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 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทยีบความพงึพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 ชั้นปที่  2  ชัน้ป
ที่  3 วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน  จาํนวน 6 ดาน คือ ดาน
เนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ดานสภาพแวดลอม
ในการเรียน ดานการจัดบริการของวิทยาลัย และดานการวัดผลประเมินผล โดยจําแนกตาม เพศ 
ระดับช้ันที่เรียน สาขางานที่เรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแก นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยก
รรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที ่2  ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวนทัง้ส้ิน  
348  คน ไดมาดวยการเลือกตามสะดวก (Convenine Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวม
ขอมูล เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมัน่เทากบั 0.94 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที่ (t-test) 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทยีบรายคู โดยวธิีการทาง 
เชฟเฟ (Schaeffer) 
 ผลการวิจยัพบวา 
 1.  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมากและราย
ดานอยูในระดับมาก จํานวน  5  ดาน  ระดับปานกลางจํานวน 1 ดาน ดานระดับมากเรียงจากคาเฉล่ีย
มากไปหานอยคือ  ดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
ดานการวัดผลประเมินผล และดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานที่อยูระดับปานกลาง คือ ดาน
การจัดบริการของวิทยาลัย 
 2.  นักเรียนทีม่ีเพศตางกนั  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน
แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญของสถิติทีร่ะดับ .05   
 3.  นักเรียนทีเ่รียนช้ันปตางกัน  มีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตาง
กัน  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพของ
ครูผูสอนมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย      



มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนทีเ่รียนสาขางานตางกนั  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน  พบวา  ดานเนือ้หา
หลักสูตรและดานการจัดการเรียนการสอนมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สวนดานอ่ืน  ๆ  แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.  นักเรียนทมีีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั  มีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน  
โดยรวมและรายดานแตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of this research were to study the satisfaction with learning of 
certificate in commercial first year second year and year of Chacherngsao Vocational 
college in 6 aspects : the curriculum, the teaching and learning, personal trainer,  
management of the college and assessment and evaluation to compare the satisfaction 
varisted by gender, year level of study, program of study and learning achievement. 
 Sampling groups were students in Chacherngsao Vocational college totally 348 
persons selected by convenine sampling. Tools the data were questionnaires in the form of 
5 rating scaled, statistic used for data analysis were percentage, mean, standard  deviation, 
t-test and One – way Analysis of Variance and pair comparison of Schaeffer method. 
 The results were as follow: 
 The satisfaction of the students in overall aspects was at high level. In 5 aspects 
were at high level in the areas of the curriculum, the teaching and learning, personal trainer 
and assessment and evaluation. One aspect was at middle level of management of the 
college . 
  The students with different gender in overall aspects and each aspect had no 
statistical significant differences at .05.  
  The students with different year level of study in overall aspects had statistical 
significant differences at .01. For the aspect of personal trainer had statistical significant 
differences at .01. Management of the college and assessment had statistical significant 
differences at .01. Other aspect had no statistical significant differences .05 . 
  The students with different program of study had no statistical significant 
differences at .05 in overall aspects. For the aspect of the curriculum and the teaching and 
learning had statistical significant differences at .01. Other aspect had no statistical 
significant differences .05.  
  The students with different learning achievement in overall and each aspects had 
no statistical significant differences at .05. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี ้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิง่จาก อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพยอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนําการทํางานวิจยันีทุ้กข้ันตอน
จนเสร็จสมบูรณ รวมทัง้ทําใหผูวิจยัไดรับประสบการณในการทํางานวจิัยและรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่
จะชวยพัฒนาการทาํงานใหเปนไปอยางมคุีณคามากข้ึน และทานยังเปนเปนผูที่มีความรูเชีย่วชาญ
ดานวชิาการ ซึ่งแบบอยางที่ดีใหกับศิษย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาวและขอขอบพระคุณ
ทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผจงศักด์ิ   หมวดสง และ 
ผูชวยศาสตราจารย กาญณระวี  อนนัตอัครกุล ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธฉบับนี ้
และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนจนทาํใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน    
 ขอขอบพระคุณ อาจารย จิรดี  ประยูรศิริ อาจารยจาํนงค   อินทองคํา และรองผูอํานวยการ
จันทมิา สัตยาภรณ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนาํพรอมทั้งขอคิดที่เปนประโยชน และเปนผูเชีย่วชาญ
ตรวจสอบแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้
 ขอขอบพระคุณ นายสุริยะ  จติรพิไลเลิศ ผูอํานวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ผูบริหาร คณะครูและนักเรียนวทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่มีสวนชวยเหลือใหความรวมมือและ
อํานวยความสะดวกตลอดเวลาที่ทาํการวจิัยเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณแผนกวิชาการบัญชี เลขานุการ การขาย และคอมพิวเตอรธุรกจิที่ให
การสนับสนุนในการจัดทํางานวิจัย  นอกจากนี้ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ให
ความรูแกผูวิจยัในการศึกษาหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูตลอดจนประสบการณอันมีคุณคาแก
ผูวิจัยดวยความเมตตากรุณาตลอดมา 
 

 ทายที่สุดของความสําเร็จในคร้ังนี ้ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู คุณพอและคุณแมที่ใหชวีิต
และสติปญญาที่ใหความรัก ความหวงใย ใหกําลังใจแกผูวิจัยศึกษาคนควา คุณคาที่เกิดข้ึนจาก
การศึกษาคร้ังนี ้ขอมอบแดคุณพอคุณแมตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคนและสถานศึกษา 
ผูบังคับบัญชา เพื่อนๆที่ใหความชวยเหลือในการศึกษาคนควาดวยดีเสมอมาและใหการสนับสนนุใน
การทาํสารนิพนธจนเสร็จสมบูรณดวยดี 
 
        จารุวรรณ  เทวกุล 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงคนทั้งดานพฤติกรรมและจิตใจ เพราะการศึกษา
มีข้ันตอนและกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดรับความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และพัฒนาทักษะความสามารถในดานตาง ๆ ที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิตและปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  และการเมือง ซึ่งจําเปนตองใชกําลังคนหรือ
แรงงานที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี (นิลวรรณ อมรปยะพงศ. 2544: 1) การจัดการศึกษาดาน
อาชีพ จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการศึกษาดานอาชีพเปนการสงเสริมและฝกฝนใหคน
ออกไปประกอบอาชีพ ตามความถนัดของแตละคน (มาลี ทักษะกรวงศ. 2541:1) การจัดการศึกษาที่มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรูเทาทันโลก การอาชีวศึกษา ใชพื้นฐานวิชาชีพที่ประกอบไปดวยความรู
และความชํานาญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปน คนเกง คนดี มีความสุข มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
(วิชัย วงษใหญ. 2541: 1) ปจจุบันการที่จะ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองอาศัยปจจัย
ที่สําคัญคือ ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
 ดังนั้นส่ิงที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาก็คือการปฏิรูป  ครู  อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา  ซึ่งรวมไปถึงผูบริหารการศึกษาและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่ถือวาเปนผูนําในการขับเคลื่อน
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงานการศึกษา  
จึงไดมีการพัฒนาคุณภาพของงาน  เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม การบริหารหรือบริการทาง
การศึกษาใหเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ หรือใหเปนไปตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ศักด์ิสิน ชวงดารากุล. 2550: 10) ไดมีการสงเสริมการศึกษาในดานวิชาชพีใหมกีาร
พัฒนาทั้งดานหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  มีนโยบายที่จะพัฒนาคนในทุกระดับเพื่อสนองตอบความ
ตองการของตลาดแรงงาน (ราตรีกล่ินประทุม.2545:1)สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เปน
สถาบันหนึ่งที่สําคัญตอการผลิตแรงงานฝมือข้ันพื้นฐานสูตลาดแรงงาน ทําใหตลาดแรงงานไมขาด
แคลนแรงงานฝมือและถือเปนสถาบันฝกฝมือในงานอาชีพเบ้ืองตนใหกับผูเรียนที่สนใจที่จะศึกษาใน
ระดับวิชาชีพ  สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอยู 8 แหง ซึ่งเปนของ
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ภาครัฐบาลจํานวน 6 แหงและภาคเอกชนจํานวน 2 แหง ซึ่งในแตละปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถเลือกที่จะศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาไดถึงรอยละ 60 (ขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป พ.ศ. 2549) ซึ่งถือไดวาเปนจํานวนตัวเลขสถิติที่
คอนขางสูง โดยเฉพาะในปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราถือวาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงงานรองรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับวิชาชีพในดาน อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูสําเร็จ
การศึกษาเลือกที่จะศึกษาตอในสายวิชาชีพ  ในอัตราหนึ่งที่คอนขางสูง   วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทราเปนสถาบันการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาที่เปดสอนในสายวิชาชีพในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ มี 4 สาขางานดังนี้ คือ 
สาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย  สาขางานการเลขานุการ  และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย
วิทยาลัยจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2481 จนถึงปจจุบัน  รวมระยะเวลา 73  ป  ซึ่งผูเขามา
ศึกษาตอนั้น ตองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการตรวจสอบสถิติ 3 ป  ที่ผานมา ต้ังแตป
การศึกษา  2549  นักเรียนที่ข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนระดับ ปวช. 1 มีจํานวน 862 คน ปการศึกษา 
2550  มีจํานวน 788 คน และปการศึกษา 2551 มีจํานวน 715 คน เม่ือเทียบสัดสวนนักเรียนที่เขามา
ศึกษาตอในแตละปการศึกษากับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช.3 แลวพบวามีสัดสวนที่
แตกตางกันคือ ปการศึกษา 2549 มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาจํานวน 747 คน ปการศึกษา 2550 มี
นักเรียนสําเร็จการศึกษาจํานวน 659 คน ปการศึกษา 2551 มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาจํานวน 578 คน  
(สถิตินักเรียนจากงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา)  จากขอมูลดังกลาวแสดงวาใน
ระหวางศึกษาอยู  มีนักเรียนที่ข้ึนทะเบียนในปการศึกษา 2549 ไดออกระหวางเรียนเปนจํานวน 115 
คน นักเรียนที่ข้ึนทะเบียนในปการศึกษา 2550 ไดออกระหวางเรียนเปนจํานวน  129 คน และนักเรียนที่
ข้ึนทะเบียนในปการศึกษา 2551 ไดออกระหวางเรียนเปนจํานวน 137 คน คิดเปนประมาณรอยละ  13-
19  ซึ่งถือวาเปนปญหาข้ันวิกฤตที่สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราประสบอยู  
โดยสถานศึกษาตาง ๆ ไดพยายามหาแนวทางในการแกปญหา  จากสภาพปญหาดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง  
 ผูวิจัยเห็นควรจะศึกษาสาเหตุของปญหานี้บางเพื่อจะไดวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นใหดียิ่งข้ึน  ผูวิจัยจึงไดศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่  2  และ
ชั้นปที่ 3 จะชวยใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราไดรับขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหสนองตอบความตองการของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและอาจถือเปนขอมูลสะทอน
กลับเบื้องตนที่สถานศึกษาสามารถนํามาใชในการบริหารงานวางแผนแกปญหาที่ผูเรียนออกระหวาง
เรียนและแกปญหาจํานวนนักเรียนที่รับเขาศึกษาตอมีจํานวนลดนอยลงตอไปได 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเ รียนการสอนของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดานจํานวน  6  ดานคือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการ
จัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลประเมินผล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเ รียนการสอนของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดานจํานวน  6  ดานคือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการ
จัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลประเมินผล โดยจําแนกตาม  เพศ  ระดับชั้นที่เรียน  สาขา
งานที่เรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีตอ
สถานศึกษา   สามารถชวยใหผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถนําขอมูลพื้นฐานไปใชในการวางแผน
พัฒนางานใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  และขอมูลเหลานั้นยังทําใหทราบถึงปญหา
และอุปสรรคของการเรียนดานตางๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการปรับปรุงแกไขคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสมตามความตองการของผูเรียน  ผลการวิจัยคร้ังนี้จึงเปนประโยชนในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและแกไขปญหาการออกระหวางเรียนของนักเรียนรวมทั้งจํานวนนักเรียนที่
สมัครเขาเรียนลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
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 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยแบงออกเปน 4  สาขางานดังนี้  สาขางานบัญชีมีนักเรียน จํานวน  667 คน  
สาขางานการขาย มีนักเรียนจํานวน  345  คน สาขางานการเลขานุการ มีจํานวน 264 คน และ สาขา
งานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน  672 คน แยกเปนช้ันปที่ 1  จํานวน 679 คน ชั้นปที่ 2  จํานวน  664  
คน และช้ันปที่  3 จํานวน  605 คน   รวมทั้งส้ิน  1,948  คน   
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  แบงเปน  สาขางานการบัญชี   สาขางานการขาย   
สาขางานการเลขานุการ  และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3  ป
การศึกษา 2554   ไดมาโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane (Taro Yamane: 1967, 886-887) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  333  คน  ผูวิจัยขอกําหนดเปน 348 คนและจําแนก
กลุมตัวอยาง  ดวยการเลือกตามสะดวก (Convenience  Sampling) แบงตามสาขางานได สาขางาน 
ละ  87 คน และแบงตามระดับช้ันปไดปละ  29  คนตามตารางดังนี้ 
 
ตารางแสดงกลุมตัวอยางแบงตามสาขางาน และแบงตามระดับช้ันป 
 

สัดสวนประชากรและ
กลุมตัวอยาง 

สัดสวนกลุมตัวอยางแยกตาม
ระดับชั้นป 

สาขางาน 
ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 

กลุมสาขางานการบัญชี 680 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานการเลขานุการ 270 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานการขาย 360 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานคอมพิวเตอร 690 87 29 29 29 87 

รวม 2,000 348 116 116 116 348 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2  ระดับช้ันป 
   1.2.1 ชั้นปที ่1 
   1.2.2 ชั้นปที ่2 
   1.2.3 ชั้นปที ่3 
  1.3  สาขางานที่เรียน 
   1.3.1 สาขางานการบัญชี 
   1.3.2 สาขางานการเลขานุการ 
   1.3.3 สาขางานการขาย 
   1.3.4 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  1.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.4.1 ตํ่า              (1.00 - 1.99) 
   1.4.2 ปานกลาง    (2.00 - 2.99) 
   1.4.3 สูง              (3.00 - 4.00) 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทราใน 6 ดาน คือ 
  2.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร 

  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน 
  2.3 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 

  2.4  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
  2.5 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 
  2.6  ดานการวัดผลและประเมินผล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือความคิดที่ดีที่เปนไปตาม
คาดหวังโดยไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ในการดําเนินการเรียนการสอน
ทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความเจริญงอกงามในทุกดาน มีความกระตือรือรนใน
การเรียน มีความสนใจตอกระบวนการเรียนการสอน โดยแบงเปน 6 ดานดังนี้ 
  1.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดวิชาใหเรียน
ตรงตามความตองการ จัดลําดับความยากงาย เนื้อหามีประโยชนตอการดํารงชีวิต ไดสงเสริม
กระบวนการคิดแกปญหาและสรางความคิดสรางสรรค เนื้อหาวิชาที่เรียน กอใหเกิดความรูทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย สามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและอ่ืน ๆ 
  1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการจัดตารางเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอน การใชส่ือประกอบการสอน 
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม การมอบหมายงานใหทํา การอบรมระเบียบวินัย เพิ่มเติม การเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเลือกสถานที่ฝกงานและอ่ืน ๆ  
  1.3  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับความรอบ
รูในเนื้อหาวิชาที่สอนและเทคนิคการสอน ความขยันหมั่นเพียร ความยุติธรรม ความเปนกันเอง พูดจา
สุภาพ อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน แตงกายเหมาะสม มีความรับผิดชอบและอ่ืน ๆ  
  1.4 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัด
สภาพหองเรียนมีความสะอาด มีแสงสวางอากาศถายเทไดดี หองเรียนปราศจากเสียงรบกวน มีวัสดุ 
ครุภัณฑในหองเรียนอยางเพียงพอ หองสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและทันสมัย มีบริการอํานวยความ
สะดวกในการคนควาและอ่ืน ๆ  
  1.5 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดบริการของวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดใหมีที่นั่งพักผอนอยางเพียงพอ การจัดบริการน้ําด่ืมที่สะอาด 
การจัดใหมีหองน้ําที่สะอาดอยางพอเพียง การจัดที่นั่งในโรงอาหารอยางเพียงพอ การจัดหาทุนให
นักเรียนไดกูยืม การใหคําปรึกษาดานการเรียน  สุขภาพ  การจัดบริการเร่ืองยาและเตียงคนปวยและ
อ่ืน ๆ  
  1.6 ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับวิธีการ
วัดผลประเมินผลตลอดจนการดําเนินการตาง ๆ ของผูสอน เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการกําหนดเกณฑการประเมินผล การวัดผลครอบคลุมความรู ทักษะและจิตพิสัย มีการวัดผลที่
หลากหลายทั้งรายบุคคลและรายกลุม มีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนและ
ยุติธรรมและอ่ืน ๆ 
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 2.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 ชั้นปที่ 2 และ
ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 3.  สาขางานท่ีเรียน หมายถึง สายการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่
2 และช้ันปที่ 3 แบงเปน 4 สาขางาน คือ  สาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย  สาขางานการ
เลขานุการ  และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับคะแนนเฉล่ียสะสม
ของทุกรายวิชาที่เรียนรวมกันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ป
การศึกษา 2554 โดยแบงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 3 ระดับดังนี้ 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า หมายถึง นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 1.00 –
1.99 
  4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม
ต้ังแต 2.00 – 2.99 
  4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถงึ นักเรียนที่มีผลการเรียน เฉล่ียสะสมต้ังแต 3.00 
– 4.00 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 ปการศึกษา 2554 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นั้นผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) โดยพิจารณาผลการวิจัยใน 6 
ดาน ไดแก ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพของผูสอน ดาน
สภาพแวดลอมในการเรียน ดานการจัดบริการของวิทยาลัย ดานการวัดผลและประเมินผลสามารถ
นํามาแสดงเปนกรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามไดดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่มีเรียนในระดับช้ันปตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 3. นักเรียนที่มีเรียนในสาขางานตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 4. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
  
 
 

ขอมูลสวนตัวของนักเรียน 
 1. เพศ 
 2.  ระดับช้ันทีเ่รียน 
 3. สาขางานทีเ่รียน 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายดาน ใน 6 ดาน คือ 
     1. ดานเนือ้หาหลักสูตร 
     2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
     3. ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
     4. ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
     5. ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 
     6. ดานการวัดผลและประเมินผล 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาม
หัวขอดังตอไปนี้ 
 1.  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ,  2546) 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
  3.1   ความหมายความพึงพอใจ 
  3.2   ความสําคัญของความของความพึงพอใจ 
  3.3   วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 4.  เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
  4.1   ดานเนื้อหาของหลักสูตร 
                4.2   ดานการจัดการเรียนการสอน 
               4.3   ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
               4.4   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
                4.5   ดานการจัดบริการของวิทยาลัย  
                4.6   ดานการวัดผลและประเมินผล 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               5.1   งานวิจัยในประเทศ 
              5.2   งานวิจัยตางประเทศ 
 
1.  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ  จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2481 เดิมช่ือโรงเรียน  “ประถมชางทอผา”  โดยมี นาย
เสียง  จันทราวราฑิตย  เปนครูใหญ  สําหรับการเรียนการสอนไดดําเนินการและพัฒนาข้ึนมาเปน
ลําดับ  ดังนี้ 
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 พ.ศ. 2487 เปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนเย็บเส้ือผา รับผูสําเร็จช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เขาเรียน
หลักสูตรชางเย็บเส้ือผา  จบแลวไดประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน 
 พ.ศ. 2491 เปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนการชางสตรี เปดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนตน  ตอน
ปลาย  และมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง 
 พ.ศ. 2507 เขาโครงการยูนิเซฟ เปดสอน 4 แผนก คือ 
 -    แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ 
 -    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
 -    แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  (ไม, หนัง, ทอ) 
 พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2519 ได รับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2519 โดยขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง 
 พ.ศ. 2539 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี   สาขาวิชาการโรงแรม 
 พ.ศ. 2540 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ เปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  
 พ.ศ. 2543 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 -   สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป 
 -   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 
 พ.ศ.  2544 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2545 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระบบทวิภาคี 
 -   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
 -   สาขาวิชาการเลขานุการ 
 พ.ศ. 2546  เปดสอนระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เบเกอร่ี) 
 พ.ศ. 2547 เปดสอนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจเปดสอนระดับ ปวส. สาขา
งานคอมพิวเตอรกราฟก 
 พ.ศ. 2548 เปดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒกิารศึกษาในระดับ  
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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 ขนาดและสถานที่ต้ัง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ต้ังอยูเลขที่ 154 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 โทร. 038-51114,038-513863 โทรสาร.  038-513863 มีพื้นที่เดิม 4  ไร  3 
งาน  89  ตารางวา เพิ่มอาคารไปรษณียจํานวน  1  หลัง พืน้ที่รวม  6  ไร  2 งาน  34.22  ตารางวา 
 ทิศเหนือ     ติดถนนชุมพลและวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 
 ทิศใต            ติดถนนมรุพงษ 
 ทิศตะวันออก       ติดถนนใตสะพานขามแมน้ําบางปะกง 
 ทิศตะวันตก         ติดถนนชุมพลและถนนมรุพงษ 
 
 พื้นที่ทั้งหมดอยูในกลางยานชุมชน ซึ่งไมสามารถจะขยายพื้นที่วิทยาลัยฯ ใหเพิ่มข้ึนไดอีก 
ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบรูปสามเหล่ียม บริเวณทั้งหมดเปนพื้นที่การศึกษาปจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ไดเปดทําการสอน 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบงออกเปน  3 
ประเภทวิชา 11 สาขางาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม  ใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมไดรวมกับบริษัทซีพีออลย จัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี สาขางาน
ธุรกิจคาปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แบงออกเปน 3  ประเภทวิชา 9  สาขางาน 
และเปดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษาในระดับ  ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา
งาน ในปการศึกษา 2554 อยูภายใตการบริหารของ ผูอํานวยการสุริยะ จิตรพิไลเลิศ เปนสถานศึกษา
สังกัดสถาบันคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา มีขาราชการครู และบุคลากรสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 128 
คน มีนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งส้ินจํานวน 3,159 คน   (สํารวจ   ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2554) 
 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 
 หลักการ 
 1. เปนหลักสูตรชางฝมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังมัธยมศึกษาตอนตน  
เพื่อพัฒนากําลังคนใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม 
ออกไปประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
 2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะ
ดาน และเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน
เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ
ได 
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 3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น 
 
 จุดมุงหมาย 
 1.  เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพนําไป
ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 
 2.  เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพมีทักษะในการจัดการ และพัฒนาอาชีพใหเจริญกาวหนาอยู
เสมอ 
 3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รัก
หนวยงาน   สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  
 4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รูจักและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางส่ิงแวดลอมที่ดี 
 5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง  
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ   ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 
 6.  เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
ไทยและโลกปจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่ง
ความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
 หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  
(ปรับปรุง 2546) 
 1.  การเรียนการสอน 
  1.1  การเรียนการสอน ตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่
กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได 
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  1.2  การจัดการเรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
 2.  เวลาเรียน 
  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจ เปดสอนภาคเรียน
ฤดูรอนไดตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห 
  2.2  การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอน ไมนอยกวาสัปดาหละ 5 
วัน คาบละ 60 นาท ี(1 ชั่วโมง) 
 3. หนวยกิต 
  ใหมีหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา102หนวยกิต การคิดหนวยกิต ถือเกณฑดังนี้ 
  3.1 รายวิชา ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง มีคา 
1 หนวยกิต 
  3.2 รายวิชา ที่ประกอบดวย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียน 
การสอน กําหนด 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40-60 ชั่วโมง มีคา 1  
หนวยกิต   
  3.3  รายวิชาที่นํา ไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไม
นอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 

  3.5  การทาํโครงการใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
แบงเปน 3 หมวดวิชา ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
     4.1  หมวดวิชาสามัญ 
    4.1.1   วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
     4.1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2  หมวดวิชาชีพ 
    4.2.1   วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชา
นั้น ๆ 
    4.2.2   วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 
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    4.2.3   วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะ
ดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
    4.2.4   โครงการ 
  4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัส
วิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนด 
ไวในหลักสูตร 
 5.  โครงการ 
  5.1  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6ไมนอยกวา 160ชั่วโมง 
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
      6.  ฝกงาน 
  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียน และใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

 7. การเขาเรียน   พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) 
 8.  การประเมินผลการเรียน 
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัย
ของตนเอง และสงเสริการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน  ทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
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 10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   10.1   ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   10.2   ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
   10.3   ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
   10.4   เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
   10.5   ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
   11.1   ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2545 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
   11.2   ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปล่ียนแปลงรายวิชาตาง ๆ 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2542 โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 
 จุดประสงค มาตรฐานวิชาชีพ และโครงสรางหลักสูตร ประเภทวิชาพาณิชยการ 
 จุดประสงคสาขาวิชาพาณิชยการ 
 1. เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย ภาษอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา   ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 2. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการ
พัฒนางานดานพาณิชยการ 
 3. เขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนในสาขางานท่ีเลือก 
 4.  มีทักษะ มีประสบการณ กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
 5.  มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
 6.  มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน 
 7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 8.  อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
 9.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
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 มาตรฐานวิชาชีพ 
 1. ส่ือสาร โดยใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
 2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา สิทธิหนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
 3. พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแกไขปญหา โดยใชหลักการกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
 4. พัฒนาบุคลิกภาคและสุขภาพของตน โดยใชหลักการกระบวนการดานสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
 5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานดานธุรกิจ 
 6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใช
ในองคการ 
 7. จัดคุณภาพส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
 8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจในการปฏิบัติงาน ในชีวิตประจําวัน 
 
 สาขางานการบัญชี 
 1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภท
ธุรกิจซ้ือขายสินคา บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
 2. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี ที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงาน
บัญชีของกิจการ 
 3. มีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตาง ๆ 
 4. ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 
 
 สาขางานการขาย 
 1. สาธิตสินคา ขายสินคา และบริการแกลูกคาทั้งทางตรงและทางออม 
 2.  จัดแสดงสินคา จัดรานคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ 
 3. หาขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานการขาย และกําหนดชองทางการจําหนาย 
 4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย จัดหาสินคา และบริการ 
 5. เขียนแผนการตลาด แผนการขาย แผนผังรานคาปลีกและสง 
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 สาขางานการเลขานุการ 
 1. ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ 
 2. ปฏิบัติงานสํานักงาน 
 3. ใชเคร่ืองใชสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 4. พิมพงานข้ันผลิตรูปแบบตาง ๆ 
 5. ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1.  เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
 2.  จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร 
 3.  เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก 
 4.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
 5.  ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน 
 6.  สรางเว็บเพจ 
 
 สาขางานธุรกิจคาปลีก 
 1.  จําแนกประเภทและโครงสรางของธุรกิจคาปลีก 
 2.  จัดการงานตอนรับและบริการลูกคา 
 3.  จัดการเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 
 4.  วางแผนดําเนินการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก 
 5.  ตรวจสอบและหามาตรการปองกันการสูญเสียสินคาในรานคาปลีก 
 
 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพณิชย-
กรรม สาขาวิชาพาณิชยการ พุทธศักราช 2545 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพณิชย-
กรรม สาขาวิชาพาณิชยการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา     26   หนวยกิต 
  1.1   วิชาสามัญทั่วไป     18   หนวยกิต 
  1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา       8   หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา       66   หนวยกิต 
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  2.1   วิชาชีพพื้นฐาน     10   หนวยกิต 
  2.2   วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา    16   หนวยกิต 
  2.3   วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา    36   หนวยกิต 
  2.4   โครงการ        4   หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      10   หนวยกิต 
 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง) 
          รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ   
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาคนควา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจไวดังนี้  
 กาญจนา  ภาสุรพันธ (2531: 5) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกหรือความนึกคิด
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับตามที่คาดหวังหรือมากกวาที่คาดหวัง 
 สุเทพ  เมฆ  (2531: 8) ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียน หมายถึง ความรูสึกพอใจใน
สภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ซึ่งมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือรน เพื่อจะเรียนใหเกิดประโยชนแก
ตนเอง 
 วอลแมน (Wolman. 1973: 384 ) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มีความสุข 
เมื่อคนเราได รับผลสําเร็จตามความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 
 วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 256) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อ
ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย และอธิบายวา  ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน
เทานั้น การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตขุองความ
พึงพอใจนั้น  
 จากความหมายของความพึงพอใจที่บุคคลตาง ๆ  ไดกลาวไวขางตนพอสรุปไดวา ความพึง
พอใจเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกและทัศนคติของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองตรงความ
ตองการของตนเอง จึงทําใหเกิดความรูสึกที่ดี แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ทําใหปฏิบัติงานหรือกระทาํ
ส่ิงตาง ๆ ไดประสบความสําเร็จ  
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 ความสําคัญของความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจในการเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ สมบูรณ  พรรณาภพและชัยโรจน  ชัยอินคํา  (2518: 416) กลาวไววา การที่บุคคล
จะเรียนรู หรือมีการพัฒนา และความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เปน
เบ้ืองตนนั่นคือ บุคคลจะตองไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ บราวนและโฮลทซแมน (ประพัฒน  จําปาไทย.  2524: 4;  อางอิงจาก Brown; & 
Holtzman. 1955: 75-84)  สรุปไววา นักเรียนที่มีสติปญญาเทากัน  ถามีแรงจูงใจในการเรียนตางกัน 
จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของฮิลล  (เผ่ือนพันธ  โกกนท.  2514: 2; 
อางอิงจาก Hill.  n.d.) ที่วาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  เมื่อผูเรียนไดรับการจูงใจ 
 กลาวโดยสรุป  แรงจูงใจเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู  เพราะมีอิทธิตอการเรียนรูและการ
สอนสูงมาก  ดังนั้นในการจัดการสอน นักเรียน ผูบริหาร และผูสอน จะตองพยายามสรางส่ิงจูงใจให
เกิดแรงจูงใจข้ึน  เพื่อใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสนใจ ตอการเรียนการสอน  ดังที่ สมพงศ 
เกษมสิน (2523: 108) กลาวไววา การจูงใจหมายถึงความพยายามชักจูงใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติ
ตามส่ิงจูงใจ สําหรับส่ิงจูงใจเปนเคร่ืองลอหรือกระตุนเพื่อใหเกิดการจูงใจนั้นสอดคลองกับกูด (Good. 
1959: 281) ใหความหมายแรงจูงใจวา แรงจูงใจหมายถึงวัตถุหรือสภาวะใด  ๆ  ที่สามารถเราใหเกิด
การจูงใจได  
 

 นักจิตวิทยาแบงการจูงใจเกี่ยวกับการศึกษาออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
 1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ไดแก การจูงใจที่เกิดจากความรูสึกภายในตัว
ของผูเรียนเอง ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือ
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจภายนอกเพราะวา
แรงจูงใจภายใน เกิดจากความรูสึกของบุคคล เมื่อบุคคลรูสึกเชนใด ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ความรูสึกของตนเอง สวนแรงจูงใจภายนอกน้ัน บุคคลอาจเกิดจากความรูสึกเฉย ๆ ก็ได เชน ความ
อยากรูอยากเห็น ความสนใจ  ความรัก ฯลฯ เปนตน 
 2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอก  ซึ่งมี
ผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือตามจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว  ไดแก การจูงใจที่เกิดจากส่ิงแวดลอมภายนอกมาใชจูงหรือกระตุนใหเกิดการจงูใจภายในข้ึน
เปนตนวา วิธีสอน บุคลิกภาพของผูสอน และเทคนิคที่ครูใชในการสอนจะเปนส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกอยากเรียน การกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกไมไดเปนการกระทํา เพื่อความสําเร็จในส่ิง
นั้นอยางแทจริงแตเปนการกระทํา เพื่อส่ิงจูงใจอยางอ่ืน เชน การเรียนที่หวังคะแนน นอกเหนือไปจาก
การไดรับความรู 
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 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงค 
การจูงใจภายในจึงเปนลักษณะการจูงใจที่ดีและมีอิทธิพลที่สุดตอกระบวนการเรียนรู ดังนั้นจึงควร
สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจภายในข้ึนโดยใชการจูงใจภายนอกยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน ใช
หลักการใหรางวัล และลงโทษการชมเชยและการตําหนิ การแขงขันและการรวมมือตาง ๆ แตในความ
เปนจริง   การจัดการศึกษาโดยทั่วไปมักพบวา  การสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายในข้ึน
นั้น กระทําไดยากมากเพราะเหตุนี้ในการจัดการศึกษาจึงพบเสมอวา สวนใหญจะสรางแรงจูงใจ
ภายนอกกอน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจภายในข้ึนภายหลังและในการสรางแรงจูงใจ ไมวาจะเปน
แรงจูงใจภายในหรือภายนอกจะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา จึงจะบังเกิดผลดีทั้งนี้
เพราะวา เม่ือรางกายเกิดความตองการจะทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจที่เปนตัวกระตุน หรือผลักดัน
ใหรางกายแสดงพฤติกรรม เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการพฤติกรรมที่กระทําจึงมีทิศทาง หรือจุดมุงหมาย เม่ือ
รางกายไดส่ิงที่ตองการแลวก็จะเกิดความพึงพอใจแรงขับก็จะลดลง  เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอน
ผูสอนจะตองพยายามสรางส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจอยางสม่ําเสมอ  เพื่อผูเรียนจะได
สนใจติดตามบทเรียนอยางตอเนื่องทําใหเรียนรูอยางไดผล  
 แตเนื่องจากแรงจูงใจ เกิดจากความตองการ  ผูสอนจึงจําเปนตองทราบถึงความตองการ
พื้นฐานของผูเรียนวา ประกอบดวยอะไรบาง เพื่อจะไดหาแนวทางสรางส่ิงจูงใจตอบสนอง ไดอยาง
เหมาะสม 
 จากทฤษฏีพื้นฐานเก่ียวกับแรงจูงใจภายในและภายนอกและจากแนวคิดของโรเจอร  (Carl 
R. Rogers. 1976: 156)  เกี่ยวกับเสรีภาพกับการเรียนรู  ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้  เปนกรอบในการศึกษา
คนควา  โดยที่ความพึงพอใจของผูเรียน  ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก  เชน  ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน  ตัวผูสอน  วิธีการสอน  อุปกรณและส่ือที่ใชสอนรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลซ่ึง
ปจจัยเหลานี้  ถาผูสอนสามารถจัดไดเหมาะสมและตรงตามความตองการและสอดคลองกับ
พัฒนาการเด็กตามหลักจิตวิทยา  จะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการจูงใจที่ทําใหเกิดความรูสึกภายใน
ของผูเรียนเอง  คือ  เกิดความตองการ  หรือความสนใจที่จะเรียน  แรงจูงใจภายนอกที่จะทําใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียน  
 
 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางสภาพจิตใจกับผลการเรียนจุดที่
นาสนใจ คือ การสรางความพอใจในการเรียนต้ังแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน ซึ่งในเร่ืองนี้มีผูใหแนวคิดไว
หลายทาน ดังนี้ 
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 สกินเนอร มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนไมอาจทําไดโดยเทคโนโลยีทางกายภาพ
และชีวภาพเทานั้น  แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม หมายถึง เสรีภาพและความภาคภูมิ
จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษาคือ การทําใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูที่มีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตน  เสรีภาพและความภาคภูมิ จึงเปนครรลองของการนําไปสูความเปน
คน  
 เสรีภาพ มีความหมายตรงขามกับการควบคุม  แตเสรีภาพในความหมาย สกินเนอรไมได
หมายถึง ความเปนอิสระจากการควบคุมหรือความเปนอิสระจากส่ิงแวดลอม  แตหมายถึง ความเปน
อิสระจากการควบคุมบางชนิดที่มีลักษณะแข็งกราว แตเปนการวิเคราะหปรับเปล่ียนหรือปรับปรุง
รูปแบบใหม  โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึกวาตนมิได ถูกควบคุมหรือ
ตองแสดงพฤติกรรมใดๆที่เนื่องมาจากการความกดดันภายนอก  บางอยางบุคคลควรไดรับการยกยอง
ยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา การเปนที่ยกยองยอมรับเปนความภาคภูมิ  ความภาคภูมิเปน
คุณคาของมนุษย แตการกระทําที่ควรไดรับการยกยอง ยอมรับมากเทาไร จะตองเปนการกระทําที่
ปราศจากการบังคับหรือส่ิงควบคุมใดๆมากเทานั้น 
   สกินเนอร ไดอางคํากลาวของ จาค รุสโซ (Jean – Jacques Rousseau) ที่แสดงความคิดใน
แนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” (Emile) โดยไดใหขอคิดแกครูวาจงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวาเขาอยูใน
ความควบคุมของตัวเขาเอง แมวาผูควบคุมที่แทจริงคือ ครู แตก็ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการใหเขาได
แสดงดวยความรูสึกวาเขามีอิสรเสรีภาพ  วิธีนี้คนจะมีกําลังใจดวยตัวเอง สรุปไดวา เสรีภาพนําไปสู
ความภาคภูมิและความภาคภูมินั้นนําบุคคลไปสูความเปนตัวของตัวเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอ
การคิดตัดสินใจ   การกระทําและผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเองและนั่นคือเปาหมายปลายทาง
ที่แทจริงของการศึกษา ในส่ิงที่สกินเนอร ตองการเนน คือการปรับแกพฤติกรรมของคน ตองแกดวย
เทคโนโลยีของพฤติกรรมเทานั้น  
 
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 
 ดานเนื้อหาหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเปนมวล
ประสบการณที่จัดข้ึน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามความมุงหวังและความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยหลักสูตรจะทําหนาที่กําหนดทิศทางและกิจกรรมที่เปนนขอบขายในการจัดการเรียน
การสอน โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียน การสอน การ
วัดผลและการประเมินผล จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนตัวกําหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียน เนื้อหาเปนตัวกําหนดขอบขายของประสบการณการเรียนรูที่จําเปนสําหรับ
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ผูเรียนที่ใชเปนส่ือนําทางใหผูเรียนไดบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนด กระบวนการเรียน
การสอนเปนกลวิธีหรือยุทธศาสตรที่ใชกระตุนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและแสดงพฤติกรรม โดยใชส่ือ
การเรียนที่ประดิษฐ คิดคนที่สอดคลองกับสถานการณหรือเร่ืองราวตามเนื้อหา สวนการวัดผลและการ
ประเมินผลนั้น เปนวิธีการในการตรวจสอบสภาพของผูเรียนวา มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม นอกจากนี้ยังชวยตรวจสอบสภาพการเรียนการสอนที่ใชวาเหมาะสม
เพียงใดและย่ิงกวานั้นยังชวยบงบอกวา หลักสูตรที่กําหนดข้ึนนั้นมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร  
ดังนั้นสามารถสรุปไดวา หลักสูตรการสอนและการวัดผลมีความสัมพันธกัน โดยกระบวนการเรียนการ
สอนกับการวัดผลเปนกิจกรรมที่แยกกันไมได เพราะเม่ือมีการสอน ยอมจะตองมีการวัดผลหรือติดตาม
ผลการเรียน  หลักสูตรจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพราะวาในการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันตาง  ๆ จะประสบความสําเร็จหรือไม ก็ข้ึนอยูกับหลักสูตรที่สถาบันนั้น  ๆ 
นํามาใชเพื่อถายทอดประสบการณทั้งหมดใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ซึ่งไดมีนักวิชาการไดให
ความหมายของหลักสูตรไว ดังนี้ 
 1. หลักสูตร เปนที่รวมของเนื้อหาวิชาที่วางแผนไว หมายถึง เปนรายวิชาที่ออกแบบไว
สําหรับผูเรียน ซึ่งเนื้อหาจะมีทั้งเนื้อหาที่เปนความรู เปนกระบวนการและเปนทักษะ โดยเนนใหผูเรียน
ทําความเขาใจเนื้อหาและมีการวัดผลหลังการสอน 
 2. หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่โรงเรียนเปนผูนําทางใหเกิดการเรียนรูซึ่งจัดให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไมวาประสบการณนั้นจะเปนสวนหนึ่งของแผนที่เขียนไวหรือไมก็ตาม ธํารง บัวศรี 
(2532: 8) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 
  2.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร (Curriculm Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิด
แกผูเรียนหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรไปแลว 
  2.2 จุดประสงคของการเรียนการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง  
ส่ิงที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หลังจากที่เรียนจบเนื้อหาสาระในวิชาที่กําหนดไว 
  2.3 เนื้อหาสาระและประสบการณ (Content and Experiences) หมายถึง ส่ิงที่ตองการ
ใหผูเรียนไดเรียนรู และประสบการณที่ตองการใหผูเรียนไดรับ 
  2.4 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructions Strategies) หมายถึง กระบวนการและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทาง
ความรูและอ่ืนๆ ตามจุดประสงคและจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
  2.5 วัสดุและสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media and Materials) หมายถึง
เคร่ืองมือเครื่องใชและวัสดุตางๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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  2.6 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรและการประเมินผล
การเรียนการสอนสรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง รายละเอียดของรายวิชาตลอดถึงประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดจัดไอยางเปนระบบ เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูทําใหไดรับ
ประสบการณใหมๆชวยสรางสรรคความรูใหมใหกับผูเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตรซ่ึงหลักสูตร
ควรจัดใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะประสบการณความตองการและความสนใจของผูเรียน 
 
 รูปแบบของหลักสูตร 
 ปรียาพร วงศนุตรโรจน (2542:94–95) การแบงประเภทของหลักสูตรหรือรูปแบบของ
หลักสูตรนี้ แบงตามแนวความคิดปรัชญาและทฤษฎีการศึกษาของการจัดประเภท หลักสูตรออกไดเปน 
9 รูปแบบดังนี้ 
 1. หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculun) เปนรูปแบบหลักสูตรด้ังเดิม โดยเนนเนื้อหาสาระ
ของแตละวิชาที่แยกจากกัน   จุดมุงหมายของหลักสูตรแบบนี้ก็เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาสาระ ซึ่ง
ลักษณะหลักสูตรรายวิชาจะมีลักษณะดังนี้ 
  1.1 เนื้อหาสาระแตละวิชาจะแยกจากกัน เชน วิชาเลขคณิต ฟสิกส เคมี ชีววิทยาและ
สอนแยกเปนรายวิชา 
  1.2  แตละวิชาจะมีลําดับของเน้ือหาสาระ มีขอบเขตของความรู ที่เรียงลําดับความยาก
งายและไมเกี่ยวโยงถึงวิชาอ่ืนๆ 
  1.3  ในวิชาแตละวิชาไมไดโยงความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏิบัติในสถานภาพ
การจริง 
  1.4 การเลือกเนื้อหาสาระและการจัดเนื้อหาสาระ โดยยึดคุณคาที่มีอยูในตัวของเร่ืองที่
สอนนั้นโดยมีแนวคิดวา ผูเรียนสามารถนําเอาไปใชเมื่อตองการ 
 2. หลักสูตรสหสัมพันธ (Corelated Curriculum) หลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชามี
ความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ 2 วิชา โดยไมทําลายขอบเขตวิชา
เดิม คือ ไมไดมีการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน เชน การจัดเนื้อหาเนนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรทัศน ความสัมพันธระหวางการเล้ียงหมูกับการเล้ียงปลา โดยแสดงใหเห็น
ให แตละวิชาจะเสริมกันไดอยางไร 
 3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชาโดยสราง
วิชาจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนใหเปนวิชาเดียวกัน แตยังคงรักษา เนื้อหาพื้นฐานของแตละวิชาไว 
หลักสูตรแบบนี้แตกตางจากหลักสูตรสหสัมพันธที่มีบูรณาการ   ระหวางวิชามากกวา คือ การสอนวิชา
เหมือนสอนวิชาเดียว 
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 4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรที่มีกษณะหลาย
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสหสัมพันธและหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการนําเนื้อหาวิชาหลาย ๆ วิชา
มาจัดเปนวิชาทั่วไปที่กวางขวางข้ึน โดยเนนถึงการรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผล มีระบบ เชน วิชา
มนุษยกับเทคโนโลยี มนุษยสัมพันธ เปนตน 
 5. หลักสูตรที่เนนทักษะ (Core Curriculum) เปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนของ
วิชาอ่ืน ๆ โดยเนนเนื้อหาดานสังคมและหนาที่พลเมือง เพื่อการแกปญหา เชน ประชากรและมลภาวะ 
การดํารงชีวิตในเมืองและชนบท 
 6. หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เปนหลักสูตรที่มุงใหเกิด
ทักษะกระบวนการ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการในการแกปญหาโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความสามารถในดานของทักษะกระบวนการดังนี้ 
  6.1 มีความรูที่สามารถนําไปใชได 
  6.2 ใชกระบวนการใหเปนส่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ 
  6.3 ใหรูธรรมชาติของกระบวนการ 
 7. หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน (Competency or Performance Based Curriculum) เปน
หลักสูตรที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดมุงหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความสามารถ
ในการปฏิบัติของผูเรียน ในการจัดหลักสูตรแบบนี้จะตองกําหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ตองการ
ไวเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคดานความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงค และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผูเรียนกอนที่จะผาน
ไปเรียนตามจุดประสงค เชน การฝกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพดีด 
 8.  หลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social Activities and Problem Curriculum) 
หลักสูตรแบบนี้จะแตกตางไปตามแนวคิดของแตละกลุม เชนผูที่มีแนวคิดวาหลักสูตรควรตรงกับการ
ดํารงชีวิตในสังคมจริง ในการสรางหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนาที่ทางสังคมหากมีแนวความคิดวา
หลักสูตรควรเปนเร่ืองเกี่ยวกับปญหาหรือเร่ืองตางๆ ของชีวิตในสังคมชุมชนจะ มุงการแกปญหาชุมชน 
เชน การปองกันมลภาวะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
 9. หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละกลุม (Indivedual Needs and 
Interest Curriculum) เปนหลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน เชน การเนนที่
ผูเรียนเนนที่ประสบการณ โดยหลักสูตรที่สรางข้ึนตามความรูและความสนใจของผูเรียนมีความ
ยืดหยุนสูง และผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคล เชน หลักสูตรของโรงเรียนซัมเมอรฮิลลที่อังกฤษ 
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 ลักษณะท่ีดีของหลักสูตร 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 97) กลาวถึงลักษณะที่ดีของหลักสูตรควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  ตรงตามความมุงหมายของการศึกษาวิชาชีพนั้น ๆ 
 2.  ตรงตามลักษณะความถนัด ความสนใจของผูเรียน 
 3.  ตรงตามความตองการทางดานวิชาเรียนในทุกสาขาวิชาทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรม
และธุรกิจ 
 4. ตรงตามลักษณะของวิชานั้น 
 5. มีเนื้อหาของเรื่องที่สมบูรณเพียงพอที่จะสอนและทําใหผูเรียนเจริญงอกงามในทาง
ความคิดทักษะและความพึงพอใจ 
 6.  มีแนวทางสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม 
 7.  มีความยืดหยุน คลองตัว เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกได 
 8.  สงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
 9.  ใหความรูที่ตอเนื่องวิธีการศึกษาความรูไดดวยตนเองและพัฒนาตนเอง 
  
 ดานการจัดการเรียนการสอน 
 ดานการเรียนการสอน ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคคลที่
เกี่ยวของตองใหความสําคัญเนื่องจากการเรียนการสอนมีความเก่ียวของกับกิจกรรมในทุกประเภทที่
จัดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อถายทอดความรูไปสูผูเรียนและถือเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความสําเร็จของ
สถานศึกษานั้น ๆ  การเรียนการสอนมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณทุกอยางที่มีผลตอการให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งอาจสรุปไดวากิจกรรมใดๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูถือวา
เปนการเรียนการสอนทั้งส้ิน บุคลโดยทั่วไปมักเขาใจวา การสอน คือ การถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช
วิธีการบอกใหทํา ใหจํา ใหจด และนําไปทองจําเพื่อสอบตอไป แตในแวดวงของผูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาจะเขาใจการสอนวามิไดหมายถึงการบอกใหจําแตเพียงอยางเดียว การสอนมีความหมาย
ลึกซ้ึงกลาวคือวิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เราเรียกไดวา เปนการสอน
ทั้งส้ิน (อาภรณ ใจเที่ยง.  2540: 1)  ยศ ทรัพยเย็น (2537: 5) การสอนคือ การชวยผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอาจจะใชวิธีการบอก อธิบาย การสาธิตในบางโอกาส
หรือบางจังหวะที่มีความจําเปน ในการเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดอาจจะ
พิจารณาไดจากนักเรียนวาเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด รัตนา ประเสริฐศรี (2543: 18) ไดให
ความหมายของการเรียนการสอนไววาหมายถึง  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน วิธีการสอน 
การใชส่ือประกอบการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เพื่อใหผูเรียนนั้นเกิดการเรียนรูและ



 26 

พัฒนาไปสูเปาหมายที่หลักสูตรตองการโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตลอดจนคํานึงถึงประสบการณ
เดิมของผูเรียน ทั้งการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรู  สมศักด์ิ สรสินธุ  (พัฒน สุจํานงค. 2522: 16 - 21; อางอิงจาก สมศักด์ิ สรสินธุ. 2540: 16) ได
กลาวถึง การเรียน และการสอนมีส่ิงที่จะตองพิจารณาหลายประการ พอจะสรุปไดดังนี้ 
 1.  ครูผูสอนมีความสําคัญมาก ทัศนคติของผูสอน อาชีพการงาน ซึ่งมีผลตอความพอใจใน
การสอนนอกจากนี้การจูงใจเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการจะเรียนรูตลอดเวลา ก็เปนส่ิงสําคัญ 
นอกจากนั้นตัวผูสอนจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความจริงใจ ความศรัทธาและความ
อดทน 
 2. ครู ตองคํานึงถึงภูมิหลังและสภาพแวดลอมของผูเรียนสวนใหญ วัยและความตองการ
ของเขาดวย 
 3.  กระบวนการสอน ประกอบดวยหลายข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1  ข้ันเตรียมการ ผูสอนควรเตรียมการสอนเมื่อไดรับมอบหมายใน การสอนตลอดจน
ตองเตรียมเอกสาร และขาวสารตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู และประโยชนจากผูสอนมากที่สุด 
  3.2 ข้ันบรรยาย หรือนําเสนอการใหขาวสารซึ่งเปนระยะที่สองของขบวนการสอนนี้อาจ
กระทําไดหลายวิธีการสอนจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่หากใชวิธีการ และเทคนิคตางๆ ฉะนั้นผูสอนควรมี
ประสบการณหรือคุนเคยและสามารถใชวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือใหบทเรียนงายข้ึน และมี
คุณคาตอผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
  3.3 การสอบ การสอบที่ดีและเกิดประสิทธิผล ยอมทําใหผูเรียนนําไปปฏิบัติได ครูผูสอน
นํามาพิจารณาใชในกระบวนการสอนไดเพื่อวัดความกาวหนาในการเรียนเปนระยะๆและเปนการ
ประเมินผลการสอนของครูดวย เมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาในการสอน จะไดนําผลไปปรับปรุงการสอน
ใหดีข้ึน   
 สรุปไดวาการเรียนการสอนถือวาเปนการจัดกิจกรรมดานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้ง
สามารถนําความรูเหลานั้นไปใชในการดํารงชีวิตได 
  
 ลักษณะของการสอน 
 ลักษณะของการสอนทั้ง 3 ขอ อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 3 – 4) ไดอธิบายไวดังนี้ 
 1. การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน หมายความวาการสอนจะ
เกิดข้ึนไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกันและเปนปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
เปนไปตามลําดับข้ันตอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในการ
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จัดการเรียนการสอน ถาฝายใดฝายหนึ่งนิ่ง คือ ไมเกิดการเคล่ือนไหวทั้งกายวาจาและทางปญญา เชน 
ครูอาจยืนบอกทั้งช่ัวโมงโดยนักเรียนไดยินเสียงครู แตมิไดรับรูและประสบการณใหม นักเรียนอาจทํา
เลขหรือคัดเขียนไปทั้งชั่วโมงตามบุญตามกรรม โดยครูนั่งนิ่งที่โตะครูอยางนี้เรียกวาไมมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนก็ไมจัดเปนการสอน ดังนั้นการสอนจึงเปนกระบวนการปฏิสัมพนัธระหวาง ผูสอน
กับผูเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ 
 2. การสอนมีจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมตามจุดประสงคที่
กําหนดไว ขอนี้ตองการเนนที่เปาหมายของการสอน ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 ดานไดแก 
  2.1 ดานความรู ความคิด หรือดานพุทธิพิสัย คือผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามทาง
สติปญญา เกิดการพัฒนาข้ึนจากความไมเขาใจ คิดไมเปน มาเปนความรูความเขาใจมีความคิดและ
คิดเปน 
  2.2  ดานเจตคติ หรือดานจิตพิสัย เกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคา ความดีความงาม ผูเรียน
เกิดการพัฒนาในดานนี้ เชน ซาบซึ้งในบทกลอนท่ีไดฟงไดอานเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยให
ถูกตอง 
  2.3 ดานทักษะ หรือดานทักษะพิสัย หมายถึง ความสามารถกระทําได ปฏิบัติไดถูกตอง
ตามวัย เชน สามารถวายน้ําได พิมพดีดได วาดภาพได ฟงพูด อาน เขียน ฯลฯ ผูเรียนจะ 
เกิดทักษะถาไดฝกปฏิบัติบอยๆ    
 กาญจนา บุญสง (2542: 10) กลาววา จากหลักการสอนพื้นฐานในการสอนดังกลาว จะเห็น
วาเปนหลักการที่ใหแนวทางแกผูสอนทั้งดานการเตรียมตัวกอนสอน ในขณะการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลหลังการสอน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนํามาประมวลสรุปเปนหลักการใน  การสอนที่
ผูสอนตองคํานึงถึงไดดังนี้ 
 1.  กอนการสอน ผูสอนตองเตรียมการสอนในหัวขอตอไปนี้ 
  1.1  ศึกษาหลักสูตร คูมือครู และเอกสารประกอบการสอนตางๆ เพื่อจัดทําแผนการสอน 
  1.2  ศึกษาผูเรียน ใหทราบถึงความรูพื้นฐาน ประสบการณเดิม ความสามารถ ความ
สนใจ 
  1.3  เขียนแผนการสอนใหครบทุกขอ ไดแก 
   1.3.1 ความคิดรวบยอด 
   1.3.2 จุดประสงคการเรียนรู 
   1.3.3 เนื้อหาสาระของบทเรียน 
 2. ขณะดําเนินการสอน ผูสอนดําเนินการสอน โดยคํานึงถึงขอตอไปนี้ 
  2.1  ดําเนินการสอนใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนที่วางแผนไวในแผนการสอน 
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  2.2 ทักษะการสอนที่เหมาะสม เชน การใชวาจา กิริยา ทาทาง การใชคําถาม การนําเขา
สูบทเรียน 
  2.3  ใชเทคนิควิธีการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ที่สุด โดยใชวิธีสอนหลายรูปแบบ และดําเนินการสอนอยางเปนกระบวนการ 
  2.4 เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
  2.5 ใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับบทเรียนและสงเสริมการเรียนรู 
  2.6 สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ เชน การเสริมกําลังใจ 
การเราความสนใจ การใหงานตามความสามารถความถนัดของแตละบุคคล โดยการสอนงายไปหา
ยาก 
  2.7 จัดวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงค 
 3. หลังการสอน ผูสอนควรดําเนินการดังนี้ พิจารณาผลการเรียนการสอนวา ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ถามีเพียงสวนนอยที่ไมบรรลุตาม
จุดประสงค 
  3.1  ควรจัดซอมเสริมให แตถามีผูเรียนจํานวนมากที่ไมบรรลุตามจุดประสงคแสดงวาการ
สอนตลอดจนการวางแผนการสอนมีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข 
  3.2 ปรับปรุงแกไขโดยหาสาเหตุที่เกิดขอบกพรอง แลวแกไขที่จุดบกพรองนั้น 
 
 หลักการเลือกวิธีการสอน 
 ผูสอนตองรูจักเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมวิธีสอนอาจใชวิธีผสมผสานกันไดเลือกวิธีสอน
ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. วิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนหรือไม เชน เนื้อหาที่เปนหลักการทฤษฎีสามารถใช
วิธีการบรรยายแตถาเปนงานและตองการการฝกควรใชการฝกทักษะปฏิบัติหรือจะใชทั้งบรรยายและ
การฝกทักษะปฏิบัติควบคูกันไป 
 2. วิธีสอนควรเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียนเปนความถนัดของผูสอน ที่จะสอนแบบวิธี
ใหม 
 3. วิธีสอนเหมาะสมกับช่ัวโมงสอนในหลักสูตร ขอจํากัดของเวลาเปนตัวกําหนดวิธีสอน 
 4. วิธีสอนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและขนาดของหองเรียนการสอนแบบบรรยายสามารถ
สอนผูเรียนไดมากกวาการอภิปราย 
 5. วิธีสอนเหมาะสมกับผูเรียน เชน ความรูเดิมของผูเรียน ความสนใจของผูเรียนเปน
ขอพิจารณาในการเลือกวิธีสอน  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2542: 119)  จากความหมายของวิธีการ
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สอนขางตนสรุปไดวาวิธีการสอนที่ดีควรจะยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและจะตองสรางความเจริญงอก
งามใหแกผูเรียนทั้งทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาตลอดจนครูจะตองเปนแบบอยางที่ดี เขาใจ
ในตัวผูเรียน นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการสอนจะตองอาศัยแผนการสอนเปนแนวทาง ซึ่ง
ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเตรียมผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งจะทําใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
 ผูสอน  หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาที่ถายทอดความรูแนะนําทาง และสงเสริมใหผูเรียน เกิด
การเรียนรู และมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  ดังนั้นผูสอนหรือครู จึงถือ
วามีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได มีนักวิชาการไดใหความหมายและ
ลักษณะของผูสอนที่ดีไว ในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 กรีช และคอสติน (จิตตชา นิลดํา. 2542: 14; อางอิงจาก Grush; & Costin. 1975: 64) ให
ความเห็นวาครูที่มีประสิทธิภาพ ควรเปนครูที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเปนผูนําที่ขยันขันแข็งกลาวคือ มี
ความสามารถและกระตือรือรน ในการเรียนการสอน เปนคนซ่ือสัตยสุจริต นาไววางใจรักษาสัญญาที่
ใหไวกับนักเรียนเสมอ มีความเขาใจนักเรียนไดดี ควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียน โดยการใหคําแนะนํา
ปรึกษาตลอดจนช้ีแจงวัตถุประสงคและเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในช้ันเรียน สามารถควบคุมชั้น
เรียนได กระตุนใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นใหความรูนักเรียนไดทันกับความรูใหมๆ ที่
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ตลอดจนเปนคนมีอารมณขันดวย  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 106-108) 
สรุปและเรียงลําดับของลักษณะของครูที่ดีตามความหมายดังนี้ 
 1.  มีเทคนิคการสอนที่ดีสามารถถายทอดความรูใหนักเรียนเขาใจไดงาย 
 2.  มีความรูดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 3.  เปนคนตรงตอเวลา พูดจาสุภาพเรียบรอย ไมดุดานักเรียน 
. 4.  เปนกันเองและใหความสนิทสนมกับนักศึกษา 
 5.  ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาไดทั้งในเร่ืองที่เรียนและเร่ืองสวนตัว 
 6.  ใหความสนใจและเอาใจใสตอนักศึกษา 
 7.  มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
 8.  ต้ังใจสอนศิษยอางเต็มความสามารถ ไมหวงวิชา 
 9.  เตรียมการสอนลวงหนาทุกคร้ัง 
             10.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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 11.  มีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาและไมใชอารมณ 
 12.  มีอารมณดี ใจเย็น และมีอารมณขันในบางโอกาส 
 13.  มีความกระตือรือรน 
 14.  มีการใหงานซอมเสริมแกนักศึกษาที่เรียนออน 
 15.  รักในอาชีพครู 
 16.  มีจรรยาบรรณของครู 
 17.  มีความคิดริเร่ิม 
 18.  มีเทคนิคในการวัดผล 
 19.  ทํางานใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
  
 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
 อัจฉรา สุขารมณ และพรรณี บุญประกอบ (2542:19) ไดใหความหมายของ สภาพแวดลอม
ในการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
เพื่อใหผูเรียนไดความรูและสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดโดยบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ประกอบกับ
การจัดหลักสูตรพฤติกรรมการสอนของอาจารย การนําส่ือการเรียนการสอน มาใชอยางถูกตอง
เหมาะสมและรวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด นอกจากนั้นสภาพแวดลอมในการเรียนยังรวมถึงความพรอมของอุปกรณที่ใชในการสอน
ตลอดจนอาคารสถานท่ี 
 นพพงษ  บุญจิตราดุล  (2527: 48-67) ไดกลาวถึงแนวทางในการสรางบรรยากาศสําหรับ
นักเรียนและผูสอนในแงของการมีปฏิสัมพันธของนักเรียนกับส่ิงตาง ๆ ซึ่งมีอยู 4 ประการ คือ 
 1.  ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางนักเรียนกับผูสอน  โดยผูสอนไมควรสราง  บรรยากาศแหง
ความกลัวใหเกิดข้ึน การเรียนรูมิใชเกิดในชั้นเรียนเสมอไป  ดังนั้น  การพบปะพูดคุยในช้ันเรียน  จะทํา
ใหบรรยากาศแหงความเปนมิตรมีมากข้ึน 
 2. ปฏิกิริยาระหวางผูสอนกับนักเรียนตองมีกิจกรรมที่ตองรวมมือกันทํา  หมั่นสราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง 
 3. ปฏิกิริยาระหวางนักเรียนกับวัสดุอุปกรณ  วัสดุจะชวยใหเกิดการเรียนรูงายข้ึน ลดเวลา
การเรียนการสอน สรางบรรยากาศการเรียนใหดีข้ึน 
 4. ปฏิกิริยาระหวางนักเรียนกับส่ิงแวดลอม ทางโรงเรียนตองจัดส่ิงแวดลอม ทางดานอาคาร
สถานที่ตาง ๆ  เพื่อใหเอ้ือประโยชน  และสรางบรรยากาศที่ดีตอการเรียนของนักเรียนใหมากที่สุด 
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 ดังนั้น  บรรยากาศในการเรียนกวดวิชาที่จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จจึงตองประกอบ
ไปดวยปจจัย  2  ประการ  คือ 
 1. บรรยากาศภายในหองเรียน ไดแก  ความสนใจในการสอนของครูความเปนกันเอง
ระหวางนักเรียนกับครู  โดยที่เด็กมีความสุขในวิธีการสอน ส่ือการสอนท่ีทางโรงเรียนจัดหามาสอน  
และเนื้อหาที่สอนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนได 
 2. บรรยากาศนอกหองเรียน  ไดแก การจัดสภาพแวดลอมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน ความ
ปลอดภัย ความสะดวก ความสะอาด  อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนชวย
ใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอ้ือประโยชนแกนักเรียนมากที่สุดรวมไปถึงการพูดคุยอยาง
เปนกันเองของพนักงานในโรงเรียน 
   
 ดานการจัดบริการวิทยาลัย 
 ดานการจัดบริการวิทยาลัยเปนส่ิงที่มีความจําเปนในการที่จะทําใหนักเรียนที่มาเรียน ทราบ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต้ังของโรงเรียน  ครูผูทําการสอนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเรียนและ
ความสําเร็จที่จะเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ 
การบริการเหลานี้ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเขาเรียนนอกจากการโฆษณา  การบอกตอของ
ผูปกครองรายอ่ืน ๆ 
 นอกจากนี้การจัดบริการของวิทยาลัยยังเปนกลยุทธดานการบริการ  การดูแลเขาใจใส
นักเรียนที่ มาเรียน  การใหบริการขอมูลแกผูปกครองดวยดี  ใหคําตอบกับผูปกครองที่มีปญหาไดดี  
และการใหคําปรึกษาเม่ือนักเรียนมาปญหาดานการเรียนเกิดข้ึนทําใหเกิดการตอบสนองความตองการ
ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจในการเรียน  เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความรักในการเรียนมากข้ึน 
  
 ดานการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการหน่ึงที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะถือวาเปน
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และยังเปนตัว
บงชี้ถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวาบรรลุจุดประสงคของบทเรียนรายวิชานั้นๆ หรือไม
โดยทั่วไป การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสามารถกระทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ  การทดสอบ
การสังเกต การสัมภาษณ หรือตรวจสอบจากการปฏิบัติงานของนักเรียนซ่ึงแสดงถึงความสามารถของ
ผูเรียน การวัดผลประเมินผลควรตองกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหครูไดมีโอกาสปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จิตตชา นิลดํา (พนัส หันนาคินทร. 2524: 199-200 ; อางอิง
จาก จิตตชา นิลดํา. 2542:16-17) กลาววาการวัดและการประเมินผลเปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจาก
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การเรียนกับมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรมคือ  จะแสดงผลของการวัดออกมาเปน
ตัวเลข  เพื่อแสดงวานักศึกษามีความรู  มากนอยเพียงใดจากที่ไดเรียนไปแลว การวัดผลและการ
ประเมินผลจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองทําการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาไดผลเพียงใด
หรือตองปรับปรุงแกไขดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษายอมมีสวนรับผิดชอบในการวัดผลประเมินผล  และ
ติดตามผลการสอนของครูวาเปนอยางไร   ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยดูแลและสงเสริมใหการ
วัดผลประเมินผลเปนไปตามที่คาดหวังไว   หนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการศึกษา
มีดังนี้ 
 1.  เพื่อทราบผลการเรียนของนักศึกษาและผลการสอนของครู 
 2.  เพื่อประโยชนในการเล่ือนชั้นและจัดแบงนักศึกษาตามความสามารถ 
 3.  เพื่อเปนหลักฐานในการรายงานผลใหผูปกครองนักเรียนทราบ 
 4.  เพื่อสถิติอ่ืนๆ ทางการศึกษา 
 การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาจะบรรลุจุดประสงคหรือไม ยอมข้ึนอยูกับ
ครูผูสอนซ่ึงทําหนาที่ในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาโดยตรง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจําเปนตองสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเร่ืองการวัดผลและประเมินผล เชน จัดใหมีการ
ประชุมสัมมนา  เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2540: 199) กลาววา 
การวัดผลและการประเมินผลคือการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณคา ความจริงและการกระทําบางที
ข้ึนอยูกับการวัดผลเพียงอยางเดียว  สวนการประเมินประกอบดวย 
 1.  การวัดที่ไดจากกระบวนการตางๆ เชน การสังเกต การทดสอบ 
 2.  เกณฑการพิจารณา เพื่อใหเปนแนวทางหรือหลักการพิจารณาแลวเปรียบเทียบกบัเกณฑ
ที่กําหนดไว เชน พอใจ ไมพอใจ 
 3.  การตัดสินใจ เปนการสรุปผลเปรียบเทียบระหวางผลของการวัดกับเกณฑที่กําหนดไว   
จิตตชา นิลดํา (อุทุมพร ทองอุไทย. 2518: 85; อางอิงจาก จิตตชา นิลดํา. 2542: 18)  กลาววา การ
วัดผลและการประเมินผลของครูนับเปนความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
ประการหนึ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีจะชวยตัดสินการมีประสิทธิภาพในการสอนของการประเมินผล 
จะชวยใหครูไดเห็นสภาพสะทอนความวา ผูเปนครูทําหนาที่ไดครบถวนเพียงไรมีสวนใดที่ยังบกพรอง
หรือจะตองมีการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนของผูเรียนและการสอนของครูบรรลุเปาหมายตาม
ตองการ  เอกศักด์ิ บุตรลับ (2537: 53) ไดกลาววา การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
จะตองกระทําอยางมีระบบ ซึ่งควรดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดประสงคในการวัดผลและประเมินผลใหชัดเจน ตองการวัดผลเพื่อการตัดสิน 
เลือกเพื่อจัดตําแหนง เพื่อตรวจสอบความรูหรือเพื่อการวินิจฉัย 
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 2. จัดทําตาราง วิเคราะหจุดประสงค และเนื้อหา เพื่อที่จะบอกใหทราบวา จะออกขอสอบวัด
เนื้อหาใด ในพฤติกรรมใด แคไหนและเพียงใด เพื่อขอสอบที่สรางข้ึนไดครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรม
ที่ตองการ 
 3.  เลือกเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผล ใหสอดคลองและเหมาะสมกับขอมูลที่จะวัด โดย
พยายามใชเทคนิคการวัดหลายๆ วิธี 
 4.  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลหลังจากกําหนดวา จะใชวิธีใดวัดผลแลว ข้ันตอนตอไปก็
คือ การสรางเคร่ืองมือวัดผลตามที่กําหนด ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชกันมากในการวัดผลการเรียนการสอนไดแก 
แบบทดสอบ 
 5. ดํา เนินการวัดผลเปนข้ันตอนของการนํา เคร่ืองมือไปทดสอบหาขอมูล เพื่อใช
ประกอบการประเมินผล 
 6. การประเมินผลและการใชผลจากการวัดจุดหมายปลายทางของการวัดผล เพื่อปรับปรุง
การเรียนของผูเรียนและการสอนของครู ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ที่ใชวามีความเหมาะสม
เพียงใดควรปรับปรุงและแกไขอยางใด 
  
 องคประกอบของการวัดผลและประเมินผล ประกอบดวย 
 1. การวัดผล (Measurement) คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความรูทักษะ 
เจตคติเปล่ียนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไมโดยใชเคร่ืองมือตาง ๆ เปนตัวสํารวจการเลือกใช
เคร่ืองมือในการทดสอบชนิดใดนั้น ข้ึนอยูกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน ผลที่ได
จาการวัดผล จะเปนเชิงปริมาณ เชน เปนคะแนนหรือเปนคารอยละ ซึ่งยังไมสามารถตัดสินไดวา 
ผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไรจนกวาจะมีการประเมิน 
 2. การประเมินผล (Evaluation) คือ การตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร  
เม่ือนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว เชน ผูเรียนทําแบบทดสอบได  70  
คะแนน   จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน   โดยต้ังเกณฑไววาหากไดคะแนนรอยละ   60  ข้ึนไป ถือวา
ผานการทดสอบ  เพราะฉะนั้นผูเรียนคนนั้นถือวาผานการทดสอบการประเมินผลจะออกมาในเชิง
คุณภาพ  เชน  สอบผานหรือไมผานหรือแบงเปนระดับ  4  3  2  1  0  คือ  ดีมาก  ดี   
ปานกลาง  พอใช   และตองแกไข   เปนตน หนาที่สําคัญของการวัดผล  และการประเมินผลทาง
การศึกษา  จะตองใหสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการสอน    
 การวัดผลและการประเมินผล  จะเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการออกแบบการเรียนการสอน  4  
อยาง  คือ 
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 1. การวิเคราะหขอบเขตของเนื้อหาวิชา การวิเคราะหนี้ตองอาศัยผูชํานาญในสาขาวิชา ชวย
วิเคราะหขอบเขตในรูปของความสามารถในทางปฏิบัติในเนื้อหาวิชานั้น ซึ่งอาจใหตัวอยางในรูปของ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหเชนนี้ถาหากกระทํากอนการสอนจะชวยทําใหไดแนวการ
ออกแบบทางดานการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและการประเมินที่ตรงกับจุดมุงหมายของการ
เรียนการสอน 
 2. การวินิจฉัยคุณลักษณะของผูเรียน การดําเนินงานในข้ันนี้จะเปนการวัดพฤติกรรมที่
นักเรียนมีกอนการเรียนการสอน เพื่อดูวาเขามีส่ิงที่ผูสอนต้ังใจจะใหเขาเรียนรูแลว เพียงใด เขามีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูเพียงใด และเขามีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบใด ผลการวัดผลและประเมินเหลานี้จะเปนขอมูลทางดานพฤติกรรมหรือความสามารถกอนการ
เรียนการสอน 
 3. การออกแบบการจัดส่ิงแวดลอมทางการศึกษา หลังจากที่ไดทราบถึงเร่ืองราวที่ใหมีการ
เรียนรูและทราบถึงคุณลักษณะของผูเรียนแลว ก็จะเปนการออกแบบส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนการสอน
จริง การออกแบบส่ิงแวดลอมในการเรียนการสอนคือ  การกําหนดสภาพเฉพาะที่จะเอ้ืออํานวยให
ผูเรียนไดกาวหนาไปจากทักษะพื้นฐานที่มีอยู  เพื่อใหมีความรูความสามารถตามที่กําหนดหลังจากการ
เรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในระหวางการดําเนินการเรียนการสอนนี้ จะตองเปนการ
เสริมแรงและสงผลยอนกลับใหผูเรียน ไดทราบระยะถึงผลของการเรียนตลอดเวลาวาเร่ืองใดที่ผูเรียน
สามารถทําไดตามจุดประสงค การสงผลยอนกลับก็ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในความสําเร็จ ซึ่งคุมคา
ความพยายามที่ไดทุมเทใหหากมีเร่ืองใดที่เขาไมประสบสําเร็จ 
 4.  การประเมินผลที่เกิดจากการเรียนรูกิจกรรมสุดทายซ่ึงเปนการประเมินผลหลังการเรียนรูก็
เพื่อใหไดขอมูลวา ผูเรียนไดเรียนรูตามจุดประสงคตามเกณฑที่กําหนดไวเพียงใด หากผลการวัด
ปรากฏวาผูเรียนไดมีความรูความสามารถตามที่กําหนดก็เรียกไดวา มีความรอบรูในเปาหมายของการ
เรียนการสอน การตีความหมายผลการวัดอาจเปนในรูปอิงเกณฑ หากการวัดไดกระทําหลังจากจบ
หนวยยอย นอกจากน้ันผลการวัดยังนํามาใชเพื่อจําแนกความแตกตางในความรูความสามารถของ
ผูเรียนในกลุมอีกดวย 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ทรงสมร  คชเลิช (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาพณิชยกรรมวิชาเอกการ
เลขานุการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในดาน
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หลักสูตรวิชาการเลขานุการดานครูผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนและดานส่ือการ
เรียนการสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาเลขานุการโดยรวมอยูในระดับมาก 
 กอบเกียรติ  สงาสงเคราะห (2539) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู–
อาจารยแผนกเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคกลุมสถานศึกษาภาคกลางมีความพงึพอใจในดานตัวงาน
และดานเพื่อนรวมงานการไดรับการยอมรับนับถือสภาพการทํางานองคกรและการบริหารงานอยูใน
ระดับปานกลาง 
 ประภา ตุลานนท (2539) ไดศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา
ทางไกลสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอชายแดนของจังหวัดสระแกวผลการวิเคราะห
พบวาความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานสัมพันธภาพกับครูประจํากลุม ดานกิจกรรมการพบกลุมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานวิธีเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 สุรพล เย็นเจริญ (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียน 
มัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะหพบวาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานหลักสูตรวิชาอาชีพธุรกิจ ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน และดานครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 รัตนา ประเสริฐศรี (2543) ไดศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง   สาขาการบัญชี  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  รวม  5  ดาน  คือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร  
ดานการเรียนการสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานผูเรียนและดานผูสอน  พบวานักศึกษา
สวนใหญประสบปญหาการเรียนในระดับมาก คือ ปญหาดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการ
สอน   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน สวนปญหาดานผูเรียน  ดานผูสอน พบวามีปญหาอยูในระดับ
นอย 
 อุมาพร สกลรักษ (2540: 90-92) ไดวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพณิชยการ  สังกัดกรม 
อาชีวศึกษา พบวานักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
 1.  ดานหลักสูตร ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเปนจริงและสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2.  ดานครูผูสอน พบวาครูผูสอนมีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาที่สอนมาก 

 3.  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดวิทยากรพิเศษมาบรรยายเสริมบางวิชา
เนื่องจากสถานศึกษาไมคอยเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับนักศึกษา 
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 4.  ดานส่ือการเรียนการสอน พบวาส่ือที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาทีท่าํการ
เรียนการสอน ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะและมีประสบการณมากข้ึน 
 5.  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม พบวาการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 
 เขมิกา  เรืองศิริ (2541) วิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานสํานักงาน
พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงาน
สํานักงาน โดยรวมทุกดานและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พิเชษฐ เสือเฒา (2543) วิจัยเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนทางไกลผานดาวเทียม 
พบวานักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนทางไกลผานดาวเทียมโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานครูประจํากลุมแตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกนั้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ลาวัณย จักรานุวัฒน (2540) วิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครตอการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ พบวา ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ความคิดเห็นนิสิตนักศึกษาชายและหญิงตอ
การจัดการศึกษาภาคพิเศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุรีย มาเกิด (2544:  บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชา
บัญชีของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรีพบวา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สุรวีร เพียรเพชรเลิศ (2544) วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิต
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานอาจารย ผูสอน ดานส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล 
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 มาลี ทักษะกรวงศ (2541). ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่มีตอการ
สอนอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยเทคนิค พบวานักเรียนชาง
อุตสาหกรรมมีความคิดเห็นดวยกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบททวิภาคีโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการวัดผลการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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 วงเดือน ผองแผว (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัย พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 วาสนา จันทรอุไร (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอ
วิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวานักเรียนที่มีเพศตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการ
งานและอาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ ดานวิธีสอนและกิจกรรม การ
เรียนการสอนและดานครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เลหแมน และมีเรนส (สมศักด์ิ สรสินธ. 2540 ; อางอิงจาก Lehmen; & Mehrens. 1971: 
136) ไดสรุปการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเวสเทอรน วอชิงตัน สเตท (Western 
Wansington state College) จํานวน 443 คน นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของครูในอุดม
คติวามีเกณฑที่สําคัญมากที่สุด 5 ประการ คือ 
 1.  มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนตองมีความรูอยางกวางขวางทั้งความรูข้ันพื้นฐานและ
ความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน 
 2.  มีความสนใจในวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งและมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาวิชาที่
สอน 
 3.  มีความยืดหยุนและมีความสามารถที่จะเสนอบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจและ
สนองความตองการของผูเรียน 
 4.  เตรียมการสอนอยูเสมอในวิชาที่ตนสอน กําหนดหัวขอวิชาที่สอน กําหนดจุดประสงค 
ตลอดจนรายช่ือหนังสืออางอิง 
 5.  ใชศัพทภาษาไดถูกตองเหมาะสมมีความสามารถในการอธิบายอยางชัดเจน แจมแจง
สอนโดยคํานึงถึงระดับความสามารถของผูเรียน 
 เฮลท และเพทรซี่  (รัตนา ประเสริฐศรี.  2543: 31 ; อางอิงจาก สมคะเน  คํ้าจุน. 2528: 30)  
ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียน
ไมเต็มเวลากับนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา จากการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญตองการอาจารย
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ผูสอนที่มีความกระตือรือรนมีความรูดี ตองการเรียนเนื้อหาวิชาที่นาสนใจมีประโยชนและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับวิชาชีพไดอยางดี 
 โรไมน (อุมาพร สกลรักษ. 2540: 30 ; อางอิงจาก Romine. 1974: 139 –143) ไดศึกษา
บรรยากาศที่เกี่ยวกับการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูไดดีข้ึนโดยสํารวจความคิดเห็นจากอาจารย
คณะตางๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา พบวา บรรยากาศที่จะทําใหการสอนมี
ประสิทธิภาพคือ 
 1.  บุคลิกภาพของครู เปนผูกระฉับกระเฉง มีอารมณขัน มีความกระตือรือรน สนใจในวิชาที่
ตนสอน 
 2.  ดานการจัดและเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี ชี้แจง ใหนักเรียนเขาใจ
ในวิชาที่ตนสอน 
 3.  ดานการสอน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มิใชเปนแตเพียงผูฟง 
 4.  ดานเนื้อหา ครูตองพูดชัดเจน ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด 
 5. ดานการประเมินผล การใหขอมูลยอนกลับการเสริมแรงทางการเรียนตองมีการทดสอบ
หรือรายงานเมื่อประเมินผลแลวตองแจงใหผูเรียนทราบและใหรูสาเหตุที่เปนเชนนั้น 
 6.  ดานชวยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม มีการจัดเวลาเพื่อสอนนักเรียนเปนกลุมพิเศษจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนจะมี
ประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด องคประกอบหลักที่สําคัญก็คือ นักเรียนซ่ึงนักเรียนควรตองมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหารายวิชา และมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ 
สังคม สามารถที่จะเรียนรูเนื้อหา ในรายวิชาตางๆได นอกจากนี้แลว ครูผูสอนจะตองมีความรูดาน
เนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานส่ือและ
อุปกรณการสอน และดานการวัดผลและประเมินผลก็ถือเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนให
การจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลไดดังนั้นผูวิจัย จึงเห็นวาการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน      
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 3 โรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีใน 6 ดานคือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน
ครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานส่ือและอุปกรณการสอนและดานการวัดผลและ
ประเมินผล   จะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เปนคน
ตรงตอเวลาพูดจาสุภาพเรียบรอย ไมดุดานักเรียน 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยแบงออกเปน 4  สาขางานดังนี้  สาขางานบัญชีมีนักเรียน จํานวน 667 คน 
สาขางานการขาย มีนักเรียนจํานวน 345  คน สาขางานการเลขานุการ มีจํานวน 264 คน และ สาขา
งานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน  672 คน แยกเปนชั้นปที่ 1   จํานวน 679 คน ชั้นปที่ 2  จํานวน 664 คน 
และช้ันปที่  3 จํานวน 605 คน   รวมทั้งส้ิน  1,948 คน   

   
 การเลือกกลุมตัวอยางและวิธีการสุม 
             กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา แบงเปนสาขางานการบัญชี   สาขางานการขาย   สาขา
งานการแลขานุการ  และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  ปการศึกษา 
2554   ไดมาโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane (Taro Yamane: 1967, 886-887) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95%  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  333  คน  ผูวิจัยขอกําหนดเปน 348 คนและจําแนกกลุม
ตัวอยาง ดวยการเลือกตามสะดวก(Convenience  Sampling) แบงตามสาขางานได สาขางานละ 87 
คนและแบงตามระดับช้ันปไดปละ 29 คนตามตารางดังนี้ 
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ตารางแสดงกลุมตัวอยางแบงตามสาขางาน และแบงตามระดับช้ันป 
 

 สัดสวนประชากรและกลุม
ตัวอยาง 

สัดสวนกลุมตัวอยางแยกตาม
ระดับช้ันป 

สาขางาน 
ประชากร 

กลุม
ตัวอยาง 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 

กลุมสาขางานการบัญชี 680 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานการเลขานุการ 270 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานการขาย 360 87 29 29 29 87 
กลุมสาขางานคอมพิวเตอร 690 87 29 29 29 87 

รวม 2,000 348 116 116 116 348 
 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัย ไดสรางข้ึน
สอบถามนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทราโดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check list) ไดสอบถามเก่ียวกับ เพศ สาขาที่เรียน ระดับชั้นป และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554   โดยจําแนกเปน 6 ดานคือ ดานเนื้อหา
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   ดานสภาพแวดลอมในการสอน 
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย และดานการวัดผลและประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ การใหคะแนนในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
   5    คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด               
   4    คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก     
   3    คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง    
   2    คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจในนอย    
   1    คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด    
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 การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนและวิธีสราง ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่เปนแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อกําหนดแนวตารางและขอบเขตในการออกแบบ
สอบถามตามหัวขอที่กําหนด และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่จะเก็บขอมูลตามความมุงหมายของการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 2. ศึกษาวิธีเขียน สอบถามและสัมภาษณนักเรียน เพื่อรวบรวมขอมูลเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ใน 6 ดานคือ ดาน
เนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ดานสภาพแวดลอมใน
การสอน ดานการจัดบริการของวิทยาลัย และดานการวัดผลและประเมินผล 
 3. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง เสนออาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง และคําแนะนําเพิ่มเติม 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ เสนอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเชื่ยวชาญประกอบดวย 
  4.1 อาจารย จิรดี  ประยูรศิริ                     วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  4.2 อาจารยจํานงค   อินทองคํา                วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  4.3 รองผูอํานวยการจันทิมา สัตยาภรณ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 5. นําแบบสอบถามไปหาคา IOC รายขอไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอ
คําถามที่มีคามากกวา 0.5 และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง 
เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 
 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใช (TRY OUT) กับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทราที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 30 
ชุด จากนั้นนําไปหาคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนขอคําถามกับ
คะแนนรวมจากขออ่ืน ๆ แลวคัดเลือกขอที่มีคา r ต้ังแต .20 ข้ึนไปไดขอคําถามจํานวน 54 ขอมีคา r 
ต้ังแต 0.67-1.00 แลวนําไปวิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (  - 
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Coefficient)  ของครอนบาค  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 66-67, อางอิงจาก CRONBACK. 1976: 161) 
ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.94 ซึ่งมีคาสูงเพียงพอที่จะใชในงานวิจัย 
  โดยแบบสอบถามที่ไดมี 6 ดาน มีจํานวนขอรวมกันจํานวน 54 ขอ ดังนี้ 
  6.1   ดานเนื้อหาของหลักสูตร                จํานวน   8  ขอ 
  6.2   ดานการจัดการเรียนการสอน         จํานวน 10  ขอ 
  6.3   ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   จํานวน 10  ขอ 
  6.4   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน      จํานวน   8  ขอ 
  6.5   ดานการจัดบริการของวิทยาลัย      จํานวน 12  ขอ 
  6.6   ดานการวัดผลและประเมินผล        จํานวน   6  ขอ 
 7.  นําแบบสอบถามที่ไดผานการวิเคราะหความเช่ือมั่น เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ                 
เพื่อปรับปรุงแกไข  และตรวจขอความเห็นชอบ  จากนั้นไดจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  เพื่อ
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 2. ขอความอนุเคราะห ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในการเก็บขอมูล กลุม
ตัวอยางจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1ชั้นปที่ 2 และช้ัน
ปที่ 3  โดยผูวิจัยไดขออนุญาตจากอาจารยผูสอนและผูวิจัยไดชี้แจงนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
เพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน จากนั้นควบคุมติดตามเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ในระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามคร้ังนี้
ทั้งส้ิน 348 คน ไดรับคืนมาทั้งหมด จํานวน 348 ฉบับ 
 
4. การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหผล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
11.5  for Window โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจํานวน 348 ฉบับ ไปตรวจสอบความสมบูรณ ปรากฏวา
แบบสอบถามทุกฉบับมีความสมบูรณ 
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 2. วิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ 
 3. วิ เคราะหขอมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนในรายดานและรายขอ โดยใชเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 4.  เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 6 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน   
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการจัดบริการของวิทยาลัย  ดาน
การวัดผลและประเมินผล จําแนกตามระหวาง เพศ  สาขาที่เรียน  ระดับช้ันปที่เรียนและ  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยใชคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance)  ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบราย
คู โดยวิธีการของ เซฟเฟ (Schaeffer) 
 
5.  สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาสถิติพื้นฐาน 
 1. คารอยละ  
 2. คาเฉลี่ย  (Mean)  โดยใชสูตร   (ชูศรี   วงศรัตนะ.  2546: 35) 
  

  
 

   = 
   

 

  เมื่อ   แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 
    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     แทน  จํานวนคนของกลุมตัวอยาง 
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 3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสูตร.(ชูศรี  วงศรัตนะ. 2546: 65) 
 

 
 
 

     S.D. =   22 )(  

          )1(   
 
   เมื่อ S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละระดับยกกําลังสอง 
       2)( แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
 1. หาความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด   (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 1)
  

    IOC = 
N

R  
 

  เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามรายขอ 
   R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
   N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
 2. หาคาอํานาจจาํแนกรายขอ  โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนน  
รายขอกับคะแนนรวมยกเวนขอนั้น (Corrected  item  total correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2549: 4) 

    xyyR  =        
  




2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN  

 

 เมื่อ    แทน ผลรวมของคะแนน  X 
  Y   แทน ผลรวมของคะแนน  Y 
   2X  แทน ผลรวมของ  X   แตละตัวยกกําลังสอง 
   2Y  แทน ผลรวมของ  Y   แตละตัวยกกําลังสอง 

   XY  แทน ผลรวมของผลคูณ  X   กับ   Y   ทุกคู 
   N  แทน จํานวนคน  (Case)  หาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
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xx 21
  

 3. วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับ   โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบัค  (Cronbach – Coefficient – Alpha) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2548: 14) 
 

    rtt  =
1K

K










 
s
s
x

i
2

2

1  

   

  เมื่อ  rtt    แทน  คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวัด (แบบสอบถาม)                            
   K  แทน  จํานวนขอคําถาม 

   si

2
 แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   sx

2
 แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของ    เคร่ืองมือวัด 

 
 4.  หาคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด (Standard Error of Measurement) ใชสูตร 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2548: 14) 
 
    rSSE ttXm

 1   
 
 

  เมื่อ   r tt
     แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนรวมทั้งฉบับ 

   SEM
    แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนรวมทัง้ฉบับ  

   xS   แทน  คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 1. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางสองกลุม   ใช  t-test  for 
independent  samples  โดยใชสูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2546: 165) 
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  เมื่อ   t แทน  คาที่พิจารณาใน t-distribution 
    1 แทน  คาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางทีห่นึง่ 
    2 แทน  คาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่สอง 
   2

1S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่หนึ่ง 
   2

2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่สอง 
   n 1 แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทีห่นึง่ 
   n 2 แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยางที่สอง 
 

 2. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมโดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) คํานวณจากสูตร  (ชูศรี   วงศรัตนะ.  
2546: 236) 

MSB 
 

F = 
MSW 

 

 
  เมื่อ F แทน  คาที่ใชพิจารณา F-distribution 
   MSB   แทน  ความแปรปรวน (Mean Square) ระหวางกลุม 
   MSw แทน  ความแปรปรวน (Mean Square) ภายในกลุม 
 
 3. กรณีที่คาความแปรปรวนแบบทางเดียว มีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการเปรียบเทียบพหุคูณ   เพื่อ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยวิธีการของเซฟเฟ  (ชูศรี  วงศ รัตนะ.  2546:  248)  โดยสูตร 
     
    CVd    =    ( K – 1 ) (  F* ) (  MSwithin )  (2 / n) 
 

  เมื่อ K              แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
         F*             แทน   คา   F   ที่เปดจากตาราง  (Critical    Value) 
   MSwithin  แทน   คา  Mean square  within  group  ที่คํานวณไวแลวในการวิเคราะห 
       ความแปรปรวน   
    n                แทน    จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 

 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดนี้กําหนดสัญลักษณ และการแปลผลตามลําดับ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
การสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้   
  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  แทน คาคะแนนเฉล่ีย(Mean) 
  แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาการแจกแจงของ t (t-distribution) 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาการแจกแจงของ F (F-distribution) 
 Df แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 Ms แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mean Squares) 
 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Mean Squares) 
                   
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหคาเฉล่ีย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2   วิเคราะหหาคาเฉลี่ย  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานเนื้อหาของหลักสูตร  

N  

X  

DS.  

t  
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ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน   ดาน
การจัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลและประเมินผล  

ตอนท่ี  3   การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของ
ครูผูสอน   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการจัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตาม เพศ ระดับช้ันที่เรียน สาขางานที่เรียน   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี  1   วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ตาราง  1    จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของนักเรียน จําแนกตามเพศ ระดับชั้นที่เรียน สาขา
งานที่เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
 

1. เพศ 
    1.1  เพศชาย 
    1.2  เพศหญิง 

 
33 

315 

 
  9.50 
90.50 

รวม 348 100.00 
 

2. ระดับช้ันป 
    2.1  ชั้นปที ่1 
    2.2  ชั้นปที ่2 
    2.3  ชั้นปที ่3 

 
116 
116 
116 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 348 100.00 
 

3. สาขางานทีเ่รียน 
     2.1  สาขางานการบัญชี 
     2.2  สาขางานการเลขานุการ 
     2.3  สาขางานการขาย 
     2.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
87 
87 
87 
87 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 348     100.00 
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ตาราง  1 (ตอ)  
 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3.1  ตํ่า (1.00 – 1.99) 
     3.2  ปานกลาง (2.00 – 2.99) 
     3.3  สูง (3.00 – 4.00) 

 
60 

190 
98 

 
17.20 
54.60 
28.20 

รวม 348 100.00 

 
 จากตาราง 1   พบวากลุมนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน   348  คน  จําแนกตามเพศ
เปนนักเรียนชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.50 เปนนักเรียนหญิง  จํานวน  315  คน  คิดเปน 
รอยละ  90.50   
 จําแนกตามช้ันปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 แตละช้ันปมีจํานวนเทากันคือ  116  คน    
คิดเปนรอยละ  33.33   
 จําแนกตามสาขาที่เรียน   สาขาการบัญชี   คอมพิวเตอรธุรกิจ   การขาย  เลขานุการ แตละ
สาขามีจํานวนเทากันคือ 87 คน คิดเปนรอยละ 25.00    
 จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับตํ่า มี
จํานวน 60คน คิดเปนรอยละ 17.20 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 190คน คิดเปนรอยละ 54.60 และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง มีจํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 28.20 

 
 ตอนท่ี   2   วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้น
ปที่  2  และช้ันปที่ 3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   เปนรายดาน  6 ดานคือ  ดานเนื้อหาหลักสูตร  
ดานจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัยและดานการวัดผลประเมินผลใน ตาราง 2-8 
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ตาราง  2  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยรวมและรายดาน 

 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน   ..DS  ระดับ 

1.  ดานเนื้อหาหลักสูตร 3.76 0.51 มาก 
2.  ดานจัดการเรียนการสอน 3.72 0.48 มาก 
3.  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 3.67 0.46 มาก 
4.  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.50 0.57 มาก 
5.  ดานการจดับริการของวิทยาลัย 3.45 0.51 ปานกลาง 
6.  ดานการวดัผลและประเมินผล 3.52 0.60 มาก 

รวม 3.61 0.29 มาก 

 
 จากตาราง  2 พบวา นักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดบริการของวิทยาลัยมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ตาราง  3   คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
ดานเนื้อหาของหลักสูตร โดยรวมและรายขอ 

 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร   ..DS  ระดับ 
1.  การจัดวิชาใหเรียนตามหลักสูตรตรงกับความตองการของผูเรียน 3.79 0.79 มาก 
2.  เนื้อหาความรูในรายวิชาที่เรียนมีประโยชนตอการดํารงชีวิต 3.85 0.79 มาก 
3.  เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อ  

แกปญหา 
3.90 0.85 

มาก 

4.  เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.55 0.90 มาก 
5.  เนื้อหาความรูที่เรียนทําใหผูเรียนไดรับความรูทางเทคโนโลยีและ

วิทยาการที่ทันสมัย 
3.57 0.92 

มาก 

6.   เนื้อหาวิชาที่ เ รียนมีความสอดคลองกับความตองการ
ตลาดแรงงาน 

3.83 0.82 
มาก 

7.  เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอได 3.85 0.74 มาก 
8.  เนื้อหาวิชาที่เรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหา 3.73 0.76 มาก 

รวม 3.76 0.51 มาก 

  
 จากตาราง  3 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดานเนื้อหาของหลักสูตรโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  
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ตาราง   4   คาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชัน้ปที่ 1 ชัน้ปที ่2 และช้ันปที ่3 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน   ..DS  ระดับ 
 1.  ใชวิธีสอนสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงค เนื้อหา และการวัดผล

ประเมินผล 
3.76 0.71 มาก 

2.   วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนือ้หาการเรียนไดงาย 3.76 0.82 มาก 
 3.   ใชส่ือประกอบการเรียนการสอนทีห่ลากหลายชวยกระตุนความ

สนใจของผูเรียนได 
3.65 0.75 มาก 

 4.   กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทาํงานทัง้แบบคนเดียวและ
แบบเปนกลุม 

3.84 0.79 มาก 

 5.   กิจกรรมการฝกปฏิบัติผูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวย
ตนเอง 

3.80 1.10 มาก 

  6.   เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม และแสดงออกในช่ัวโมงเรียน 3.79 1.11 มาก 
  7.   มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดทาํแบบฝกหัดหรืองานเพิม่เติม 3.63 0.92 มาก 
  8.   มีการอบรมและควบคุมระเบยีบวนิัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ

สอนในรายวิชา 
3.65 0.93 มาก 

  9.   วิทยาลัยไดจัดตารางเรียนในแตละรายวิชาที่เรียนอยางเหมาะสม 3.65 0.90 มาก 
10.  นักเรียนไดมีสวนรวม  ในการเลือกสถานที่ ฝกงานรวมกับวิทยาลัย 3.62 0.76 มาก 

รวม 3.72 0.48 มาก 
 

 จากตาราง  4  พบวา  นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน   ดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  
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ตาราง   5   คาคะแนนเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที ่1 ชัน้ปที ่2 และช้ันปที ่
3 ในดานบุคลิกภาพของครูผูสอน โดยรวมและรายขอ 

 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   ..DS  ระดับ 

1.   ผูสอนมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอน 3.71 0.89 มาก 
2.   ผูสอนมีความรอบรูเกีย่วกับเทคนิค วธิีสอนแบบตาง ๆ  3.45 0.89 ปานกลาง 
3.   ผูสอนมีความขยนัหม่ันเพียร ใฝหาความรูทีท่ันสมัยเพิ่มเติม 3.67 0.86 มาก 
4.   ผูสอนมีความยุติธรรมในการจัดกจิกรรมสอนและการให     

คะแนน 
3.74 0.77 มาก 

5.   ผูสอนมีความเปนกนัเองกับผูเรียน 3.68 0.66 มาก 
6.   ผูสอนพูดจาสุภาพ บุคลิกภาพนาเชื่อ 3.70 0.68 มาก 
7.   ผูสอนอธบิายเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย 3.92 0.73 มาก 
8.   ผูสอนแตงกายเหมาะสมกับความเปนครู 3.68 0.71 มาก 
9.   ผูสอนมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาในการสอน 3.55 0.88 มาก 
10. ผูสอนเอาใจใสและทุมเทตอปญหาในการเรียนของนักเรียน 3.63 0.80 มาก 

รวม 3.67 0.46 มาก 

 
 จากตาราง  5 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนดานบุคลิกภาพของครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวามี
ความพึงพอใจอยูระดับปานกลาง ในขอที่ผูสอนมีความรอบรูเกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอนแบบตาง ๆ สวน
ขออื่น ๆ ที่เหลือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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ตาราง   6    คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
ในดานสภาพแวดลอมในการเรียน โดยรวมและรายขอ 

 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน   ..DS  ระดับ 
1.   หองเรียน มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 3.66 0.90 มาก 
2.   หองเรียนม ีแสงสวางและการถายเทของอากาศที่ดี 3.53 0.84 มาก 
3.   หองเรียนมีเสียงรบกวนจากภายนอก 3.39 0.82 ปานกลาง 
4.   หองเรียนมวีัสดุ ครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียนการสอนอยาง

เพียงพอ 
3.41 0.87 ปานกลาง 

5.   หองเรียนมีขนาดกวางและมทีี่นัง่อยางเพียงพอ 3.49 0.99 ปานกลาง 
6.   หองสมุดมหีนงัสือเพยีงพอหลากหลายตอการศึกษาคนควา 3.57 0.87 มาก 
7.   หองสมุดมีบริการอํานวยความสะดวกในการคนควา 3.47 0.87 ปานกลาง 
8.   หองสมุดมหีนงัสือทีท่ันสมัยเหมาะสมกับความตองการ 3.46 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.57 มาก 

 
 จากตาราง  6   พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูระดับมากในขอหองเรียน มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย ขอหองเรียนมีแสงสวางและการถายเทของอากาศที่ดี ขอหองสมุดมีหนังสือเพียงพอ
หลากหลายตอการศึกษาคนควา สวนขออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง  7   คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
ในดานการจัดบริการของวิทยาลัย โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการจัดบริการของวิทยาลัย   ..DS  ระดับ 
1.   วิทยาลัยมีสถานที่นัง่พกัผอนอยางเพียงพอ 3.39 0.92 ปานกลาง 
2.   วิทยาลัยมีการจัดบริการน้ําด่ืมที่สะอาด 3.21 0.97 ปานกลาง 
3.   วิทยาลัยมีหองน้าํที่สะอาดและเพียงพอ 3.28 1.00 ปานกลาง 
4.   วิทยาลัยมีจํานวนทีน่ั่งในโรงอาหารอยางพียงพอ 3.34 0.93 ปานกลาง 
5.   วทิยาลัยไดจัดถังขยะไวบริการอยางเพียงพอ 3.49 0.93 ปานกลาง 
6.   วิทยาลัยไดจัดหาทุนใหนกัศึกษาไดกูยมืเพือ่การเรียนอยาง

เพียงพอ 
3.47 0.79 

ปานกลาง 

7.  งานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน สุขภาพ และ
ทุนการศึกษา 

3.69 0.75 มาก 

8.   งานสวัสดิการจัดใหมียาและที่นอนพกับริการอยางเพยีงพอ 3.38 0.78 ปานกลาง 
9.   ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 3.48 0.85 ปานกลาง 
10.  การประกาศผลและการแจงผลการเรียนในแตละภาคเรียน 3.55 0.80 มาก 
11.  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอันพงึประสงค 
3.49 0.85 ปานกลาง 

12.  การจัดซือ้หนงัสือและอุปกรณการเรียนเรียนฟรีมีความโปรงใส
และถูกตอง 

3.60 0.94 มาก 

รวม 3.45 0.52 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  7 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในดานการจัดบริการของวิทยาลัยโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ใน
ของานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน สุขภาพ และทุนการศึกษา ขอการประกาศผลและการ
แจงผลการเรียนในแตละภาคเรียน ขอการจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียนเรียนฟรีมีความโปรงใส
และถูกตอง สวนขออ่ืน  ๆ  อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง  8  คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 และ
ชั้นปที่ 3 ในดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมและรายขอ 

 

ดานการวัดผลและประเมินผล   ..DS  ระดับ 
1.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑการ

ประเมินรายวชิาที่เรียน 
3.65 0.91 มาก 

2.  มกีารประเมินพฒันาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งความรู 
ทักษะ และจิตพิสัย 

3.56 0.80 มาก 

3.  มกีารวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกรายวิชาทีท่ําการสอน 3.51 0.84 มาก 
4.  มกีารกาํหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชดัเจน

และยุติธรรม 
3.51 0.75 มาก 

5.  มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

3.40 0.76 ปานกลาง 

6.  มกีารวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองสัมพนัธกับ
จุดประสงคการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.49 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.60 มาก 

 
 จากตาราง  8  พบวา  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ
ประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง ในขอมีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวิธีการที่หลากหลาย 
ขอมีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน สวนขออ่ืน  ๆ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง 
 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เปนรายดาน  6  ดานคือ   ดานเนื้อหาของหลักสูตร   ดานจัดการเรียนการสอน  
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการจัดบริการของวิทยาลัยและ
ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเพศ ชั้นปที่เรียน สาขางานท่ีเรียน และ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ดังแสดงในตาราง 9- 21 
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  3.1 เปรียบเทียบทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 วานักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดานตางกัน   

 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศ-   

นียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จําแนกตามเพศ โดยรวมและเปนรายดาน โดยใชวิธีการทดสอบคาที (t – test) 

 

ชาย 
N = 33 

หญิง 
N = 315 

ความพึงพอใจในการจัด 
การเรียนการสอน 

  ..DS    ..DS  

t 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 3.74 0.54 3.76 0.51 -0.23 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.66 0.49 3.72 0.48 -0.69 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 3.64 0.53 3.68 0.45 -0.41 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.54 0.42 3.49 0.58 0.44 
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 3.46 0.39 3.45 0.52 0.12 
ดานการวัดผลและประเมินผล 3.59 0.58 3.51 0.61 0.68 

รวม 3.62 0.29 3.61 0.30 0.16 

 
 จากตาราง  9 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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  3.2  การเปรียบเทียบเพื่อทดสอบขอสมมติฐานที่ 2 วานักเรียนที่มีชั้นปที่เรียนตางกันมี 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและแยกเปนรายดานตางกัน 
 
ตาราง  10   ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับช้ันที่เรียน 

 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ความพึงพอใจในการจัด 
การเรียนการสอน   ..DS    ..DS    ..DS  

F sig 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 3.74  0.50 3.75  0.49 3.72  0.53 1.01 0.36 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.73  0.46 3.73  0.47 3.79  0.52 0.89 0.41 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 3.77  0.43 3.57  0.46 3.72  0.46 4.42 0.01** 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.68  0.56 3.50  0.57 3.65  0.56 2.56 0.08 
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 3.59  0.53 3.50  0.49 3.45  0.51 3.66 0.03* 
ดานการวัดผลและประเมินผล 3.58  0.63 3.58  0.60 3.67  0.57 2.40 0.09 

รวม 3.68 0.31 3.61 0.26 3.67 0.29 6.77 0.01** 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 10 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เม่ือ
จําแนกตามระดับชั้นที่เรียน  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนแตละระดับชั้นมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจ ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดาน
การจัดบริการของวิทยาลัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 11 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จําแนกตามระดับช้ันปที่เรียน โดยรวมและรายดาน 

 

ความพึงพอใจ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร ระหวางกลุม 2 .524 .262 1.014 
 ภายในกลุม 345 89.111 .258  
 รวม 347 89.635   
ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม 2 .411 .206 .891 
 ภายในกลุม 345 79.658 .231  
 รวม 347 80.069   
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ระหวางกลุม 2 1.835 .917 4.416 
 ภายในกลุม 345 71.677 .208  
 รวม 347 73.512   
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ระหวางกลุม 2 1.620 .810 2.558 
 ภายในกลุม 345 109.250 .317  
 รวม 347 110.871   
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย ระหวางกลุม 2 1.897 .948 3.661 
 ภายในกลุม 345 89.360 .259  
 รวม 437 91.256   
ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 2 1.746 .873 2.406 
 ภายในกลุม 345 125.216 .363  
 รวม 347 126.963   

รวม ระหวางกลุม 2 1.138 .569 6.774 
 ภายในกลุม 345 28.975 .084  
 รวม 347 30.113   

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 11 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามระดับช้ันปที่เรียน นักเรียนที่มีระดับชั้นปที่เรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนโดยรวม แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
บุคลิกภาพของครูผูสอน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 
แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เพื่อใหทราบวานักเรียนที่มีระดับช้ันปที่เรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดย
รายดานแตกตางกันในรายคู จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการ Schaeffer 
ดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 ปท ี2 ปที ่3 จาํแนกตามระดับช้ัน
ป โดยรวมเปนรายคู 

 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
กลุมตัวอยาง   3.68 3.61 3.67 
ปวช.1 3.68    
ปวช.2 3.61 0.07   
ปวช.3 3.67   0.01** 0.06  

 
** มีนยัสําคัญที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง  12 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามระดับช้ันป โดยรวมเปนรายคู พบวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับช้ันปที่ 1 กับระดับช้ันปที่ 3 
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน แตกตางกันมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดย 
ชั้นปที่ 1 มีความพึงพอใจมากกวาชั้นปที่ 3 สําหรับคูอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 ปท ี2 ปที ่3 จาํแนกตามระดับช้ัน
ปดานบุคลิกภาพของครูผูสอนเปนรายคู  

 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
กลุมตัวอยาง   3.77 3.57 3.72 
ปวช.1 3.77    
ปวช.2 3.57 0.20   
ปวช.3 3.72 0.05* 0.15  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง   13 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
จําแนกตามระดับชั้นปที่เรียน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน นักเรียนที่เรียน อยูในระดับชั้นปที่ 1 กับ
ระดับชั้นปที่ 3 มีความพึงพอใจแตกตางกันมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียน 
อยูในระดับช้ันปที่ 1มีความพึงพอใจมากกวาช้ันปที่ 3 สําหรับคูอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 ชัน้ปที 2 และชั้นปที่ 3 จาํแนก
ตามระดับช้ันป ดานการจัดบริการของวิทยาลัยเปนรายคู 

 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
กลุมตัวอยาง   3.59 3.50 3.45 
ปวช.1 3.59    
ปวช.2 3.50 0.09   
ปวช.3 3.45 0.14 0.05*  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง   14  พบวา พบวานักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยก
รรม จําแนกตามระดับช้ันป ดานการจัดบริการของวิทยาลัย นกัเรียนที่เรียนอยูในระดับช้ันปที ่2 กับ

ระดับช้ันปที ่3 มีความพงึพอใจ แตกตางกนัมีอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยนักเรียนทีเ่รียน 

อยูในระดับช้ันปที่ 1มีความพึงพอใจมากกวาช้ันปที่ 3 สําหรับคูอ่ืน ๆ มีความพงึพอใจแตกตางกนัอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
  3.3 การเปรียบเทียบเพื่อทดสอบขอสมมติฐานที่ 3 วานักเรียนที่มีสาขาที่เรียนตางกันมี 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและแยกเปนรายดานตางกัน 

 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบ  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามสาขางานที่เรียน 

 

การบัญช ี เลขา การขาย คอมฯ ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน 

  ..DS    ..DS    ..DS    ..DS  
F sig 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 3.54  0.58 3.68  0.50 3.53  0.42 3.55  0.43 11.73 0.00** 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.57  0.41 3.51  0.58 3.58 0.52 3.56  051 2.397 0.07 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 3.63  0.53 3.65  0.45 3.67  0.42 3.69  0.43 1.391 0.25 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.61  0.46 3.63  0.55 3.53  0.60 3.48  0.62 3.114 0.03* 
ดานการบริหารจัดการของวิทยาลัย 3.58  0.41 3.64  0.56 3.72  0.44 3.83  0.44 8.135 0.00** 
ดานการวัดผลและประเมินผล 3.60  0.59 3.65  0.65 3.41  0.58 3.52  0.58 3.464 0.17 

รวม 3.59 0.27 3.63 0.39 3.57 0.25 3.61 025 0.277 0.84 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 ตาราง  15 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามสาขางานที่เรียน พบวา นักเรียนที่เรียนสาขาตางกัน  มีความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนโดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา   ดาน
เนื้อหาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดาน
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สภาพแวดลอมในการเรียน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

 
ตาราง 16   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จําแนกตามสาขางานที่เรียน โดยรวมและรายดาน 

 

ความพึงพอใจ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร ระหวางกลุม 3 8.321 2.77 11.73 
 ภายในกลุม 344 81.31 .24  
 รวม 347 89.64   
ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม 3 5.30 .177 8.14 
 ภายในกลุม 344 74.77 .22  
 รวม 347 80.07   
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ระหวางกลุม 3 .88 .29 1.39 
 ภายในกลุม 344 72.63 .21  
 รวม 347 73.51   
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ระหวางกลุม 3 2.93 .98 3.11 
 ภายในกลุม 344 107.93 .31  
 รวม 347 110.87   
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย ระหวางกลุม 3 1.87 .62 2.40 
 ภายในกลุม 344 89.39 .26  
 รวม 347 91.27   
ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 3 3.72 1.24 3.47 
 ภายในกลุม 344 123.24 .36  
 รวม 347 126.96   

รวม ระหวางกลุม 3 .07 .02 0.28 
 ภายในกลุม 344 30.04 .09  
 รวม 347 30.11   
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 จากตาราง 16 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามสาขางานที่เรียน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 เพื่อใหทราบวานักเรียนที่มีสาขางานที่เรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดย
รายดานแตกตางกันในรายคู จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการ Schaeffer 
ดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที ่1 ชัน้ปท ี2 และช้ันปที ่3 จาํแนก
ตามสาขางานที่เรียน โดยรวม 

 

การบัญช ี
การ

เลขานุการ 
การขาย 

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ กลุมตัวอยาง   

3.59 3.63 3.57 3.61 

การบัญช ี 3.59     
การเลขานุการ 3.63 0.04    
การขาย 3.57 0.02 0.06   
คอมพิวเตอรธรุกิจ 3.61 0.02 0.02 0.04  

 
 จากตาราง   17 พบวา นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามสาขางานที่เรียน มีความพึงพอใจ โดยรวมแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
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ตาราง 18  ผลการทดสอบ ความแตกตางความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมช้ันปที่ 1 ชั้นปที 2 และชั้นปที่ 3 จําแนกตาม
สาขางานที่เรียน ดานเนื้อหาของหลักสูตร 

 

การบัญช ี การ
เลขานุการ 

การขาย คอมพิวเตอร
ธุรกิจ กลุมตัวอยาง   

3.54 3.56 3.53 3.55 
การบัญช ี 3.54     
การเลขานุการ 3.56  0.02    
การขาย 3.53    0.01** 0.03   
คอมพิวเตอรธรุกิจ 3.55   0.01**   0.01** 0.02  

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง  18 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามสาขางานที่เรียน ดานเนื้อหาของหลักสูตร นักเรียนสาขางานบัญชี-การขาย สาขางาน 
บัญชี-คอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานเลขานุการ-คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสาขาเลขานุการมีความพึงพอใจมากกวา  สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ  สาขางานการ บัญชี สาขางานการขาย 
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ตาราง  19   ผลการทดสอบ ความแตกตางดูรายคูตามวิธีการ Schaeffer ของความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชา พาณิชยกรรมชั้นปที่ 1 
ชั้นปที 2 และช้ันปที่ 3 จําแนกตามสาขางานที่เรียน ดานการจัดการเรียนการสอน 

 

การบัญช ี การเลขานุการ การขาย 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ กลุมตัวอยาง   
3.57 3.51 3.58 3.56 

การบัญช ี 3.57     
การเลขานุการ 3.51   0.06    
การขาย 3.58 0.01** 0.07   
คอมพิวเตอรธรุกิจ 3.56 0.01** 0.05*     0.02  

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง  19 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
จําแนกตามสาขางานที่เรียน ดานการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสาขางานการบัญชี- การขาย การ
บัญชี-คอมพิวเตอร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สาขางาน
เลขานุการ-คอมพิวเตอรธุรกิจ  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สาขางานการบัญชีมีมากกวาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขางานเลขานุการ 
 
  3.4  การเปรียบเทียบเพื่อทดสอบขอสมมติฐานที่ 4 วานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและแยกเปนรายดานตางกัน  

    การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยรวมและรายดาน  6 ดาน ประกอบดวย ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานการจัดบริการของวิทยาลัยและดาน
การวัดผลและประเมินผล จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแสดงในตาราง 21 
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ตาราง 20  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที 2 
และช้ันปที่ 3 จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมและรายดาน 

 

ตํ่า 
(1.00 -1.99) 

ปานกลาง 
(2.00 -2.99) 

สูง 
  (3.00 - 4.00) 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน 

  ..DS    ..DS    ..DS  

F sig 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 3.70 0.51 3.78 0.52 3.73 0.49 0.69 0.50 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.67 0.36 3.74 0.49 3.69 0.52 0.83 0.44 
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 3.54 0.45 3.70 0.45 3.69 0.48 2.82 0.06 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.43 0.67 3.49 0.52 3.54 0.57 0.78 0.46 
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย 3.42 0.51 3.45 0.51 3.45 0.53 0.08 0.92 
ดานการวัดผลและประเมินผล 3.56 0.52 3.51 0.65 3.51 0.56 0.22 0.80 

รวม 3.56 0.31 3.62 0.28 3.62 0.31 1.21 0.30 

 
        จากตาราง 20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 จําแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง  21 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศ-    
นียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยรวมและรายดาน 

 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร ระหวางกลุม 2 .36 .18 .70 
 ภายในกลุม 345 89.28 .26  
 รวม 347 89.64   
ดานการจัดการเรียนการสอน ระหวางกลุม 2 .381 .19 .83 
 ภายในกลุม 345 .79.69 .23  
 รวม 347 80.07   
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ระหวางกลุม 2 1.19 .59 2.82 
 ภายในกลุม 345 72.33 .21  
 รวม 347 73.51   
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ระหวางกลุม 2 .50 .25 .78 
 ภายในกลุม 345 110.37 .32  
 รวม 347 110.87   
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย ระหวางกลุม 2 .04 .02 .80 
 ภายในกลุม 345 91.22 .26  
 รวม 347 91.27   
ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 2 .16 .08 .22 
 ภายในกลุม 345 126.80 .37  
 รวม 347 126.96   

รวม ระหวางกลุม 2 .21 .11 1.21 
 ภายในกลุม 345 29.90 .09  
 รวม 347 30.11   

 
 จากตาราง 21 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 จําแนกตาม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดสรุปผลตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเ รียนการสอนของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดานจํานวน  6  ดานคือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการ
จัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลประเมินผล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเ รียนการสอนของนักเ รียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดานจํานวน  6  ดานคือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการ
จัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย  และดานการวัดผลประเมินผล โดยจําแนกตาม  เพศ  ระดับชั้นที่เรียน  สาขา
งานที่เรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 3. นักเรียนที่เรียนในสาขางานตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 4. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ใน 4  สาขางาน คือ  
สาขางานบัญชี สาขางานการขาย สาขางานการเลขานุการ และ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
สาขางานละ 87 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ินจํานวน  348 คน  ไดมาโดยวิธีการเลือกโดยสะดวก 
(Conveinence Sampling) จากจํานวนประชากร รวมทั้งส้ิน 1,948 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซึ่งผูวิจัย ไดสรางข้ึน
สอบถามนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทราโดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ สาขาที่เรียน ระดับชั้นป ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554   โดยจําแนกเปน 6 ดานคือ ดานเนื้อหาของ
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน   ดานสภาพแวดลอมในการสอน 
ดานการจัดบริการของวิทยาลัย และดานการวัดผลและประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ การใหคะแนนในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
   5    คะแนน      หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   4    คะแนน      หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก    
   3    คะแนน      หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง   
   2    คะแนน      หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย   
   1    คะแนน      หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด   
 
 โดยแบบสอบถามดังกลาวไดผานการหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยรวมทุกดานเทากับ 
0.94 เมื่อพิจารณาคาความเช่ือมั่นในแตละดานพบวา ดานเนื้อหาของหลักสูตรเปนดานที่มีคาความ
เช่ือมั่นสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอนดานการวัดผล
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และประเมินผล ดานสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน และดานการจัดบริการของวิทยาลัย โดยมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.89, 0.88, 0.86, 0.82, 0.77 ตาม ลําดับ 
  

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 2.  ขอความอนุเคราะห ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในการเก็บขอมูล กลุม
ตัวอยางจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1ชั้นปที่ 2 และช้ัน
ปที่ 3  โดยผูวิจัยไดขออนุญาตจากอาจารยผูสอนและผูวิจัยไดชี้แจงนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
เพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน จากนั้นควบคุมติดตามเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ในระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2554 โดยนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
คร้ังนี้ทั้งส้ิน 348  คน   และไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด  (100%) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 11.5 for Window โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดนําไปตรวจสอบถามความสมบูรณของแบบสอบถาม จํานวน 
348 ฉบับ เพื่อใชในการวิเคราะห 
 2. วิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ 
 3 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศ-   
นียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย  (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนในรายดานและรายขอ โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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 4.  เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 6 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานจัดการเรียนการสอน   
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการจัดบริการของวิทยาลัย  ดาน
การวัดผลและประเมินผล จําแนกตาม เพศ  สาขางานที่เรียน  ระดับช้ันปที่เรียน  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  
ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการของ    
เซฟเฟ (Schaeffer) 
 5. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้ง 6 ดาน คือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดาน
การจัดการเรียนการสอน   ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย  ดานการวัดผลและประเมินผล มาหาความถ่ีของผูตอบแบบสอบถามที่ให
ความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวน 348  คน พบวาเปนเพศหญิงจํานวน  
315 คน  เปนเพศชาย 33 คนจําแนกเปนระดับ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปละ 116 คน จําแนก
เปน 4 สาขางานคือ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร สาขางานการขายและสาขางานการ
เลขานุการ สาขางานละ 87 คน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าจํานวน 60 คน  กลาง 190 คน  และ
สูง 98  คน    
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  2.1  ดานเนื้อหาของหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู
ระดับโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับมากทุกขอ 
  2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู
ระดับโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับมากทุกขอ 
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  2.3 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู
ระดับโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง คือ ผูสอนมีความรอบรูเกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอนแบบ ตาง ๆ 
สวนขออ่ืน ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
  2.4 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
อยูระดับโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก คือ หองเรียนมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย หองเรียนมี
แสงสวางและการถายเทของอากาศที่ดี หองสมุดมีหนังสือเพียงพอหลากหลายตอการศึกษาคนควา 
สวนขออ่ืน ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  
  2.5 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมาก   คือ  งานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน สุขภาพ และ
ทุนการศึกษา การประกาศผลและการแจงผลการเรียนในแตละภาคเรียน การจัดซื้อหนังสือและ
อุปกรณการเรียนฟรีมีความโปรงใสและถูกตองสวนขออ่ืน ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
  2.6 ดานการวัดผลและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
อยูระดับโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  คือ  มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวิธีการที่
หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน สวนขออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนอยูระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมและ
รายดาน จําแนกตามเพศ ระดับชั้นปที่เรียน สาขางานที่เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ปรากฏผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.2 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 นักเรียนที่อยูในชัน้ปที่เรียนตางกันมีความพงึพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 สวนรายดานพบ
ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ที่ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน และดานการ
จัดบริการของวิทยาลัย แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับช้ันปที่เรียนแตกตางกนั
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มี 2 คู คือ ระดับช้ันปที ่1และระดับช้ันปที ่3 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ระดับช้ันปที ่2 และระดับช้ัน
ปที่ 3 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย สวนคูอ่ืนแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
  3.3  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 นักเรียนที่อยูในสาขางานท่ีเรียนตางกัน มีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนรายดานพบ
ความแตกตางในดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน สาขางานท่ีเรียนที่
แตกตางกันมี 3 คู คือ สาขางานการบัญชีกับสาขางานการขาย สาขางานการบัญชีกับสาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขางานการเลขานุการกับสาขางานคอมพิวเตอร  
  3.4 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีแตกตางกัน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และ
ตํ่า มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลที่ไดจากการศึกษาคนควา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3   วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ใน  6 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน   ดาน
บุคลิกภาพของครูผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานการจัดบริการของวิทยาลัย  ดานการ
วัดผลและประเมินผล ผลการวิจัยปรากฏวา   นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะการเรียนการสอน สวนใหญเปนไปตามที่นักเรียนมุงหวัง คือ 
หลักสูตรมีการจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน เนื้อหาของหลักสูตร รายวิชาที่
เปดสอนตามหลักสูตรจัดไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักเรียนที่เรียนมีจุดมุงหมายหลัก  เพื่อตองการนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพ หรือใชในการศึกษาตอในระดับสูง ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
ครูผูสอนมีลักษณะความเปนครูที่ดี นักเรียนมีความพึงพอใจในการวางตัว ของครูผูสอนในการ
ถายทอดความรู ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน ในการวัดผลประเมินผลของครูทีมีหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ยังมีส่ิงที่ชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะและมี
ประสบการณมากยิ่งข้ึน ไดอีกมาก เชน การบริการที่สถานศึกษาจัดอํานวยความสะดวกใหแกครู และ
นักเรียน  แตดานการจัดบริการของวิทยาลัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง นั่น
หมายถึงวิทยาลัยมีการบริการบางสวนที่ควรตองปรับปรุงและสงเสริมใหมากข้ึน   และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา 
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  1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนระดับมากทุกขอ และมากเรียงลําดับดังนี้ ที่หลักสูตรเนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อแกปญหา เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอได  
เนื้อหาความรูในรายวิชาที่เรียนมีประโยชนตอการดํารงชีวิต  ดังนั้นแสดงวาหลักสูตรจัดเนื้อหาไดพอดี
กับจํานวนเวลาเรียนของผูเรียน จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมากในดานหลักสูตร 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของทรงสมร  คชเลิศ (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขา     
พณิชยกรรม วิชาเอกการเลขานุการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี ในดานหลักสูตรพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ
โดยรวมอยูในระดับมาก 
  1.2  ดานการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ กิจกรรมการเรียนการสอน ฝก
ใหผูเรียนทํางานทั้งแบบคนเดียวและแบบเปนกลุม สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนผูเรียนใหไดฝกปฏิบัติ คนควาและทดลอง ไดซักถามและ
แสดงออก ทั้งนี้วิทยาลัยยังไดจัดตารางเรียนในแตละรายวิชาไดอยางเหมาะสม จึงทําใหนักเรียนทราบ
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน จึงมีเปาหมายในการเรียนรู สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรพล 
เย็นเจริญ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5และมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะหพบวาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 และ
มัธยมศึกษาปที่6 ทั้งดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  1.3 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดกับผูสอนอธิบายเนื้อหาไดชัดเจน 
เขาใจงาย สวนขออ่ืนๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา 
จันทรอุไร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ตอวิชาการ
งานและอาชีพ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ผลการวิจัย  พบวา
ดานครูผูสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  1.4 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสามอันดับแรกไดแก หองเรียนมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
รองลงมาหองสมุดมีหนังสือเพียงพอหลากหลายตอการศึกษาคนควา หองเรียนมี แสงสวางและการ
ถายเทของอากาศที่ดี สอดคลองกับผลงานวิจัยของวงเดือน ผองแผว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความ
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พึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวา ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีอยูใน
ระดับมาก 
  1.5 ดานการจัดบริการของวิทยาลัย นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสามอันดับแรก ไดแก งานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน 
สุขภาพ และทุนการศึกษา การประกาศผลและการแจงผลการเรียนในแตละภาคเรียน การจัดซื้อ
หนังสือและอุปกรณการเรียน เรียนฟรี มีความโปรงใสและถูกตอง การจัดบริการของวิทยาลัยชวยให
การเรียนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุมาพร สกลรักษ (2540:90-92) ไดวิจัยเร่ือง
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาพบวา ดานส่ือการเรียนการสอนเปนส่ือที่นํามาใชมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่ทํา การเรียนการสอน ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะและมีประสบการณมาก
ข้ึน 
  1.6 ดานการวัดผลและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน การสอน
ของโดยรวมอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเร่ือง เปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินรายวิชาที่เรียน มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียน
ครอบคลุมทั้งความรู ทักษะและจิตพิสัย มีการวัดผลและประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกรายวิชา
ที่ทําการสอน และมีการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของวงเดือน ผองแผว(2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษาโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ มี
ความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จําแนกตามเพศ 
ระดับช้ันป สาขางานที่เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัว
แปรที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโดยคํานึงถึงสิทธิที่นักเรียนทุกคนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรีย 
มาเกิด (2544: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบญัชีของนกัศึกษา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี พบวา นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการ
สอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2  นักเรียนที่อยูในระดับชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจในดานการจัดการเรียน การสอน 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ต้ังไว เปน
เพราะวาการเรียนระดับชั้นปที่ตางกัน เปาหมายสมรรถนะตางกัน ผูสอนตางกันจึงมีการกําหนดเกณฑ
ตางกัน   การจัดการเรียนการสอนของแตละระดับช้ันปจะแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ปฏิญญา บุญเลิศ (2551: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3  นักเรียนที่อยูในสาขางานตางกัน มีความพึงพอใจในดานการจัดการเรียน การสอน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ต้ังไว เปนเพราะวาการ
เรียนสาขางานท่ีตางกัน ลักษณะวิชาตางกัน จุดมุงหมายในการเรียนตางกัน รวมทั้งพื้นฐานผูเรียน
ตางกัน การจัดการเรียนการสอนของแตละสาขางานจะแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ลาวัณย จักรานุวัฒน (2540: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท
ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ตอการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ พบวา นิสิตที่มีสาขาวิชาตางกันมีความคิดเห็นเห็นการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะวา
พื้นฐานของนักเรียนแตละคนไมเทากันทําใหความพึงพอใจ แตกตางกันสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เขมิกา เรืองศิริ (2541: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงาน
สํานักงาน พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติงานสํานักงาน โดยรวมทุกดานและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาสามารถ
นําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังนี้ 



 79 

 1. ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ครูผูสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอมีความรอบ
รูในเนื้อหาวิชาที่สอนและเทคนิคการสอน ความขยันหมั่นเพียร ความยุติธรรม ความเปนกันเอง พูดจา
สุภาพ อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน แตงกายเหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
 2. ดานสภาพแวดลอมในการเรียน สถานศึกษาควรจัดสภาพหองเรียนมีความสะอาด มีแสง
สวางอากาศถายเทไดดี หองเรียนปราศจากเสียงรบกวน มีวัสดุ ครุภัณฑในหองเรียนอยางเพียงพอ 
หองสมุดมีหนังสือที่หลากหลายและทันสมัย มีบริการอํานวยความสะดวกในการคนควา  
 3. ดานการจัดบริการของวิทยาลัย สถานศึกษาควรจัดบริการ เกี่ยวกับการจัดใหมีที่นั่ง
พักผอนอยางเพียงพอ การจัดบริการน้ําด่ืมที่สะอาด การจัดใหมีหองน้ําที่สะอาดอยางพอเพียง การจัด
ที่นั่งในโรงอาหารอยางเพียงพอ การจัดหาทุนใหนักเรียนไดกูยืม การใหคําปรึกษาดานการเรียน 
สุขภาพ การจัดบริการเร่ืองยาและเตียงคนปวยและอ่ืน ๆ ควรมีการจัดหาจัดซื้อส่ืออุปกรณตางๆ ที่
ทันสมัยสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
 4. ดานการวัดผลและประเมินผล ควรการวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ในแตละรายวิชาเปนมาตรฐานสากลตรงตามสายงานวิชาชีพ เพื่อใหนักเรียนสามารถทราบผลการ
เรียนและสามารถปรับปรุงตนเองได   
    
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มระดับความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนใหอยูในระดับมากที่สุดตอไป 
 2. ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อใหว ิทยาลัยมีขอมูลครบทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จะไดนําผลที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ตอไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 

ประเภทวิชาพาณชิยกรรม ชั้นปที ่1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที ่3 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา 

 
ตอนท่ี 1   แบบสํารวจขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

          1.  เพศ 
        1.1 ชาย 

        1.2 หญิง          
           2.  ระดับช้ันที่เรียน 

        2.1 ชั้นปที่ 1 
        2.2  ชั้นปที่ 2 
        2.3  ชั้นปที่ 3 

          3.  สาขางานที่เรียน 
        3.1 สาขางานการบัญชี 
        3.2  สาขางานการเลขานุการ 
        3.3  สาขางานการขาย 
        3.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
               4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        4.1  ตํ่า            (1.00-1.99) 
        4.2  ปานกลาง  (2.00-2.99) 
        4.3  สูง             (3.00-4.00) 
               5.  อาชีพผูปกครอง 
        5.1 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        5.2 พนักงานบริษัท 
        5.3 คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว 
        5.4 เกษตรกรรม 
                           5.5 รับจางทั่วไป 
        5.6 แมบาน /พอบาน 
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ตอนท่ี 2   เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทราใน 6 ดาน คือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน ดานการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัย และดานการวัดผลประเมินผล 

คําชี้แจง   โปรดพิจารณาขอความแตละขอและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของทานมากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 
1.  การจัดวิชาใหเรียนตามหลักสูตรตรงกับความตองการของผูเรียน      
2.  เนื้อหาความรูในรายวิชาที่เรียนมีประโยชนตอการดํารงชีวิต      
3.  เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหเพือ่

แกปญหา 
     

4.  เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค      
5.  เนื้อหาความรูที่เรียนทาํใหผูเรียนไดรับความรูทางเทคโนโลยีและ

วิทยาการทีท่นัสมัย  
     

6.  เนื้อหาวชิาที่เรียนมีความสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน      
7.  เนื้อหาวชิาที่เรียนสามารถเปนพื้นฐานในการศึกษาตอได      
8.  เนื้อหาวชิาที่เรียนมีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหา       
ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.  ใชวิธีสอนสอดคลองสัมพันธกับจุดประสงค เนื้อหา และการวัดผล

ประเมินผล 
     

2. วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดงาย      
3.  ใชส่ือประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายชวยกระตุนความ

สนใจของผูเรียนได 
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ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ) 
4.  กจิกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทํางานทัง้แบบคนเดียวและ

แบบเปนกลุม 
     

5.  กจิกรรมการฝกปฏิบัติผูสอนใหผูเรียนไดคนควาและทดลองดวย
ตนเอง 

     

6.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดซกัถาม และแสดงออกในช่ัวโมงเรียน      
7.  มกีารมอบหมายงานใหผูเรียนไดทําแบบฝกหัดหรืองานเพิ่มเติม      
8.  มกีารอบรมและควบคุมระเบียบวนิัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอน

ในรายวิชา 
     

9. วทิยาลัยไดจัดตารางเรียนในแตละรายวิชาที่เรียนอยางเหมาะสม      
10. นักเรียนไดมีสวนรวม  ในการเลือกสถานที่ ฝกงานรวมกับวิทยาลัย      
ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 
1.  ผูสอนมีความรอบรูในเนือ้หาวิชาที่สอน      
2.  ผูสอนมีความรอบรูเกี่ยวกับเทคนิค วธิสีอนแบบตาง ๆ       
3.  ผูสอนมีความขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรูทีท่ันสมัยเพิ่มเติม      
4.  ผูสอนมีความยุติธรรมในการจัดกิจกรรมสอนและการใหคะแนน      
5.  ผูสอนมีความเปนกนัเองกับผูเรียน      
6.  ผูสอนพูดจาสุภาพ บุคลิกภาพนาเชื่อ      
7.  ผูสอนอธิบายเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย      
8.  ผูสอนแตงกายเหมาะสมกับความเปนครู      
9.  ผูสอนมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาในการสอน      
10. ผูสอนเอาใจใสและทุมเทตอปญหาในการเรียนของนักเรียน      
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
1. หองเรียน มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      
2. หองเรียนม ีแสงสวางและการถายเทของอากาศที่ดี      
3.  หองเรียนมเีสียงรบกวนจากภายนอก      
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ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน (ตอ) 
4. หองเรียนมวีัสดุ ครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียนการสอนอยาง

เพียงพอ 
     

5. หองเรียนมขีนาดกวางและมีทีน่ั่งอยางเพียงพอ      
6. หองสมุดมหีนงัสือเพยีงพอหลากหลายตอการศึกษาคนควา      
7. หองสมุดมบีริการอํานวยความสะดวกในการคนควา      
8. หองสมุดมหีนงัสือทีท่นัสมัยเหมาะสมกับความตองการ      

ดานการบริหารจัดการของวิทยาลยั 

1. วทิยาลัยมสีถานทีน่ั่งพักผอนอยางเพียงพอ      

2. วทิยาลัยมกีารจัดบริการน้ําด่ืมที่สะอาด      

3. วิทยาลัยมหีองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ      
4. วทิยาลัยมจีํานวนทีน่ั่งในโรงอาหารอยางพียงพอ      
5. วิทยาลัยไดจัดถังขยะไวบริการอยางเพยีงพอ      
6. วทิยาลัยไดจัดหาทุนใหนกัศึกษาไดกูยมืเพื่อการเรียนอยางเพียงพอ      
7.  งานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน สุขภาพ และ

ทุนการศึกษา 
     

8.  งานสวัสดิการจัดใหมยีาและที่นอนพกับริการอยางเพียงพอ      
9.  ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน      
10. การประกาศผลและการแจงผลการเรียนในแตละภาคเรียน      
11. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพงึประสงค 
     

12.  การจัดซือ้หนงัสือและอุปกรณการเรียนเรียนฟรีมีความโปรงใสและ
ถูกตอง 

     

 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ 
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มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการวัดผลและประเมนิผล 
1. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑการประเมิน

รายวิชาที่เรียน 
     

2. มีการประเมินพฒันาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ 
และจิตพิสัย 

     

3. มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกรายวิชาที่ทาํการสอน      
4. มีการกําหนดเกณฑการวดัผลและประเมินผลอยางชดัเจนและ

ยุติธรรม 
     

5.  มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวธิีการทีห่ลากหลาย      
6. มีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคการ

เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ง 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
 1. อาจารย จิรดี  ประยูรศิริ                     วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 2. อาจารยจํานงค   อินทองคํา              วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 3. รองผูอํานวยการจนัทมิา สัตยาภรณ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก จ 
 

คา IOC ของแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

การวิเคราะหคาความสอดคลอง IOC จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
 จากขอคําถามงานวิจัย  เร่ืองความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
ตารางการวิเคราะหคาความสอดคลอง IOC จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
 

ความคิดเห็น
ของ

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ความพึงพอใจในการจัดการเรียน 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

1 

IOC 
 

การ 
คัดเลือก 

ดานเนื้อหาหลักสูตร      
1. การจัดวิชาใหเรียนตามหลักสูตรตรงกับความตองการ

ของผูเรียน 
+1 +1 +1 1.00 เลือก 

2. เนื้อหาความรูในรายวิชาที่เรียนมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

3. เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะหเพื่อแกปญหา 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

4. เนื้อหาความรูในวิชาที่เรียนไดสงเสริมความคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

+1 +1 0 0.67 เลือก 

5. เนื้อหาความรูที่เรียนทาํใหผูเรียนไดรับความรูทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการทีท่นัสมัย  

0 +1 +1 0.67 เลือก 

6. เนื้อหาวิชาที่เรียนมีความสอดคลองกับความตองการ
ตลาดแรงงาน 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

7. เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถเปนพืน้ฐานในการศึกษาตอได +1 +1 +1 1.00 เลือก 
8. เนื้อหาวิชาที่เรียนมกีารจัดลําดับความยากงายของ

เนื้อหา  
+1 +1 +1 1.00 เลือก 
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ตาราง (ตอ) 
 

ความคิดเห็น
ของ

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ความพึงพอใจในการจัดการเรียน 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

1 

IOC 
 

การ 
คัดเลือก 

ดานการจัดการเรียนการสอน      
1. ใชวิธีสอนสอดคลองสัมพนัธกับจุดประสงค เนื้อหา และ

การวัดผลประเมินผล 
+1 +1 +1 1.00 เลือก 

2. วิธีสอนทําใหผูเรียนเขาใจเนือ้หาการเรียนไดงาย +1 +1 +1 1.00 เลือก 
3. ใชส่ือประกอบการเรียนการสอนทีห่ลากหลายชวย

กระตุนความสนใจของผูเรียนได 
+1 +1 +1 1.00 เลือก 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหผูเรียนทาํงานทัง้แบบคน
เดียวและแบบเปนกลุม 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

5. กิจกรรมการฝกปฏิบัติผูสอนใหผูเรียนไดคนควาและ
ทดลองดวยตนเอง 

+1 0 +1 0.67 เลือก 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม และแสดงออกในช่ัวโมง
เรียน 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

7. มีการมอบหมายงานใหผูเรียนไดทาํแบบฝกหัดหรืองาน
เพิ่มเติม 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

8. มีการอบรมและควบคุมระเบยีบวนิัยเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการสอนในรายวิชา 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

9. วิทยาลัยไดจัดตารางเรียนในแตละรายวิชาที่เรียนอยาง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

10. นักเรียนไดมีสวนรวม  ในการเลือกสถานที ่ฝกงานรวมกบั
วิทยาลัย 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 
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ตาราง (ตอ) 
 

ความคิดเห็น
ของ

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ความพึงพอใจในการจัดการเรียน 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

1 

IOC 
 

การ 
คัดเลือก 

ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน      
1.   ผูสอนมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอน +1 +1 +1 1.00 เลือก 
2.   ผูสอนมีความรอบรูเกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอนแบบตาง ๆ  +1 +1 +1 1.00 เลือก 
3.   ผูสอนมีความขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรูที่ทนัสมัย

เพิ่มเติม 
+1 +1 +1 1.00 

เลือก 

4.   ผูสอนมีความยุติธรรมในการจัดกิจกรรมสอนและการให
คะแนน 

+1 +1 +1 1.00 
เลือก 

5.   ผูสอนมีความเปนกนัเองกับผูเรียน +1 +1 +1 1.00 เลือก 
6.   ผูสอนพูดจาสุภาพ บุคลิกภาพนาเชื่อ +1 0 +1 0.67 เลือก 
7. ผูสอนอธิบายเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 เลือก 
8. ผูสอนแตงกายเหมาะสมกบัความเปนครู +1 +1 +1 1.00 เลือก 
9. ผูสอนมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาในการสอน +1 +1 +1 1.00 เลือก 

10.  ผูสอนเอาใจใสและทุมเทตอปญหาในการเรียนของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
เลือก 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน      
1. หองเรียน มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย +1 +1 +1 1.00 เลือก 
2. หองเรียนม ีแสงสวางและการถายเทของอากาศที่ดี +1 +1 +1 1.00 เลือก 
3. หองเรียนมีเสียงรบกวนจากภายนอก +1 +1 +1 1.00 เลือก 
4. หองเรียนมวีัสดุ ครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 
+1 +1 +1 1.00 

เลือก 

5. หองเรียนมีขนาดกวางและมทีี่นัง่อยางเพียงพอ +1 +1 +1 1.00 เลือก 
6. หองสมุดมหีนงัสือเพยีงพอหลากหลายตอการศึกษา

คนควา 
+1 +1 +1 1.00 

เลือก 
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ตาราง (ตอ) 
 

ความคิดเห็น
ของ

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ความพึงพอใจในการจัดการเรียน 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

1 

IOC 
 

การ 
คัดเลือก 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน (ตอ)      
7. หองสมุดมีบริการอํานวยความสะดวกในการคนควา +1 +1 +1 1.00 เลือก 
8. หองสมุดมหีนงัสือทีท่ันสมัยเหมาะสมกับความตองการ +1 +1 +1 1.00 เลือก 

ดานการบริหารจัดการของวิทยาลยั      
1.  วทิยาลัยมีสถานที่นัง่พกัผอนอยางเพียงพอ +1 0 +1 0.67 เลือก 
2. วิทยาลัยมีการจัดบริการน้ําด่ืมที่สะอาด +1 +1 0 0.67 เลือก 
3. วิทยาลัยมีหองน้าํที่สะอาดและเพียงพอ +1 0 +1 0.67 เลือก 
4. วิทยาลัยมีจํานวนทีน่ั่งในโรงอาหารอยางพียงพอ +1 0 +1 0.67 เลือก 
5. วิทยาลัยไดจัดถังขยะไวบริการอยางเพยีงพอ +1 0 +1 0.67 เลือก 
6. วิทยาลัยไดจัดหาทุนใหนกัศึกษาไดกูยมืเพือ่การเรียน

อยางเพียงพอ 
+1 +1 +1 1.00 

เลือก 

7. งานแนะแนวไดใหคําปรึกษาดานการเรียน สุขภาพ และ
ทุนการศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
เลือก 

8. งานสวัสดิการจัดใหมียาและที่นอนพกับริการอยาง
เพียงพอ 

+1 +1 0 0.67 
เลือก 

9. ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน +1 +1 +1 1.00 เลือก 
10. การประกาศผลและการแจงผลการเรียนในแตละภาค

เรียน 
0 +1 +1 0.67 

เลือก 

11. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพงึประสงค 

+1 +1 0 0.67 เลือก 

12. การจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียนเรียนฟรีมีความ
โปรงใสและถกูตอง 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 
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ตาราง (ตอ) 
 

ความคิดเห็น
ของ

ผูเชี่ยวชาญ ขอ ความพึงพอใจในการจัดการเรียน 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

1 

IOC 
 

การ 
คัดเลือก 

 ดานการวัดผลและประเมนิผล      
1. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑการ

ประเมินรายวชิาที่เรียน 
+1 +1 +1 1.00 เลือก 

2. มีการประเมนิพัฒนาการของผูเรียนครอบคลุมทั้งความรู 
ทักษะ และจิตพิสัย 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

3. มีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกรายวิชาทีท่ําการ
สอน 

+1 +1 0 0.67 เลือก 

4. มีการกาํหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลอยาง
ชัดเจนและยุติธรรม 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

5.   มีการวัดผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

6. มีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคลองสัมพันธกับ
จุดประสงคการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 เลือก 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล                        นางจารุวรรณ  เทวกุล 
วัน เดือน ปเกดิ                  11  สิงหาคม  2503 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน              74/153  ถนน ศุขประยูร  ต. หนาเมือง  อ. เมือง  
                                         จ. ฉะเชิงเทรา 
สถานทีท่ํางานปจจุบนั         วทิยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา  ถนนมรุพงษ  ต.หนาเมือง 
                                        อ.เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2510  ประถม     
     จาก  โรงเรียนวัดดุสิตตาราม 

 พ.ศ. 2517  มัธยมตอนตน   
     จาก  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 
 พ.ศ. 2520  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ   
     จาก  วทิยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
 พ.ศ. 2523  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
     จาก  วทิยาลัยพาณิชยการธนบุรี 
 พ.ศ. 2529  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
     จาก  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

