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ปฏิญญา  บุญเลิศ. (2551). ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร  
        วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3   โรงเรียนพณิชยการเพชรบุร ี   จังหวัดเพชรบรุ.ี   
 สารนิพนธ กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.   
 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ :  รองศาสตราจารย ดร. บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 

        การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ           
ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ  สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียน ภูมิลําเนาของผูเรียน โดยรวมและรายดานใน 6 ดานคือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร  
ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอนและ
ดานการวัดผลและประเมินผล 
        กลุมตวัอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปที่ 2 และ 
ชั้นปที ่3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบรุี ปการศึกษา 2550  แบงเปน 3 สาขางานดังนี้ 
สาขางานการบัญชี  จํานวน 113 คน สาขางานการขาย  จํานวน 121 คนและสาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ จํานวน 130 คน  รวมทั้งสิ้น 364 คน  โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.94  
สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล   ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาท ี
(t– test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว   (One  –  Way  ANOVA)  การเปรียบเทียบ
รายคูใชวิธีการของ Tukey – Kramer test  

        ผลการวิจัยพบวา 
        ความพึงพอใจในจัดการเรียนการสอนของนักเรียน โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก  
เรียงตามลําดับดังน้ี ดานการวัดผลและประเมินผล ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 
ดานผูสอน ดานสื่อและอุปกรณการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
        ความพึงพอใจในจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวม เม่ือจําแนกตามสาขางานที่
เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยนักเรียนที่อยูในสาขา
งานการบัญชีกับสาขางานการขายและสาขางานการบัญชีกับสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนที่เหลือนอกนั้น
ไมพบความแตกตาง  
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 The purpose of this research was to investigate and compare the satisfactions with 
learning and teaching management of second and third year vocational certificate students 
in Phetchaburi Commercial College, Phetchaburi Province, classified by gender, program of 
study, learning achievement, and home town, in six areas of curriculum, learning and 
teaching, teachers, learning environment, teaching materials, and assessment and 
evaluation.  

 Samples used in the study were 364 second and third year vocational certificate 
students in Phetchaburi Commercial College, Phetchaburi. They comprised 113 students in 
Accounting, 121 students in Selling, and 130 students in Business Computer Studies 
selected by purposive sampling. Tool used for collecting data was a five-rating scale 
questionnaire with the reliability of 0.95. The data were analyzed by using percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Turkey – Kramer test.     
 The findings of research revealed that 
 The students’ satisfactions with learning and teaching management in general 
were at the very high level. When considering in the individual areas, they were at the high 
level in the areas of assessment and evaluation, curriculum, learning and teaching, 
teachers, teaching materials, and learning environment respectively. 
 Regarding their satisfactions in general classified by program of study and learning 
achievement, they were different with statistical significance. The satisfactions of students in 
Accounting and Selling were different with statistical significance at the level of .01, and this 
is similar to the satisfactions of students in Accounting and Business Computer Studies. 
The satisfactions of students with middle and high levels of learning achievement were 
different with statistical significance at the level of .05. For the rest of cases, there was no 
any difference found. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
       สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารยดร. บุญเชิด     
ภิญโญอนันตพงษ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนํา  
การทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ รวมทั้งทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวจัิย
และรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยพัฒนาการทํางานใหเปนไปอยางมีคุณคามากขึ้น  และทานยัง
เปนเปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ซึ่งแบบอยางที่ดีใหกับศิษย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณาดังกลาวและขอขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
        ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ รองศาสตราจารย        
ดร.สุวัฒน  วัฒนวงศ  ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธฉบับนี้  และไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่เปนประโยชนจนทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อาจารยสุรางค 
ประเทศ  อาจารยสุนีย  เงินยวง และอาจารยกิตติศักดิ์ นิวรัตน ที่กรุณาใหความรู คําแนะนําพรอม
ทั้งขอคิดที่เปนประโยชน และเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นางอารี ศรีสม ผูอํานวยการโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี นายสมาน 
สรรพคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ผูบริหาร คณะครู
และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีสวนชวยเหลือใหความรวมมือและอํานวย        
ความสะดวกตลอดเวลาที่ทําการวิจัยเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณภาควิชาบริหารธุรกิจ ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือทําสารนิพนธ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตลอดจนประสบการณอันมีคุณคาแกผูวจัิยดวยความเมตตากรณุาตลอดมา 
 ทายที่สุดของความสําเร็จในครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู คุณแมที่ใหชีวิตและ
สติปญญาที่ใหความรัก ความหวงใย ใหกําลังใจแกผูวิจัยศึกษาคนควา คุณคาที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
ครั้งน้ี ขอมอบแดคุณแมตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคนและสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา เพ่ือนๆที่
ใหความชวยเหลือในการศึกษาคนควาดวยดีเสมอมาและใหการสนับสนุนในการทําสารนิพนธจน
เสร็จสมบูรณดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
        การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไข
ปญหาตางๆ ในสังคมได เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิตสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพไดอยางมีความสุข   
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปจจุบัน การที่จะพัฒนาในดาน 
การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือ ครู อาจารยและบุคลากรทาง 
การศึกษาที่จะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียน 
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย. 
2547 : 2) ความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษา จากเหตุผลที่นําไปสูการปฏิรูปการศึกษามีทั้งสาเหตุ
เปนปจจัยผลักดันกับเปาหมายที่คาดหวังจากการศึกษาของประเทศทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่ควรนํามา
พิจารณาคือ การศึกษาไทยนั้นมีคุณภาพต่ําไมสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได ดังน้ันจึงตอง
เรงรัดปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน (ปรัชญา เวลสรัฐ. 2544 : 2)  สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่อง
ปฏิรูปการศึกษาเนนกระบวนการเรียนรูก็คือการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะไมวา    
จะปฏิรูปในแนวไหน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงผูบริหารการศึกษาและ
บุคลากรอื่นถือวาเปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา 
(วิจิตร ศรีสอาน. 2544 : 21) 
        ดังน้ันการจัดการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษา จึงจําเปนที่จะตองสนองตอบแกผูเรียน
ใหมากที่สุดและสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
และสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตไดในชวงเวลาที่ผานมาหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดเกิดกระแสความตื่นตัวของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและหนวยงานการศึกษาเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติเพ่ือสนองตอบความตองการ
ของสังคมและการจัดบริหารหรือบริการทางการศึกษาใหอยูเหนือความคาดหวังของผูรับบริการหรือ
ใหเปนไปตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวยวิธีการที่หลากหลาย (ศักดิ์สิน ชวงดารากุล. 
2550 :10) ซ่ึงในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ใหการสนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษาโดยเฉพาะในดาน
วิชาชีพไดมีการพัฒนาทั้งดานหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งเทคนิคและกระบวนการเรียนการ
สอน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันรัฐบาลนั้น มีนโยบายที่จะพัฒนาคนในทุกระดับเพ่ือ
สนองตอบความตองการของตลาดแรงงาน (ราตรี กลิ่นประทุม. 2545 : 1) 
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        สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวการศึกษา คือ เปนสถาบันหน่ึงที่สําคัญตอการผลิตฝมือ
แรงงานขั้นพ้ืนฐานสูตลาดแรงงาน ทําใหตลาดแรงงานไมขาดแคลนแรงงานฝมือในระดับลางและถือ
เปนสถาบันฝกฝมือในงานอาชีพเบื้องตนใหกับผูเรียนที่สนใจที่จะศึกษาในระดับวิชาชีพในจังหวัด
เพชรบุรี มีสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอยู 8 แหง ซ่ึงเปนของภาครัฐบาลจํานวน 6 แหง 
และภาคเอกชนจํานวน 2 แหง ซ่ึงในแตละปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
สามารถเลือกที่จะศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาถึงรอยละ 60 (ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1–2 ) ซ่ึงถือไดวาเปนจํานวนตัวเลขสถิติที่คอนขางสูง โดยเฉพาะ
ในปจจุบันเพชรบุรีถือวาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงงานรองรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับวิชาชีพ  
อยางครบวงจรทั้งดานอุตสาหกรรมการบริการ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม        
การทองเที่ยว ซ่ึงถือวาเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูสําเร็จการศึกษาเลือกที่จะศึกษาตอในสายวิชาชีพใน
อัตราที่คอนขางสูง 
        โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีเปนสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปดการสอนในสายวิชาชีพใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ มี 3 สาขางาน
ดังน้ี สาขางานการบัญชี สาขางานการขายและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการ
เพชรบุรี ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 30 ป ซ่ึงจํานวนผูเขามาศึกษา
ตอน้ัน  ตองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงดูจากสถิติ 5 ปที่ผานมา ตั้งแตปการศึกษา  
2545   จํานวนนักเรียน 266 คน ปการศึกษา 2546  จํานวนนักเรียน 352  คน ปการศึกษา  2547  
จํานวนนักเรียน  394 คน ปการศึกษา 2548  จํานวนนักเรียน  355 คน ปการศึกษา 2549  จํานวน
นักเรียน 319 คน (สถิตินักเรียนฝายงานทะเบียน โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2549) แตเม่ือเทียบสัดสวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.1) ในแตละปการศึกษากับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช.3 แลวพบวามีสัดสวนที่
แตกตางกันถึงรอยละ 50 น่ันแสดงวาในระหวางศึกษาอยูมี นักเรียนที่ออกระหวางเรียนถึงรอยละ 50  
ซ่ึงถือวาเปนปญหาที่ทางโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีประสบอยูรวมถึงสถานศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาอื่นๆของจังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากปญหาที่เกิดขึ้นจึงถือเปนปญหาวิกฤตปญหาหนึ่งที่
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษารวมมือกันแกไขปญหาใหลดนอยลง 
       จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน  
การสอนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จะชวยใหไดรับขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
สนองตอบความตองการของผูเรียนและยังชวยใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษามี     
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและอาจถือเปนขอมูลเบื้องตนที่สถานศึกษาสามารถนํามาใชในการบริหารงาน
หรือวางแผนแกปญหาผูเรียนออกระหวางเรียนในระดับหน่ึงตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความมุงหมายสําคัญคือ  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน 
การสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  2 และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และภูมิลําเนาของ      
ผูเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี      
โดยรวมและรายดาน ใน 6 ดานคือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานผูสอน  
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล 

ความสําคัญของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
เปนการสะทอนใหเห็นขอมูลลักษณะในการบริการของโรงเรียนที่สงผลตอความพึงพอใจของ       
นักเรียน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีตอสถานศึกษาสามารถชวยใหผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และ ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของนักเรียนดานตางๆ สามารถนําไปปรับปรุงแกไขคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตามตองการของนักเรียน ผลการวิจัยครั้งน้ีจึงเปน
ประโยชนและมีคุณคาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  2 และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

        ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ป
การศกึษา 2550 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จํานวนทั้งสิ้น  644  คน  

        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และ   
ชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  แบงเปนสาขางาน  
การบัญชี  สาขางานการขายและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  364 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
1 .  ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังน้ี 

1.1   เพศ 
1.1.1. ชาย 
1.1.2. หญิง 

1.2   สาขางานที่เรียน 
1.2.1  สาขางานการบัญชี 
1.2.2  สาขางานการขาย 
1.2.3  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.3.1   ต่ํา (1.00 – 1.99) 
1.3.2   ปานกลาง (2.00 - 2.99) 
1.3.3   สูง (3.00 – 4.00) 

1.4  ภูมิลําเนาของผูเรียน 
  1.4.1    เพชรบุรี 

      1.4.2    ประจวบคีรีขันธ 
                                   1.4.3    จังหวัดอ่ืนๆ 
   2.   ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ใน 6 ดาน คือ  
   2.1.  ดานเนื้อหาของหลักสูตร   
   2.2.  ดานการเรียนการสอน   
   2.3.  ดานผูสอน   
   2.4.  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
   2.5.  ดานสื่อและอุปกรณการสอน  
   2.6.  ดานการวัดผลและประเมินผล 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.   ความพึงพอใจในการเรียน   หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือความคิดที่ดีที่เปนไปตาม
คาดหวังโดยไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ในการดําเนินการเรียนการ
สอนทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความเจริญงอกงามในทุกดาน มีความ
กระตือรือรนในการเรียน มีความสนใจตอกระบวนการเรียนการสอน โดยแบงเปน 6 ดานดังน้ี 
  1.1 ดานเนื้อหาของหลักสูตร  หมายถึง  ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับความ
สอดคลองของเนื้อหาความตอเน่ืองของเนื้อหารายวิชาความเหมาะสมและทันสมัยการจัดลําดับของ
เน้ือหารายวิชาความยากงาย 
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  1.2  ดานการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับ   การ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาใน
การเรียนและการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน การเก็บ
คะแนนจากการสอนในแตละบทเรียน 
  1.3  ดานผูสอน หมายถึงความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
หนาที่พฤติกรรมการสอนของครู ความสามารถในการถายทอดความรู ความสัมพันธระหวาง    
ผูสอนกับผูเรียนประสบการณในวิชาชีพครูตลอดจนบุคลิกภาพของครูผูสอน 
  1.4  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
บรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ความ
พรอมของอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน อาคารสถานที่ หองสมุดและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่มีผลตอการเรียนการสอน 
  1.5  ดานสื่อและอุปกรณการสอน หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน    เกี่ยวกับ
การใชสื่อการสอน วิธีการสอนประกอบ วัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือสําหรับการใชสอนซึ่งสงผลทําให
การเรียนการสอนมีคุณภาพดี 
  1.6  ดานการวัดผลและประเมินผลหมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับ
วิธีการวัดผลการศึกษาและวิธีการประเมินผลตลอดจนการดําเนินการตางๆ ของผูสอน เพ่ือวัดระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตาม หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการประเมินผลได
กําหนดมาตรฐานไดอยางเหมาะสมชัดเจนยุติธรรมมีการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงาน
และการปฏิบัติจริงของผูเรียน สามารถใชการวัดผลและการประเมินผลไดหลายรูปแบบที่สอดคลอง
กับเนื้อหาและจุดมุงหมายของหลักสูตร  
 2.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 และ
ชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 3.  สาขางาน หมายถึง สายการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 
3 แบงเปน 3 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของทุกรายวิชาที่เรียนรวมกันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ปการศึกษา  2550  
โดยแบงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน  3  ระดับดังน้ี  
  4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา หมายถึง นักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  1.00 –1.99 
  4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.00 – 2.99 
  4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียน      เฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 3.00 – 4.00 
 5.  ภูมิลําเนาของผูเรียน หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ที่มีที่พักอาศัยในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดอ่ืนๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรีน้ัน  
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545  (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) โดยพิจารณาผลการวิจัยใน 6 ดาน ไดแก  ดานเนื้อหาของ  
หลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานสื่อและอุปกรณ
การสอน  ดานการวัดผลและประเมินผลและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถนํามาแสดงเปน          
กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามไดดังน้ี               
            
                      ตัวแปรตาม 
 
   ตวัแปรอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
พณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่มีเรียนในสาขางานตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 4.  นักเรียนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 

ขอมูลสวนตวัของนักเรียน 
1. เพศ 
2. สาขางานที่เรยีน 
3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
4. ภูมิลําเนาของผูเรียน 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายดาน ใน 6 ดาน คือ 
 1.  ดานเนื้อหาของหลักสูตร   
 2.  ดานการเรียนการสอน   
 3.  ดานผูสอน   
 4.  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
 5.  ดานสื่อและอุปกรณการสอน  
  6.  ดานการวัดผลและประเมินผล 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

         ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเน้ือหาของงานวิจัย โดยมีหัวขอหลักดังน้ี 

1. ประวัติโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

3.1. ความหมายของความพึงพอใจ 
3.2. ความสําคัญของความพึงพอใจ 
3.3. ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.4. วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
4.1. ดานเนื้อหาของหลักสูตร   
4.2. ดานการเรียนการสอน   
4.3. ดานผูสอน   
4.4. ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
4.5. ดานสื่อและอุปกรณการสอน  
4.6. ดานการวัดผลและประเมินผล 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประวัติโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
        โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 199/1 หมู 2 ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีเปนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ผูอํานวยการโรงเรียนพณิชยการ
เพชรบุรี  คือ นางอารี ศรีสม   วุฒิทางการศึกษา  ค.บ.และ กศ.ม.  (ธุรกิจศึกษา) โรงเรียนเปด     
ทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546)  เปดรับนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ โดยแบงออกเปน      
3 สาขางานดังน้ี สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

             1. การเรียนการสอน 
  1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดทุกวิธีที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 
  1.2  การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงโดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
 2. เวลาเรียน 
  2.1  ในปการศึกษาหนึ่งๆแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห  โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนดและสถานศึกษา อาจเปดสอนภาคเรียน
ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควรประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2   การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  
5 วัน คาบละ  60  นาที (1 ชั่วโมง) 
 3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102  หนวยกิต โดยถือเกณฑดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง 
มีคา 1 หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดใหบูรณาการดาน การเรียน
การสอน โดยกําหนด 2 – 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดจนภาคเรียนไมนอยกวา 40 – 60 ชั่วโมง มีคา 
1 หนวยกิต 
  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.4  การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมงมีคา 1 หนวยกิต 
  3.5  การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) แบงเปน  3  หมวด  ฝกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพเปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
   4.1.3 วิชาชีพพ้ืนฐาน เปนกลุมวิชาสัมพันธที่เปนพ้ืนฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น  ๆ
   4.1.4 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น 
   4.1.5 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
เฉพาะดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.1.6 โครงการ 
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  4.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.3 ฝกงาน 
  4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาสวนรายวิชาแตละหมวดในรายวิชาสถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่นทั้งน้ี   สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสตูร 
 5. โครงการ 
  5.1  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบตัิเชนเดียวกบัรายวชิาอ่ืนๆ 
 6.   ฝกงาน 
  6.1 ใหสถานศึกษาสามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ 
อยางนอย 1 ภาคเรียน 
  6.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏบิตัิเชนเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
 7.   การเขาเรียน 
     พ้ืนความรูและคณุสมบตัิของผูเรียนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช  2546) 
 8. การประเมินผลการเรียน 
  การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) 
 9. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง
และสงเสริมการทํางาน โดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามโดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน 
 10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  10.1  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรีตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตและประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชา
และสาขาไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
    10.3  เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.4  ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 11. การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
  11.1  ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชาและโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  
2545  (ปรับปรุง พุทธศักราช  2546) 
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  11.2  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติมแกไข เปลี่ยนแปลงในรายวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช  2546) โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 จุดประสงคของสาขาวิชาพณิชยการ 
 1. เขาใจหลักการประยุกตใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สุขศึกษา และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 2.  เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพสวนงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับ
การพัฒนางานดานพณิชยการ 
 3. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก 
 4. มีทักษะ มีประสบการณ กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
  5.   มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
 6.   มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนสามารถตัดสินใจ แกปญหาในการทํางาน 

 7.   มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมี 
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 8. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
 9.   มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองานและเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพสุจริต 
 

 มาตรฐานวิชาชีพ 
 1.  สื่อสารไดใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในชีวติประจําวนัและในงานอาชีพ 
 2.  พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนาสิทธิหนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกจิ 
 3.  พัฒนาตนเองพัฒนางานอาชีพและแกไขปญหา โดยใชหลักการกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
 4. พัฒนาบคุลกิภาพและสุขภาพของตนโดยใชหลักการกระบวนกรดานสขุศกึษาและพลศกึษา 
 5.   ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานดานธุรกิจ 
 6.  วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจโดยนําระบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใช
ในองคการ 
 7.   จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
 8.  ประยุกตใหหลกัการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจในการปฏบิัติงานและในชีวติประจําวัน 
 
 สาขางานการบัญช ี
 1.   มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการบัญชีของกิจการ
ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
 2.  เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงาน
บัญชีของกิจการ 
 3.  มีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตางๆ 
 4. ปฏิบตัิงานบัญชีเพ่ือการชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
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 สาขางานการขาย 
1. สาธิตสนิคา ขายสินคาและบริการแกลูกคาทั้งทางตรงและทางออม 
2. จัดแสดงสินคาจัดรานคาจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ 
3. หาขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานการขายและกําหนดชองทางการจําหนาย 
4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกบัการขาย จัดหาสินคาและบริการ 
5. เขียนแผนการตลาด แผนการขาย แผนผังรานคาปลีกและสง 

 
 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1. เขาใจระบบทํางานของคอมพิวเตอร 
2. จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร 
3. เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก 
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
5. ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน 
6. สรางเว็บเพจ 

 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช  
2546)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 

        ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวด
วิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 

 1.  หมวดวชิาสามัญ ไมนอยกวา    26 หนวยกิต 
   1.1.  วชิาสามัญทั่วไป    18  หนวยกติ 
   1.2.  วชิาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา  8   หนวยกติ 
 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไมนอยกวา    66 หนวยกิต 
  2.1. วิชาชีพพ้ืนฐาน    10  หนวยกติ 
   2.2. วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา  16  หนวยกติ 
  2.3.  วชิาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา  36  หนวยกติ 
  2.4.  โครงการ      4  หนวยกิต 
 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา    10 หนวยกิต 
 4.  ฝกงาน    (ไมนอยวา  1   ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  200  ชั่วโมง) 
 

       รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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เอกสารที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
  สุวัฒนา ใบเจริญ (2540 : 27)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจาก
ความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ  ถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความ
ตองการนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจ  ก็จะเกิดขึ้น 
   วอลแมน (Wolman. 1973 : 384) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก (Feeling) 
มีความสุขเม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 
   ดูบริน (Dubrin.1992 : 228 - 230)  ไดกลาวถึงความพึงพอใจไวดังน้ี ความพึงพอใจ
ถูกพิจารณาวาเปนความคาดหวังต่ําสุด ถาความโดดเดนกวาความคาดหวังขั้นต่ํา น่ันเราเรียกวา 
ความยินดี (Delight) ซ่ึงสามารถแบงระดับความพึงพอใจของลูกคาออกเปน 4 ระดับ คือ 

ระดับที ่1  ความพึงพอใจขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs Satisfied) ลูกคาไดรับ
การดูแลและปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน (common Treatment) 

ระดับที่ 2  ความพึงพอใจที่ไดรับความคาดหมาย (Expectation Satisfied)   
ลูกคาไดรับการดูแลและปฏิบัติอยางเปนมิตร (Friendly   Services) 

ระดับที่ 3  ความพึงพอใจพิเศษ (Extra Satisfaction) ลูกคาไดรับการปฏิบัติ
และดูแลเปนอยางดี อยางซาบซึ้ง (True Appreciation) 

ระดับที่ 4  ความปติยินดี (Customer Delight) ลูกคาไดรับการดูแลและปฏิบัติ
เปนอยางดี เหนือความคาดหวัง (World Class Experience) 

 จากความหมาย ดังกลาว พอสรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึก ความนิยม
ชมชอบความประทับใจเม่ือมีสิ่งใดมาตอบสนองความตองการไดตามระดับความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
มากหรือนอย 

 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาเปนงานเกี่ยวกับการใหบริการ ซ่ึงนอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจ
ดวยเพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ มีปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ก็คือจํานวน
ผูมาใชบริการดังน้ันผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบ
ตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด (สุวัฒนา ใบเจริญ. 2540 : 33)       
              

 ทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางนั้น มากระตุน
ใหเกิดความรักหรือมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตองมีความจูงใจ
ใหเกิดขึ้น 
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 ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 
 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539 : 17) ความตองการของผูบริโภคเปนหัวใจหลัก

ของการตลาด ผูประกอบการจะจัดสินคาหรือบริการใดๆ ก็ตาม จะตองคํานึงถึงความตองการของ
ลูกคาเปนหลัก เพราะธุรกิจจําตองไดรับการสนับสนุนจากลูกคาตลอดเวลาอยางสม่ําเสมอ และมาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ จึงจะทําใหธุรกิจอยูรอดและเจริญเติบโตได ดังน้ันการที่จะจูงใจใหลูกคามาใชบริการจึง
จําเปนตองเขาใจถึงความตองการของลูกคาตองเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของลูกคาเพื่อกระตุนมาใช
บริการเพิ่มมากขึ้น Maslow (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539 : 149-150 ; อางอิงจาก Maslow. 
1968) ไดชี้ใหเห็นวา ความตองการของคนจะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการ  
แบงออกเปนระดับตางๆ กันโดย Maslow ไดตั้งขอสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของคนไววา 
 - เม่ือคนมีความตองการอยูสมํ่าเสมอไมมีที่สิ้นสุดเม่ือความตองการใดนั้นไดรับการตอบสนอง
แลว ก็จะเกิดความตองการอยางอ่ืนตอไปเรื่อยๆ ไมจบสิ้น 
 -  ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง จะยังเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรมสวนความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไปความตองการของคน จะเรียงลําดับ
ความสําคัญ เม่ือความตองการขั้นใดไดรับการตอบสนองแลวจะเกิดความตองการในขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 
Maslow ไดจัดลําดับความตองการของคนไว 5 ขั้นตามลําดับดังน้ี (สุรัตนาใบเจริญ. 2540 : 28) 
 1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ ขั้นพ้ืนฐาน
ที่มนุษยตองการเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูได เชน นํ้า อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
ความตองการพักผอน ความตองการทางเพศ ฯลฯความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการทางดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกายอยางเพียงพอแลวก็จะเร่ิมมีความตองการขั้นตอไป 
 2.  ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security  Needs) เปน
ความตองการความมั่นคงในชีวิตในหนาที่การงาน  เชน  การมีงานทําและมีรายไดสมํ่าเสมอมี 
สวัสดิการสวนความตองการความปลอดภัยน้ันเปนความตองการที่ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ 
การเจ็บปวย เปนความตองการที่จะมีชีวิตอยูโดยม่ันคงสะดวกสบาย 
 3.  ความตองการทางสังคมและความรัก (Social and Love Needs) เม่ือมนุษยไดรับการ
สนองความตองการในสองขั้นตนจนเปนที่พอใจแลว ความตองการทางสังคมจะเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญ
ตอพฤติกรรมของคนมีความตองการดังน้ี คือ ความตองการที่จะเปนที่ยอมรับของคนอื่น ตองการที่
จะมีโอกาสเขารวมเปนสมาชิกขององคกรตางๆ เปนที่รักและเปนที่ยอมรับของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ 
 4.  ความตองการการยอมรับและยกยอง (Esteem  Needs) เปนความตองการการไดรับ
ความนับถือ อยากมีชื่อเสียง ทําใหเกิดความภูมิใจในตัวเอง การไดรับการตอบสนองความตองการ
ในขั้นน้ีจะนําไปสูความเชื่อม่ันในตนเองรูสึกวามีคุณคา รวมทั้งตองการที่จะมีฐานะโดดเดนเปนที่
ยอมรับของบุคคลอื่น อยากใหบุคคลอื่นเคารพยกยอง ซ่ึงมีผลทําใหพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไป 
 



 14 

 5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization) เปนความปรารถนาที่จะใช
ศักยภาพสูงสุดที่ตนมีอยู ทําในสิ่งที่คิดวาสามารถที่จะเปนหรือจะทําได เชน ความปรารถนาที่จะเปน
เจาของกิจการที่มีชื่อเสียง เปนพนักงานตัวอยาง เปนความตองการที่จะใหตนไดรับความสําเร็จและ
สมหวังในสิ่งที่ตนคิดหรือที่ตองการทุกอยาง 

        วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางสภาพจิตใจกับผลการเรียนจุดที่
นาสนใจ  คือ  การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเร่ิมตนใหแกเด็กทุกคน  ซ่ึงในเรื่องน้ีมีผูให
แนวคิดไวหลายทาน  ดังน้ี 
 สกินเนอร มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนไมอาจทําไดโดยเทคโนโลยีทาง
กายภาพและชีวภาพเทานั้นแตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม หมายถึง เสรีภาพและความ
ภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษาคือ การทําใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง เปนผู
ที่ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเสรีภาพและความภาคภูมิ ซ่ึงเปนครรลองของ              
การนําไปสูความเปนคน ดังกลาวนั้น 
 เสรีภาพ มีความหมายตรงขามกับการควบคุมแตเสรีภาพในความหมาย สกินเนอรไมได
หมายถึง ความเปนอิสระจากการควบคุมหรือความเปนอิสระจากสิ่งแวดลอมแตหมายถึง  ความเปน
อิสระจากการควบคุมบางชนิดที่มีลักษณะแข็งกราว น่ันไมไดหมายถึง การทํางานหรือหนีจาก
สิ่งแวดลอมแตเปนการวิเคราะหและเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบใหมไดแกสิ่งแวดลอมน้ัน โดยทําให
อํานาจการควบคุมออนตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึกวาตนมิได ถูกควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรม
ใดๆที่เน่ืองมาจากการความกดดันภายนอกบางอยางบุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จ
ของการกระทํา การเปนที่ยกยองยอมรับ เปนความภาคภูมิความภาคภูมิเปนคุณคาของมนุษย  แต
การกระทําที่ควรไดรับการยกยอม ยอมรับมากเทาไร  จะตองเปนการกระทําที่ปราศจากการบังคับ
หรือสิ่งควบคุมใดๆมากเทานั้นนั่นก็คือ สัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหกับ  การกระทําจะ
เปนสวนกลับกับความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจใหเขากระทํา 
 สกินเนอร ไดอางคํากลาวของ จาค รุสโซ (Jean – Jacques Rousseau) ที่แสดงความคิด
ในแนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” (Emile) โดยไดใหขอคิดแกครูวาจงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวา  
เขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง  แมวาผูควบคุมที่แทจริงคือ ครู  ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการให
เขาไดแสดงดวยความรูสึกวาเขามีอิสรเสรีภาพดวยวิธีน้ีคนจะมีกําลังใจดวยตัวเองครูควรปลอยให
เด็กไดทําเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากทําแตเขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 
 แนวคิดของสกินเนอร  สรุปไดวา เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิและความภาคภูมิน้ันนํา
บุคคลไปสูความเปนตัวของตัวเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิดตัดสินใจการกระทําและผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและนั่นคือเปาหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา ในสิ่งที่  
สกินเนอร ตองการเนน คือ การปรับแกพฤติกรรมของคนตองแกดวยเทคโนโลยีของพฤติกรรม   
เทานั้นจึงจะสําเร็จสวนการจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนี้กับใครอยางไร  ดวยวิธีไหนถือเปนเรื่อง
ของการตัดสินใจใชศาสตร ซ่ึงตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทานั้น 
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เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 
 ดานเน้ือหาของหลักสูตร   
 หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเปนมวล
ประสบการณที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามความมุงหวังและความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยหลักสูตรจะทําหนาที่กําหนดทิศทางและกิจกรรมที่เปนนขอบขายในการจัดการเรียน
การสอน โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา กระบวนการเรียน การสอน การ
วัดผลและการประเมินผล        
  จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนตัวกําหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียน เน้ือหาเปนตัวกําหนดขอบขายขอบประสบการณการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนที่ใชเปน
สื่อนําทางใหผูเรียนไดบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนด กระบวนการเรียนการสอน
เปนกลวิธีหรือยุทธศาสตรที่ใชกระตุนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและแสดงพฤติกรรม โดยใชสื่อการ
เรียนที่ประดิษฐ  คิดคนที่สอดคลองกับสถานการณหรือเร่ืองราวตามเนื้อหา  สวนการวัดผลและการ
ประเมินผลน้ัน เปนวิธีการในการตรวจสอบสภาพของผูเรียนวา มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม นอกจากนี้ยังชวยตรวจสอบสภาพการเรียนการสอนที่ใชวาเหมาะสม
เพียงใดและยิ่งกวานั้นยังชวยบงบอกวา หลักสูตรที่กําหนดขึ้นนั้นมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร 
 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา หลักสูตรการสอนและการวัดผลมีความสัมพันธกันยิ่ง  โดยกระบวนการ
เรียนการสอนกับการวัดผลเปนกิจกรรมที่แยกกันไมได เพราะเม่ือมีการสอน  ยอมจะตองมีการวัดผล
หรือติดตามผลการเรียน 

 หลักสูตรจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพราะวาในการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันตางๆ จะประสบความสําเร็จหรือไมก็ขึ้นอยูกับหลักสูตรที่สถาบันน้ันๆ นํามาใช
เพ่ือถายทอดประสบการณทั้งหมดใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ซ่ึงไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ของหลักสูตรไว  ดังน้ี 
  1. หลักสูตร เปนที่รวมของเนื้อหาวิชาที่วางแผนไว หมายถึง เปนรายวิชาที่ออกแบบไว
สําหรับผูเรียน ซ่ึงเนื้อหาจะมีทั้งเนื้อหาที่เปนความรูเปนกระบวนการและเปนทักษะ โดยเนนให
ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาและมีการวัดผลหลังการสอน 
  2.  หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่โรงเรียนเปนผูนําทางใหเกิดการเรียนรู  
ซ่ึงจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไมวาประสบการณน้ันจะเปนสวนหนึ่งของแผนที่เขียนไวหรือไมก็ตาม 
   ธํารง บัวศรี (2532 : 8)  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว  ดังน้ี 
 1. จุดมุงหมายของหลักสูตร (Curriculm Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรไปแลว 
 2.  จุดประสงคของการเรียนการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หลังจากที่เรียนจบเน้ือหาสาระในวิชาที่กําหนดไว 
 3.  เน้ือหาสาระและประสบการณ (Content and Experiences) หมายถึง สิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรู  และประสบการณที่ตองการใหผูเรียนไดรับ 
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 4.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructions  Strategies) หมายถึง กระบวนการและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทาง
ความรูและอ่ืนๆ ตามจุดประสงคและจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 5.  วัสดุและสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media and Materials) หมายถึงเครื่องมือ 
เครื่องใชและวัสดุตางๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมคุณภาพและ ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 
 6. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตรและการประเมินผล
การเรียนการสอน 
   สรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง รายละเอียดของรายวิชาตลอดถึงประสบการณและกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ไดจัดไอยางเปนระบบ เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูทําใหไดรับ
ประสบการณใหมๆชวยสรางสรรคความรูใหมใหกับผูเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตรซึ่งหลักสูตร  
ควรจัดใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะประสบการณความตองการและความสนใจของผูเรียน 

 รูปแบบของหลักสูตร  
 ปรียาพร วงศนุตรโรจน (2542 : 94 – 95) การแบงประเภทของหลักสูตรหรือรูปแบบของ
หลักสูตรนี้ แบงตามแนวความคิดปรัชญาและทฤษฎีการศึกษาของการจัดประเภท  หลักสูตรออกได
เปน  9  รูปแบบดังน้ี 
 1.  หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculun)  เปนรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเนนเน้ือหา
สาระของแตละวิชาที่แยกจากกัน จุดมุงหมายของหลักสูตรแบบนี้ก็เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหา
สาระ ซ่ึงลักษณะหลักสูตรรายวิชาจะมีลักษณะดังน้ี 
  1.1 เน้ือหาสาระแตละวิชาจะแยกจากกัน เชน วิชาเลขคณิต ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
และสอนแยกเปนรายวิชา 
                 1.2  แตละวิชาจะมีลําดับของเน้ือหาสาระ มีขอบเขตของความรู ที่เรียงลําดับความ
ยากงายและไมเกี่ยวโยงถึงวิชาอ่ืนๆ  
  1.3 ในวิชาแตละวิชาไมไดโยงความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏิบัติใน
สถานภาพการจริง 
  1.4 การเลือกเนื้อหาสาระและการจัดเนื้อหาสาระ โดยยึดคุณคาที่มีอยูในตัวของ
เรื่องที่สอนนั้นโดยมีแนวคิดวา ผูเรียนสามารถนําเอาไปใชเม่ือตองการ 
 2. หลักสูตรสหสัมพันธ (Corelated Curriculum) หลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชามี
ความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ2 วิชา โดยไมทําลายขอบเขต
วิชาเดิม คือ ไมไดมีการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน เชน การจัดเนื้อหาเนนใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางระบบอิเล็คทรอนนิกสและโทรทัศนความสัมพันธระหวางการเลี้ยงหมูกับการเลี้ยงปลา โดย
แสดงใหเห็นให แตละวิชาจะเสริมกันไดอยางไร 
 3.  หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชาโดย
สรางวิชาจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนใหเปนวิชาเดียวกัน แตยังคงรักษา  เน้ือหาพื้นฐานของแตละ
วิชาไว หลักสูตรแบบนี้แตกตางจากหลักสูตรสหสัมพันธที่มีบูรณาการระหวางวิชามากกวา คือ การ
สอนวิชาเหมือนสอนวิชาเดียว   
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 4.  หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เปนรูปแบบหลักสูตรที่มีลกัษณะหลาย
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสหสัมพันธและหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการนําเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชา 
มาจัดเปนวิชาทั่วไปที่กวางขวางขึ้น โดยเนนถึงการรักษาคุณคาของความรูที่มีเหตุผล มีระบบ เชน 
วิชามนุษยกับเทคโนโลยี มนุษยสัมพันธ เปนตน 
 5.  หลักสูตรที่เนนทักษะ  (Core Curriculum) เปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกน
ของวิชาอ่ืนๆ โดยเนนเนื้อหาดานสังคมและหนาที่พลเมือง เพ่ือการแกปญหา เชน ประชากรและ
มลภาวะ การดํารงชีวิตในเมืองและชนบท 
 6.  หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เปนหลักสูตรที่มุงให
เกิดทักษะกระบวนการ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกระบวนการในการแกปญหาโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความสามารถในดานของทักษะกระบวนการดังน้ี 

6.1  มีความรูที่สามารถนําไปใชได 
6.2  ใชกระบวนการใหเปนสื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ 
6.3  ใหรูธรรมชาติของกระบวนการ 

   7. หลักสูตรที่เนนสมรรถฐาน (Competency or Performance Based Curriculum) เปน
หลักสูตรที่มีความสัมพันธโดยตรงระหวางจุดมุงหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความสามารถใน
การปฏิบัติของผูเรียน  ในการจัดหลักสูตรแบบนี้จะตองกําหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ตองการ
ไวเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคดานความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุแตละจุดประสงค และมีการตรวจสอบ การปฏิบัติของผูเรียนกอนที่
จะผานไปเรียนตามจุดประสงค เชน การฝกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพดีด 
 8.  หลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม (Social Activities and Problem Curriculum)  
หลักสูตรแบบนี้จะแตกตางไปตามแนวคิดของแตละกลุม เชนผูที่มีแนวคิดวาหลักสูตรควรตรงกับการ
ดํารงชีวิตในสังคมจริง ในการสรางหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหนาที่ทางสังคมหากมีแนวความคิดวา
หลักสูตรควรเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาหรือเร่ืองตางๆ ของชีวิตในสังคมชุมชนจะ มุงการแกปญหา
ชุมชน เชน การปองกันมลภาวะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
 9. หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละกลุม (Indivedual Needs and 
Interest Curriculum)  เปนหลักสูตรที่เนนความสนใจและความตองการของผูเรียน เชน การเนนที่
ผูเรียนเนนที่ประสบการณ โดยหลักสูตรที่สรางขึ้นตามความรูและความสนใจของผูเรียนมีความ
ยืดหยุนสูง และผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคล เชน หลักสูตรของ โรงเรียนซัมเมอรฮิลลที่
อังกฤษ  

 ลักษณะที่ดีของหลักสูตร 
                 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542 : 97) กลาวถึงลักษณะที่ดีของหลักสูตรควรมีลักษณะ
ดังน้ี 

1.   ตรงตามความมุงหมายของการศึกษาวิชาชีพน้ัน ๆ 
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   2.   ตรงตามลักษณะความถนัด ความสนใจของผูเรียน 
                   3.   ตรงตามความตองการทางดานวิชาเรียนในทุกสาขาวิชาทั้งในภาค

เกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจ    
                   4.   ตรงตามลักษณะของวิชานั้น 
                   5.  มีเน้ือหาของเร่ืองที่สมบูรณเพียงพอที่จะสอนและทําใหผูเรียนเจริญงอก

งามในทางความคิดทักษะและความพึงพอใจ 
                   6.   มีแนวทางสอนและวิธีสอนที่เหมาะสม 
                   7.   มีความยืดหยุน คลองตัว เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกได 
                   8.   สงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
                   9.   ใหความรูที่ตอเน่ืองวิธีการศึกษาความรูไดดวยตนเองและพัฒนาตนเอง    

 ดานการเรียนการสอน   
 ดานการเรียนการสอน ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคคลที่เกี่ยวของ 
ตองใหความสาํคัญเน่ืองจากการเรียนการสอนมีความเกี่ยวของกับกจิกรรมในทุกประเภทที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษา  เพ่ือถายทอดความรูไปสูผูเรียนและถือเปนเครื่องบงชี้ถึงความสําเร็จของสถานศึกษานั้นๆ 

   การเรียนการสอนเปนคําที่มีความหมายกวางกวา  คําวาการสอน (Teaching) มีผูกลาววา 
การเรียนการสอน หมายถึง ผลรวมของการสอนทั้งหลายทั้งปวง (All Teaching is Instruction) น่ัน
คือการเรียนการสอนมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณทุกอยางที่มีผลตอการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ซ่ึงอาจสรุปไดวากิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูถือวาเปนการ
เรียนการสอนทั้งสิ้น   

 บุคลโดยทั่วไปมักเขาใจวา  การสอน คือ การถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหทํา 
ใหจํา ใหจด และนําไปทองจําเพื่อสอบตอไป  แตในแวดวงของผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาจะเขาใจ
การสอนวามิไดหมายถึงการบอกใหจําแตเพียงอยางเดียว การสอนมีความหมายลึกซึ้งกวานั้นกลาวคือ  
วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เราเรียกไดวา  เปนการสอนทั้งสิ้น 
(อาภรณ  ใจเที่ยง. 2540 : 1) 
 ยศ ทรัพยเย็น (2537 : 5) การสอนคือ การชวยผูเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งน้ี
มิใชบอกอธิบายหรือสาธิตตลอดเวลาจากผูสอนอยางไรก็ตาม การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอาจจะ
ใชวิธีการบอก อธิบาย การสาธิตในบางโอกาสหรือบางจังหวะที่มีความจําเปน ในการเรียนการสอน
จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดอาจจะพิจารณาไดจากนักเรียนวาเกิดการเรียนรูมากนอย
เพียงใด 
 รัตนา ประเสริฐศรี (2543 : 18) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนไววาหมายถึง  
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน วิธีการสอน การใชสื่อประกอบการเรียนการสอนและ    
การวัดผลประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนนั้นเกิดการเรียนรูและพัฒนาไปสูเปาหมายที่หลักสูตรตองการ    
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตลอดจนคํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียน ทั้งการสงเสริมใหผูเรียน  
เกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ  พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู 
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 สมศักดิ์ สรสินธุ (พัฒน สุจํานงค. 2522 : 16 - 21 ; อางอิงจาก สมศักดิ์ สรสินธุ. 2540 :16)  
ไดกลาวถึง การเรียน และการสอนมีสิ่งที่จะตองพิจารณาหลายประการ พอจะสรุปไดดังน้ี  
 1. ครูผูสอนมีความสําคัญมาก ทัศนคติของผูสอน อาชีพการงาน ซ่ึงมีผลตอความพอใจ
ในการสอนนอกจากนี้การจูงใจเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการจะเรียนรูตลอดเวลา ก็เปนสิ่ง
สําคัญ นอกจากนั้นตัวผูสอนจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความจริงใจ ความศรัทธา
และความอดทน 
 2.   ครู  ตองคํานึงถึงภูมิหลังและสภาพแวดลอมของผูเรียนสวนใหญ วัยและความตองการ
ของเขาดวย 
 3. ขบวนการสอน ประกอบดวยหลายขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1  ขั้นเตรียมการ ผูสอนควรเตรียมการสอนเมื่อไดรับมอบหมายใน การสอน
ตลอดจนตองเตรียมเอกสาร และขาวสารตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู และประโยชนจากผูสอน
มากที่สุด 
  3.2  ขั้นบรรยาย หรือนําเสนอการใหขาวสารซึ่งเปนระยะที่สองของขบวนการสอนนี้ 
อาจกระทําไดหลายวิธีการสอนจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่หากใชวิธีการ และเทคนิคตางๆ ฉะนั้น
ผูสอนควรมีประสบการณหรือคุนเคยและสามารถใชวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหบทเรียน
งายขึ้น และมีคุณคาตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
  3.3 การสอบ การสอบที่ดีและเกิดประสิทธิผลยอมทําใหผูเรียนนําไปปฏิบัติได การ
สอบนักเรียนก็เชนเดียวกับการสอบครูผูสอนยอมนํามาพิจารณาในขบวนการสอนไดเพ่ือวัด
ความกาวหนาในการเรียนเปนระยะๆและเปนการประเมินผลการสอนของครู มีอุปสรรคหรือปญหา
ในการสอนหรือไมอยางไรทั้งน้ีเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น 
    จากความหมายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาการเรียนการสอนถือวาเปนการจัด      
กิจกรรมดานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม  สติปญญา  รวมทั้งสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชในการดํารงชีวิตได 
 
 ลักษณะของการสอน 
 ลักษณะของการสอนทั้ง 3 ขอ อาภรณ  ใจเที่ยง (2540 : 3 – 4) ไดอธิบายไวดังน้ี 
 1. การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนขอน้ีตองการเนนการ
สอนในลักษณะของกระบวนการการปฏิสัมพันธ ซ่ึงหมายความวาการสอนจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอน
และผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกันและเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองเปนไปตามลําดับขั้นตอน
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ถา
ฝายใดฝายหนึ่งน่ิง คือ ไมเกิดการเคลื่อนไหวทั้งกายวาจาและทางปญญา เชน ครูอาจยืนบอกทั้ง
ชั่วโมงโดยนักเรียนไดยินเสียงครู แตมิไดรับรูและประสบการณใหม นักเรียนอาจทําเลขหรือคัดเขียน
ไปทั้งชั่วโมงตามบุญตามกรรมโดยครูน่ังน่ิงที่โตะครูอยางนี้เรียกวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
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นักเรียนก็ไมจัดเปนการสอน ดังน้ันการสอนจึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง ผูสอนกับผูเรียน
ที่ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ 
 2.  การสอนมีจุดประสงค เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤตกิรรมตามจุดประสงคที่
กําหนดไว ขอน้ีตองการเนนที่เปาหมายของการสอน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 ดานไดแก 
  2.1 ดานความรู ความคิด หรือดานพุทธิสัย คือผูเรียนเกิดความเจริญงอกทาง
สติปญญา เกิดการพัฒนาขึ้นจากความไมเขาใจ คิดไมเปน มาเปนความรูความเขาใจมีความคิดและ
คิดเปน 
  2.2  ดานเจตคติ หรือดานจิตพิสัย เกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคา ความดีความงาม  
ผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานนี้ เชนซาบซึ้งในบทกลอนที่ไดฟงไดอานเห็นคุณคาของการใช
ภาษาไทยใหถูกตอง 
  2.3  ดานทักษะ  หรือดานทักษะพิสัย หมายถึง ความสามารถกระทําได ปฏิบัติได
ถูกตองตามวัย เชน สามารถวายน้ําได พิมพดีดได วาดภาพได ฟงพูด อาน เขียน ฯลฯ ผูเรียนจะ
เกิดทักษะถาไดฝกปฏิบัติบอยๆ 
 กาญจนา  บุญสง (2542 : 10) กลาววา จากหลักการสอนพื้นฐานในการสอนดังกลาว จะ
เห็นวาเปนหลักการที่ใหแนวทางแกผูสอนทั้งดานการเตรียมตัวกอนสอน ในขณะการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลหลังการสอน   ซ่ึงทั้งหมดนี้สามารถนํามาประมวลสรุปเปนหลักการใน
การสอนที่ผูสอนตองคํานึงถึงไดดังน้ี 
 1.  กอนการสอน  ผูสอนตองเตรียมการสอนในหัวขอตอไปน้ี 
  1.1  ศึกษาหลกัสูตร คูมือคร ูและเอกสารประกอบการสอนตางๆ เพ่ือจัดทําแผนการสอน 
  1.2  ศึกษาผูเรียนใหทราบถึงความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิม ความสามารถ ความสนใจ 
  1.3   เขียนแผนการสอนใหครบทกุขอไดแก  
                      1.3.1  ความคิดรวบยอด 
   1.3.2  จุดประสงคการเรียนรู  
   1.3.3  เน้ือหาสาระของบทเรยีน 
  2.   ขณะดําเนินการสอนผูสอนดําเนินการสอน โดยคํานึงถึงขอตอไปน้ี 
                2.1 ดําเนินการสอนใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไวในแผนการสอน 
  2.2   ทักษะการสอนที่เหมาะสม เชน การใชวาจา กิริยา ทาทาง การใชคาํถาม การ
นําเขาสูบทเรยีน 
  2.3 ใชเทคนิควิธีการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ทาํใหผูเรียนเกดิการเรียนรู
ไดดีที่สุด โดยใชวธิีสอนหลายรูปแบบ และดําเนินการสอนอยางเปนกระบวน 
   2.4  เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
  2.5 ใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับบทเรียนและสงเสริมการเรียนรู  
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  2.6  สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ เชนการเสริม
กําลังใจ การเราความสนใจ การใหงานตามความสามารถความถนัดของแตละบุคคล โดยการสอน
งายไปหายาก   
  2.7  จัดวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงค 
 3.  หลังการสอน ผูสอนควรดําเนินการดังน้ี  พิจารณาผลการเรียนการสอนวา ผูเรียนเกิด
การเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ถามีเพียงสวนนอยที่ไมบรรลุตาม
จุดประสงค 
  3.1  ควรจัดซอมเสริมให แตถามีผูเรียนจํานวนมากที่ไมบรรลุตามจุดประสงคแสดงวา  
การสอนตลอดจนการวางแผนการสอนมีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข 
  3.2  ปรับปรุงแกไขโดยหาสาเหตุที่เกิดขอบกพรอง แลวแกไขที่จุดบกพรองนั้น 

 หลักการเลือกวิธีการสอน 
   ผูสอนตองรูจักเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมวิธีสอนอาจใชวิธีผสมผสานกันไดเลือกวิธีสอน
ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1.  วิธีสอนเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอนหรือไม เชน เน้ือหาที่เปนหลักการทฤษฎีสามารถใช
วิธีการบรรยายแตถาเปนงานและตองการการฝกควรใชการฝกทักษะปฏิบัติหรือจะใชทั้งบรรยายและ
การฝกทักษะปฏิบัติควบคูกันไป 
 2.  วิธีสอนควรเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียนเปนความถนัดของผูสอน ที่จะสอนแบบ
วิธใีหม  
 3.  วิธีสอนเหมาะสมกับชั่วโมงสอนในหลักสตูร ขอจํากัดของเวลาเปนตวักําหนดวธิีสอน  
 4.  วิธีสอนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและขนาดของหองเรียนการสอนแบบบรรยาย
สามารถสอนผูเรียนไดมากกวาการอภิปราย 
 5.  วิธีสอนเหมาะสมกับผูเรียน เชน ความรูเดิมของผูเรียน ความสนใจของผูเรียนเปน
ขอพิจารณาในการเลือกวิธีสอน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2542 : 119)  
 
 จากความหมายของวิธีการสอนขางตนสรุปไดวาวิธีการสอนที่ดีควรจะยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางและจะตองสรางความเจริญงอกงามใหแกผูเรียนทั้งทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตลอดจนครูจะตองเปนแบบอยางที่ดี เขาใจในตัวผูเรียน  นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการสอน
จะตองอาศัยแผนการสอนเปนแนวทาง ซ่ึงประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเตรียมผูเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  
ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



 22 

 ดานผูสอน   
 ผูสอน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ถายทอดความรูแนะนําทาง และสงเสริมใหผูเรียน เกิด
การเรียนรู  และมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาดังน้ันผูสอนหรือครู จึงถือ
วามีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได มีนักวิชาการไดใหความหมายและ
ลักษณะของผูสอนที่ดีไว  ในหลายลักษณะ  ดังน้ี 
  กรีช และคอสติน (จิตตชา นิลดํา. 2542 : 14 ; อางอิงจาก Grush ; &  Costin. 1975 : 64)   
ใหความเห็นวาครูที่มีประสิทธิภาพ ควรเปนครูที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเปนผูนําที่ขยันขันแข็ง   
กลาวคือ  มีความสามารถและกระตือรือรน  ในการเรียนการสอน  เปนคนซื่อสัตยสุจริต  นาไววางใจ  
รักษาสัญญาที่ใหไวกับนักเรียนเสมอ มีความเขาใจนักเรียนไดดีควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียน โดยการ
ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนชี้แจงวัตถุประสงคและเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในชั้นเรียน สามารถ
ควบคุมชั้นเรียนได กระตุนใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความคิดเห็นใหความรูนักเรียนไดทันกับความรู
ใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอตลอดจนเปนคนมีอารมณขันดวย 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542 : 106-108)  สรุปและเรียงลําดับของลักษณะของครูที่ดี
ตามความหมายดังน้ี 

1. มีเทคนิคการสอนที่ดีสามารถถายทอดความรูใหนักเรียนเขาใจไดงาย 
2. มีความรูดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3. เปนคนตรงตอเวลาพูดจาสุภาพเรียบรอย ไมดุดานักเรียน 
4. เปนกันเองและใหความสนิทสนมกับนักศึกษา 
5. ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาไดทั้งในเรื่องที่เรียนและเรื่องสวนตัว 
6. ใหความสนใจและเอาใจใสตอนักศึกษา 
7. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
8. ตั้งใจสอนศิษยอางเต็มความสามารถ ไมหวงวิชา 
9. เตรียมการสอนลวงหนาทุกครั้ง  
10. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
11. มีเหตุผลยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาและไมใชอารมณ 
12. มีอารมณดี ใจเย็น และมีอารมณขันในบางโอกาส 
13. มีความกระตือรือรน 
14. มีการใหงานซอมเสริมแกนักศึกษาที่เรียนออน 
15. รักในอาชีพครู 
16. มีจรรยาบรรณของครู 
17. มีความคิดริเริ่ม 
18. มีเทคนิคในการวัดผล 
19. ทํางานใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
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 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
 อัจฉรา สุขารมณ และพรรณี บุญประกอบ (2542:19)ไดใหความหมายของ สภาพแวดลอม
ในการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนไดความรูและสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดโดยบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบกับ
การจัดหลักสูตรพฤติกรรมการสอนของอาจารย การนําสื่อการเรียนการสอน  มาใชอยางถูกตอง
เหมาะสมและรวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด นอกจากนั้นสภาพแวดลอมในการเรียนยังรวมถึงความพรอมของอุปกรณที่ใชในการ
สอนตลอดจนอาคารสถานที่ 
 ธํารง บัวศรี (2532 : 203) ไดใหความหมายไววา อุปกรณการสอน หมายถึง เครื่องมือ
เครื่องใช วัสดุในการสอน สวนวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณการสอน ไดแก อุปกรณ  โสตทัศนศึกษา 
 สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการเรียน หมายถึง สภาพการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน  ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตลอดจนสื่ออุปกรณที่นํามาใชในการเรียน
การสอนและความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ดานสื่อและอุปกรณการสอน  
 ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาที่สอน
เปนอยางดี มีความสามารถในการเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมแลวสื่อการเรียนการสอน ก็ถือวา 
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพนั้นเพราะ
สื่อการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรูและสามารถเพิ่มความเปน
รูปธรรมและความเปนจริงตอการเรียนรูรวมทั้งสามารถนําเรื่องราวหรือสิ่งตางๆ ที่อยูหางไกลเขามา
ในหองเรียนไดดังน้ันครูผูสอนควรมีความสามารถในการใชสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดมองเห็นความสัมพันธของเร่ืองราว หรือสิ่งที่จะไดเรียนรู
อยางถูกตอง ซ่ึงสามารถจะชวยใหการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังน้ันในการเลือกใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนความสนใจและวิธขีองผูเรียนแลวสิ่งที่สําคญัทีค่รู
ควรตองคํานึงในการเลือกสือ่คือประสิทธผิลตอการเรยีนรูของผูเรียน 
 กิดานันท มลิทอง (2536 : 83) ไดใหความหมายวาสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อชนิด
ใดก็ตามไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุ
เน้ือหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
ดังตอไปน้ี 
 1. เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจ  เน้ือหาบทเรียนไดงายขึ้น 
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 2.  สื่อจะชวยกระตุน และสรางความสนใจใหกับผูเรียนทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
และไมเบื่อหนายตอการเรียน 
 3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่
เรียนนั้น 
 4. ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวม  ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
 สมบูรณ สงวนญาติ (2537 : 43 –44) กลาววาสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ผูสอนและผูเรียนนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อชวยใหกระกระบวนการเรียนรูดําเนินไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประเภทของสื่อการเรียนการสอนแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

1. ประเภทวัสดุ  ไดแก  ชอลกสี แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถาย สไลด เครื่องบันทึกเสียง 
แถบบันทึกภาพและเสียง ฯลฯ 

2. ประเภทอุปกรณ  ไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพยนตร กลอง
ถายรูป วิทยุ โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

3. ประเภทสิ่งพิมพ ไดแก เอกสารตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัดใบความรู ชุดการ
เรียน หนังสือพิมพ 

 หลักในการใชสื่อการเรียนการสอน  
 1. ศึกษาอยางละเอียดวาสื่อน้ันประกอบดวยอะไรบาง มีคุณสมบัติอยางไร มีวิธีใชอยางไร 
 2.   เตรียมสื่อที่จะใชใหพรอม รวมทั้งสถานทีแ่ละอุปกรณประกอบการใช 
 3.   อธิบายใหผูเรยีนเขาใจกอนวา เหตใุดจึงตองใชสื่อดังกลาว 
 4.   การใชสื่อตองเลือกใชใหเหมาะสมกับเวลา 
   5.  หลังจากการใชสื่อจะตองมีการทบทวนและสํารวจดูวา  ผูเรียนไดรับขอมูล ความรูและ
เกิดความคิดใหมๆ ตามที่คาดหวังไวหรือไม 
 อําภา บุญชวย (2537 : 98) กลาววา  สื่อการเรียนการสอนที่ใชกันมากคือ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนตอมาไดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในปจจุบันพบวามีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลาย
ชนิดเพราะถือวาสื่อการเรียนการสอนคือมือที่สามของครูดังน้ันบทบาทของสื่อการเรียนการสอนใน
บทเรียนจึงเปนตัวกลางในการใหขอมูลความรู หรือสิ่งบอกกลาวแกผูเรียน 

 ลักษะที่ดีของสื่อ 
 จิตตชา นิลดํา (2542 : 22-23)  ไดกลาวถงึคุณสมบัตขิองสื่อการสอนไวดังน้ี 
 1.   ตองไดประโยชนคุมคากับทีไ่ดลงทุนหามา 
 2.   คํานึงถึงความประหยัด หรือทําจากวัสดุราคาถูกและหาไดงายในทองถิน่ 
 3.   ตองมีความประณีตเรยีบรอยสวยงามนาสนใจดูแลวเขาใจงาย 
 4. ตองสามารถนําไปประยุกตใชไดกับหลายบทเรียนและตรงตามจุดประสงคของ
บทเรียนนั้น ๆ 
 5.   ตองตรงกับเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 6.   มีขนาดและจาํนวนพอเหมาะกับจํานวนผูเรียน 
 7.   ตองเหมาะสมกับวัย  ความตองการและระดับชั้นของผูเรียน  
 8.   ตองคงทนถาวรใชไดหลายๆครั้งเก็บไวไดนานคุมคาของเงินเวลาและแรงงาน 
 9.   ครูและผูเรียนควรวางแผนรวมกันและชวยกันทํา 

 ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน 
    เอกศักดิ์ บุตรลับ (2537 : 355)  ไดกลาววาการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและใช
อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียน มีดังน้ี  
           1.   กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ซ่ึงจะเปนแนวทางใหผูเรียนไดรับความรู
และเกิดประสบการณ 
          2.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอันเปนวิธีทางนําไปสู
การเรียนรูอยางแทจริง 
         3.  ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจที่ถูกตองและรวดเร็ว 
         4.  ผูเรียนเกิดทักษะในการศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนนั้น  
        5.   ผูเรียนจดจําเรื่องราวและสิ่งตางๆ ไดแมนยําและถูกตอง 
      6.   เพ่ิมพูนประสบการณเดิมของผูเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางที่พึงปรารถนาได 
  สรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนหมายถึงสิ่งตางๆ ที่นํามาใชประกอบการเรียน      
การสอน  เพ่ือชวยในการถายทอดความรูประสบการณและทักษะใหเกิดกับผูเรียน ชวยใหการเรียน
การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนที่นํามาใช 

 ดานการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะถือวาเปน
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และยังเปน 
ตัวบงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวาบรรลุจุดประสงคของบทเรียนรายวิชานั้นๆ หรือไม
โดยทั่วไป การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนสามารถกระทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ การทดสอบ  
การสังเกต  การสัมภาษณ  หรือตรวจสอบจากการปฏิบัติงานของนักเรียน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ
ของผูเรียน การวัดผลประเมินผลควรตองกระทําอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอเพื่อใหครูไดมีโอกาส  
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   จิตตชา นิลดํา (พนัส หันนาคินทร. 2524 : 199-200 ; อางอิงจาก จิตตชา นิลดํา 2542 : 
16-17)  กลาววาการวัดและการประเมินผลเปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานที่
กําหนดไว  ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรมคือ จะแสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลข เพ่ือแสดงวานักศึกษา
มีความรู  มากนอยเพียงใดจากที่ไดเรียนไปแลว  การวัดผลและการประเมินผลจึงเปนหนาที่ของครู
ที่จะตองทําการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาไดผลเพียงใดหรือตองปรับปรุงแกไข
ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษายอมมีสวนรับผิดชอบในการวัดผลประเมินผล  และติดตามผลการสอน
ของครูวาเปนอยางไร  ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยดูแลและสงเสริมใหการวัดผลประเมินผล
เปนไปตามที่คาดหวังไว  หนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการศึกษามีดังน้ี 
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 1. เพ่ือทราบผลการเรียนของนักศึกษาและผลการสอนของครู 
 2.   เพ่ือประโยชนในการเลื่อนชั้นและจัดแบงนักศึกษาตามความสามารถ 
 3. เพ่ือเปนหลักฐานในการรายงานผลใหผูปกครองนักเรียนทราบ 
 4. เพ่ือสถิติอ่ืนๆ ทางการศึกษา 
 การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาจะบรรลุจุดประสงคหรือไม ยอมขึ้นอยูกับครูผูสอน 
ซ่ึงทําหนาที่ในการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาโดยตรง  ดังน้ันผูบริหารสถานศกึษาจงึมีความจาํเปนตอง
สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่องการวัดผลและประเมินผล เชน จัดใหมีการประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2540 : 199) กลาววา การวัดผลและการประเมินผลคือการ
พิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณคา ความจริงและการกระทําบางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียวสวน
การประเมินประกอบดวย 
 1. การวัดที่ไดจากกระบวนการตางๆ เชน การสังเกต การทดสอบ 
 2. เกณฑการพิจารณา  เพ่ือใหเปนแนวทางหรือหลักการพิจารณาแลวเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว เชน พอใจ ไมพอใจ 
 3. การตัดสินใจ เปนการสรุปผลเปรียบเทียบระหวางผลของการวัดกับเกณฑที่กําหนดไว 
 จิตตชา นิลดํา (อุทุมพร ทองอุไทย. 2518 : 85 ; อางอิงจาก จิตตชา นิลดํา. 2542 : 18) 
กลาววา การวัดผลและการประเมินผลของครูนับเปนความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา ประการหนึ่งเพราะเปนกระบวนการที่จะชวยตัดสินในการมีประสิทธิภาพในการสอน
ของการประเมินผลจะชวยใหครูไดเห็นสภาพสะทอนความวาผูเปนครูทําหนาที่ไดครบถวนเพียงไร 
มีสวนใดที่ยังบกพรองหรือจะตองมีการปรับปรุงแกไข  เพ่ือใหการเรียนของผูเรียนและการสอนของ
ครูบรรลุเปาหมายตามตองการ 
 เอกศักดิ์ บุตรลับ (2537 : 53) ไดกลาววา การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน  
จะตองกระทําอยางมีระบบซ่ึงควรดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. กําหนดจุดประสงคในการวัดผลและประเมินผลใหชัดเจนวาตองการวัดผลเพื่อการตัดสิน
เลือกเพ่ือจัดตําแหนง  เพ่ือตรวจสอบความรูหรือเพ่ือการวินิจฉัย 
 2. จัดทําตารางวิเคราะหจุดประสงคและเนื้อหาเพื่อที่จะบอกใหทราบวาจะออกขอสอบวัด
เน้ือหาใดในพฤติกรรมใดแคไหนและเพียงใดเพื่อขอสอบที่สรางขึ้นไดครอบคลุมเน้ือหาและ
พฤติกรรมที่ตองการ  
 3. เลือกเครื่องมือที่ใชในการวัดผลใหสอดคลองและเหมาะสมกับขอมูลที่จะวัด  โดย
พยายามใชเทคนิคการวัดหลายๆ วิธี 
 4.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวัดผลหลังจากกําหนดวา จะใชวิธีใดวัดผลแลว ขั้นตอนตอไป
ก็คือ การสรางเครื่องมือวัดผลตามที่กําหนด  ซ่ึงเครื่องมือที่ใชกันมากในการวัดผลการเรียนการสอน
ไดแก  แบบทดสอบ 



 27 

 5. ดําเนินการวัดผลเปนขั้นตอนของการนําเครื่องมือไปทดสอบหาขอมูลเพ่ือใช
ประกอบการประเมินผล 
 6.  การประเมินผลและการใชผลจากการวัดจุดหมายปลายทางของการวัดผล เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนของผูเรียนและการสอนของครูตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ใชวา มีความ
เหมาะสมเพียงใดควรปรับปรุงและแกไขอยางใด 

 องคประกอบของการวัดผลและประเมินผล  ประกอบดวย 
 1. การวัดผล (Measurement) คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความรู 
ทักษะ เจตคติเปลี่ยนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไมโดยใชเครื่องมือตางๆ เปนตัวสํารวจการ
เลือกใชเครื่องมือในการทดสอบชนิดใดนั้น ขึ้นอยูกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการ
สอน ผลที่ไดจาการวัดผลจะเปนเชิงปริมาณ เชน เปนคะแนนหรือเปนคารอยละ  ซ่ึงยังไมสามารถ
ตัดสินไดวา ผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไรจนกวาจะมีการประเมิน 
            2.   การประเมินผล (Evaluation) คือ การตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร เม่ือนํา
คะแนนที่ไดจากการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว เชน ผูเรียนทําแบบทดสอบได 70 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยตั้งเกณฑไววาหากไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป ถือวาผาน
การทดสอบเพราะฉะนั้นผูเรียนคนนั้นถือวาผานการทดสอบการประเมินผลจะออกมาในเชิงคุณภาพ 
เชน สอบผานหรือไมผานหรือแบงเปนระดับ 4 3 2 1 0 คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใชและตองแกไข 
เปนตน 
 หนาที่สําคัญของการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา จะตองใหสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการสอน การวัดผลและการประเมินผล จะเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการ
ออกแบบการเรียนการสอน 4 อยาง คือ 
 1.   การวิเคราะหขอบเขตของเนื้อหาวิชา  การวิเคราะหน้ีตองอาศัยผูชํานาญในสาขาวิชา
ชวยวิเคราะหขอบเขตในรูปของความสามารถในทางปฏิบัติในเนื้อหาวิชานั้น ซ่ึงอาจใหตัวอยางใน
รูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม การวิเคราะหเชนน้ีถาหากกระทํากอนการสอนจะชวยทําใหไดแนว
การออกแบบทางดานการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและการประเมินที่ตรงกับจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอน 
             2.   การวินิจฉัยคุณลักษณะของผูเรียน การดําเนินงานในขั้นนี้จะเปนการวัดพฤติกรรมที่
นักเรียนมีกอนการเรียนการสอนเพื่อดูวาเขามีสิ่งที่ผูสอนตั้งใจจะใหเขาเรียนรูแลว เพียงใด เขามี
ทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนในการเรียนรูเพียงใด และเขามีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับการเรียนการ
สอนในรูปแบบใด ผลการวัดผลและประเมินเหลานี้จะเปนขอมูลทางดานพฤติกรรมหรือ
ความสามารถกอนการเรียนการสอน 
      3.   การออกแบบการจัดสิ่งแวดลอมทางการศึกษา  หลังจากที่ไดทราบถึงเรื่องราวที่ใหมี
การเรียนรูและทราบถึงคุณลักษณะของผูเรียนแลว  ก็จะเปนการออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียน
การสอนจริง การออกแบบสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนคือ การกําหนดสภาพเฉพาะที่จะ
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เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดกาวหนาไปจากทักษะพื้นฐานที่มีอยูเพ่ือใหมีความรูความสามารถตามที่
กําหนดหลังจากการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในระหวางการดําเนินการเรียนการสอน
น้ี จะตองเปนการเสริมแรงและสงผลยอนกลับใหผูเรียนไดทราบระยะถึงผลของการเรียนตลอดเวลา
วาเรื่องใดที่ผูเรียนสามารถทําไดตามจุดประสงค การสงผลยอนกลับก็ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจใน
ความสําเร็จ  ซ่ึงคุมคาความพยายามที่ไดทุมเทใหหากมีเรื่องใดที่เขาไมประสบสําเร็จ 
          4. การประเมินผลที่เกิดจากการเรียนรูกิจกรรมสุดทายซึ่งเปนการประเมินผลหลังการ
เรียนรูก็เพ่ือใหไดขอมูลวา ผูเรียนไดเรียนรูตามจุดประสงคตามเกณฑที่กําหนดไวเพียงใด หากผล
การวัดปรากฏวาผูเรียนไดมีความรูความสามารถตามที่กําหนดก็เรียกไดวา มีความรอบรูใน
เปาหมายของการเรียนการสอนการตีความหมายผลการวัดอาจเปนในรูปอิงเกณฑ หากการวัดได
กระทําหลังจากจบหนวยยอย  นอกจากนั้นผลการวัดยังนํามาใชเพ่ือจําแนกความแตกตางในความรู
ความสามารถของผูเรียนในกลุมอีกดวย 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 
 งานวิจัยในประเทศ 

 ทรงสมร คชเลิช (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาพณิชยกรรมวิชาเอกการ
เลขานุการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในดาน
หลักสูตรวิชาการเลขานุการดานครูผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนและดานสื่อการ
เรียนการสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาเลขานุการโดยรวมอยูในระดับมาก 
 กอบเกียรติ สงาสงเคราะห (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู–อาจารยแผนกเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคกลุมสถานศึกษาภาคกลางมีความพึงพอใจใน
ดานตัวงานและดานเพื่อนรวมงานการไดรับการยอมรับนับถือสภาพการทํางานองคกรและการ
บริหารงานอยูในระดับปานกลาง 
 ประภา ตุลานนท (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการเรียนการสอน
ของนักศึกษาทางไกลสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในอําเภอชายแดนของจังหวัดสระแกว  
ผลการวิเคราะหพบวาความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน คือ ดานสัมพันธภาพกับครูประจํากลุม ดานกิจกรรม
การพบกลุมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานวิธีเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 สุรพล เย็นเจริญ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจ
ของนักเรียน  มัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะหพบวาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานหลักสูตรวิชาอาชีพธุรกิจดานวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนและดานครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 รัตนา ประเสริฐศรี (2543) ไดศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รวม 5 ดาน คือ ดานเนื้อหาของหลักสูตร  
ดานการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานผูเรียนและดานผูสอน พบวานักศึกษา
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สวนใหญประสบปญหาการเรียนในระดับมาก คือ ปญหาดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน สวนปญหาดานผูเรียนดานผูสอน  พบวามีปญหาอยูในระดับนอย 
 อุมาพร สกลรักษ (2540 : 90-92) ไดวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรม อาชีวศึกษา พบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมและทุกดานอยูในระดับปานกลาง         
             1.  ดานหลักสูตร ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเปนจริงและสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
             2.   ดานครูผูสอน พบวาครูผูสอนมีความเชื่อม่ันในตนเองในวิชาที่สอนมาก 
            3.  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดวิทยากรพิเศษมาบรรยายเสริมบางวิชา 
เน่ืองจากสถานศึกษาไมคอยเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับนักศึกษา 
             4.   ดานสื่อการเรียนการสอน พบวาสื่อที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชาที่ทํา
การเรียนการสอน ชวยทําใหผูเรียนเกิดทักษะและมีประสบการณมากขึ้น 
             5.  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม พบวาการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน  
 เขมิกา เรืองศิริ (2541 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติงานสํานักงานพบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติงานสํานักงาน โดยรวมทุกดานและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 พิเชษฐ เสือเฒา (2543 : บทคดัยอ) ทําการวจัิยเรื่องความคดิเห็นเกี่ยวกบัการเรียนทางไกลผาน
ดาวเทียม พบวานักศึกษาทีมี่เพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนทางไกลผานดาวเทียม
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานครูประจํา
กลุมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิตทิี่ระดับ .01 ดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ  
            ลาวัณย จักรานุวัฒน (2540 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรือ่งความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา
ปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 
ตอการจัดการศึกษาภาคพิเศษ พบวา ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง  ความคิดเห็นนิสิตนักศึกษา
ชายและหญิงตอการจดัการศึกษาภาคพเิศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 สุรีย มาเกิด (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชา
บัญชีของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน ธนบุรี พบวา 
 1.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาการบัญชทีี่มีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 สาขา การบัญชีที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  พบวา  นิสิตระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจศึกษาดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานอาจารย ผูสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอนและการประเมินผล โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 มาลี ทักษะกรวงศ (2541).  ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่มีตอการ
สอนอาชีพศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในวิทยาลัยเทคนิค พบวา  
นักเรียนชางอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นดวยกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบททวิภาคีโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการวัดผลการประเมินผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความคิดเห็น
มากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง  นักเรียนชางอุตสาหกรรมมีปญหาในสถาน
ประกอบการคือไมสามารถจัดการฝกใหกับนักเรียนไดครอบคลุมตามเนื้อหาของหลักสูตร ครูฝกไม
สอนงานไมมีเวลาใหนักเรียน ครูฝกไมสนใจและไมอธิบายแนะนําทฤษฎีกอนลงมือปฏิบัติ ไมมี
อุปกรณเครื่องมือใหนักเรียนฝกเพียงพอ ไมมีเกณฑการประเมินที่แนนอน 
 วงเดือน  ผองแผว (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการ
บัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวา  
 1. นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในการเรียน
สาขาวิชาการบัญชี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานสื่อและอุปกรณ การสอนอยูใน
ระดับปานกลาง 
 2. นักศึกษาที่อยูในระดับชัน้ปที่ตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบญัชี 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเน้ือหา
ของหลักสูตรนักศึกษาพึงพอใจแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  ดานการเรียนการ
สอน ดานสื่อและอุปกรณการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักศึกษาความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 สวนดานผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ    
 3. นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูเดิมที่ตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชี 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการ
เรียนการสอนดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักศึกษาพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      
 4. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชา
การบัญชี  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
เน้ือหาของหลักสูตร นักศึกษาพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดาน
อ่ืนๆ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 วาสนา จันทรอุไร (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ตอวิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ผลการวิจัย พบวา  
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ ดานวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางสวนดานหลักสูตร และ ดานครูผูสอน  นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 2.  นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยที่นักเรียนชายมีความพึงพอใจมากกวานักเรียนหญิง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ ดาน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  โดยที่
นักเรียนชายมีความพึงพอใจมากกวานักเรียนหญิงสวนดานหลักสูตรและดานครูผูสอน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4.  นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพและภูมิลําเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและ
อาชีพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5.   นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ   
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดตางกัน  มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ ดานวิธีสอนและกิจกรรม การ
เรียนการสอนและดานครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานหลักสูตร 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
  เลหแมน และมีเรนส (สมศักดิ์ สรสินธ. 2540 ; อางอิงจาก Lehmen ; & Mehrens. 1971 : 
136)ไดสรุปการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทเทอรน วอชิงตัน สเตท (Western  
Wansington state College) จํานวน 443 คน นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของครูใน
อุดมคติวามีเกณฑที่สําคัญมากที่สุด 5 ประการ  คือ 
 1. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนตองมีความรูอยางกวางขวางทั้งความรูขั้นพ้ืนฐานและ
ความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน 
 2. มีความสนใจในวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งและมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาวิชาที่สอน 
 3. มีความยืดหยุนและมีความสามารถที่จะเสนอบทเรียนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจและ
สนองความตองการของผูเรียน 
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 4. เตรยีมการสอนอยูเสมอในวิชาที่ตนสอน กําหนดหัวขอวชิาที่สอนกําหนดวัตถุประสงค
ตลอดจนรายชื่อหนังสืออางอิง 
 5. ใชศัพทภาษาไดถูกตองเหมาะสมมีความสามารถในการอธิบายอยางชัดเจนแจมแจง
สอนโดยคํานึงถึงระดับความสามารถของผูเรียน 
 เฮลท และเพทรซ่ี (รัตนา ประเสริฐศรี. 2543 : 31 ; อางอิงจาก สมคะเน ค้ําจุน. 2528 : 30) ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียน
ไมเต็มเวลากับนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาจากการศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญตองการอาจารย
ผูสอนที่มีความกระตือรือรนมีความรูดีตองการเรียนเนื้อหาวิชาที่นาสนใจมีประโยชนและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับวิชาชีพไดอยางดี 
 โรไมน (อุมาพร สกลรักษ. 2540 : 30 ; อางอิงจาก Romine. 1974 : 139 –143) ไดศึกษา
บรรยากาศที่เกี่ยวกับการสอนที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูไดดีขึ้นโดยสํารวจความคิดเห็นจาก
อาจารยคณะตางๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา พบวา บรรยากาศที่จะทําให
การสอนมีประสิทธิภาพคือ 
     1. บุคลิกภาพของครู เปนผูกระฉับกระเฉง มีอารมณขัน มีความกระตือรือรน สนใจใน
วิชาที่ตนสอน 
 2.   ดานการจัดและเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี  ชี้แจง ใหนักเรียน
เขาใจในวิชาที่ตนสอน 
        3. ดานการสอน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มิใชเปนแตเพียงผูฟง 
           4. ดานเนื้อหา ครูตองพูดชัดเจน ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด 
           5.  ดานการประเมินผล การใหขอมูลยอนกลับการเสริมแรงทางการเรียนตองมีการ
ทดสอบหรือรายงานเมื่อประเมินผลแลวตองแจงใหผูเรียนทราบและใหรูสาเหตุที่เปนเชนน้ัน      
         6. ดานชวยเหลือนักเรียนเพ่ิมเติมมีการจัดเวลาเพื่อสอนนักเรียนเปนกลุมพิเศษ 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนสรุปไดวา  การ
จัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด  องคประกอบหลักที่สําคัญก็คือ   นักเรียน  
ซ่ึงนักเรียนควรตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหารายวิชา และมีความพรอมทั้งดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สามารถที่จะเรียนรูเน้ือหา ในรายวิชาตางๆได  นอกจากนี้แลว 
ครูผูสอนจะตองมีความรูดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดาน
สภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน และดานการวัดผลและประเมินผลก็ถือเปน
ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนใหการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลได 
   ดังน้ันผูวิจัย จึงเห็นวาการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรีใน 6 ดานคือ  ดานเน้ือหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานผูสอน       
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล      
จะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
        การศึกษาคนควาเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนการศึกษาคนควาดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี   คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ  โรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี   จังหวดัเพชรบุรี  ปการศึกษา  2550  จํานวนทั้งสิ้น 644 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยางและวิธีการสุม 

 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชัน้ปที่ 2  
และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ปการศึกษา 2550  โดยแบงออกเปน 3 
สาขางานที่เรยีนดังน้ี สาขางานบัญชี จํานวน 113 คน  สาขางานการขาย  จํานวน 121 คน และ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   จํานวน 130  คน  รวมทัง้สิ้น  364  คน  โดยเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 

จํานวนประชากร  
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.2 ปวช.3 

สาขางาน / วิชาพื้นฐาน 

ช ญ ช ญ ช ญ 

รวม 
ประชากร ช ญ ช ญ 

รวมกลุม 
ตัวอยาง 

1. สาขางานบัญชี - - 7 51 3 52 113 7 51 3 52 113 

2. สาขางานการขาย - - 24 38 17 42 121 24 38 17 42 121 

3. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - 22 41 18 49 130 22 41 18 49 130 

4. วิชาพื้นฐาน 97 183 - - - - 280 - - - - - 

รวม 97 183 53 130 38 143 644 53 130 38 143 364 
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
        ลักษณะเครือ่งมือและตวัอยาง   
        เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้นสําหรับสอบถามนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชัน้ปที่ 2   และชั้นปที่ 3  
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
        ตอนที่ 1 เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนประกอบดวย เพศ สาขางานที่
เรียน  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและภูมิลาํเนาของผูเรยีนแบบสอบถามมีลักษณะเปนขอคําถามแบบ
เลือกตอบ 
       ตอนที่ 2  เปนการสอบถามใหประเมินตนเองเปนแบบมาตรประเมินคา(Rating Scale) 5 
ระดับเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ   
ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ใน 6 ดาน คอื  ดานเนื้อหา
ของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานสื่อและอุปกรณ
การสอนและดานการวัดผลและประเมินผล ผูตอบแบบสอบถามแสดงถึงเหตุผลดงัน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
คะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานเนื้อหาของหลักสูตร ระดับความพึงพอใจ 
1 ความสอดคลองของเน้ือหาในรายวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
2 ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนดไว

ในหลักสูตร 
( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ 

11 ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและวัตถุประสงคของการเรียนเม่ือเร่ิมสอน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

12 ครูผูสอนเลือกใชวิธีการสอนเหมาะกับเนื้อหาในแตละรายวิชา     ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานผูสอน ระดับความพึงพอใจ 

19 ความสุภาพในการใชคําพูดของผูสอนขณะสอน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

20 ครูผูสอนเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

28 ครูนําประสบการณดานวิชาชีพมาถายทอดความรูใหกับ
นักเรียนเขาใจไดดี 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการเรียน ระดับความพึงพอใจ 

29 ความเปนระเบียบและความสะอาดของหองเรียน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

30 การจัดวางโตะ เกาอี้ ในหองเรียนสามารถปรับตามสภาพความ
เหมาะสม 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 



 35 

ตัวอยางแบบสอบถาม (ตอ)      

ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานสื่อและอุปกรณการสอน ระดับความพึงพอใจ 

38 วัสดุสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

39 อุปกรณ  เชน  โตะ เกาอี้ มีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ขอ ประเด็นความพึงพอใจดานการวัดผลและประเมินผล ระดับความพึงพอใจ 

46 มีการวัดผลประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงคในแตละ
รายวิชา 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

47 การวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาในแตละ
รายวิชา 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

                        

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
         ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาจากตํารา เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  สอบถามขอมูลจากนักเรียนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนมาจัดทําแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา  (Rating Scale)  5 ระดับ  โดยให
ครอบคลุม  ทั้ง 6 ดาน คือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน  ดานผูสอน  ดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล  
 3.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ   เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ   โดยนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานที่มีความชํานาญทางดานเครื่องมือตรวจสอบความถูกตองและแกไข
ความเหมาะสมของขอความพิจารณาความสอดคลองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ  โดยใชดัชนี IOC 
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาตั้งแต.50 ขึ้นไปจากขอคําถามทั้งหมด 60 ขอ เหลือขอคําถามจํานวน 53 
ขอ ที่มีคา IOC  ตั้งแต 0.60 – 1.00                                                                      
          5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จากนั้นนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอนนําไปทดลองใช 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใช (Try Out) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ในวันที่ 14 กันยายน 2550  แลวนําผลไปคํานวณหาคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของคะแนนขอคําถามกับคะแนนรวมจากขออ่ืนๆแลวคัดเลือกขอที่มีคา r ตั้งแต .20 ขึ้นไป
ไดขอคําถามจํานวน 53 ขอมีคา r ตั้งแต 0.92 - 0.94 แลวนําไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.94 ซ่ึงมีคาสูงเพียงพอที่จะใชในงานวิจัยได 
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        การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยไดดําเนนิการรวบรวมขอมูล ตามขัน้ตอน ดังน้ี 
           1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี โดยนําแบบสอบถาม
ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
           2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 364 ฉบับ ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง  
โดยใชเวลาในชวงทายชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชา ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2550 ถึง 28 
กันยายน 2550 เปนระยะเวลา 12 วัน  

ตาราง 2  การเก็บขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 
วัน/เดือน/ป ระดับชั้น/สาขางานที่เรียน เวลาที่เก็บ จํานวน 
17  กันยายน  2550 ปวช. 2/1 การบัญชี 10.00 - 11.45 น. 30 

18  กันยายน  2550 ปวช. 2/2 การบัญชี 10.00 - 11.45 น. 28 
19  กันยายน  2550 ปวช. 2/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 10.00 - 11.45 น. 30 

20  กันยายน  2550 ปวช. 2/4 คอมพิวเตอรธุรกิจ 10.00 - 11.45 น. 33 

21  กันยายน  2550 ปวช. 2/5  ปวช. 2/6 การขาย 10.00 - 11.45 น. 62 

22  กันยายน  2550 วันหยุด 

23  กันยายน  2550 วันหยุด 

24  กันยายน  2550 ปวช. 3/1 การบัญชี 10.00 - 11.45 น. 28 

25  กันยายน  2550 ปวช. 3/2 การบัญชี 10.00 - 11.45 น. 27 

26  กันยายน  2550 ปวช. 3/3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 10.00 - 11.45 น. 36 

27  กันยายน  2550 ปวช. 3/4 คอมพิวเตอรธุรกิจ 10.00 - 11.45 น. 31 

28  กันยายน  2550 ปวช. 3/5 ปวช. 3/6 การขาย 10.00 - 11.45 น. 59 

                                                  รวม                                                                 364 

           3.  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 364 ฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณได
แบบสอบถามที่สมบูรณ 100 % แลวจึงตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  
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        การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
        การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+  (Statistical  Package  the  Social  Sciences  Personal  
Computer  Plus  For  Windows Version 10.0 และ 11.0) ที่เก็บรวบรวมไดดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดนําไปตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จํานวน 
364 ฉบับ เพ่ือใชในการวิเคราะห 
 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม  โดยการแจง
นับและหาคารอยละ     
         3. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เปนรายดานและรายขอ แปลความหมายของ
คาเฉลี่ย ดังน้ี 

คาเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ดานเน้ือหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล จําแนก
ตามตัวแปร เพศ  สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภูมิลําเนาของผูเรียน โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One – Way ANOVA) ในกรณีพบ ความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคู โดยวิธีการของ Tukey – Kramer test  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชสถติิในการวิเคราะหขอมูลดงน้ี 

1.   สถิติพื้นฐาน ไดแก 
 1.1   คาความถี่ และ คารอยละ      

1.2   คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  ใชสูตร (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 16 ) 
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X   =  
N

X∑  

 

เม่ือ     X         แทน     คาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอ 

          ∑X       แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N           แทน     จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

1.3  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความ 
แปรปรวน ใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 17 )  

      
เม่ือ      S.D.       แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง            

            )X(∑ 2    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง  
             ∑X 2     แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกาํลังสอง 

N           แทน   จํานวนของกลุมตวัอยาง 
    

2. สถิติวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมอื (แบบสอบถาม) 
2.1  หาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจรายขอใชสูตร IOC (Item-Operational  

Definition Congruence Index) ใชคาตั้งแต .50  ใชสตูร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 1)  
 

IOC =  
N

R∑  

 
เม่ือ         IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามรายขอ 
            ∑R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
                 N แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
  2.2  หาคาอํานาจจําแนก 

     วิเคราะหคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรสัมประสิทธสหพันธของคะแนนของขอคาํถามกับ
คะแนนรวมจากขออ่ืนๆแลวคัดเลือกขอที่มีคา r ตั้งแต .20 ขึ้นไป ใชสตูร(บุญเชดิ  ภิญโญอนันตพงษ. 
2548 : 4)  

( )
( )1NN

XXN
.D.S

22

−
−

= ∑ ∑
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r Item - Total  =  
( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 TTnIIn

TIITn
 

 
เม่ือ             n แทน   จํานวนคนในกลุม 
                  I แทน   คะแนนของขอคําถาม หรือ ITEM 
                 T แทน   คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอหรือ Total 

                2.3  หาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
     วิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสตูรสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบัค  

(Cronbach – Coefficient – Alpha) (บญุเชิด ภิญโญอนันตพงษ .2548 : 14) 
 

rtt หรือ ∝  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2
x

2
i

S
S

1
1K

K  

 

เม่ือ   rtt หรือ ∝    แทน   คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด (แบบสอบถาม) 

                   K แทน   จํานวนขอคําถาม 

                  2
iS  แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                  2
xS  แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือวัด 

 
2.4  หาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด (Standard Error of 

Measurement) ใชสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.2548:14) 
 

SEM = SX ttr1−  

 

เม่ือ            rtt  แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนรวมทั้งฉบับ 

              SEM แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนรวมทัง้ฉบับ 
                SX แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

3.1 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยสองคา กรณีที่มีคาความทดสอบที่อิสระกนั โดยใช 
การทดสอบ (T-Test for Independent) โดยใชสตูร (บญุเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548:22) 
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เม่ือ     21 X,X    แทน   คาเฉลีย่ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

           2
2

2
1 S,S  แทน   คาความแปรปรวนของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

           21 n,n  แทน   จํานวนคะแนนของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
 

3.2  การเปรียบเทียบผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ 
นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปที่ 2 และชัน้ปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ระหวาง
กลุมตวัอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 
ANOVA) โดยใชสตูร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 26) 

 

   F = 
W

A

MS
MS

     

 
เม่ือ            F   แทน   คาการแจกแจงแบบ F 
              MSA แทน   ความแปรปรวน (Mean Square)  ระหวางกลุม 
             MSW  แทน   ความแปรปรวน (Mean Square)  ภายในกลุม 

   

3.3 ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยใชสูตร Tukey – Kramer test (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.) 
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เม่ือ   TKq     แทน   คาการแจกแจงแบบ q  
        errorMS  แทน   ความแปรปรวน (Mean Square)  ภายในกลุม 
.       n i ,.n j  แทน   จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
        jc  แทน    คาสัมประสิทธิ ์
       jy ⋅ }, −⋅ jy  แทน    คาเฉลี่ยของแตละกลุม 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
        การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคนควา เร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนความหมายของขอมูลและการแปลผล
ตามลําดับดังน้ี 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
        ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  เพ่ือใหเกิดความเขาใจใน    
การสื่อความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี  
 

X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย(Mean) 
N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
S.D แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t-test 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F-test 
SX แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

rtt แทน คาความเชื่อม่ัน 

SEM แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด 

TKq     แทน    คาการแจกแจงแบบ q  

errorMS  แทน    ความแปรปรวน (Mean Square)  ภายในกลุม 
 n i ,n j     แทน   จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 

MD แทน ผลตางของคาเฉลี่ย 

SE แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

Sig แทน คาความนาจะเปนของนัยสําคัญ 

* แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหคาเฉลี่ย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชัน้ปที่ 2  และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
ผลการวิเคราะหขอมูล  แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
        ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่  2  การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี ชัน้ปที่ 2 และชัน้ปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี รวม 6 ดาน 
ไดแก  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน  ดานผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
ดานสื่อและอุปกรณการสอน  และดานการวัดผลและประเมินผล 
       ตอนที ่3   การเปรียบเทียบผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน จําแนกตามเพศ สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และภูมิลําเนาของผูเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3  ตอน ดังน้ี  

        ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       การวิเคราะหตอนนี้เปนการวิเคราะหจํานวนความถี่และหาคารอยละของกลุมตวัอยางผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามเพศ สาขางานทีเ่รียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ภูมิลําเนาของผูเรียน ดังแสดง
ในตาราง 3  

ตาราง 3 จํานวนความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ สาขา    
    งานที่เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภูมิลําเนาของผูเรียน 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม รอยละ 
1. อายุ 
    1.1  เพศชาย 
    1.2  เพศหญิง 

 
92 
272 

 

364 
 

 
25.3 
74.7 

2. สาขางานที่เรียน 
     2.1  สาขางานการบัญชี 

2.2 สาขางานการขาย 
2.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
113 
121 
130 

364 

 
31.1 
33.2 
35.7 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3.1  ต่ํา           (1.00 – 1.99) 
     3.2  ปานกลาง   (2.00 – 2.99) 
     3.3  สูง           (3.00 – 4.00) 

 
40 
220 
104 

 
 

364 

 
11.0 
60.4 
28.6 
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ตาราง 3 (ตอ)   
 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม รอยละ 
4.  ภูมิลําเนาของผูเรียน 
    4.1  จังหวัดเพชรบุรี    
    4.2  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
    4.3  จังหวัดอ่ืนๆ 

 
215 
121 
28 

 
 

364 

 
59.1 
33.2 
7.7 

      ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 364 คน มี
ลักษณะ ดังน้ี 
 1. นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 74.7 
 2. นักเรียนสวนใหญศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร   คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาคือ สาขา
งานการขายและสาขางานการบัญชี คิดเปนรอยละ 33.2 คิดเปนรอยละ 31.1 ตามลําดับ 
 3. นักเรียนสวนใหญเปนกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 2.00 – 2.99 
คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมาคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ3.00 – 4.00 และ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 1.00 – 1.99 คิดเปนรอยละ 28.6 และ 11.0 
ตามลําดับ       
 4. นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเพชรบุรี คิดเปนรอยละ 59.1 
รองลงมาคือ นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และนักเรียนที่ภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 33.2 และ 7.7 ตามลําดับ 

 ตอนที่ 2 การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัร วชิาชีพ ชัน้ปที่ 2 และชัน้ปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบรีุ   
  2.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวมและแยกเปนรายดาน  
              การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวมและรายดาน มาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งหาคา
ความเชื่อม่ันและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด ดังแสดงในตาราง 4   
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 ผูวิจัยไดแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแตละดานโดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 
        คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
        คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
        คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
         คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
        คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด  

ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการจดั   
     การเรียนการสอน โดยรวมและรายดาน 
 

ระดับความพึงพอใจ              
ในการจัดการเรียนการสอน 

X  S.D. SX rtt SEM 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร 
ดานการเรียนการสอน 
ดานผูสอน 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
ดานส่ือและอุปกรณการสอน 
ดานการวัดผลและประเมินผล 

4.36 
4.27 
4.25 
4.19 
4.21 
4.37 

0.31 
0.44 
0.33 
0.58 
0.62 
0.39 

43.64 
34.19 
42.59 
37.73 
33.56 
34.99 

0.77 
0.88 
0.82 
0.93 
0.89 
0.86 

5.50 
6.50 
6.17 
5.31 
5.32 
5.34 

รวม 4.27 0.36 43.99 0.94 5.21 

 
        ผลการวิเคราะหตามตาราง 4  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก  ( Χ  = 4.27) และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนทุก
ดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต  4.27 - 4.37 โดยสามอันดับแรก คือ ดานการวัดผลและ
ประเมินผล ( Χ  = 4.37) ดานเนื้อหาของหลักสูตร ( Χ  = 4.36) และดานการเรียนการสอน ( Χ  = 
4.27)  
 ขอมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน มีคาความ
เชื่อม่ันโดยรวมเทากับ 0.94 สวนความเชื่อม่ันแยกตามรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมในการ
เรียนมีคาสูงสุด  รองลงมาคือ ดานสื่อและอุปกรณการสอน ดานการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ
ประเมินผล  ดานผูสอน และดานเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89, 0.88, 0.86, 
0.82, 0.77 ตามลําดับ 
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  2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เปนรายขอ 

       การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี  เปนรายขอ มาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแยกตามรายดานดังน้ี 

    2.2.1 การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน         
ดานเนื้อหาของหลักสูตร เปนรายขอ ดังแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน   
     ของนักเรียน ดานเนื้อหาของหลักสูตร เปนรายขอ 
 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร X  S.D. ระดับ 
1. ความสอดคลองของเนื้อหาในรายวิชาตรงกับความตองการของ
ผูเรียน 
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียนที่
กําหนดไวในหลักสูตร 
3.  หลักสูตรวิชาครอบคลุมเนื้อหาหรือความรูที่จะนําไปประกอบ
อาชีพ 
4.  ความทันสมัยของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะกับสภาพปจจุบัน 
5.  ผูเรียนไดเลือกเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตาม
ความสนใจ 
6.  เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 
7.  เนื้อหาที่เรียนมีความสอดคลองกับความรูที่เรียนมา 
8.  เนื้อหาวิชาที่เรียนนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง 
9. เนื้อหาวิชาที่เรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
10. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหปญหาได 

4.46 
 

4.45 
 

4.36 
 

4.20 
4.39 

 
4.53 
4.38 
4.35 
4.26 
4.23 

0.60 
 

0.63 
 

0.54 
 

0.59 
0.68 

 
0.57 
0.64 
0.52 
0.53 
0.61 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.36 0.31 มาก 

 
        ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ดานเนื้อหาของหลักสูตรระดับมากที่สุดที่เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ( Χ  = 4.53)   
สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.20 - 4.46 ขอที่มีนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกไดแก ความสอดคลองของเนื้อหาในรายวิชาตรงกับความ
ตองการของผูเรียนความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และผูเรียนไดเลือกเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรตีามความสนใจ  
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   2.2.2 การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  
ดานการเรียนการสอน แยกตามรายขอ ดังแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
     ของนักเรียน ดานการเรียนการสอน แยกตามรายขอ 
 

ดานการเรียนการสอน X  S.D. ระดับ 

11. ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและวัตถุประสงคของ     
     การเรียนเมื่อเริ่มสอน 
12. ครูผูสอนเลือกใชวิธีการสอนเหมาะกับเนื้อหาในแตละ 
     รายวิชา       
13. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปราย                          
     อยางกวางขวาง 
14. ความเหมาะสมของการจัดตารางเรียนในแตละรายวิชา 
15. การนําส่ือและนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอนมี 
     ความสอดคลอง 
16. ครูผูสอนชี้แจงใหผูเรียนทราบเกณฑและวิธีทดสอบใน 
     แตละรายวิชา 
17. ครูผูสอนทําการทดสอบผูเรียนกอน – หลังที่จะทาํ 
     การเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
18. ครูผูสอนตรวจและแจงผลการสอบอยางรวดเร็ว  
     หลังจากการสอบแตละครั้งในแตละรายวิชา 

4.66 
 

4.37 
 

4.11 
 

3.85 
4.28 

 
4.44 

 
4.28 

 
4.21 

 

0.50 
 

0.49 
 

0.48 
 

0.66 
0.74 

 
0.72 

 
0.63 

 
0.79 

 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.27 0.47 มาก 

 
        ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุดที่ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและวัตถุประสงคของการ
เรียนเม่ือเริ่มสอน ( Χ  = 4.66)  สวนขออ่ืนๆที่เหลือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
ตั้งแต  3.85 – 4.44 ขอที่มีนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกไดแก ครูผูสอนชี้แจงให
ผูเรียนทราบเกณฑและวิธีทดสอบในแตละรายวิชา  ( Χ  = 4.44) รองลงมาคือ ครูผูสอนเลือกใชวิธีการ
สอนเหมาะกับเน้ือหาในแตละรายวิชา ( Χ  = 4.37) และครูผูสอนเลือกใชวิธีการสอนเหมาะกับเน้ือหา
ในแตละรายวิชา ( Χ  = 4.28) 
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          2.2.3 การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
ดานผูสอน แยกตามรายขอ  ดังแสดงในตาราง 7  

ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
     ของนักเรียน ดานผูสอน แยกตามรายขอ 
 

ดานผูสอน X  S.D. ระดับ 
19. ความสุภาพในการใชคําพูดของผูสอนขณะสอน 
20. ครูผูสอนเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา 
21. ครูผูสอนใหเวลาปรึกษาแนะนําผูเรียนในแตละรายวิชา 
22. บุคลิกภาพของครูผูสอนวางตัวไดเหมาะสม 
23. การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธของครูผูสอนกับ 
     ผูเรียนมีความเหมาะสม 
24. ความประพฤติและการปฏิบัติตนของครูผูสอนกับ 
     ผูเรียนมีความเหมาะสม 
25. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในแตละรายวิชาที่สอนพอเหมาะ 
     ทําใหผูเรียนเขาใจ 
26. ครูผูสอนเอาใจใสตอปญหาในการเรียนของผูเรียนเปน 
     รายบุคคล 
27. ครูผูสอนสามารถอภิปรายตอบปญหาแกไขปญหาใน 
     แตละรายวิชาที่สอนไดชัดเจนถูกตอง 
28. ครูนําประสบการณดานวิชาชีพมาถายทอดความรู 
     ใหกับนักเรียนเขาใจไดดี  

4.19 
4.24 
4.12 
4.59 
4.20 

 
4.29 

 
4.26 

 
4.25 

 
4.31 

 
4.14 

 

0.48 
0.51 
0.42 
0.59 
0.51 

 
0.60 

 
0.72 

 
0.74 

 
0.60 

 
0.42 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.25 0.33 มาก 

 
       ผลการวิเคราะหตามตาราง 7  พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดาน
ผูสอนอยูในระดับมากที่สุดที่บุคลิกภาพของครูผูสอนวางตัวไดเหมาะสมอยูใน ( Χ  = 4.59) สวนขอ
อ่ืนๆที่เหลือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.12 – 4.31 โดยขอที่มีนักเรียนมีความ
พึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกไดแก ครูผูสอนสามารถอภิปรายตอบปญหาแกไขปญหาในแตละ
รายวิชาที่สอนไดชัดเจนถูกตอง( Χ  = 4.31) รองลงมาคือ ความประพฤติและการปฏิบัติตนของ
ครูผูสอนกับผูเรียน มีความเหมาะสม ( Χ  = 4.29) และผูสอนบรรยายเนื้อหาในแตละรายวิชาที่สอน
พอเหมาะทําใหผูเรียนเขาใจ ( Χ  = 4.26) 
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        2.2.4 การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  แยกตามรายขอ ดังแสดงในตาราง 8  

ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  
     ของนักเรียน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  แยกตามรายขอ 
 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน X  S.D. ระดับ 

29. ความเปนระเบียบและความสะอาดของหองเรียน 
30. การจัดวางโตะ เกาอี้ ในหองเรียนสามารถปรับตาม 
     สภาพความเหมาะสม 
31. ภายในหองเรียนอากาศถายเท มีแสงสวางที่เพียงพอ 
32. ความพรอมของเอกสารตําราเรียนของแตละวิชา 
     ในหองสมุดมีจํานวนเพียงพอ 
33. สถานที่พักผอนภายในโรงเรียนมีจํานวนเพียงพอกับ 
     ผูเรียน 
34. บริการน้ําดื่มตามจุดตางๆภายในโรงเรียน 
35. สภาพหองเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
36. หองเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 
37. ภายในหองเรียนมีมุมหนังสือสําหรับคนควาสําหรับ 
     ผูเรียน 

4.48 
4.35 

 
4.32 
4.27 

 
4.13 

 
3.96 
3.96 
4.16 
4.12 

 

0.66 
0.65 

 
0.81 
0.65 

 
0.79 

 
0.78 
0.85 
0.84 
0.73 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
รวม 4.19 0.58 มาก 

 
        ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ดานสภาพแวดลอมในการเรียนทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.96 – 449 โดยขอที่มีนักเรียน
มีความพึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกไดแก ความเปนระเบียบและความสะอาดของหองเรียน ( Χ  
= 4.48) รองลงมา คือ การจัดวางโตะ เกาอ้ี ในหองเรียนสามารถปรับตามสภาพความเหมาะสม ( Χ  = 
4.35) และภายในหองเรียนอากาศถายเทมีแสงสวางที่เพียงพอ ( Χ  = 4.32) 
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         2.2.5 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน แยกตามรายขอ ดังแสดงในตาราง 9  

ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
     ของนักเรียน  ดานสื่อและอุปกรณการสอน แยกตามรายขอ 
 

ดานสื่อและอุปกรณการสอน X  S.D. ระดับ 
38. วัสดุสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม 
39. อุปกรณเชน โตะเกาอี้มีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
40. ส่ือการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรในแตละ 
     รายวิชา 
41. ส่ือการสอน เชน หนังสือ อุปกรณอ่ืนๆ ชวยในการเรียน 
     ของผูเรียนมีเพียงพอกับความตองการ 
42. ส่ือการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ เชน แผนใส  
     VCD/DVD/ VDO มีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
     บทเรียน 
43. ส่ือการเรยีนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ 
44. ส่ือชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียน 
     การสอน 
45. ส่ือชวยกระตุนความสนใจใหผูเรียนไมเบ่ือการเรียน 

4.01 
4.31 
4.37 

 
4.01 

 
4.02 

 
4.24 
4.30 

 
4.29 

0.72 
0.86 
0.75 

 
0.52 

 
0.70 

 
0.77 
0.57 

 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.21 0.62 มาก 

 
      ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
ดานสื่อและอุปกรณการสอนทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต  4.01 – 4.37   โดยขอที่มีนักเรียน
มีความพึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกไดแก สื่อการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาของหลักสูตรในแตละ
รายวิชา ( Χ  = 4.37)  รองลงมา คือ อุปกรณเชน โตะเกาอ้ีมีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ( Χ  = 
4.31) และสื่อการเรียนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ ( Χ  = 4.30) 
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         2.2.6 การวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ดาน
การวัดผลและประเมินผล แยกตามรายขอ ดังแสดงในตาราง 10  

ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียน        
    การสอนของนักเรียน  ดานการวัดผลและประเมินผล แยกตามรายขอ 
 

ดานการวัดผลและประเมินผล X  S.D. ระดับ 
46. มีการวัดผลประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงค 
     ในแตละรายวิชา 
47. การวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
     ในแตละรายวิชา 
48. ผูสอนวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาดวย 
     ความยุติธรรม 
49. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนด 
     เกณฑการใหคะแนน 
50. แบบทดสอบที่ใชในการวัดผลและประเมินผล 
     มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
51. มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผล 
     ในแตละรายวิชามีความเหมาะสม 
52. มีการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงาน 
     และการปฏบัิติจริงของผูเรียน 
53. ผูสอนใชวิธีการวัดผลและการประเมินผลหลากหลาย 

4.28 
 

4.21 
 

4.24 
 

4.38 
 

4.46 
 

4.51 
 

4.52 
 

4.39 

0.52 
 

0.49 
 

0.57 
 

0.64 
 

0.60 
 

0.67 
 

0.60 
 

0.56 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
รวม 4.37 0.39 มาก 

 
          ผลการวิเคราะหตามตาราง 10 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
ดานการวัดผลและประเมินผลในระดับมากที่สุดที่เกณฑการใหคะแนน และเกณฑในการประเมินผลใน
แตละรายวิชามีความเหมาะสม  ( Χ =4.51) และการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงานและการ
ปฏิบัติจริงของผูเรียนอยู  ( Χ = 4.52) สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือมีความพึงพอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย
ตั้งแต  4.21 – 4.39 โดยขอที่มีนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากสามอันดับแรกคือแบบทดสอบที่ใช
ในการวัดผลและประเมินผลมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน ( Χ  = 4.46) รองลงมา คือ ผูสอนใช
วิธีการวัดผลและการประเมินผลหลากหลาย ( Χ  = 4.39) และผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การกําหนดเกณฑการใหคะแนน ( Χ  = 4.38)   
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       ตอนที่ 3    การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
จําแนกตามเพศ โดยใชวิธีการทดสอบคาที ( t – test ) ไดผลทั้งโดยรวมและแยกเปนรายดาน                
ดังแสดงในตาราง 11  
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทั้งโดยรวม 
     และแยกเปนรายดาน จําแนกตามเพศ  โดยใชวิธีการทดสอบคาที ( t – test )  
            

ชาย 
N = 92 

หญิง 
N = 272 ความพึงพอใจ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
X  S.D X  S.D 

t sig 

ดานเนื้อหาหลักสูตร 4.35 0.32 4.36 0.31 -0.18 0.85 
ดานการเรียนการสอน 4.25 0.46 4.28 0.44 -0.57 0.56 
ดานผูสอน 4.27 0.37 4.25 0.32 0.40 0.69 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 4.23 0.59 4.17 0.59 0.75 0.45 
ดานสื่อและอุปกรณการสอน 4.18 0.53 4.22 0.64 -0.56 0.57 
ดานการวัดผลและประเมินผล 4.38 0.38 4.36 0.39 0.39 0.69 

รวม 4.28 0.37 4.27 0.35 0.03 0.97 

 
        ผลการวิเคราะหตามตาราง 11 พบวา นักเรียนชายและหญิงมีระดับความพึงพอใจในการจัด 
การเรียนการสอน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         3.1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
โดยรวมและแยกเปนรายดาน จําแนกตามสาขางานที่เรียน ดังแสดงในตาราง 12 

ตาราง 12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวม 
     และรายดาน จําแนกตามสาขางานที่เรียน 

การบัญชี 
N = 113 

การขาย 
N = 121 

คอมพิวเตอร 
N = 130 ความพึงพอใจ            

ในการจัดการเรียนการสอน X  S.D X  S.D X  S.D 
F 

ดานเน้ือหาหลักสูตร 4.21 0.42 4.39 0.26 4.45 0.28 19.27** 
ดานการเรียนการสอน 4.13 0.46 4.29 0.45 4.36 0.40 8.07** 
ดานผูสอน 4.20 0.42 4.25 0.29 4.30 0.27 3.14* 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 3.82 0.52 4.28 0.56 4.41 0.51 38.52** 
ดานสื่อและอุปกรณการสอน 4.03 0.79 4.22 0.52 4.34 0.50 7.58** 
ดานการวัดผลและประเมินผล 4.19 0.47 4.43 0.34 4.47 0.30 18.35** 

รวม 4.10 0.35 4.31 0.35 4.39 0.33 22.11** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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        ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา นักเรียนที่อยูในสาขางานการบัญชี  สาขางานการ
ขาย และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียน
แตละสาขามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดาน
สภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เน่ืองจากการวิเคราะหในตาราง 12 พบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งโดยรวมและแยกเปนรายดาน  ผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีของ Tukey – Kramer Test  

3.2  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน โดยรวมและรายดาน 6 ดานประกอบดวย  ดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน   
ดานผูสอน  ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  ดานสื่อและอุปกรณการสอนและดานการวัดผลและ
ประเมินผล ดังแสดงในตาราง 13 
ตาราง  13  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  
   ของนักเรียน โดยรวมและรายดาน   

โดยรวม สาขางานที่เรียน 
MD SE sig 

สาขางานบัญชี - สาขางานการขาย -0.21** 0.04 0.00 
สาขางานบัญชี - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ -0.28** 0.04 0.00 
สาขางานการขาย - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ -0.07 0.04 0.17 

 

ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน สาขางานที่เรียน 
MD SE  sig MD SE sig MD SE  sig 

บัญชี - การขาย -0.18** 0.04 0.00 -0.16** 0.05 0.01 -0.05 0.43 0.43 
บัญชี - คอมพิวเตอร -0.23** 0.04 0.00 -0.22** 0.05 0.00 -0.10* 0.04 0.03 
การขาย- คอมพิวเตอร 0.05 0.03 0.33 -0.06 0.05 0.48 -0.05 0.04 0.40 

 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการ
สอน        

ดานการวัดผลและประเมินผล สาขางานที่เรียน 

MD SE  sig MD SE sig MD SE  sig 
บัญชี - การขาย -0.45** 0.07 0.00 -0.18 0.08 0.05 -0.23** 0.04 0.00 
บัญชี - คอมพิวเตอร -0.58** 0.06 0.00 -.030** 0.07 0.00 -0.27** 0.04 0.00 
การขาย- คอมพิวเตอร -0.12 0.06 0.14 -0.12 0.07 0.24 0.04 0.04 0.66 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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        ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวา  สาขางานที่เรียนที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี  2  คู  ไดแก สาขางานบัญชีกับ
สาขางานการขาย  สาขางานบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สวนสาขางานการขายกับสาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ไมพบความแตกตาง 
        เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตาม สาขางานที่เรียน ในแตละดานพบวา ดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานการวัดผลและประเมินผล  สาขางานที่เรียน ที่แตกตางกนัมี 2  
คู   คือ  สาขางานบัญชีกับสาขางานการขาย และสาขางานบัญชีกับสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สวน
ดานผูสอนและดานสื่อและอุปกรณการสอน มีสาขางานบัญชีกับสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจเทานั้นที่
แตกตางกัน สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง   

  3.3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมและรายดาน  ดังแสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียน    
    การสอนของนักเรียน โดยรวมและรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตํ่า  
(1.00-1.99) 

N = 40 

ปานกลาง 
(2.00-2.99) 
N = 220 

สูง 
(3.00-4.00) 
N = 104 

ความพึงพอใจใน     
การจัดการเรียนการสอน 

X  S.D X  S.D X  S.D 

F 

ดานเนื้อหาหลักสูตร 4.31 0.30 4.38 0.29 4.34 0.36 0.86 
ดานการเรียนการสอน 4.23 0.44 4.30 0.44 4.22 0.45 1.22 
ดานผูสอน 4.18 0.36 4.27 0.31 4.25 0.36 1.26 
ดานสภาพแวดลอมใน 
การเรียน 

4.23 0.50 4.30 0.57 3.94 0.57 13.55** 

ดานส่ือและอุปกรณ 
การสอน 

4.39 1.13 4.23 0.53 4.09 0.47 3.91* 

ดานการวัดผลและ
ประเมินผล 

4.36 0.39 4.44 0.39 4.31 0.39 1.54 

รวม 4.28 0.39 4.31 0.37 4.19 0.31 3.80* 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเม่ือพิจารณาเปน
ดานพบความแตกตางในดานสภาพแวดลอมในการเรียนและดานสื่อและอุปกรณอยางมีนัยสําคัญทาง
ที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 

 เน่ืองจากการวิเคราะหในตาราง 14 พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและแยกเปนรายดาน 2 ดาน ดังนั้นผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ  Tukey – Kramer ดังแสดงในตาราง 15 

 3.4  การทดสอบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน        
โดยรวม  และรายดาน เฉพาะดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานสื่อและอุปกรณการสอน 
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแสดงในตาราง 15 

ตาราง 15  การทดสอบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนตาม         
     ความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวม ดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานสื่อและอุปกรณ          
     การสอน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

โดยรวม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

MD SE sig 
ตํ่า - ปานกลาง -0.02 0.06 0.90 
ตํ่า - สูง 0.09 0.06 0.36 
ปานกลาง -  สูง 0.11* 0.04 0.01 

 
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
MD SE  sig 

ตํ่า - ปานกลาง  -0.06 0.09 0.52 
ตํ่า - สูง 0.28** 0.10 0.01 
ปานกลาง -  สูง 0.35** 0.06 0.00 

 
ดานสื่อและอุปกรณการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
MD SE sig 

ตํ่า - ปานกลาง  -0.15 0.10 0.29 
ตํ่า - สูง 0.32* 0.11 0.02 
ปานกลาง -  สูง 0.14 0.07 0.11 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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        ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 พบวา เม่ือจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกันมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
มี 2 คู ไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เม่ือพิจารณา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความแตกตางที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 สวนดานสื่ออุปกรณการสอนพบเพียงนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเทานั้นที่มีความแตกตางที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความ
แตกตาง 

  3 5  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
จําแนกตามภูมิลําเนาของผูเรียน โดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตาราง 16 

ตาราง 16  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการเรียน    
    การสอนของนักเรียนโดยรวมและรายดาน แยกตามภูมิลําเนาของผูเรียน 
 

เพชรบุรี 
N = 215 

ประจวบคีรีขันธ 
N = 122 

จังหวัดอื่นๆ 
N = 27 ความพึงพอใจในการจัด 

การเรียนการสอน 
X  S.D X  S.D X  S.D 

F 

ดานเนื้อหาหลักสูตร 4.34 0.34 4.40 0.26 4.32 0.25 1.67 
ดานการเรียนการสอน 4.25 0.45 4.30 0.44 4.29 0.37 0.52 
ดานผูสอน 4.24 0.36 4.26 0.29 4.30 0.33 0.40 
ดานสภาพแวดลอมใน 
การเรียน 

4.20 0.57 4.19 0.59 4.09 0.63 0.38 

ดานส่ือและอุปกรณ 
การสอน 

4.23 0.67 4.16 0.54 4.24 0.45 0.44 

ดานการวัดผลและ
ประเมินผล 

4.34 0.42 4.42 0.33 4.37 0.37 1.71 

รวม 4.27 0.37 4.29 0.35 4.27 0.33 0.17 

 

        ผลการวิเคราะหตามตาราง 16 พบวานักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด    
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

    
        การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจใน      
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จําแนกตามเพศ  สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภูมิลําเนาของผูเรียน โดยรวมและรายดานใน 6 ดานคือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร   ดานการเรียน
การสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน และดาน       
การวัดผลและประเมินผล 
 กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  และ 
ชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2550  แบงตาม 3 สาขางานดังน้ี 
สาขางานการบัญชี จํานวน 113 คน  สาขางานการขาย จํานวน 121 คน และสาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ จํานวน 130 คน รวมทั้งสิ้น 364 คน  โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.94  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t– test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One  –  Way  ANOVA)  การเปรียบเทียบ
รายคูใชวิธีการของ Tukey – Kramer test  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหความถี่และ

หาคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  สาขางานที่เรียน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภูมิลําเนาของผูเรียน  สรุปผลไดวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 สวนใหญเปนเพศหญิง สาขางานคอมพิวเตอร 
เปนสาขางานที่นักเรียนเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ สาขางานการขายและสาขางานการบัญชี 
ตามลําดับ เม่ือแบงกลุมนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ตามลําดับ นอกจากนี้ภูมิลําเนาของนักเรียนสวนใหญอยูใน
จังหวัดเพชรบุรี รองลงมาคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดอ่ืนๆ ตามลําดับ 

2.  การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวมทุกดาน แยกเปนรายดาน และแยกเปนรายขอในแตละดาน สรุปผลไดดังน้ี 
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      2.1 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โดยรวมทุกดานและแยกเปนรายดาน อยูในระดับ
มาก สวนคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
โดยรวมทุกดานเทากับ 0.94 เม่ือพิจารณาคาความเชื่อม่ันในแตละดานพบวา ดานสภาพแวดลอมใน
การเรียนเปนดานที่มีคาความเชื่อม่ันสูงสุด รองลงมาคือ ดานสื่อและอุปกรณการสอน ดานการเรียน
การสอน ดานการวัดผลและประเมินผล  ดานผูสอน และดานเน้ือหาของหลักสูตร  โดยมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.89, 0.88,  0.86, 0.82, 0.77 ตามลําดับ 

  2.2  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เปนรายขอ สรุปผลไดวา ขอคําถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
อยูระดับมากที่สุดมีจํานวน 5 ขอ ใน 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดานเนื้อหาของหลักสูตร คือ   
ขอเน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ดานการเรียนการสอน คือ ขอครูผูสอนชี้แจง
แผนการเรียนและวัตถุประสงคของการเรียนเม่ือเร่ิมสอน ดานผูสอน คือ ขอบุคลิกภาพของครูผูสอน
วางตัวไดเหมาะสม และดานการวัดผลและประเมินผล คือ ขอเกณฑการใหคะแนนและเกณฑใน  
การประเมินผลในแตละรายวิชามีความเหมาะสมและขอการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงาน
และการปฏิบัติ สวนขออ่ืนๆที่เหลือทั้งหมดอยูในระดับมาก สวนดานสภาพแวดลอมในการเรียนและ
ดานสื่อและอุปกรณการสอนทุกขอความนักเรียนมีความพึงพอใจอยูระดับมาก  
   3.   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรีโดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ภูมิลําเนาของผูเรียน สรุปผลดังน้ี 
    3.1  นักเรียนชายและหญิงมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการเรียน         
การสอน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
    3.2  นักเรียนที่อยูในสาขางานการบัญชี  สาขางานการขาย และสาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สาขางานที่เรียนที่แตกตางกันคือ สาขางานการบัญชีกับสาขา
งานการขาย  สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สวนรายดานพบความแตกตางทุก
ดาน โดยดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและ
อุปกรณการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ยกเวนดานผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยดานเนื้อหาหลักสูตร  ดาน
การเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมในการเรียน และดานการวัดผลและประเมินผล สาขางาน     
ที่เรียนที่แตกตางกันมี 2 คู  คือ  สาขางานการบัญชีกับสาขางานการขาย และสาขางานการบัญชีกับ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สวนดานผูสอนและดานสื่อและอุปกรณการสอน มีสาขางานการบัญชี
กับสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจเทานั้นที่แตกตางกัน สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง   
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3.3 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ          
ในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน มี 2 คู ไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสวนการเปรียบเทียบตามรายดานพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะดานสภาพแวดลอมในการเรียนและดานสื่อและอุปกรณ โดย
ดานสภาพแวดลอมในการเรียน พบความแตกตางในกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนดานสื่ออุปกรณการสอนพบเพียงนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนต่ํากับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเทานั้นที่มีความแตกตางที่ระดับ .05 สวน     
คูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 

3.4 นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเพชรบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ   
และจังหวัดอ่ืนๆ มีคาเฉลีย่ของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

การอภิปรายผล 
1. ผลที่ไดจากการศึกษาคนควา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

  1.1  ดานเน้ือหาของหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู ในระดับมาก  และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ เ น้ือหาหลักสูตร                
ที่จัดใหกับนักเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือพึงพอใจในระดับมาก 
การที่หลักสูตรจัดเนื้อหาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิตทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกคุมคา เน่ืองจาก
นักเรียนไมถูกบังคับใหรับรูเน้ือหามากเกินไปแตในขณะเดียวกันก็ไมไดถูกเอาเปรียบโดยลดเนื้อหา
ดังน้ันการที่หลักสูตรจัดเนื้อหาไดพอดีกับจํานวนเวลาเรียนของผูเรียน จึงสงผลใหนักเรียน                  
เกิดความพึงพอใจในระดับมากในดานหลักสูตร สอดคลองกับผลงานวิจัยของทรงสมร คชเลิช  
(2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาพณิชยกรรม วิชาเอกการเลขานุการของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ในดานหลักสูตรพบวานักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการเลขานุการโดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.2  ดานการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียน
และวัตถุประสงคของการเรียนเม่ือเริ่มสอน  สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือพึงพอใจในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ครูผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงคทุกครั้งกอนดําเนินการสอนจึงทําใหนักเรียนทราบทิศทางใน          
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การจัดการเรียนการสอน จึงมีเปาหมายในการเรียนรู สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรพล  เย็นเจริญ 
(2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 
และมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห
พบวาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  และมัธยมศึกษาปที่ 
6 ทั้งดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานผูสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดกับบุคลิกภาพของครูผูสอนวางตัวได
เหมาะสม สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา จันทรอุไร 
(2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอวิชาการงานและ
อาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวาดาน
ครูผูสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  1.4 ดานสภาพแวดลอมในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ทุกขออยูในระดับมาก โดยสามอันดับแรกไดแก ความเปนระเบียบและความสะอาด ของหองเรียน 
รองลงมา คือ การจัดวางโตะ เกาอ้ี ในหองเรียนสามารถปรับตามสภาพ ความเหมาะสม ภายใน
หองเรียนอากาศถายเทมีแสงสวางที่เพียงพอ สอดคลองกับผลงานวิจัยของวงเดือน ผองแผว (2545 
:บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวา ดาน
สภาพแวดลอมในการเรียน  นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจใน
การเรียนสาขาวิชาการบัญชีอยูในระดับมาก 
  1.5 ดานสื่อและอุปกรณการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน         
การสอนทุกขออยูในระดับมาก โดยสามอันดับแรก ไดแก สื่อการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาของ
หลักสูตรในแตละรายวิชา รองลงมา คือ อุปกรณ เชน โตะเกาอ้ีมีความเพยีงพอกับจํานวนผูเรียนและ
สื่อการเรียนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุมาพร สกลรักษ (2540: 
90-92) ไดวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีตอการจัด   
การเรียนการสอนของวิทยาลัยพณิชยการสังกัดกรมอาชีวศึกษาพบวา ดานสื่อการเรียนการสอน 
เปนสื่อที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่ทํา การเรียนการสอน ชวยทําใหผูเรียน     
เกิดทักษะและมีประสบการณมากขึ้น 
   1.6 ดานการวัดผลและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน   การ
สอนของโดยรวมอยูในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผลจากแฟมสะสมงานและการปฏิบัติจริงของผูเรียน และมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑ
การประเมินผลในแตละรายวิชามีความเหมาะสม สอดคลองกับผลงานวิจัยของวงเดือน ผองแผว 
(2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย 
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พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ มีความพึง
พอใจในการเรียนอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
จําแนกตามเพศ  สาขางานที่เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภูมิลําเนาของผูเรียน สรุปไดดังน้ี 

  2.1 นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา   
เพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงสิทธิที่นักเรียนทุกคนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของสุรีย  มาเกิด (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอการเรียน   
การสอนวิชาบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน
ธนบุรี พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีที่มีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
  2.2  นักเรียนที่อยูในสาขางานตางกัน มีความพึงพอใจในดานการจัดการเรียน การ
สอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว 
อาจเปนเพราะวาการเรียนสาขางานที่ตางกัน ผูสอนตางกันจึงมีการกําหนดเกณฑตางกัน การจัดการ
เรียนการสอนของแตละสาขางานจะแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของลาวัณย จักรานุวัฒน 
(2540 : บทคัดยอ)ทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ตอการจัดการศึกษาภาค
พิเศษ พบวา ผลการทดสอบความแตกตางระหวางความคิดเห็นนิสิตนักศึกษาชายและหญิงตอการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน           
ที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวาพื้นฐานของนักเรียนแตละคนไมเทากันทําใหความพึงพอใจ แตกตางกัน
สอดคลองกับผลงานวิจัยของเขมิกา เรืองศิริ (2541 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นตอ 
การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานสํานักงาน พบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน       
มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานสํานักงาน โดยรวมทุกดานและรายดาน     
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.4 นักเรียนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวา
จังหวัดในภูมิลําเนาของนักเรียนสวนใหญอยูภูมิภาคเดียวกัน จังหวัดใกลเคียงกัน มีลักษณะบุคลิก
นิสัย ความคุนเคยและรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันไมตางกันมากนัก ภูมิลําเนาของนักเรียน
โรงเรียนนี้จึงอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของวาสนา จันทรอุไร (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ตอวิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ผลการวิจัย พบวาที่มีภูมิลําเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอวิชาการงานและอาชีพ โดยรวมและราย
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางใหกับผูบริหารการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ี 
 1.  ดานเนื้อหาของหลักสูตร ตองมีการพัฒนาใหมีความทันสมัยและเหมาะกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 2.  ดานการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานวิชาการ โดยมีการเชิญ
วิทยากร สาขางานบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มาใหความรูแกนักเรียน
ความเหมาะสม 
 3.  ดานผูสอน ครูผูสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนควบคูไปกับการใชเทคนิคตางๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 4. ดานสภาพแวดลอมในการเรียน สถานศึกษาตองเปนที่เอ้ืออํานวยความสะดวกสบาย
ใหแกนักเรียนจัดบรรยากาศในหองเรียนหองปฏิบัติการตางๆ อากาศถายเทสะดวกมีแสงสวาง
เพียงพอ 
 5.  ดานสื่อและอุปกรณการสอน ควรมีการจัดหาจัดซื้อสื่ออุปกรณตางๆ ที่ทันสมัยสําหรับ
ใชประกอบการเรียนการสอนใหมากขึ้น มีเพียงพอกับความตองการของนักเรียน  
 6.  ดานการวัดผลและประเมินผล ควรการวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาในแตละรายวิชาเปนมาตรฐานสากลตรงตามสายงานวิชาชีพ เพ่ือใหนักเรียน                
สามารถทราบผลการเรียนและสามารถปรับปรุงตนเองได 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาปจจัยที่สงผลตอความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการ
เพ่ิมระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนใหอยูในระดับมากที่สุดตอไป 
 2.  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให
โรงเรียนมีขอมูลครบทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได
นําผลที่ไดศึกษาเปรียบเทียบตอไป 
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เรื่อง    ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  

และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
............................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง  
          1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค  เพื่อตองการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ            
ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียน
พณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี มีทั้งหมด  2  ตอน คือ 

      ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของนักเรียน 
      ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
           2. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลกระทบตอนักเรียนในดานผลการเรียนอยางใดทั้งส้ิน แตจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการนําผลมาใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน มี 6  ดาน คือ
ดานเน้ือหาของหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานผูสอน ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ดานสื่อ
อุปกรณการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล 
          3. ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอนทุกขอ  เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม  
ซึ่งจะนําผลจากการประเมินครั้งนี้ไปใชในการวิจัยทางการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนในระดับ
อาชีวศึกษาตอไป  
          ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  
  
 
 
         

นางสาวปฏิญญา  บญุเลิศ 
นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

    คณะสังคมศาสตร  วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง   ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2และชั้นปที่ 3  
โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
ตอนที่  1  แบบสํารวจขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
คําชี้แจง    โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว 
                   ทานมากที่สุด 

1. เพศ 
 1.1.   ชาย 
 1.2.   หญิง 

2. สาขางานที่เรียน 
 2.1.  สาขางานการบัญชี 
 2.2.   สาขางานการขาย 
 2.3.   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1.  ตํ่า         ( 1.00 – 1.99 ) 
 3.2.  ปานกลาง  ( 2.00 – 2.99 ) 
 3.3.  สูง          ( 3.00 – 4.00 ) 

  4.   ภูมิลําเนาของผูเรียน 
     4.1   จงัหวัดเพชรบุรี 

 4.2   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 4.3   จังหวัดอื่นๆ 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป
ที่ 2 และ ชั้นปที่ 3   โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใน 6 ดาน  คือ  ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดาน
การเรียนการสอน  ดานผูสอน   
             ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ดานสื่อและอุปกรณการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอและทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความพึงพอใจ  
ประเด็นความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

 มา
ก 

ปา
กล

าง
 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1. ความสอดคลองของเน้ือหาในรายวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน      
2.  ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร      
3.  หลักสูตรวิชาครอบคลุมเน้ือหาหรือความรูที่จะนําไปประกอบอาชีพ      
4.  ความทันสมัยของเน้ือหาในรายวชิาเหมาะกับสภาพปจจุบัน      
5.  ผูเรียนไดเลือกเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ      
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ระดับความพึงพอใจ  
ประเด็นความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

 มา
ก 

ปา
กล

าง
 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานเนื้อหาของหลักสูตร ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

6.  เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต      
7.  เน้ือหาที่เรียนมีความสอดคลองกับความรูที่เรียนมา      
8.  เน้ือหาวิชาที่เรียนนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง      
9. เน้ือหาวิชาที่เรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได      
10. เน้ือหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหปญหาได      

ระดับความพึงพอใจ  
ประเด็นความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

 มา
ก 

ปา
กล

าง
 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานการเรียนการสอน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1.  ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและวัตถุประสงคของการเรียนเม่ือเร่ิมสอน      
2.  ครูผูสอนเลือกใชวิธีการสอนเหมาะกับเน้ือหาในแตละรายวิชา            
3.  ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายอยางกวางขวาง      
4.  ความเหมาะสมของการจัดตารางเรียนในแตละรายวิชา      
5.   การนําสื่อและนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอนมีความสอดคลอง      
6.  ครูผูสอนชี้แจงใหผูเรียนทราบเกณฑและวิธีทดสอบในแตละรายวิชา      
7.  ครูผูสอนทําการทดสอบผูเรียนกอน - หลังที่จะทําการเรียนการสอนในแตละรายวิชา      
8.  ครูผูสอนตรวจและแจงผลการสอบอยางรวดเร็วหลงัจากการสอบแตละครั้งในแตละรายวิชา      

ดานผูสอน  
1. ความสุภาพในการใชคําพูดของผูสอนขณะสอน      
2. ครูผูสอนเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา      
3. ครูผูสอนใหเวลาปรึกษาแนะนําผูเรียนในแตละรายวิชา      
4. บุคลิกภาพของครูผูสอนวางตัวไดเหมาะสม      
5. การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธของครูผูสอนกับผูเรียนมีความเหมาะสม      
6. ความประพฤติและการปฏิบัติตนของครูผูสอนกับผูเรียนมีความเหมาะสม      
7. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในแตละรายวิชาที่สอนพอเหมาะทําใหผูเรียนเขาใจ      
8. ครูผูสอนเอาใจใสตอปญหาในการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล      
9. ครูผูสอนสามารถอภิปรายตอบปญหาแกไขปญหาในแตละรายวิชาที่สอนไดชัดเจนถูกตอง      
10.ครูนําประสบการณดานวิชาชีพมาถายทอดความรูใหกับนักเรียนเขาใจไดดี      

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน  
1. ความเปนระเบียบและความสะอาดของหองเรียน      
2. การจัดวางโตะ เกาอี้ ในหองเรียนสามารถปรับตามสภาพความเหมาะสม      
3.  ภายในหองเรียนอากาศถายเทและมีแสงสวางที่เพียงพอ      
4.  ความพรอมของเอกสารตําราเรียนของแตละวิชาในหองสมุดมีจํานวนเพียงพอ      
5.  สถานที่พักผอนภายในโรงเรียนมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียน      
6. บริการน้ําดื่มตามจุดตางๆภายในโรงเรียน      
7. สภาพหองเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน      
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ระดับความพึงพอใจ  
ประเด็นความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
กล

าง
 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

8. หองเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน      
9.ภายในหองเรียนมีมุมหนังสือสําหรับคนควาสําหรับผูเรียน      

ดานส่ือและอุปกรณการสอน  
1. วัสดุสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม      
2. อุปกรณ  เชน  โตะ เกาอี้ มีความเพียงพอกับจํานวนผูเรียน      
3. ส่ือการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชา      
4. ส่ือการสอน เชน หนังสือ อุปกรณอื่นๆ ชวยในการเรียนของผูเรียนมีเพียงพอกับความตองการ      
5. ส่ือการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ เชน แผนใส VCD /DVD/ VDO มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
บทเรียน 

     

6. ส่ือการเรียนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ      
7. ส่ือชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน      
8. ส่ือชวยกระตุนความสนใจใหผูเรียนไมเบ่ือการเรียน      

ระดับความพึงพอใจ  
ประเด็นความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
กล

าง
 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ดานการวัดผลและประเมินผล      

1. มีการวัดผลประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงคในแตละรายวิชา      
2. การวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในแตละรายวิชา      
3. ผูสอนวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาดวยความยุติธรรม      
4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน      
5. แบบทดสอบที่ใชในการวัดผลและประเมินผลมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      
6. มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผลในแตละรายวิชามีความเหมาะสม      
7.มีการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงานและการปฏิบัติจริงของผูเรียน      
8. ผูสอนใชวิธีการวัดผลและการประเมินผลหลากหลาย      

 
 
 
   ขอขอบพระคุณอยางยิ่งที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC ของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย           ขาราชการบํานาญ คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2.  ดร.ชัยฤทธิ ์        ศิลาเดช           ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                           หมูบานจอมบึง 

3.  อาจารยสุรางค     ประเทศ   ศึกษานิเทศก เขต 1 จังหวัดพะเยา 

4.  อาจารยสุนีย        เงินยวง   อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม 

5.  อาจารยกิตตศิักดิ์  นิวรตัน   อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
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การวิเคราะหคาความสอดคลอง IOC จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 

จากขอคําถามงานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ช้ันปที่ 2 และชั้นปที่ 3โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ขอ ดานเนื้อหาของหลักสูตร 
1 2 3 4 5 

IOC 
การ

คัดเลือก 
1 ความสอดคลองของเนื้อหาในรายวชิาตรงกับความ

ตองการของผูเรียน 

 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

2 ความตอเน่ืองของเนื้อในหารายวิชามีสัมพันธกับ
รายวิชาในโครงสรางหลักสตูร 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับ
เวลาเรียนที่กาํหนดไวในหลักสูตร 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

4 หลักสูตรวิชาครอบคลุมเน้ือหาหรือความรูที่จะ
นําไปประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

5 ความทันสมัยของเน้ือหาในรายวิชาเหมาะกับสภาพ
ปจจุบัน 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

6 ผูเรียนไดเลือกเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรีตามความสนใจ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

7 เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกติ 1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

8 การจัดลําดับของเนื้อหาในรายวิชากอน-หลังของ 
แตละภาคเรียนมีความเหมาะสม 

0 -1 1 1 1 0.4 ตัดทิ้ง 

9 ความยากงายของเนื้อหาในรายวิชาในหมวด
วิชาชีพเฉพาะมีความเหมาะสม 

0 1 1 -1 1 0.4 ตัดทิ้ง 

10 เน้ือหาที่เรียนมีความสอดคลองกับความรูที่เรียนมา 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

11 เน้ือหาวิชาที่เรียนนําไปใชปฏิบตัิงานไดจริง 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

12 เน้ือหาวิชาที่เรียนนําไปใชในชีวติประจําวนัได 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

13 เน้ือหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหปญหาได 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

14 เน้ือหาวิชามีความสอดคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบัน 

1 0 -1 1 1 0.4 ตัดทิ้ง 

15 เน้ือหาวิชาในโครงสรางหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพสามารถนําไปใชในการปฏิบตัิงานและไป
ศึกษาตอในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับสูงตอไป 
 
 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานการเรียนการสอน 

1 2 3 4 5 
IOC 

การ
คัดเลือก 

16 ครูผูสอนชี้แจงแผนการเรียนและวัตถุประสงคของ
การเรียนเม่ือเริ่มสอน 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

17 ครูผูสอนเลือกใชวธิีการสอนเหมาะกับเนื้อหาใน  
แตละรายวชิา       

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

18 ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายอยาง
กวางขวาง 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

19 ความเหมาะสมของการจัดตารางเรียนในแตละ
รายวิชา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

20 การนําสื่อและนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน 
มีความสอดคลอง 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

21 ครูผูสอนชี้แจงใหผูเรียนทราบเกณฑและวิธทีดสอบ
ในแตละรายวชิา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

22 ครูผูสอนทําการทดสอบผูเรยีนกอน - หลังที่จะทํา
การเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

23 ครูผูสอนตรวจและแจงผลการสอบอยางรวดเร็ว
หลังจากการสอบแตละครั้งในแตละรายวิชา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานผูสอน 1 2 3 4 5 

IOC 
การ

คัดเลือก 

24 ความสุภาพในการใชคําพดูของผูสอนขณะสอน 1 1 1 1 -1 0.6 คัดเลือก 

25 ครูผูสอนเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา 1 1 1 -1 1 0.6 คัดเลือก 

26 ครูผูสอนใหเวลาปรึกษาแนะนําผูเรียนในแตละ
รายวิชา 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

27 บุคลิกภาพของครูผูสอนวางตัวไดเหมาะสม 1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

28 การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธของครูผูสอนกับ
ผูเรียนมีความเหมาะสม 

1 1 1 -1 1 0.6 คัดเลือก 

29 ความประพฤติและการปฏบิัตตินของครผููสอนกับ
ผูเรียนมีความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

30 ผูสอนบรรยายเนื้อหาในแตละรายวิชาทีส่อน
พอเหมาะทําใหผูเรียนเขาใจ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

31 ครูผูสอนเอาใจใสตอปญหาในการเรียนของผูเรียน
เปนรายบคุคล 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

32 ครูผูสอนสามารถอภิปราย ตอบปญหา แกไขปญหา
ในแตละรายวชิาที่สอนไดชดัเจนและถูกตอง 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานผูสอน 1 2 3 4 5 

IOC 
การ

คัดเลือก 

33 ครูนําประสบการณดานวิชาชีพมาถายทอดความรูใหกับ
นักเรียนเขาใจไดดี 

1 1 1 0 1 0.8 
คัดเลือก 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 

1 2 3 4 5 
IOC 

การ
คัดเลือก 

34 ความเปนระเบียบและความสะอาดของหองเรียน 1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

35 การจัดวางโตะ เกาอี้ ในหองเรียนสามารถปรับตามสภาพ
ความเหมาะสม 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

36 ภายในหองเรียนอากาศถายเทและมีแสงสวางที่เพียงพอ 1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

37 ความพรอมของเอกสาร ตําราเรียนของแตละวิชาใน
หองสมุดมีจํานวนเพียงพอ 

1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

38 สถานที่พักผอนภายในโรงเรียนมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียน 1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

39 บริการน้ําดื่มตามจุดตางๆภายในโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

40 สภาพหองเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

41 หองเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

42 ภายในหองเรียนมีมุมหนังสือสําหรับคนควาสําหรับผูเรียน 1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานสื่อและอุปกรณการสอน 

1 2 3 4 5 
IOC 

การ
คัดเลือก 

43 วัสดุสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม 1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

44 อุปกรณ  เชน  โตะ เกาอี้ มีความเพียงพอกับจํานวน 
ผูเรียน 

1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

45 เครื่องมือสําหรับใชประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

46 การเลือกอุปกรณการสอนสอดคลองกับความมุงหมายของ
หลักสูตรใน แตละรายวิชา 

1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

47 ส่ือการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรในแตละ
รายวิชา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

48 ส่ือการสอนเชน  หนังสือ  อุปกรณ อ่ืน ๆ ชวยในการเรียน
ของผูเรียน     มีเพียงพอกับความตองการ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

49 ส่ือการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ เชน แผนใส VCD DVD 
VDO มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทเรียน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

50 ส่ือการเรียนชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพ 1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

51 ส่ือชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

52 ส่ือชวยกระตุนความสนใจใหผูเรียนไมเบ่ือการเรียน 
 
 
 
 
 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอ ดานการวัดผลและประเมินผล 1 2 3 4 5 

IOC 
การ

คัดเลือก 

53 มีการวัดผลประเมินผลไดสอดคลองกับจุดประสงคในแตละ
รายวิชา 

1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

54 การวัดผลและการประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาใน
แตละรายวิชา 

1 1 1 0 1 0.8 คัดเลือก 

55 ผูสอนวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาดวยความ
ยุติธรรม 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

56 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

57 แบบทดสอบที่ใชในการวัดผลและประเมินผลมีความยาก
งายเหมาะสมกับผูเรียน 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

58 มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมินผลในแตละ
รายวิชามีความเหมาะสม 

1 1 -1 1 1 0.6 คัดเลือก 

59 มีการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงานและการ
ปฏิบัติจริงของผูเรียน 

1 1 0 1 1 0.8 คัดเลือก 

60 ผูสอนใชวิธีการวัดผลและการประเมินผลหลากหลาย 1 1 1 1 0 0.8 คัดเลือก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวปฏิญญา   บุญเลิศ 
วันเดือนปเกิด    28    กุมภาพันธ    2506 
สถานที่เกิด    อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่  64  หมู  6 ตําบลหนองพลับ         

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี 
     199/ 1หมู 2 ตําบลธงชัย อําเภอเมือง 
     จังหวัดเพชรบุรี  76000 
 
ประวตัิการศึกษา    
 พ.ศ. 2519   ประถมศึกษา 

จากโรงเรียนวัดเพรียง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2522   มัธยมศึกษาปที่ 5 
จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2526   ป.กศ.สูง  
จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2530   ปริญญาตรี (ค.บ.)  
จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2551   กศ.ม.(ธุรกิจศกึษา) 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 
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