
 

 

 

 

วจิัย 

 เร่ือง  การสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 สาย

บริหารธุรกจิ 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา  ทีม่ต่ีอกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา  วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ 

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2557 

 

 

โดย 

นางสาวสวง  บุญรอต 

ครูผู้สอน  แผนกสามญัสัมพนัธ์   

 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ปีการศึกษา 2557 
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วจัิย 

เร่ือง  การสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 สายบริหารธุรกจิ 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา  ทีม่ีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา  วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ 

ประเภทวชิาพืน้ฐาน สาขาวชิาบริหารธุรกจิ   

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2557 

 

โดย 

นางสาวสวง  บุญรอต 

ครูผู้สอน  แผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์  

 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ปีการศึกษา 2557 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเร่ือง   การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

 บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  วิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการสําเร็จเรียบรอยดวยความชวยเหลือ  แนะนําและใหคําปรึกษาจากหลาย

ฝาย  ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือดังตอไปน้ี 

 ขอขอบคุณ  อาจารย  นพพร ละออเอ่ียม  ที่ใหการอนุเคราะหในการศึกษา คนควาเคาโครงการ  

วิจัย  ดร.เติมชัย  ธรรมลักษมี   ที่ใหการอนุเคราะหในการใหความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัย อาจารย  

สมบูรณ สุขวาศรี  ที่ใหความอนุเคราะหเคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับใชในการจัดพิมพงานวิจัย  คร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยเสมอมา คุณคาและประโยชนอัน

เกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี คณะผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่มีสวน

รวมในการชวยเหลือ และขอนอมบูชาทานบูรพาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาความรูดวยความรัก

และเมตตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวง บุญรอต 

                                                                                                                                             ผูวิจัย  
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ช่ือผลงานวจัิย           : เร่ือง  การสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

                                         ช้ันปีที ่2สายบริหารธุรกจิ 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการอยุธยา  ทีม่ีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา  วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ  

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2557 

ช่ือผู้วจัิย          :     นางสาวสวง บุญรอต 

ตําแหน่ง        :     ครูผูสอน  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ   

วุฒิการศึกษา        :     ครุศาสตรบัณฑิต 

สถานศึกษาทีต่ิดต่อ   :    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา /08-9914-9777 /  

   koyapankonde@gmail.com 

ปีทีท่าํวจัิยเสร็จ       : ปการศึกษา  2557 

ประเภทงานวจัิย       : วิจัยการเรียนการสอน 

ช่ือทีป่รึกษา           : นายนพพร  ละออเอ่ียม  

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่2สายบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอกระบวนการจัดการ

เรียนรูวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อสํารวจและศึกษา

เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สายบริหารธุรกิจ ที่มีตอ

กระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  ใน  3  ดานคือ  

เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  และอาจารยผูจัดการเรียนรู 

 วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อการประเมินผล  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่2สายบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา  2557 จํานวน 

160  คน  เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการวิจัยเปนแบบสํารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
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ตอกระบวนการจัดการเรียนรู  แยกเน้ือหาของแบบสํารวจออกเปน  3  ดาน  ไดแก  เน้ือหาวิชา  กิจกรรม

การเรียนการสอน  และอาจารยผูจัดการเรียนรู  เปนแบบสํารวจยอยรวม  28  ขอ 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  

2557 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูมากทั้ง  3  ดาน  โดยมีความ

พึงพอใจดานเน้ือหามากที่สุด  รองลงมาคือ  มีความพึงพอใจอาจารยผูจัดการเรียนรู  และดานกิจกรรม

การเรียนการสอน  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาแบบสํารวจยอยทั้ง  28  ขอ  นักศึกษามีความพึงพอใจมาก

ที่สุด  13  ขอ  และพึงพอใจมาก  15  ขอ 

เร่ือง  การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สาย

บริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 กลุมตัวอยางที่ใชคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สายบริหารธุรกิจ   วิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่กําลังศึกษาใน ปการศึกษา  2557 จํานวน 160  คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยไดแก  แบบสํารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแยก

เน้ือหาของแบบสํารวจออกเปน  3  ดาน  ไดแก  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  และอาจารย

ผูจัดการเรียนรู  เปนแบบสํารวจยอยรวม  28  ขอ 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  

2557 

              วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่2สายบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ตอกระบวนการจัดการเรียนรู 

 ผลการวิจัยปรากฏวาพบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูมากทั้ง  3  ดาน  โดย

มีความพึงพอใจดานเน้ือหามากที่สุด  รองลงมาคือ  มีความพึงพอใจอาจารยผูจัดการเรียนรู  และดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาแบบสํารวจยอยทั้ง  28  ขอ นักศึกษา มีความพึง

พอใจมากที่สุด  13  ขอ  และพึงพอใจมาก  15  ขอ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 มนุษยเปนตัวการสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในอดีตมนุษยมีความเปน 

อยูอยางงาย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ  เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความตองการในสิ่งตาง ๆ ก็เพิ่มขึ้น จึงมีการ

พัฒนาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการผลิตเพื่อนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนมากขึ้นกับการพัฒนาของ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่มนุษยสรางขึ้น ก็ลวนมีอิทธิพลและเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ

มนุษย แตในขณะเดียวกันกิจกรรมการพัฒนาของมนุษยก็มีอิทธิพลทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ จึงทําใหมนุษย

เขาใจปรากฏการณตาง ๆที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหเขากับลักษณะของ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากการพัฒนาของมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม  

ตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับมนุษยและการพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  เพื่อ มนุษยจะไดเตรียม

ปองกันและหาแนวทางที่ถูกตองในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหายแมบทดานการศึกษาฉบับแรก

ของประเทศไทย ไดกลาวถึงครูผูสอนที่เกี่ยวของกับการวิจัยไว ดังตอไปน้ี 

 มาตรา24(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ

อํานวย ความสะดวก เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง

วิทยาการประเภทตางๆ 

 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อสํารวจและศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่2สายวิชาบริหารธุรกิจที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการ  ใน  3  ดาน  คือ  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  และอาจารยผูจัดการเรียนรู 

กรอบความคิดในการวจัิย 

1. ผูวิจัยสรางแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2

สายวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอกระบวนการจัดการ
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เรียนรูในดานเน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน และอาจารยผูจัดการเรียนรู  วิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ   

2. กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2

สายวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  จํานวน  160  คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  เน้ือหา หมายถึง ใจความสําคัญ ขอสําคัญ สาระสําคัญของเร่ือง 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือแนวความคิดเห็นของนักศึกษา กลุมประชากรที่มีตอ

กระบวนการจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ซึ่งเกิดจากนักศึกษาได

เปรียบเทียบความคาดหวังของตนเองกับประสบการณเรียนรูที่ไดรับ  ความพึงพอใจน้ีอาจจะเกิดจากการ

ที่ไดรับประสบการณตามที่คาดหวัง  มากกวาที่คาดหวัง  หรือไมไดคาดหวังมากอนก็ได 

3.  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาย บริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

               กระบวนการเรียนการสอน  หมายถึง  การจัดประสบการณการเรียนรู  ทั้งในดานเน้ือหาวิชา  

กิจกรรมการเรียนการสอน  และอาจารยผูจัดการเรียนรู 

1. เปนแนวทางสําหรับอาจารยผูจัดการเรียนรู และ ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุง  การวางแผน 

จัดการเรียนรู 

2. ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการจัดการเรียนรู  วิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

ขอบเขตของการวจัิย 

              1.   ขอบเขตดานเน้ือหา  ทําการวิจัยในเน้ือหาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สายวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอ

กระบวนการจัดการเรียนรูในดานเน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และอาจารยผูจัดการเรียนรู วิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ตามหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 2.  ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 สายวิชา

บริหารธุรกิจของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2557จํานวน160คน 

3.  กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2.แผนกวิชา

บริหารธุรกิจ 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการในภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา2557 จํานวน160 คน 
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   4.  ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 

       4.1  ตัวแปรตน 

              4.1.1   กระบวนการจัดการเรียนรู 

    4.2   ตัวแปรตาม 

              4.2.1   เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน และอาจารยผูจัดการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2557 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

ตัวแปรตน   ตัวแปรตามที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.    เปนแนวทางสําหรับอาจารยผูจัดการเรียนรูและผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุง  การวางแผน

การจัดการเรียนรู 

2. ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู  วิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

แนวคิด  ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่2สายวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ที่มีตอกระบวนการจัดการ

เรียนรูวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  ในคร้ังน้ีไดจัดเรียงลําดับตามหัวขอตอไปน้ี 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. เอกสารหลักวิชาและแนวคิดที่จะเปนแนวทางในการวิจัย 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความหมายของความพงึพอใจ 

1.เน้ือหา 

2.กิจกรรมการเรียนการสอน  

3.อาจารยผูจัดการเรียนรู  

กระบวนการจัดการ

เรียนรู 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 577,588)  ใหความหมายของคําวา  พอใจ  ไววา  

“สมใจ  ชอบใจ  เหมาะ”  และความหมายของคําวา  พึงใจ  ไววา “พอใจ  ชอบใจ” 

 ความหมายของคําวา  ความพึงพอใจ  ที่นักวิชาการไทยเสนอไวคือ  คํานึง  ภูริปริญญา (2528 : 

72)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนเจตคติในทางบวกของบุคคลตอสิ่งที่ตนมีบทบาทความรับผิดชอบ  เปน

พฤติกรรมของความชอบ  ความพอใจ  รูสึกสนุกในสิ่งที่ตนทํา  เพราะมีองคประกอบเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและจิตวิทยาที่ผูปฏิบัติสามารถปรับตัวเขากับองคประกอบดังกลาวได 

 ภรณี  กีรติบุตร (2529 : 15,41)  เสนอไววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  กิจกรรมในการสนอง

ความสนใจของสมาชิก  หรือความรูสึกพอใจ  ซึ่งบุคคลมีตอบทบาท  หรืองานของตนในองคการ  โดย

เห็นวาการทําสิ่งดังกลาว  ตนไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนอยางยุติธรรมจากองคการที่ตนเปนสมาชิก

อยู 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทฤษฎคีวามพงึพอใจและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ขจรศักด์ิ  หาญณรงค (2522 : 19)  กลาวถึง  ความตองการทางจิตใจ  3  ประการ  คือ 

1. ความตองการความรักใคร  ความอบอุน  ราบร่ืนในการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืน 

2. ความตองการเดน  มีชื่อเสียง  ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

3. ความตองการรักษาความเดน  และชื่อเสียงของตนใหคงอยูตลอดไป 

มาสโลว (Abraham H . Maslow  1954 : 253-258)  แบงความตองการของมนุษยไว  5  ขั้น  คือ 

1. ความตองการทางรางกายขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

2. ความตองการในความมั่นคงและปลอดภัย 

3. ความตองการทางสังคม  ตองการมีพวกพอง 

4. ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง  ไดรับการยกยองนับถือวามีความสําคัญ 

5. ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต 

  

 

 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินการสอน 
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 สําเริง  บุญเรืองรัตน  และคนอ่ืน ๆ ไดเสนอผลงานวิจัยเร่ือง  การสรางและการตรวจสอบ

คุณภาพของแบบประเมินผลการสอน  ป พ.ศ.2525  วา  ในการสรางแบบประเมินผลการสอนอาศัย

แนวความคิดของ ครอนบัค (Cronbach , 1963)  ที่วา  การประเมินผลการสอนที่ดีควรบอกไดวา วัสดุ

อุปกรณ  วิธีการสอน  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ไดดีหรือไม  และสามารถบอกไดวา  จะตอง

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ตรงไหน  และอยางไร  ผูที่จะบอกไดอยางดี  เชื่อที่ไดและเที่ยงตรงในการ

ประเมินผลการสอนของครูก็คือ  ความเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูสอน

จัดการอยู  ทั้งน้ีเน่ืองจากนักศึกษาเปนผูที่สังเกตการสอนของครูที่ยาวนานที่สุดและใกลชิดกับการสอน

ของครูมากที่สุด 

 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ  และคนอ่ืน ๆ เสนอผลงานวิจัยเร่ือง  ประสิทธิภาพของการบริหารการ

นิเทศ  กับระบบการฝกหัดครู ป พ.ศ. 2530 วา  จากการประเมินสภาพการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่  5 (2525 – 2529)  พบวาปญหาดานคุณภาพของ

กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝกหัดครู  ยังไมไดปรับปรุงภาคปฏิบัติใหประสานสัมพันธกับ

ทฤษฎี  ขาดการประเมินผลอยางมีระบบที่สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงการผลิตครูใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนรูในสถาบันการศึกษา  เปนปญหาที่ไดรับความ

สนใจอยางมากในตางประเทศมานานแลว  สําหรับในประเทศไทยนับวาใหความสนใจในเร่ืองน้ียังไม

แพรหลายนัก  ดังน้ันผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงเปนของตางประเทศเปนสวนใหญ  สรุปจากที่ ( ประพัฒน  

จําปาไทย , 2525) ไดรวบรวมไว ดังน้ี 

 ซอมเมอรส ( Somers , 5735 – A)  ไดทําการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายปสุดทาย  ที่สัมพันธกับการจัดหลักสูตรและทัศนคติของครู  วัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางการจัดหลักสูตรแตละดานกับความพอใจของนักเรียน  ซึ่งแบงออกเปน  ดาน

วิชาการ  ธุรกิจ  การงานศึกษา  โครงการ  และดานอาชีพและเทคโนโลยี  นอกจากน้ียังตองการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนในหลักสูตรทั้ง 5 โปรแกรมมีการรับรูไมพึงพอใจดานบุคลากรและยิ่งไปกวา

น้ัน  นักเรียนในโปรแกรมโครงการ  เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 4 กลุม  มีความรูสึกวาไมสามารถจะเขากับ

พวกได   
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการในดานตางๆ รวม  3  ดาน  ผูประเมินเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่2 สายวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  มีจุดประสงคเพื่อ

ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู  แลวนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปเปนประเด็นหรือแนวทาง

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป 

1. แบบแผนการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงกลุ่มประชากร 

 การเลือกกลุมประชากรมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดพิจารณาถึงความเปนตัวแทนของประชากร  

โดยสํารวจจํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สายวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัย

เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ตอกระบวนการจัดการเรียนรู  วิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2557  มีจํานวนทั้งสิ้น  160  คน  ซึ่งผูวิจัยไปทําการสอนใน

ภาคเรียนที่ 1  และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ  แลวนําไปตรวจสอบไดแบบสํารวจที่

สมบูรณ  160 ฉบับ  คิดเปน  รอยเปอรเซ็นต(100%) 

           มีวัตถุประสงคเพื่อ  สํารวจและศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2  สายวิชาบริหารธุรกิจที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  ใน  3  ดาน  คือ  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  

และอาจารยผูจัดการเรียนรู 

 2.   ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรของการวิจัยคร้ังน้ีคือ   นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2แผนกวิชา

วิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  จํานวน 160 คน 

       กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2แผนกวิชาบริหารธุรกิจของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2557 จํานวน 160 คน ที่เลือกโดย ผูทําการวิจัย  

3.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
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ลักษณะของเคร่ืองมือ  เปนแบบสํารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุมประชากร   ซึ่งมี

รายละเอียดคือ 

      สอบถามสถานภาพของผูประเมิน 

      คําชี้แจงลักษณะบางสวนที่ตองการใหประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 

กระบวนการจัดการเรียนรู  แตละขอใหประเมินตามความจริงที่นักศึกษา ประสบการณตามความคิด  

ความรูสึกของตน  มี  5 ระดับ  คือ 

0 หมายถึง  ปรับปรุง 

   1 หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

   2 หมายถึง  พึงพอใจนอย 

   3 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   4 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

การดําเนินการวจัิย  / การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุม

ประชากร    

การวเิคราะห์ข้อมูล   

      ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเพื่อสํารวจและศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2สายวิชาบริหารธุรกิจ  ที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  ใน  3  ดาน  คือ  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  

และอาจารยผูจัดการเรียนรู 

                                     การหาคาเฉลี่ย    (�̅�)  =   Xi   

                      µ  =   คาเฉลี่ยทางสถิติของขอมูล 

          คาเฉลี่ยระดับคะแนน(�̅�) =    จํานวนขอมูล 𝑥 คะแนน

จํานวนขอมูลท้ังหมด
                 

 

 

 

 

ประเมินคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ  แบงออกเปน  5  ระดับ 

 ตามที่กําหนดไวในแบบสอบถาม  คือ 
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0 หมายถึง  ปรับปรุง 

   1 หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

   2 หมายถึง  พึงพอใจนอย 

   3 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   4 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมประชากรตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  สายบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  ในแตละ

ดาน ของระดับความพึงพอใจอยูในชวง  พึงพอใจมาก (2.50-3.49) ถึง พึงพอใจมากที่สุด (3.50-4.00)   

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นสวนรวมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่2สาย

วิชาบริหารธุรกิจจํานวน 160  คน  มีระดับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา  วิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 3  ดาน คือ  ในดานเน้ือหาวิชา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  และ

ดานอาจารยผูจัดการเรียนรู   ปรากฏวาพิสัย (Range) ของระดับความพึงพอใจอยูในชวง  พึงพอใจมาก 

(2.50-3.49) ถึง พึงพอใจมากที่สุด (3.50-4.00)   

ข้อเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. อาจใชวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการสังเกต  สัมภาษณ  ทั้งนักศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ  เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  ซึ่งจะไดขอมูลปฐมภูมิ 

2. อาจมีการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใหมีชวงเวลาที่ทําการวิจัยมากกวาน้ีและควรมีการวิจัย

คุณลักษณะและวิธีการเรียนของนักศึกษา  เพื่อพัฒนานักศึกษาควบคูไปกับการพัฒนา

ผูจัดการเรียนรู 

3. แบบสํารวจที่ใชในการวิจัยอาจจะมีแบบปลายเปดใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม 

4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการวิจัย  ซึ่งในที่น้ีกําหนดไว  3  ดาน 

 

บรรณานุกรม 
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