึกทีไดจ้ากสัมผสั 
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   1.1.4 ทางลิ�นเป็นการรับความรู้สึกโดยอาศยัรสหรือการนาํเขา้ในปาก 
   1.1.5 การดมกลิน รับรู้โดยการกระตุน้ประสาทโอลแฟคทอรี  
   1.1.6 ความรู้สึกทางกล้ามเนื� อเกียวกับความรู้สึกจากกิจกรรมของเครื องรับ                  
ซึ งอยูใ่นกลา้มเนื�อเอน็และขอ้ต่อ 
  1.2 การเลือกตวัแนะ (Cue Selection) การตดัสินทีจะเลือกว่าตวัแนะ อะไรทีคนจะ
สนองตอบเพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้องบางอยา่งในการปฏิบติังาน 
  1.3 การแปล (Translation) เกียวขอ้งกบัการรับรู้ต่อการปฏิบติักิจกรรม ทีเป็นกระบวนการ
ทางสมอง การแปลเกียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ คือ การมีภาพพจน์หรือการยอ้นรําลึกถึงบางอยา่ง “การมี
ความคิด” อนัเป็นผลของตวัแนะทีไดรั้บ 
 2. ความพร้อม (Set) ความพร้อมเป็นการปรับตวัให้เตรียมพร้อมต่อการกระทาํบางอยา่ง
หรือประสบการณ์บางอยา่ง ความพร้อมมี 3 ลกัษณะ คือ ทางสมอง ร่างกาย และอารมณ์ 
  2.1 ความพร้อมทางสมอง คือ ความพร้อมในเชิงความคิด ทีจะกระทํากิจกรรม                
ทางทกัษะบางอยา่งความพร้อมทางสมองเป็นสิงทีตอ้งมีมาก่อนและเกียวขอ้งถึงระดบัของการรับรู้ 
  2.2 ความพร้อมทางดา้นร่างกาย คือ ความพร้อมในลกัษณะทีมีการปรับสภาพร่างกาย
ซึ งจาํเป็นสําหรับการกระทาํบางอยา่ง ความพร้อมทางร่างกายเกียวขอ้งกบัความพร้อมดา้นเครืองรับ
นันคือการรับรู้ความรู้สึกหรือการมุ่งไปยงัความตั� งใจของประสาทสัมผสัและท่าทางทีจาํเป็น                 
หรือการจดัท่าทางตาํแหน่งของร่างกาย 
  2.3 ความพร้อมทางอารมณ์ คือ ความพร้อมในรูปของเจตคติทีดีพงัปรารถนาต่อ                
กิจกรรมปฏิบติัทีเกิดขึ�น ความตั�งใจตอบสนอง 
 3. การตอบสนองตามแนวทางทีให้ (Guided Response) เป็นขั�นตอนในการพฒันาทกัษะ
การเนน้อยูที่ความสามารถซึ งเป็นส่วนสําคญัของทกัษะทีซบัซ้อนยิงขึ�น การตอบสนองตามแนวทางนี�
เป็นการแสดงออกของแต่ละคนภายใตก้ารแนะแนวทางของผูส้ํา จาํแนกได ้2 อยา่ง คือ การเลียนแบบ 
และการลองผดิ - ลองถูก 
  3.1 การเลียนแบบหมายถึงการดาํเนินการในลกัษณะทีเป็นการตอบสนอง โดยตรง
ตามการรับรู้ของบุคคลทีกระทาํการนั�น ๆ 
  3.2 การลองผิด - ลองถูก เป็นความพยายามทีจะตอบสนองแบบต่าง ๆ ตามปกติจะมี
หลักการซ่อนอยู่ภายใต้การตอบสนอง แต่ละอย่างจนกระทั� งประสบผลสําเร็จการตอบสนอง          
ทีเหมาะสมเป็นเรืองทีตอ้งใหส้นองความตอ้งการของงานทีปฏิบติั นันคือทาํงานใหเ้สร็จหรือทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ งการตอบสนองทีเหมาะสมไดรั้บการคดัเลือกจากพฤติกรรมต่าง ๆ อาจอาศยั
อิทธิพลของรางวลัหรือการลงโทษ 
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 4. กลไก (Mechanism) คือ การตอบสนองที เกิดการเรียนรู้ จนกลายเป็นนิสัยผูเ้รียน                  
มีความเชือมันและมีความชํานาญมากพอทีจะปฏิบติังานนั�น ๆ กิจกรรมเป็นส่วนหนึ งของสิ งที
สะสมไว ้ซึ งสามารถจะตอบสนองสิงเร้าและขอ้เรียกร้องของสถานการณ์ ซึ งตอ้งการการตอบสนอง
อย่างเหมาะสม จะซับซ้อนกว่าระดบัทีผ่านมา และเกียวกบัรูปแบบบางอย่างทีใช้กระทาํกิจกรรม 
นั�น ๆ 
 5. การตอบสนองทีซับซ้อน (Complex Overt Response) ในระดับนี� แต่ละคนสามารถ
ปฏิบติังานเป็นเรื องทีซับซ้อนตามข้อเรียกร้องของรูปแบบการเคลือนไหวตวัและต้องมีทักษะ                 
การกระทาํมีการปฏิบติัอยา่งราบรืนและอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการลงทุนในส่วนทีเกียวกบั
เวลาและกาํลงังานให้นอ้ยทีสุด การตอบสนองทีซับซ้อนนี� จาํแนกไดเ้ป็น 2 อยา่ง คือ การตดัสินใจ
กระทาํอยา่งเด็ดเดียวในสิงทีอาจเปลียนแปลงไดก้บัการกระทาํโดยอตัโนมติั 
  5.1 การตดัสินใจกระทาํอย่างเด็ดเดียว ในสิ งทีอาจเปลียนแปลงได้หมายความถึง     
การกระทาํทีปราศจากความลงัเลของแต่ละคน ทีจะให้ไดภ้าพเป็นขั�นตอนของกระบวนการนัน คือ 
เขารู้ถึงขั�นตอนต่าง ๆ ทีจาํเป็นและสามารถทําให้สําเร็จได้ การกระทํานี� มีลักษณะซับซ้อน                  
ตามธรรมชาติ 
  5.2 การกระทาํโดยอัตโนมัติในระดับนี� แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานซึ งต้องอาศัย            
การประสานงานของพลงัทกัษะและกลา้มเนื�อ 
 6. การดัดแปลงให้ เหมาะสม (Adaptation) การเปลี ยนกิจกรรมทางทักษะเพื อให ้              
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในสภาพปัญหาแบบใหม่ทีตอ้งการการตอบสนองทางร่างกาย 
 7. การริเริ ม (Origination) เป็นการสร้างกิจกรรมทางทักษะแบบใหม่หรือใช้วิธีใหม่               
ในการจดักระทาํกบัวสัดุต่าง ๆ ซึ งอยู่นอกเขตของความเขา้ใจ ความสามารถและทกัษะทีได้นับ           
การพฒันาในดา้นพลงัทกัษะ 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2547 : 4) ได้ให้ความหมายไวว้่าการวดักระบวนการทักษะปฏิบัติ              
ขึ�นอยู่กับธรรมชาติของงานทีให้ผูเ้รียนปฏิบติั ลกัษณะสําคญัทีวดัจาํแนกได้เป็น 2 ประการ คือ               
ประสิทธิภาพในการทาํงาน และความถูกตอ้งของกระบวนการทาํงาน 
 ทิวตัถ์ มณีโชติ (2549 : 132) ได้กล่าวไว้ว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถวดัและ
ประเมินผลโดยการปฏิบติั (Performance Assessment) บางกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถวดัและ
ประเมินผลโดยการปฏิบติัไดเ้กือบทั�งหมด หรือเกือบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้               
ทีคาดหวงั การวดัและการประเมินผลจากการปฏิบติัมีขอ้ดี คือ สามารถวดัและประเมินผูเ้รียนได้
ตรงกบัสภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment) พฤติกรรมดา้นทกัษะปฏิบติัหรือการกระทาํนั�น  
ไดมี้การแบ่งไวห้ลายอยา่งดงันี�  
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 จากการศึกษาการวดัผลดา้นทกัษะการปฏิบติัตามแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ 

พอสรุปได้ว่าการวดัผลดา้นทกัษะการปฏิบติั หมายถึง การวดัความสามารถของนักศึกษาในการ

ปฏิบติังานและในระหวา่งฝึกกิจกรรม ผลงานทีมีการนาํเสนอในรูปแบบของผลงานตามหลกัสูตร

ฝึกอบรม เรือง ศิลปะการแต่งหนา้เพืออาชีพ สําหรับนกัศึกษากลุ่มวิชางานเสริมสวย นกัศึกษาจะไดรั้บ

ข้อมูลย ้อนกลับ เพือปรับปรุงผลงานเป็นระยะ ๆ ได้ประเมินทั� งความถูกต้องของผลงาน                  

ความชาํนาญในงานและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดใ้ช้การวดักระบวนการ

ทกัษะการปฏิบติัทีให้นกัศึกษาปฏิบติั ลกัษณะสําคญัทีวดัจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพ

ในการทาํงานและความถูกตอ้งของกระบวนการทาํงาน โดยใชแ้บบสังเกตทกัษะการปฏิบติั และใช้

เกณฑก์ารประเมินแบบรูบริค (Scoring Rubric) 3 ระดบั 

 กระบวนการวดัทกัษะการปฏิบัติ  
 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงกระบวนการวดัทกัษะการปฏิบติั ดงันี�  
 สุวิมล ว่องวานิช (2546 : 4) กล่าวว่า กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ มีขั� นตอน                       
ทีแตกต่างไปจากการวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนและการวดัด้านจิตพิสัย เนืองจากการวดัผล                 
ด้านทกัษะปฏิบติัตอ้งมีการจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนได้มีการปฏิบติัจริง และผูส้อนใช้วิธีในการ
สังเกต ในการเก็บขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการทาํงานของผูเ้รียนในระหวา่งการปฏิบติังาน ดงันั�น 
การวดัทกัษะปฏิบติัส่วนหนึ งจึงขึ�นอยู่กบัการเตรียมการเรื องสถานที อุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบติั 
กระบวนการวดัผลดา้นทกัษะปฏิบติัมีขึ�นตอนทีสาํคญั ดงันี�  
 1. กาํหนดงานทีให้ผูเ้รียนปฏิบติั ในขั�นนี� ผูส้อนตอ้งศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรว่า  
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมใด ต้องการให้บรรลุในเรื องใด แล้วกําหนดงานให้สอดคล้องกับ             
หลกัสูตรรายวชิานั�น 
 2. กาํหนดสถานการณ์ทีใชใ้นการปฏิบติังาน ผูว้ดัตอ้งกาํหนดสภาพการณ์ หรือเงือนไข
ในการปฏิบติังานแก่ผูเ้รียนให้ชดัเจนวา่จะมีลกัษณะใด การวดัทกัษะอาจเกิดขึ�นในสภาพการณ์จริง 
(Natural Setting) ในสถานการณ์ซึ งมีการจาํลองโดยให้คลา้ยคลึงกนักบัสภาพการณ์จริง (Simulated 
Situation) ในสถานการณ์ทีมีผูส้อบควบคุมเงือนไขต่าง ๆ และในการทาํงานเพือทดสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานในครั� งนั� น ๆ (Controlled Test) หรือในสถานการณ์ทีไม่ต้องลงมือปฏิบัติงานแต่วดั             
โดยการทดสอบดว้ยขอ้สอบ 
 3. การกาํหนดคุณลกัษณะทีใช้ในการวดัทกัษะ (Performance Outcome) โดยเน้นให้เห็นว่า
ในการปฏิบติังานนั�นให้ความสําคญักบัการวดักระบวนการหรือผลงาน หรือทั�งสองส่วนและจะ             
วดัผา่นตวับ่งชี�อะไรบา้ง (Indicators) 
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 4. การกาํหนดวิธีการวดัภาคปฏิบติัทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมทีจะวดั วิธีการทีจะใช้มี

หลายประการ ไดแ้ก่ การทดสอบดว้ยขอ้สอบ การใหป้ฏิบติังานจริง การใหส่้งสิงของทีผลิตได ้

 5. การกาํหนดความเหมาะสมของเครืองมือทีใช้ ความเหมาะสมของผูว้ดั ช่วงเวลาทีทาํ

การวดั ในขั�นตอนนี� ผูว้ดัต้องตัดสินใจเกียวกับประเภทของเครื องมือทีใช้ในการวดั การสร้าง              

เครืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 6. กาํหนดวิธีการประเมินผลและรายงานการวดัทกัษะการปฏิบติั กระบวนการวดัทกัษะ

ปฏิบติัจะยงัไม่สิ�นสุดจนกวา่จะมีการวดัและประเมินผล และรายงานผลความสามารถในการทาํงาน

ของผูเ้รียน วิธีการประเมินผลการวดัทกัษะมีหลายแบบ คือ 1) การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm 

Referencing) 2) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion - referencing) และ 3) การประเมินผล         

แบบอิงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน (Self - referencing) 

 จากการศึกษากระบวนการวดัทกัษะตามแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว พอสรุปไดว้่า 

กระบวนการวดัทกัษะในการทาํงานตอ้งวดัให้ครอบคลุมความรู้เกียวกบัการปฏิบติังานกระบวนการ

ปฏิบติังาน ผลงานทีทาํสําเร็จแล้วตอ้งมีการกาํหนดงานให้ผูเ้รียนปฏิบติั ซึ งผูว้ิจยัได้ให้ผูเ้ขา้รับ               

การฝึกอบรมไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติัทกัษะและสังเกตการปฏิบติัทกัษะของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

โดยใช้แบบสังเกตทกัษะการปฏิบติัทีผูว้ิจยัสร้างขึ�นเป็นแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยใชเ้กณฑ์

การประเมินแบบแยกองคป์ระกอบ (รุ้งศิรินทร์ จนัทร์หอม. 2545 : 26) โดยมีเกณฑ์ระดบั คุณภาพ   

3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช ้1 หมายถึง ปรับปรุง 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 สตีเวนสัน (Stevenson. 2002 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพือศึกษา 

การพฒันาหลักสูตรเรื องงานไม้และงานหัตถกรรมและการนําหลกัสูตรนี� ไปใช้ทีกลุ่มวิทยาลัย                

เซมิ (Sami Colleges) ในประเทศนอร์เวย์และทีเมืองอนาร์ (Anar) ประเทศฟินแลนด์และพบว่า           

มีองค์ประกอบทางการศึกษาและทางการเมืองทีสําคญัทีเกียวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรู้และการผลิต

งานฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในด้านงานหัตถกรรมในการพัฒนาหลักสูตรองค์ประกอบ               

ทีสัมพนัธ์กบัการสอนงานหัตถกรรมของวิทยาลยัเซมิ วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะแสดงให้เห็นถึงว่า         

การสอนศิลปหัตถกรรมของวิทยาลยัเซมิ เป็นเครืองมือทางการศึกษาและทางการเมืองทีทีจะช่วย

พฒันาและนิยามความหมายของวฒันธรรมเซมิในยุคปัจจุบนั ผลก็คือการทีกลุ่มวิทยาลยัเซมิได้

พยายามผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปในหลักสูตรก่อให้เกิดการใช้หลักสูตรภูมิปัญญา                  
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ชาวบ้านยุคใหม่ ซึ งจะช่วยอนุรักษ์ความรู้ทางวฒันธรรมโดยการสอนวิชางานหัตถกรรมของ                 

ชาวเซมิในกลุ่มวทิยาลยันี�  

 ออสทริช (Oestreichr. Online. 2003) ได้วิจัยเรื อง การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                  
ในเบอร์ลิช โดยการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบับุคลากรดา้นโบราณคดีและครูชาวเบอร์ลิช 
ผลการวิจยัพบวา่ ในดา้นการเรียนการสอนอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากรครูมีขอ้จาํกดั
เกียวกับการสือสารของรัฐบาลทีด้อยประสิทธิภาพ การขาดครูทีมีประกาศนียบตัรรับรองและ               
หลกัสูตรไม่สอดคลอ้ง ส่วนความกา้วหนา้ในการพฒันาหลกัสูตรสังคมพบวา่ชาวเบอร์ลิช ตอ้งการ
ทีจะใช้หลักสูตรสังคมอย่างจํากัด และจํากัดตําราทีจัดให้ศึกษาเกียวกับประวติัศาสตร์ของ                      
ชาวเบอร์ลิชช่วงก่อนเกิดลทัธิอาณานิคม ซึ งเกียวพนักบัวฒันธรรมในปัจจุบนัและอนาคต 
 เบนเนท (Bennett. Online. 2004) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครู ในการพฒันาหลกัสูตร
พบว่า ครูอาจารยที์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรมากยิงขึ� น ในด้านการเสนอแนว   
ความคิดมีการนาํผลการวิจยัและผลงานทางการศึกษามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1915  
ถึง ค.ศ. 1940 เริ มจากการสร้างหลักสูตรที มีการใช้อุปกรณ์การสอนมากขึ� นและยงัได้เสนอ                   
การพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย สร้างวสิัยทศัน์โดยครูอาจารยไ์ดศึ้กษาในหลกัสูตรทางวจิยัและมีการคดัเลือกตวัแทน
ครูอาจารยที์นําแนวความคิดไปปฏิบติัจริง มีการสนับสนุน เช่น การขยายเวลาให้การช่วยเหลือ            
ทีชดัเจนจดัหาแหล่งสร้างความเป็นมืออาชีพ โดยจดัให้มีการศึกษาและมีการจดัตั�งองค์กรสมาชิก
โครงการ 
 รุทแมน และคณะ (Rottman and et al. 2005 : S128 - S131) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมสําหรับสาธารณสุข ไดอ้ธิบายการพฒันาของการฝึกอบรมหลกัสูตร 2 วนั ในสุขภาพ
ของประชาชนในกรณีฉุกเฉินเพือปรับปรุงขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุข เพือเตรียม
ความพร้อมสําหรับการตอบสนองตอบต่อทั�งธรรมชาติและมนุษยก่์อให้เกิดอนัตรายต่อภยัพิบติั  
การฝึกอบรมจะดาํเนินการในการตั�งค่าแบบตวัต่อตวัและเนื�อหาจะถูก แบ่งไปยงัความสามารถ              
ได้รับการยอมรับการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินสําหรับคนงาน สุขภาพของประชาชน               
การฝึกอบรมมีโครงสร้างทีไม่ซํ� ากนัเป็นอนัตรายทีเฉพาะเจาะจงประชากรทรัพยากรและหน่วยงาน
ทีตอบสนองฉุกเฉินทอ้งถินสําหรับแต่ละเขตอาํนาจศาล โปรแกรมการฝึกอบรมนี� จะรวมชุดของ
สถานการณ์ทีทา้ทายแบบโตต้อบทีเสริมสร้างการตดัสินใจในกรณีฉุกเฉินสุขภาพของประชาชนคือ 
Pretesting Posttesting และนาํและถูกนาํมาใช้ในการประเมินความรู้ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วม วิธีนี� แบบ
โต้ตอบสอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่และการประเมินผลการฝึกอบรม           
แสดงใหเ้ห็นวา่วธีินี� เป็นการบูรณาการทีมีประสิทธิภาพของกระบวนการและเนื�อหา 
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 งานวจัิยในประเทศ 
 นพพล จนัทร์กลิน (2545 : 51 - 52) วีดิทศัน์ เพือการฝึกอบรม เรืองการแต่งหนา้การวิจยัครั� งนี�
มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างวีดิทศัน์ เพือการฝึกอบรม เรืองการแต่งหนา้และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครั� งนี�  เป็นผูเ้ขา้ฝึกอบรมของสถาบนัเทคนิคการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ  
โดยสุ่มเลือกนักศึกษา 20 ท่าน จากรุ่น 98 ระดับที  1 และสุ่มเลือกนักศึกษา 40 ท่าน จากรุ่น 99  
ระดับที  1 เครื องมือทีใช้ในการวิจัยครั� งนี� เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน และ                    
แบบประเมินผลของผูท้รงคุณวุฒิ โดยให้กลุ่มตวัอย่างศึกษาจากเนื�อหาวีดิทศัน์เพือการฝึกอบรม 
และทาํแบบทดสอบระหวา่งฝึกอบรม เมือฝึกอบรมเสร็จสิ�นก็ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทาํแบบทดสอบหลงั
การฝึกอบรมเพือหาค่า E1 และ E2 จากนั�นนาํวีดีทศัน์เพือการฝึกอบรมทีผ่านการหาประสิทธิภาพ        
มาแล้ว ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีฝึกอบรมดว้ยวีดีทศัน์เพือการฝึกอบรม และทาํแบบทดสอบเพือ   
นาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอย่าง ทีฝึกอบรมดว้ยการฝึกอบรมแบบปกติ โดยทาํแบบทดสอบชุด
เดียวกัน จากนั� นนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี ยเลขคณิต ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน              
และทดสอบค่าความแตกต่างของคะแนนดว้ยค่า t - test 
 ผลการวิจยัปรากฏว่า วีดีทัศน์เพือการฝึกอบรมเพือการแต่งหน้า มีประสิทธิภาพอยู่ที 
82.75/81.25 สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด และผลสัมฤทธิ@ ทางการฝึกอบรมของกลุ่มทดลองทีฝึกอบรม
ดว้ยวดิิทศัน์เพือการฝึกอบรมสูงกวา่ผูฝึ้กอบรมทีทาํการฝึกอบรมแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญั .05 
 เมธีณัฐ รัตนกุล (2553 : 81 - 82) ไดว้ิจยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั� น
เรืองการจดัดอกไมเ้พือการประกอบอาชีพ พบว่า หลกัสูตรมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และ
ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ งสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด และพิจารณาประเมิน
ความเหมาะสมและวิเคราะห์ความสอดคล้องของคู่มือของหลกัสูตร ปรากฏว่ามีความเหมาะสม               
อยู่ในระดบัมาก ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหวา่ง 0.60 - 1.00 ซึ งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั�น เรืองการจดัดอกไมเ้พือประกอบอาชีพ มีความรู้
ความเขา้ใจเรืองการจดัดอกไมเ้พือการประกอบอาชีพ คิดเป็นคะแนนเฉลีย เท่ากบั 15.50 คะแนน
และมีคะแนนความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.75 คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลีย         
มากกว่า 10 คะแนน ซึ งสูงกว่าเกณฑ์ทีก ําหนด การประเมินความสามารถในการจัดดอกไม ้            
มีคะแนนเฉลีย เท่ากบั 89.25, 91.17 และ 90.50 คะแนนจะเห็นไดว้่าคะแนนเฉลียมากกว่า 80 คะแนน 
ซึ งสูงกวา่เกณฑ์ ความคิดเห็นต่อหลกัสูตรคิดเป็นคะแนนเฉลีย โดยรวมเท่ากบั 4.65 คะแนน และมี
คะแนนความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.46 คะแนน ซึ งถือวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด 



 83

 สุจินต์ อรัญมงคล (2553 : 79 - 80) การศึกษาโดยอิสระฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลการแต่งหน้าเพือเสริมบุคลิกภาพสําหรับผูช้าย ซึ งประกอบด้วยการให้ความรู้
เรืองผวิเบื�องตน้ การวิเคราะห์สภาพผิวและการดูแลผิวผูช้ายแต่ละประเภท เครืองสําอางต่าง ๆ ทีใช้
ในการดูแลผิว ขั�นตอนการดูแลผิวในชีวิตประจาํวนั ซึ งประกอบไปด้วย การทาํความสะอาดผิว 
ปรับสภาพผิวตลอดจนการทาผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว ก่อนทีจะแต่งหน้าเพือเสริมบุคลิกภาพ แนะนํา
เครืองสําอางและอุปกรณ์ทีใช้ในการแต่งหน้าทัวไป การเลือกและนาํผลิตภณัฑ์เครืองสําอางมาใช้
ในการเติมแต่งใบหนา้ผูช้ายอยา่งเหมาะสม ขั�นตอนในการแต่งหนา้ผูช้ายเพือเสริมบุคลิกภาพเบื�องตน้ 
เทคนิคในการปรับสภาพผวิให้เนียนเรียบดว้ยครีมเบส และครีมรองพื�น การใหแ้สงและเบนใบหนา้ 
การอาํพรางจุดบกพร่องบนใบหน้าโดยนําความรู้เรื องทฤษฎีสีมาใช้ และการนําความรู้พื�นฐาน        
ในการแต่งหนา้มาใชใ้นการแต่งหน้าให้เหมาะสมกบัชีวิตประจาํวนั การออกงานกลางคืน การเป็น
บุคคลสําคญั และเพือการถ่ายภาพ การแต่งหน้าผูช้ายอย่างมีคุณภาพจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ      
ในการเลือกใช้เครืองสําอาง เทคนิค และวิธีการใช ้และตอ้งฝึกฝนพฒันาทกัษะในการแต่งหน้าให้
เกิดความชาํนาญ ในการแต่งหน้าผูช้ายนั�นมีขอ้จาํกดัอยูม่าก ไม่สามารถใช้เครืองสําอางในปริมาณมาก
ในการปกปิดจุดบกพร่องได ้ไม่สามารถให้สีสันต่าง ๆ เพือเบียงเบนจุดสนใจ การแต่งหน้า ผูช้าย 
จะเป็นการปรับสภาพผิวให้ดูดีขึ�น และสร้างแสงเงา เติมแต่งโดยเลียนแบบธรรมชาติ สามารถดึงเอา
จุดเด่นแของไพรเมอร์และครีมรองพื�นมาใช้ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทฤษฎีสีตดักนัมาใช ้          
ในการพลางจุดบกพร่องต่าง ๆ ใช้มาสคาร่าทีผูห้ญิงใช้แต่งขนตามาแต่งเติมคิ�วให้เขม้ขึ� น และ
สามารถใชค้รีมบลชั หรือแป้งฝุ่ นอดัแข็งสีเขม้ มาแกไ้ขโครงสร้าง และเพิมมิติบนใบหนา้ ซึ งนาํมา
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละโอกาส ซึ งการแต่งหนา้แต่ละโอกาสจะมีความแตกต่างกนัคือ ปริมาณ
การใช้เครืองสําอาง และความชดัเจนของการให้มิติแสงเงา เพือเพิมความโดดเด่น แต่ไม่สามารถ
สร้างบุคลิกทีชดัเจนขึ�นได ้เพราะการแต่งหน้าผูช้ายจะตอ้งเป็นธรรมชาติและมาสามรถสังเกตได ้
และดว้ยขอ้จาํกดัในการถ่ายภาพจึงไม่สามารถแสดงความแตกต่างในการแต่งหนา้ผูช้ายในแต่ละโอกาส
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ณฐัชานนัท ์กิติเกรียงไกร (2556 : 122) อตัมโนทศัน์ทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนในหลกัสูตร
แต่งหน้าระยะสั� น การศึกษาอิสระครั� งนี�  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอตัมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์               
และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 274 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยผูเ้รียนจาํนวน 249 คน และผูส้อนจาํนวน 25 คน 
 (1) กลุ่มตัวอย่างที เป็นผูเ้รียน เพศหญิงร้อยละ 70.3 มีอายุในช่วง 31 - 40 ปีมากทีสุด              
ร้อยละ 42.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 59.8 จบด้านศิลปศาสตร์ร้อยละ 
26.1 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 - 20,000 บาทร้อยละ 34.1 มีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วง  
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10,000 - 20,000 บาทร้อยละ 51.0 มีอาชีพหลกัประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 35.3 และมีสถานภาพโสด 
(ร้อยละ 75.9) ดา้นประสบการณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่เคยมีประสบการณ์เรียนหลกัสูตรวิชาชีพ
ระยะสั� นดา้นอืนทีไม่ใช่หลกัสูตรการแต่งหน้ามาก่อนร้อยละ 61.8 ส่วนจุดประสงค์ในการมาเรียน
หลกัสูตรแต่งหนา้ เพือเป็นอาชีพเสริมหรือเพิมช่องทางหารายไดร้้อยละ 53.0 โดยผูเ้รียน หลกัสูตร
แต่งหนา้วิชาชีพระยะสั�นเป็นหลกัสูตรทีนาํไปใชไ้ดจ้ริงในการประกอบอาชีพช่างแต่งหนา้ร้อยละ 
63.9 ควรปรับปรุงให้มีการฝึกงานมากทีสุดร้อยละ 64.3 ตอ้งการให้เพิมขอ้มูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ในหลกัสูตรแต่งหน้าร้อยละ 88.0 และตอ้งการให้เพิมเติมขอ้มูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการ
พฒันาสูตรเครืองสําอางร้อยละ 57.8 ดา้นการรับรู้และความเขา้ใจต่อตนเองเกียวกบัทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์พบว่า ให้ความสําคัญกับการแต่งหน้ามากทีสุด (ค่าเฉลีย 3.02) และการรับรู้        
และความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์เครืองสําอาง พบว่า ให้ความสําคญักบัโครงสร้างใบหน้า (รูปหน้า 
สัดส่วนใบหน้า) มีความสําคัญมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.42) ส่วนทฤษฎีและหลักการวิทยาศาสตร์             
มีความสาํคญัใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุด (ค่าเฉลีย 4.08) 
 (2) กลุ่มตวัอย่างทีเป็นผูส้อนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.0 มีอายุอยูใ่นช่วง 41 - 60 ปี
มากทีสุดร้อยละ 28.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 56.0 รายได้ต่อเดือน                      
อยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 บาท และสูงกว่า 50,000 บาทร้อยละ 28.0 มีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,000 - 20,000 บาทจาํนวนร้อยละ 68.0 ดา้นประสบการณ์พบวา่ เคยมีประสบการณ์เรียนหลกัสูตร
วชิาชีพระยะสั�นดา้นอืนทีไม่ใช่หลกัสูตรการแต่งหนา้มาก่อนร้อยละ 52.0 
 การทดสอบสมมติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีเพศ อาชีพ สถานภาพ การมีประสบการณ์
ในหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั� นสาขาอืน การมีประสบการในหลกัสูตรการแต่งหน้า จุดประสงค์หลกั
ในการเรียนหลกัสูตรแต่งหนา้แตกต่างกนั มีการใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้และความเขา้ใจต่อตนเอง
เกียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความเขา้ใจต่อวิทยาศาสตร์เครืองสําอางแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จากผลการศึกษานี� สามารถนาํไปปรับปรุงและประยุกตใ์ช้เพือประกอบการ
วางแผนหลกัสูตรการแต่งหนา้และหลกัสูตรวทิยาศาสตร์เครืองสาํอางใหมี้ประสิทธิภาพ 
  ชนิสรา เทียมตระกูล (2556 : 119 - 120) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เรืองการจดัดอกไม้
ในงานพิธี สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ การวจิยัครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาขอ้มูล
พื�นฐานในการพฒันาหลกัสูตร เรืองการจดัดอกไมใ้นงานพิธี สําหรับนกัศึกษาชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 3) ทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม และ 4) ประเมินผลปรับปรุงหลกัสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนวดัสวนหลวง 
สํานักงานเขตพื�นทีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2555                 
เนืองจากโรงเรียนวดัสวนหลวง มีนักศึกษาชั� นมัธยมศึกษาตอนต้น จาํนวน 48 คน จึงใช้เป็น               
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กลุ่มตวัอย่างทั�งหมด เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) หลกัสูตรฝึกอบรม เรื องการจดัดอกไม ้    
ในงานพิธี สําหรับนกัศึกษาชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ 2) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร
ฝึกอบรม มีค่าความเชือมันเท่ากบั 0.933 3) แบบสังเกตทกัษะปฏิบติั 4) แบบสอบถามเจตคติต่อ 
หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน              
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื�อหา ผลการวิจยัพบวา่ 1) จากการศึกษาขอ้มูลพื�นฐาน ทุกภาคส่วน
มีความเห็นตรงกนัถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการจดัดอกไม ้
ในงานพิธีต่าง ๆ สําหรับนกัศึกษา เพราะจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ มีทกัษะการปฏิบติัการ
จดัดอกไม ้เขา้ใจและภูมิใจในวฒันธรรมของไทย และสามารถพฒันาให้เป็นอาชีพรับจดัดอกไม ้      
ในพิธีได้อีกด้วย 2) หลกัสูตรฝึกอบรม เรื องการจดัดอกไม้ในงานพิธี ทีพฒันาขึ� นประกอบด้วย        
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรมีแผนการฝึกอบรม จาํนวน 4 แผน รวม 12 ชัวโมง ใช้วิธีสอน
แบบบรรยาย สาธิต และเน้นการปฏิบติัจากของจริง 3) จากการทดลองใช้หลกัสูตร นกัศึกษาทีรับ
การฝึกอบรมมีความสนใจและกระตือรือร้น ในการรับฟังการบรรยายและการปฏิบติัจริงและแสวงหา
ความรู้เพิมเติมจากเอกสารและสือต่าง ๆ ผูบ้รรยายให้ความเป็นกันเอง ส่งผลให้นักศึกษาขา้รับ      
การฝึกอบรมมีความสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี จึงทาํให้มีความรู้ 
ทกัษะปฏิบติัและมีเจตคติทีดีต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 4) จากการประเมินหลกัสูตร พบว่า นักศึกษา      
มีความรู้ความเขา้ใจ และการปฏิบติัในการจดัดอกไม ้หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทกัษะการปฏิบติัถูกตอ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ 
เจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก นกัศึกษาเสนอให้เพิมเวลาของหลกัการจดั
ดอกไมใ้นแผนการอบรมที 4 อีก 1 ชัวโมง 
 ส ม คิด เก ตุท อง (2556 : 123 - 125) ได้ศึกษ าการพัฒ น าห ลัก สู ตรฝึก อบ รม เรื อง                    

การประดิษฐ์ตน้ไมม้งคล สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที 3 ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัศึกษาและ

บุคคลทีเกียวขอ้งมีความตอ้งการให้มีการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เรืองการประดิษฐ์ตน้ไมม้งคล 

เพราะเป็นการฝึกงานฝีมือ เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื องการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล 

สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเป็นอาชีพหรือคิดสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึ�น เป็นการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําไปสู่การเพิมรายได้ให้กับครอบครัวรวมทั� งส่งเสริมแนวทาง               

การพฒันาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทีต้องการให้สถานศึกษา

สามารถพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน หลกัสูตรฝึกอบรมอมให้พฒันาขึ�นนี�  ทีพฒันาขึ�นนี� มีองคป์ระกอบ

ของหลกัสูตรครบถ้วน มีแผนจดักิจกรรม 4 แผน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 12 ชัวโมง โดยการใช ้         

การสาธิต อภิปราย เน้นการปฏิบติัจริง มีแบบทดสอบวดัความรู้ และประเมินทกัษะทุกขั�นตอน               

2) จากการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม เรืองการประดิษฐ์ตน้ไมม้งคล พบวา่นกัศึกษามีความตืนเตน้
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เกียวกบัความหมาย ความสําคญัของตน้ไมม้งคลชนิดต่าง ๆ ในทอ้งถินพยายามคน้หารูปภาพของ

ตน้ไมที้สนใจและตั�งใจประดิษฐใ์หเ้หมือนจริง 3) จากการประเมินพบวา่ นกัศึกษามีความรู้เกียวกบั

การประดิษฐ์ตน้ไมม้งคล หลงัใชห้ลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนทดลองใชห้ลกัสูตร อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที .01 มีทกัษะการปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร

ฝึกอบรมเรือง การประดิษฐ์ตน้ไมม้งคลอยู่ในระดบัมาก ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตรให้ปรับปรุง

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ให้เนื�อหากระชบัขึ�นเพิมรูปภาพประกอบให้น่าสนใจ และปรับปรุง

แผนการจดักิจกรรมฝึกอบรมที 2 โดยเพิมเวลาเดิม 3 ชัวโมงเป็น 4 ชัวโมงเพราะมีเนื�อหาทฤษฎี 

และปฏิบติั 

  ทศันีย ์นิลประดิษฐ์ (2557 : 131 - 132) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง ศิลปะบนกระจกเงา
สําหรับนักศึกษาชั� นมัธยมศึกษาปีที  6 การวิจัยครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพือ 1) พัฒนาหลักสูตร            
ฝึกอบรมเรือง ศิลปะบนกระจกเงาสําหรับนักศึกษาชั�นมธัยมศึกษาปีที 6 และ 2) ศึกษาผลการใช้
หลกัสูตรฝึกอบรมเรือง ศิลปะบนกระจกเงาของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษา
ชั�นมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรีภาคเรียนที 1 
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยวิธีการสมคัรใจของนกัศึกษาทีไม่เคยผา่นการอบรม และ
ไม่บกพร่องทางสายตา เครื องมือทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการ                  
ของนกัศึกษาในการอบรม 2) แบบสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาหลกัสูตร 3) หลกัสูตร
ฝึกอบรมเรือง ศิลปะบนกระจกเงา 4) แบบทดสอบวดัความรู้เกียวกบัศิลปะบนกระจกเงา ซึ งมีค่า
ความเชือมันเท่ากบั 0.866 5) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัศิลปะบนสกระจกเงา และ 6) แบบวดั
เจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวเิคราะห์เนื�อหา 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. หลักสูตรฝึกอบรมเรื อง ศิลปะบนกระจกเงา ทีพ ัฒนาขึ� นตามข้อเสนอแนะของ                   
นกัศึกษาและผูเ้กียวขอ้ง สําหรับนกัศึกษาชั�นมธัยมศึกษาปีที 6 ซึ งหลกัสูตรผ่านการประเมินของ              
ผูเ้ชียวชาญ สามารถนาํไปใชใ้นการฝึกอบรมได ้ 
 2. ผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม เรืองศิลปะบนกระจกเงา สาํหรับนกัศึกษาชั�นมธัยมศึกษา
ปีที 6 พบวา่  
  2.1 นักศึกษาทีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เรื อง ศิลปะกระจกเงา หลังการฝึกอบรม          
สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทีสถิติทีระดบั .05  
  2.2 นักศึกษาทีผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการปฏิบัติงานศิลปะบนกระจกเงาและ             
การลงรักปิดทอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
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  2.3 เจตคติของนักศึกษาต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง ศิลปะบนกระจกเงา อยู่ในระดบั
มากทีสุด 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที เกี ยวข้องทั� งในประเทศและต่างประเทศเกียวกับ             
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมดงักล่าว สรุปไดว้า่การฝึกอบรมโดยการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมทีพฒันาขึ�น 
จะทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนดีขึ�น นอกจากนั�นยงัช่วยเพิมพูนทกัษะการปฏิบติัให้กบั
นักศึกษาและมีความย ังยืนในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ทีสามารถต่อยอดเติมเต็มไปสู่องค์ความรู้                
ทีเกิดขึ�นจากการไดฝึ้กอยา่งแทจ้ริง ดงันั�นผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวทางในการการพฒันาหลกัสูตรตามแนว
ความคิดของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) มาใช้ในการพฒันาหลักสูตร ซึ งมีขั�นตอนในการพฒันา              
หลกัสูตร 7 ขั�นตอน ดงันี�  1) การศึกษาวินิจฉัยความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 2) การกาํหนด         
จุดมุ่งหมาย 3) การเลือกเนื�อหาวิชา 4) การจดัลาํดบัเนื�อหาสาระ 5) การเลือกประสบการณ์การเรียน 
6) การจดัประสบการณ์การเรียน และ 7) การประเมินผลและวธีิการประเมินผล  
 
 
 
 
 




