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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราช
พฤกษฯ์ ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนใน 3 สาขา  ไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชา
การตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  2) เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อนในแต่ละสาขาวิชา  และ 3) หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ กบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4   ท่ี
ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ในสาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชา
การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว รวมจ านวน 468 คน  ซ่ึงผูว้ิจยัใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 468 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆซ่ึงสร้าง
ข้ึนโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องวิทยาลยั  เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งก่อนการสอบปลายภาคเรียนหน่ึงสัปดาห์  สถิติท่ีใช ้คือ 
ค่าเฉล่ีย  และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจยัพบว่า  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อนในดา้นต่างๆ พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน ในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านการสอนของอาจารย ์ ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   
ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก
การเรียนในรายวิชานั้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกสาขาวิชา  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
บุคลิกลกัษณะของอาจารยสู์งท่ีสุด  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน จ าแนกตามสาขาวชิา ในภาพรวมแต่ละสาขา พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจใน



ระดบัมากทุกสาขาวิชา  และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั
มากทุกดา้น  
 จากการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละสาขาวชิา พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวิชา ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนัเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นส่ือการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ท่ีระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาทุกสาขาวชิาไม่แตกต่างกนั  
 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ กบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
 
 



ค ำน ำ 

 

 งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยั

เทคโนโลยีภูเก็ตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนน้ี   ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต ท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดท าการสอนในศูนยฯ์ ทั้ง 3 สาขา  

ไดแ้ก่ สาขาวชิาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   

เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของศูนยฯ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สอดคลอ้ง

กบัปรัชญาและพนัธกิจของวทิยาลยั 

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัสถาบนั   ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากวิทยาลยัในการด าเนินการทั้ง

ดา้นขอ้มูลทางวชิาการ   งบประมาณ   ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวิจยั   

ซ่ึงมีส่วนอยา่งยิง่ในความส าเร็จของงานวจิยัฉบบัน้ี   

 นอกเหนือจากนั้น  ผูว้ิจ ัยยงัได้รับความร่วมมือจากอาจารย์  เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ และ

นกัศึกษาในการให้ขอ้มูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างดียิ่ง   ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านไว ้ณ 

โอกาศน้ี 

 

วาสน์ระรวย  อินทรสงเคราะห์ 

      มิถุนายน 2555 



สารบัญ 
 

บทที่   หน้า 

 บทคดัยอ่ I 

 สารบญั  

1 บทน า 1 

  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 

  ค าถามการวจิยั 2 

  วตัถุประสงค ์ 2 

  สมมติฐานของการวจิยั 2 

  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 

  ขอบเขตของการวจิยั 3 

  ขอ้จ ากดัของการวิจยั 4 

  นิยามศพัท ์ 4 

2 ทฤษฎีและ/หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 

  การจดัการศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 6 

  คณะบญัชี 7 

  สาขาทางการตลาด 11 

  สาขาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 11 

  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 12 

  ความพึงพอใจของนกัศึกษา 13 

  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 21 

  กรอบแนวคิดของการวิจยั 23 

3 วธีิด าเนินการวจิยั 24 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 24 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 25 
 



สารบัญ 
 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 26 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 26 

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 27 

  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 27 

  ล าดบัขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 28 

5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 39 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 39 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 39 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 39 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 40 

  สรุปผลการวจิยั 40 

  อภิปรายผล 43 

  ขอ้เสนอแนะ 44 

บรรณานุกรม 45 
 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคนเพื่อเขา้สู่วิชาชีพ   
ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาประเทศ (ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา. 2541 : 1)   ดังนั้นการจดั
การศึกษาในระดบัน้ีจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก   เน่ืองจากผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจะตอ้งไปท าหนา้ท่ีเป็น
ผูน้ าและรับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ตามความคาดหวงัของสังคม   การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
จึงตอ้งมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ   ซ่ึงนอกจากจะตอ้งมีภูมิรู้และใฝ่รู้แลว้ยงัตอ้งเป็นคนดีมี
คุณธรรมอีกดว้ย   ดงัจะเห็นได้จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีไดก้  าหนดความมุ่ง
หมายและหลกัการจดัการศึกษาไวว้า่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 5-6)   ในการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ    
 ท่ีผา่นมานโยบายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา   ไดก้  าหนดให้มีการพฒันาประสิทธิภาพ
ของสถาบนัอุดมศึกษาในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต   และสอดรับกบัความตอ้งการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ   ด้วยการระดมสรรพก าลังในการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพตามความสามารถ   ความตอ้งการ   
ความสนใจ   และความถนดัของตน 
 ซ่ึงการท่ีจะใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปมีคุณลกัษณะดงักล่าวได ้  สถานศึกษาจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงนอกจากจะประกอบด้วยบุคลิกลกัษณะของ
ผูส้อน อนัจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา   ตลอดจนเทคนิควิธีการสอน   ความพร้อมของสถานท่ี ส่ือ 
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์การสอน   และการวดัและประเมินผลแลว้  ความพึงพอใจของผูเ้รียนก็มีส่วนส าคญั
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั   ซ่ึงหากผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อผูส้อน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและวิชาชีพท่ีเรียนแลว้   ผูเ้รียนก็จะมีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน
และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ถือไดว้า่เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั    
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ตลอดจนมีทกัษะในการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ได้
ตระหนักถึงความส าคญัดังกล่าว จึงด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการสอนของ
อาจารย ์  ส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   การวดัผลและประเมินผล   บุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  
ตลอดจนประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียน  เพื่อให้การจัดการศึกษาของศูนย์ฯ สามารถ
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ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได้อย่างแทจ้ริง   อนัจะท าให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา
ตามท่ีก าหนดไว ้  อีกทั้งยงัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   
  
ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนเป็นอยา่งไร 
 2. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนใน 3 สาขา  ไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการ
โรงแรมและการท่องเท่ียวแตกต่างกนัหรือไม่ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนหรือไม่  
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อนใน 3 สาขา  ไดแ้ก่ สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการ
จดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละสาขาวชิา 
 3. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ 
กบัความพงึพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1. ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
 2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนใน 3 สาขา  ไดแ้ก่ สาขาวชิาการบญัชี   สาขาวชิาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ทุกสาขาอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในแต่
ละสาขาวชิามีความแตกต่างกนั 
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 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน   ท าให้สามารถจดัการศึกษาได้สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา   
ซ่ึงจะท าให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อผูส้อนและต่อวิทยาลยัราชพฤกษ์   ส่งผลให้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาออกไปมีคุณลกัษณะตามท่ีพึงประสงค ์

 2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์  ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  
  นกัศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต   ชั้น
ปีท่ี 3 และปีท่ี 4   ทั้ง 3 สาขาวชิา คือ สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการ
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารย์เฉพาะในดา้นการสอนของอาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การ
สอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษา
ไดรั้บจากการเรียนในรายวชิาท่ีอาจารยน์ั้นสอน    
 3.  ตวัแปรในการวจิยั มีดงัน้ี 

3.1 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ดา้น
การสอน  ดา้นส่ือและอุปกรณ์การสอน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ 
และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียน 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ (ศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้ง วทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต) ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
 4.  ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกนัยายน 2554 – กุมภาพนัธ์ 2555 
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ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้ง วทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในปีการศึกษา 2554   
ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษใ์นท่ีตั้ง และปีการศึกษาอ่ืน  
 
นิยำมศัพท์ 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์   หมายถึง   สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร เปิดท า
การสอน 6 คณะ 9 สาขาวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ   ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาการจดัการ   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว   คณะบญัชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบญัชี   คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา
นิติศาสตร์   คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   คณะ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน   และคณะบณัฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ    หมายถึง  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ งของวิทยาลัยราชพฤกษ์   ซ่ึง
ใหบ้ริการนกัศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพื้นท่ีใกลเ้คียง ตั้งอยูท่ี่วทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต 
 นักศึกษา   หมายถึง   นกัศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีลงทะเบียนเรียนและก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554   ในศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง วิทยาลยัเทคโนโลยี
ภูเก็ต 
 อาจารย์   หมายถึง   คณาจารยข์องวิทยาลยัราชพฤกษ์ ทั้งท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าและอาจารย์
พิเศษ   ท่ีท าการสอนอยูใ่นศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง วทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต 
 ความพึงพอใจ   หมายถึง   ระดบัความรู้สึกพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจและทศันคติท่ีดี
ของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน   ซ่ึงประเมินจากองคป์ระกอบดา้นการสอนของอาจารย ์  ดา้นส่ือการ
สอนและอุปกรณ์การสอน   ด้านการวดัผลประเมินผล   ด้านบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และด้าน
ประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวชิาท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นสอน  
 ด้านการสอนของอาจารย์   หมายถึง   กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ซ่ึงประกอบดว้ย ทฤษฎีการสอน  หลกัการสอน  แนวคิดทางการสอน  ระบบการสอน/ระบบการเรียน
การสอน  วธีิสอน  เทคนิคการสอน  และทกัษะการสอน  
 ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   หมายถึง   ตวักลางหรือส่ิงต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 
หรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน   และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ  ส่ิงของท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
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 ด้านการวัดผลและประเมินผล   หมายถึง   กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวน โดยการน า
เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานไปเปรียบเทียบวดักบัส่ิงท่ีตอ้งการทราบปริมาณหรือขนาด ซ่ึงวดัออกมาเป็น
ตวัเลข  แล้วพิจารณาตรวจสอบ หรือตีความหมายผลของคะแนนท่ีรวบรวมมาได้ น ามาสรุปรวมกนั
ออกมาเป็นเกรดหรือคะแนนรวม 
 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์   หมายถึง   ลกัษณะภายนอกและภายในอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละบุคคล มีพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัแปรส าคญั  เป็นส่ิงท่ีสามารถปรับปรุง ส่งเสริม 
และพฒันาให้ดีข้ึนได ้  ซ่ึงผูท่ี้เป็นครูอาจารยจ์  าเป็นตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบั
การเป็นครู 
 ด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวิชา    หมายถึง   ส่ิงท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บ
จากการเรียนในรายวชิานั้น  ซ่ึงส่งผลดี และไดผ้ลเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือความตอ้งการของนกัศึกษา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คุณลกัษณะ รวมถึงความรู้  ความเขา้ใจ  ความสามารถ  
และทกัษะทางดา้นวิชาการอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  หรือมวลประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ
จากการเรียนการสอน ท่ีท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ  ซ่ึงแสดงให้เห็นได้
ดว้ยคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือรายงานทั้งเขียนและพูด  การท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนท าการบา้นในแต่ละรายวชิา 
 
 



บทที ่2 
ทฤษฎีและ/หรืองานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐาน และแนวทางใน

การวจิยัไดแ้ก่ การจดัการศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษ ์  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ   ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาในดา้นการสอนของอาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล   และดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 การจัดการศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
  วิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจดัตั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2549   มีปรัชญาของวิทยาลยัว่า “สถาบนัแห่งการ
เรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรมน าหนา้สู่สากล”   จดัการศึกษาในระบบทวิภาค   หน่ึงปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคปกติและภาคฤดูร้อน   ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์   
ภาคฤดูร้อนมีก าหนดระยะเวลาและหน่วยกิตเทียบเคียงกบัภาคการศึกษาปกติ  โดยจดัการศึกษาใน 3 
หลกัสูตร   ไดแ้ก่    
 -  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีทั้ ง 4 ปีระบบปกติ   ซ่ึงรับจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า   และ 4 ปีเทียบโอน   ซ่ึงรับ
จากผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หรือผูท่ี้ตอ้งการท าปริญญาตรีใบท่ี
สอง  
 -  หลกัสูตรปริญญาโท (2 ปี)   
 -  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพครู (ป.บณัฑิต) 
 การวดัและประเมินผลการศึกษา  ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะปรากฏเป็นอกัษรท่ีมีค่า
เป็นระดบัคะแนน และอกัษรท่ีมีค่าเป็นแตม้ระดบัคะแนน ดงัน้ี 
  การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบส่ีแตม้ระดบัคะแนน ประกอบดว้ย 
 A หมายถึง ดีเยีย่ม (Excellent) มีค่าเท่ากบั 4.0 
 B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good) มีค่าเท่ากบั 3.5 
 B หมายถึง ดี (Good) มีค่าเท่ากบั 3.0 
 C+ หมายถึง ค่อนขา้งดี (Fairly Good) มีค่าเท่ากบั 2.5 
 C หมายถึง พอใช ้(Fair) มีค่าเท่ากบั 2.0 
 D+ หมายถึง ค่อนขา้งอ่อน (Fairly Poor) มีค่าเท่ากบั 1.5 
 D หมายถึง อ่อน (Poor) มีค่าเท่ากบั 1.0 
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 F หมายถึง ตก (Fail) มีค่าเท่ากบั 0.0 
  อกัษรท่ีไม่มีค่าเป็นแตม้ระดบัคะแนน ประกอบดว้ย 
 I หมายถึง การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 S หมายถึง ผลการเรียนเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
 U หมายถึง ผลการเรียนยงัไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 W หมายถึง เพิกถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawal) 
 Au หมายถึง ร่วมฟังการบรรยายโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 IP หมายถึง การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In Progress) 
 จะเห็นไดว้า่วทิยาลยัราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้แก่ผูเ้รียนท่ีประสงคจ์ะ
พฒันาตนเองอยา่งหลากหลาย   โดยจดัหลกัสูตรการศึกษาท่ียืดหยุน่ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสะดวกและเหมาะสมกบัตนเอง ทั้งหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบปกติ ซ่ึงรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า   และระบบเทียบโอน   
ซ่ึงรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หรือผูท่ี้ตอ้งการท าปริญญาตรีใบท่ี
สอง  รวมทั้งหลกัสูตรปริญญาโทและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพครู    
 
 คณะบัญชี 
 ประวตัิความเป็นมา 
 วิทยาลยัราชพฤกษ์ไดรั้บอนุญาตให้จดัการศึกษาโดยเปิดด าเนินการสอนคณะบริหารธุรกิจ 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 เม่ือเดือน มิถุนายน 2549  มี 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการ
บญัชี สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวชิาการจดัการ   
 ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนคณะบญัชีใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2550 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี โดยโอนสาขาวิชาการบญัชี จากคณะ
บริหารธุรกิจมาอยู่ในคณะบญัชี ตามมติของสภาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาไดรั้บทราบและรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี (หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2550)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป   
 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลยัราชพฤกษ ์ คณะบญัชี ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2553) เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้เป็นไปตามกรอบของสภาวิชาชีพบญัชี ท่ี
ไดป้ระกาศเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาวชิาชีพบญัชี พ.ศ.2552  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี (หลกัสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2553) เร่ิมเปิดสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ทกัษะครบถว้น ดา้นวิชาการ และวิชาชีพ
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ทางการบญัชี ประกอบกบัตอบสนองนโยบายของวทิยาลยัท่ีตอ้งการสร้างบณัฑิตให้เป็นบุคคลแห่ง การ
เรียนรู้ยคุใหม ่มีคุณภาพ และคุณธรรมน าหนา้สู่สากล 
 ปรัชญา 
 ให้การศึกษาวิชาการบญัชี ผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
จริยธรรม คุณธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบญัชีตามความตอ้งการของสังคมอนัก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติสมกบัปรัชญาท่ีวา่ “กา้วทนัวิชาการ เช่ียวชาญบญัชี มีจรรยาบรรณ 
สร้างสรรคส์ังคม” 
 วสัิยทัศน์ 
 สร้างนักบญัชีท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  และมีองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพบญัชี เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สังคมและ
ประเทศชาติ 
 พนัธกจิ 
 1.  ผลิตนกับญัชีท่ีมีความรู้ ความสามารถรวมทั้งมีทกัษะ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้ภาครัฐและภาคธุรกิจ 
 2.  สร้างงานวจิยั พฒันาวชิาชีพบญัชี และสร้างนกับญัชีท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง 
 3.  สร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษา 
 4.  เนน้จรรยาบรรณของวชิาชีพ และส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์นกับญัชีสมยัใหม่ 
 5.  ปลูกฝังให้มีความรักและภาคภูมิใจในประเทศชาติด ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามและด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของประเทศไทย 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.  เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานในวชิาชีพบญัชีดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท าบญัชี 
การสอบบญัชี การบญัชีบริหาร การวางระบบบญัชี การบญัชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการ
บญัชีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้ผู ้ส าเร็จการศึกษา  มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเชิงวิชาการในงาน
บริหารธุรกิจทัว่ไป เก่ียวกบัการติดต่อประสานงาน การตดัสินใจ การวางแผน การควบคุม การ
มอบหมายงาน การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ การติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผูบ้ริหาร 
 3.  เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีความคิดริเร่ิม มีกิจนิสัยในการคน้ควา้ ปรับปรุงตนเอง ให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ สามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจดว้ยหลกัการและเหตุผลอ านวยการ ปฏิบติัการดว้ยวิธี
ท่ีมีการวางแผน การปฏิบติัการแนะน า และการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย อยา่งประหยดั รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถวดัผลงานนั้นไดท้ั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 



9 
 

 4.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาทางดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีมีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีระเบียบวินยัและความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนัหมัน่เพียรการตรงต่อเวลา มีความส านึกใน
จรรยาบรรณวชิาชีพ ความรับผดิชอบต่อสังคม ธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรมอนัดี
งามของไทย 
 อาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา 
 ผูส้ าเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบญัชี ได้ตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ.2543 พระราชบญัญติัวิชาชีพ พ.ศ.2547 วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในลกัษณะของการประกอบ
วิชาชีพอิสระและการท างานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชีพ
บญัชีได ้9 ดา้น คือ 
 1.  ดา้นการท าบญัชี 
 2.  ดา้นการสอบบญัชี 
 3.  ดา้นการบญัชีบริหาร 
 4.  ดา้นการวางระบบบญัชี 
 5.  ดา้นการบญัชีภาษีอากร 
 6.  ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี 
 7.  ดา้นเจา้ของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
 8.  ดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการเงินและบญัชี 
 9.  ดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หลกัสูตร 
 ปริญญาตรี 4 ปี 
 หลกัสูตรปริญญาตรีบัญชี 
 นกัศึกษาคณะบญัชีท่ีจะไดรั้บปริญญาบญัชีบณัฑิต หรือ บช.บ. จะตอ้งเรียนไม่นอ้ยกวา่ 130 
หน่วยกิต โดยเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าหลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดไว ้

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 31 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 93 หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 คณะบริหารธุรกจิ 
  คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้จดัการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาบนเน้ือท่ีกวา่ 40 ไร่ ในปีการศึกษา 2549 เพื่อผลิตบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็น
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คนดีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นบณัฑิตท่ีมีทกัษะความรู้ความช านาญในแต่ละสาขาวิชา มี 4 
สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการ
จดัการ  
 ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชาการบัญชีได้ปรับฐานะเป็นคณะการบญัชีและคณะ
บริหารธุรกิจก็ไดเ้ปิดสาขาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียวเพิ่มอีก 1 สาขา รวมเป็น 4 สาขา 
เช่นเดิม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
การโรงแรมและการท่องเท่ียว  และมีศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง 2 ศูนย ์คือ ศูนยภู์เก็ต และศูนยอ์ยธุยา  
 ในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจไดเ้ปิดสาขาการจดัการโลจิสติกส์ข้ึนอีก 1 สาขาและ 
มีศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งอีก 1 ศูนยท่ี์จงัหวดัระยอง   ปัจจุบนัคณะบริหารธุรกิจจึงจดัให้มีการเรียนการ
สอนจ านวน 5 สาขา คือ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชา
การจดัการการโรงแรมแรมและการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และมีศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้งท่ีจะตอ้งดูแล 3 ศูนย ์คือ ศูนยอ์ยธุยา ศูนยภู์เก็ต และศูนยร์ะยอง 
 ปรัชญา พนัธกจิ วสัิยทศัน์ ของคณะบริหารธุรกจิ 
 ปรัชญา 
  “บริการดี มีเทคโนโลยกีา้วหนา้ จดัการเด่น เนน้คุณธรรม น าหนา้สู่สากล” 
 วสัิยทศัน์ 
 คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบณัฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวชิาการจดัการ และสาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว ให้เป็นบุคลากรของชาติใน
การรับใชส้ังคม เป็นผูมี้ความสมดุลดา้นความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 พนัธกจิ 
 1.  คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกของวิทยาลยัราชพฤกษ ์  พร้อมผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ใน
วิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบติั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีท่ี
กา้วหนา้มาใชใ้นการพฒันาสังคม เศรฐกิจของประเทศ 
 2.  สร้างเสริมการคน้ควา้วิจยัในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความกา้วหน้าทางวิชาการและเพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใชใ้นการพฒันาสังคม และพฒันาประเทศชาติ 
 3.  เพือ่เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ดา้นต่างๆ ให้แก่ 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 
 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม เพือ่ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
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 5.  พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  ของวิทยาลยัให้มีการศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดบัสูงข้ึน เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติไปพฒันางานของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 6.  จดักิจกรรมการปลูกฝังระเบียบ วนิยั คุณธรรม จริยธรรม แก่นกัศึกษา เพื่อเป็นบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ มีจรรยาบรรณวชิาชีพ รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม 
 
 สาขาการตลาด 
 ปรัชญา 
 “เช่ียวชาญการตลาด มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัใช้ปัญญา รู้จกัพฒันาตน เป่ียมลน้
คุณธรรม” 
 เป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จะได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานด้านการตลาด  การใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในวงการธุรกิจ พฒันาและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนสู่นกัการตลาดมือ
อาชีพท่ีสร้างรายไดสู้ง 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาการตลาด สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย เช่น 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด (Marketing)  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)  ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต 
(Product Manager)  เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจยัการตลาด (Marketing Researcher)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอบรมดา้น
การตลาด (Marketing Trainer)  ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ (Adverting and Public Relation Manager) 
ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relation)  ฝ่ายส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Manager)  และอาชีพ
อิสระ  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 

 สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
 ปรัชญา 
 “เช่ียวชาญ ช านาญงาน บริการดี มีคุณธรรม” 
 เป้าหมาย 
 หลกัสูตรถูกออกแบบไวใ้หน้กัศึกษาไดส้ัมผสักบัการให้บริการทุกรูปแบบ เพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจใหเ้ป็นผูท่ี้รักการบริการ และมีความรอบรู้พอเพียงท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบัอาคนัตุกะ
จากทัว่โลก 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวนั้น สามารถ
ประกอบอาชีพไดห้ลากหลายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมและการท่องเท่ียว เช่น พนกังานโรงแรม 
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พนกังานบริษทั จดัน าเท่ียว มคัคุเทศก์ สายการบิน ธุรกิจสปา ร้านอาหาร ภตัตาคาร หรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ “ความพึงพอใจ” ไวห้ลายประการ   ดงัน้ี 
 ราชบณัฑิตสถาน (2546 : 775)   ใหค้วามหมายของความพึงพอใจวา่   หมายถึง   ชอบ   ชอบ
ใจ   พึงใจ   สมใจ   จุใจ 
 สอ เสถบุตร (2546 : 713)   ใหนิ้ยามความหมายของความพึงพอใจ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 
Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจ   การตอบสนองความตอ้งการ 
 สมยศ นาวกีาร (2524 : 39)   กล่าววา่ ความพึงพอใจ  คือ ความรุนแรงของความตอ้งการของ
บุคคล  ความพึงพอใจจะเป็นไดท้ั้งทางบวกและทางลบ 
 สมรภูมิ ขวญัคุม้ (2530 : 9)   กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกชอบ
ของบุคลากรอนัเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อคุณภาพและสภาพของหน่วยงาน   อนัไดแ้ก่   การจดัองค์การ   
การจดัระบบงาน   การด าเนินงาน   สภาพแวดล้อมของการท างาน   ประสิทธิภาพของหน่วยงาน   
ตลอดจนการบริหารงานบุคคล   ซ่ึงคุณภาพและสภาพของหน่วยงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อความ
ตอ้งการของบุคคลและผลต่อความพึงพอใจของบุคคลนั้น 
 สุเทพ เมฆ (2531 : 8)   กล่าวว่า  ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน  หมายถึง  
ความรู้สึกพอใจในสภาพการจดัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน   ซ่ึงมีความส าคญัในการ
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา   มีความเจริญงอกงาม   มีความกระตือรือร้น  เพื่อจะเรียน
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง 
 วอลเลอร์สไตน์ (Wallerstein, 1971 : 256)   ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย   และอธิบายว่า ความพึงพอใจ เป็น
กระบวนการทางจิตวทิยา  ไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนแต่สามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่มี   จากการ
สังเกตพฤติกรรมของคนเหล่านั้น   การท่ีจะท าให้คนเกิดความพึงพอใจ จะต้องศึกษาปัจจัยและ
องคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจนั้น 
 กู๊ด (Good, 1973 : 320)   กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกพอใจ ซ่ึงเป็นผล
จากความสนใจและทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 
 จากความหมายต่างๆ ข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์
ความรู้สึกและทศันคติของบุคคลอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรม
และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ 
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 ความพงึพอใจของนักศึกษา 
  ในการจัดการเรียนการสอน   การท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังท่ี ประภา ตุลานนท์ 
(อา้งอิงจาก สมบูรณ์ พรรณภาพ และชยัโรจน ชยัอินค า. 2518 : 416) กล่าววา่  การท่ีบุคคลจะเรียนรู้หรือ
มีพฒันาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตอ้งอยูใ่นสภาวะพึงพอใจ สุขใจเป็นเบ้ืองตน้ 
 
 ด้านการสอนของอาจารย์ 
  ทฤษฎีการสอน (Teaching/Instruction Principle)  คือ ข้อความรู้ท่ีพรรณนา/อธิบาย/
ท านาย ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอน ท่ีไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเช่ือถือได ้ซ่ึง
นกัจิตวทิยา หรือนกัการศึกษาอาจพฒันาหรือเปล่ียนแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกั
ในการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ทฤษฎีการสอนหน่ึงๆ มกัประกอบ
ไปดว้ยหลกัการสอนยอ่ยๆ หลายหลกัการ 
  หลักการสอน (Teaching/Instruction) คือ ขอ้ความรู้ย่อยๆ ท่ีพรรณนา/อธิบาย/ท านาย 
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอน ท่ีได้รับการพิสูจน์ ทดสอบและการยอมรับว่าเช่ือถือได้ สามารถ
น าไปใชใ้นการสอนผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด หลกัการสอนหลายๆ หลกัการ 
อาจน าไปสู่การสร้างเป็นทฤษฎีการสอนได ้
  แนวคิดทางการสอน (Teaching/Instruction/Concept/Approach) คือ ความคิดท่ีเก่ียวกบั
การเรียนการสอนท่ีพรรณนา/อธิบาย/ท านายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอนท่ีนกัคิด นกัจิตวิทยา หรือ
นกัการศึกษา ไดน้ าเสนอ และไดรั้บการยอมรับในระดบัหน่ึงว่าเป็นแนวคิดท่ีน่าเช่ือถือดว้ย เหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง 
  ระบบการสอน/ระบบการเรียนการสอน (Teaching/Instruction/Model) คือแบบแผนการ
ด าเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัเป็นระบบอยา่งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี/หลกัการเรียนรู้หรือการสอน
ท่ีรูปแบบนั้นยดึถือ และไดรั้บการพิสูจน์ทดสอบวา่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้ นๆ  โดยทั่วไปแบบแผนการด าเนินการสอนดังกล่าว มัก
ประกอบดว้ย ทฤษฎี/หลกัการท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัจะน าผูเ้รียน
ไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีรูปแบบนั้นก าหนดซ่ึงผูส้อนสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอยา่งใน
การจดัและด าเนินการสอนอ่ืนๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกนัได ้
  วิธีสอน คือ ขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ดว้ย
วิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคญัอนัเป็นลกัษณะเด่นหรือลักษณะ
เฉพาะท่ีขาดไม่ไดข้องวธีินั้นๆ เช่น วิธีสอนโดยใชก้ารบรรยาย องคป์ระกอบส าคญัของการบรรยาย คือ 
เน้ือหาสาระท่ีจะบรรยาย และการบรรยาย และขั้นตอนส าคญัคือ การเตรียมเน้ือสาระ การบรรยาย (พูด 
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บอก เล่า อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการบรรยาย ดงันั้นวิธีสอนโดยใช้
การบรรยาย ก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผู ้สอนใช้ในการช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการเตรียมเน้ือหาสาระท่ีจะบรรยาย แลว้บรรยายก็คือพูด บอก เล่า อธิบาย 
เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนวธีิใดวธีิหน่ึง  
  เทคนิคการสอน คือ กลวิธีต่างๆท่ีใชเ้สริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท า
ใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือการกระท านั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงันั้นเทคนิคการสอนหรือด าเนินการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
เช่น ในการบรรยาย ผูส้อนอาจใชเ้ทคนิคต่างๆ ท่ีสามารถช่วยใหก้ารบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากข้ึน เช่น การยกตวัอยา่ง การใชส่ื้อ การใชค้  าถาม เป็นตน้  
  ทักษะการสอน คือ ความสามารถในการปฏิบติัการสอนด้านต่างๆ อย่างช านาญซ่ึง 
ครอบคลุมการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอน การ
ใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน ส่ือการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้และการสอนต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, อา้งถึงใน
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=16.0) 
 
 ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน 
 ความหมายของส่ือการสอน  
  ส่ือการสอน (Instructional Media)  หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือช่องทาง
ส าหรับท าให้การสอนของครูไปถึงผูเ้รียน   และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายท่ี
วางไวเ้ป็นอยา่งดี   ส่ือท่ีใชใ้นการสอนน้ี อาจจะเป็นวตัถุ  ส่ิงของท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ เช่น  
 - วตัถุส่ิงของตามธรรมชาติ  
 -   ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  
 -   วตัถุส่ิงของท่ีคิดประดิษฐห์รือสร้างข้ึนส าหรับการสอน  
 -   ค าพดูท่าทาง  
 -   วสัดุ และเคร่ืองมือส่ือสาร  
 -   กิจกรรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 
 ประเภทของส่ือการสอน  
  ในทางเทคโนโลยกีารศึกษา สามารถจ าแนกประเภท ของส่ือการสอน ไดด้งัน้ี  
 1) เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Hardware)  ไดแ้ก่   ส่ือประเภทท่ีใชก้ลไกทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ไฟฟ้า   เช่น   เคร่ืองฉาย   เคร่ืองเสียง   คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 2) วสัดุ (Software)  ไดแ้ก่   ส่ือประเภทท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี  
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  -   ใชค้วบคู่กบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์   เช่น   ฟิลม์   แผน่โปร่งใส   สไลด ์  เทป ฯลฯ  
  -   ใชต้ามล าพงัของตนเอง   เช่น   กระดาษ   รูปภาพ   แผนท่ี   ลูกโลก   หนงัสือ ฯลฯ  
 3) วิธีการ (Techniques or Methods)   ไดแ้ก่   กระบวนการหรือกรรมวิธี ซ่ึงในบางคร้ังอาจ
ตอ้งใช้วสัดุและเคร่ืองมือประกอบกนั   เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ   ไดแ้ก่   
การแสดงละคร   การเชิดหุ่น   การสาธิต   การศึกษานอกสถานท่ี   การจัดนิทรรศการ   การใช้
คอมพิวเตอร์ ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เป็นตน้  
 เอด็การ์ เดล ไดจ้  าแนกส่ือประเภทของส่ือการสอน โดยแบ่งตามประสบการณ์การเรียนของ
ผูเ้รียน จากรูปธรรม นามธรรม และจดัประเภทของส่ือการสอนตามล าดบัของการเกิดประสบการณ์ ใน
รูปสามเหล่ียมท่ีเรียกว่า กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ดังน้ี  (อ้างถึงใน 
images.pimchanok14.multiply.com/.../ความหมาย%20ความส าคญัของส่ือการสอน%20และประเภท
ของส่ือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
  การใชส่ื้อการสอน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ ควรปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขัน้ตอนท่ี 1  ขั้นเลือกส่ือการเรียนการสอน   มีแนวทางดงัน้ี 
   1) ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร/เน้ือหาวิชา   โดยพิจารณาจาก ความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละผูเ้รียน  เหมาะกบัเวลา  สถานท่ีและน่าสนใจ  
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   2) ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพทางเทคนิค   โดยค านึงถึงความทนัสมยัราคา  ความ
ปลอดภยั 
   3) ความสัมพนัธ์กบัครูผูใ้ช ้  โดยเนน้ในเร่ืองความรู้จกั  ทกัษะการใช ้  ความเขา้ใจ
ส่ือท่ีใชเ้ป็นอยา่งดี 
  ขัน้ตอนท่ี 2   ขั้นเตรียมการใชส่ื้อการสอน 
   1) เตรียมครูผูส้อน  
   2) เตรียมผูเ้รียน  
   3) เตรียมสถานท่ี  
   4) เตรียมส่ือ 
  ขัน้ตอนท่ี 3   ขั้นแสดงส่ือการสอนในชั้นเรียน โดยด าเนินการในดา้น  
   1) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 
   2) ใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม  
   3) สังเกตการณ์ตอบสนองของผูเ้รียน 
  ขัน้ตอนท่ี 4   ขั้นติดตามผล 
   1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการใชส่ื้อ  
   2) ผลการใชส่ื้อ เพื่อปรับปรุงและพฒันา 
 ประโยชน์และคุณค่าของส่ือการเรียนการสอน 
  ส่ือการสอนมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  1. ท าใหเ้น้ือหาความรู้ท่ีสอนมีความหมายต่อผูเ้รียนมากข้ึน  
  2. ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึนในเวลาท่ีก าหนด  
  3. เร้าความสนใจของผูเ้รียน  
  4. เป็นเคร่ืองช้ีแนะการตอบสนองของผูเ้รียนไม่วา่จะเป็นการสอนแบบใด  
  5. ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ และกระบวนการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา  
  6. เอาชนะขีดจ ากดัต่างๆ ทางกายภาพ   เช่น 
   - ท  าส่ิงท่ีซบัซอ้นใหง่้ายข้ึน 
   - ท านามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม  
   - ท  าส่ิงท่ีเคล่ือนไหวใหเ้ร็วข้ึนหรือชา้ลงได ้ 
   - ขยาย หรือยอ่ขนาดของส่ือใหก้ารศึกษาได ้ 
   - น าอดีตมาศึกษาได ้ 
   - น าส่ิงท่ีอยูไ่กลหรือล้ีลบัมาศึกษาได ้ 
  7. เป็นเคร่ืองมือของครูในการวนิิจฉยัผลการเรียนและช่วยการสอนได ้
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 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
  การวัดผล (Measurement)   หมายถึง   กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวนของส่ิงต่างๆ   
โดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง   ผลจากการวดัจะออกมาเป็นตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ เช่น นายแดงสูง 
180 ซม. (เคร่ืองมือ คือ ท่ีวดัส่วนสูง)   วตัถุช้ินน้ีหนกั 2 กก (เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองชัง่) 
  การทดสอบการศึกษา   หมายถึง   กระบวนการวดัผลอย่างหน่ึงท่ีกระท าอย่างมีระบบ 
เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคล   โดยใชข้อ้สอบหรือค าถามไปกระตุน้ให้สมองแสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา 
  การประเมินผล (Evaluation)   หมายถึง   การตดัสินหรือวินิจฉยัส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการ
วดัผล  เช่น  ผลจากการวดัความสูงของนายแดงได ้180 ซม. ก็อาจประเมินวา่เป็นคนท่ีสูงมาก   ผลจาก
การชัง่น ้าหนกัของวตัถุช้ินหน่ึงได ้2 กก. ก็อาจจะประเมินวา่หนกั - เบา หรือ เอา- ไม่เอา 
  การวดัผลและการประเมินผล เป็นค าท่ีมกัใช้รวมกนัอยู่เสมอ  ผาณิต บิลมาศ (2522 : 
1617) ไดใหค้วามหมายแยกกนัไวดงัน้ี   
   การวัดผล (Measurement) หมายถึง การน าเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได้มาตรฐานไป
เปรียบเทียบวดักบัส่ิงท่ีตอ้งการจะทราบถึงปริมาณหรือขนาด ซ่ึงสามารถวดัไดท้นัทีและออกมาเป็น
ตวัเลขเรียกวา่ ปริมาณ (Quantity)  
   การประเมินผล (Evaluation) หรือการประเมินค่า หมายถึง การสอบ พิจารณา
ตรวจสอบ หรือตีความหมายของคะแนนท่ีรวบรวมมาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การสอน การเรียน
พฤติกรรมบุคลิกภาพ เป็นตน้ น ามาสรุปรวมกนัแลว้ให้ออกมาเป็นเกรดหรือคะแนนรวมวา่นกัเรียนคน
นั้นไดเ้รียนรู้อยูใ่นระดบัไหน หรือบรรลุตามความมุ่งหมายระดบัไหน 
 การวดัผลเป็นการวดัท่ีท าไปทีละอย่าง แต่การประเมินผลผลจะสรุปจากหลายๆ ดา้น   การ
ประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของขบวนการศึกษา   ฉะนั้นจะต้องตระหนักถึงคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั และเกณฑข์องการประเมินผลตอ้งสอดคลองกบัจุดมุ่งหมายท่ีวางไวด้ว้ย 
 บลูม (Bloom) และคณะ ไดแ้บ่งพฤติกรรมท่ีจะวดัออกเป็น 3 ลกัษณะ 
  - วดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย   ไดแ้ก่   การวดัเก่ียวกบัความรู้ ความคิด (วดัดา้นสมอง) 
  - วดัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย   ไดแ้ก่   การวดัเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด (วดัดา้นจิตใจ) 
  - วดัพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย   ไดแ้ก่   การวดัเก่ียวกบัการใช้กลา้มเน้ือ และประสาท
สัมผสัส่วนต่างๆ ของร่างกาย (วดัดา้นการปฏิบติั) 
 
 จุดมุ่งหมายของการวดัผลการศึกษา 
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  1. วดัผลเพื่อและพฒันาสมรรถภาพของนกัเรียน  หมายถึง  การวดัผลเพื่อดูว่านกัเรียน
บกพร่องหรือไม่เขา้ใจในเร่ืองใดอยา่งไร แลว้ครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความเจริญงอกงามตามศกัยภาพของนกัเรียน 
  2. วดัผลเพื่อวนิิจฉยั  หมายถึง  การวดัผลเพื่อคน้หาจุดบกพร่องของนกัเรียนท่ีมีปัญหาวา่ 
ยงัไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
  3. วดัผลเพื่อจดัอนัดบัหรือจดัต าแหน่ง  หมายถึง  การวดัผลเพื่อจดัอนัดบัความสามารถ
ของนกัเรียนในกลุ่มเดียวกนัวา่ใครเก่งกวา่ ใครควรไดอ้นัท่ี 1  2  หรือ 3 
  4. วดัผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพฒันาการของนกัเรียน  หมายถึง  การวดัผลเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง เช่น การทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนแล้วน าผลมา
เปรียบเทียบกนั 
  5. วดัผลเพื่อพยากรณ์  หมายถึง  การวดัเพื่อน าผลท่ีไดไ้ปคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์
ในอนาคต  
  6. วดัผลเพื่อประเมินผล  หมายถึง  การวดัเพื่อน าผลท่ีไดม้าตดัสิน หรือสรุปคุณภาพของ
การจดัการศึกษาวา่มีประสิทธิภาพสูงหรือต ่า ควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
 
 ด้านบุคลกิลกัษณะของอาจารย์ 
  บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะภายนอกและภายในอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล   ซ่ึงมี
พนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมเป็นตวัแปรส าคญั   แต่บุคลิกเป็นส่ิงท่ีสามารถส ารวจและสังเกตได้ จึง
สามารถปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาใหเ้ป็นบุคลิกภาพท่ีดีได ้  ครูจ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ี
ดีและเหมาะสมกบัการเป็นครู   เพราะครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ทั้งยงัตอ้งเป็นผูพ้ฒันาศิษยใ์ห้มี
บุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมตามท่ีสังคมปรารถนา   การท่ีศิษยจ์ะออกไปสู่สังคมและด ารงชีวิตในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุขนั้น  ตอ้งเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมดว้ย    
 
 บุคลิกภาพท่ีดีของครู 
  1. บุคลิกภาพเป็นปัจจยัช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการประกอบวชิาชีพครู 
  2. ครูตอ้งพฒันาบุคลิกภาพทางดา้นร่างกายดา้นสังคมดา้นอารมณ์ และดา้นสติปัญญาให้
เหมาะสมกบัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นครู 
  3. การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเจตจ านงของแต่ละบุคคล  ท่ีต้องปฏิบัติตนอย่างเป็น
กระบวนการ 
  4. สัปปุริสธรรม 7  เป็นธรรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์
ของครูไทย 
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 ความหมายของบุคลิกภาพ 
  ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2536 : 91) อธิบายเร่ืองบุคลิกภาพไวว้า่ บุคลิกภาพ หมายถึง
ลกัษณะทั้งภายนอกและภายในท่ีรวมอยู่ในตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงและเป็นผลท าให้บุคคลนั้นมีความ
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนๆ   บุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 2 สภาพดว้ยกนั คือ 
 1. บุคลิกภาพภายนอก    หมายถึง   บุคลิกภาพท่ีสามารถสังเกตเห็นหรือสัมผสัได้ด้วย
ประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูกล้ิน กาย   บุคลิกภาพภายนอก น้ีสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการ
ฝึก   เลียนแบบ   และสามารถวดัผลไดท้นัที   บุคลิกภาพภายนอกท่ีส าคญัท่ีสุด คือบุคลิกภาพทาง
กาย และวาจา  
 2. บุคลิกภาพภายใน   หมายถึง   บุคลิกภาพท่ีไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน   เป็นส่วนท่ี
สัมผสัไดค้่อนขา้งยากและตอ้งใชเ้วลาในการสัมผสับุคลิกภาพภายใน 
 3. การพฒันาบุคลิกภาพของครู 
 องคป์ระกอบบุคลิกภาพของครู 
 องคป์ระกอบของบุคลิกภาพของครู   สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1) ด้านกายภาพ   หมายถึง   รูปร่างหนา้ตา กิริยาอาการ และการแต่งกายเป็นส าคญั   ครู
ท่ีมีบุคลิกภาพดา้นกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธาน่านบัถือ   จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการอยู่
ร่วมกบัลูกศิษยม์ากกวา่ครูท่ีมีบุคลิกภาพดา้นกายภาพท่ีผดิปกติ   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผิดปกติในทางท่ี
ไม่ดี   หากจะกล่าวเฉพาะในดา้นการแต่งกายแลว้ อาจจะสรุปไดว้า่การแต่งกายท่ีเหมาะสมท่ีสุดของครู 
คือการแต่งกาย (ซ่ึงรวมถึงการแต่งหน้าและทรงผมด้วย) ท่ีสะอาด เรียบร้อย ดูดี น่านับถือ ซ่ึง
ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Neat and Clean นัน่เอง 
  2) ด้านวาจา   หมายถึง   การแสดงออกโดยทางวาจา บุคลิกภาพทางวาจาท่ีดีของครู 
หมายถึง การพดูดว้ยถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัวฒิุภาวะของลูกศิษย ์  ซ่ึงหมายถึง ไม่ยากหรือ
ง่ายจนเกินไป  การพูดด้วยน ้ าเสียงท่ีแฝงด้วยความเมตตา ปรารถนาดี นุ่มนวล  การพูดด้วยลีลาท่ี
เหมาะสม ไม่ชา้ไม่เร็วจนเกินไป และรวมไปถึงการพดูนอ้ย หรือเงียบขรึมจนเกินไป หรือการพูดมากจน
น่าร าคาญดว้ย 
  3) ด้านสติปัญญา   หมายถึง   การมีไหวพริบท่ีดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เหมาะสม มีการตดัสินใจท่ีดี และการมีอารมณ์ขนัท่ีเหมาะสม   ซ่ึงหมายถึงการสร้างอารมณ์ขนัให้แก่ลูก
ศิษย ์และการรับอารมณ์ขนัของลูกศิษยไ์ดดี้ 
  4) ด้านอารมณ์   หมายถึง   การควบคุมอารมณ์ไดดี้ไม่แสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่างๆ ได้
ง่ายจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรืออารมณ์หงุดหงิดร าคาญก็ตาม   
ครูท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมคือครูท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คง เสมอตน้เสมอปลาย   ซ่ึงจะแสดงออก
ใหเ้ห็นทางสีหนา้ แววตา ท่าทาง และวาจาให้ลูกศิษยรั์บรู้ได ้  แต่อยา่งไรก็ตามครูก็อาจจะโกรธลูกศิษย์
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บา้งก็ไดห้ากมีเหตุผลอนัสมควรให้โกรธ ไม่ใช่โกรธเพราะครูอารมณ์ไม่ดี   และก็มีครูจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ดูเหมือนจะโกรธหรือขดัใจกบัลูกศิษยอ์ยู่เป็นเนืองนิจ   แต่ลูกศิษยก์็สามารถปรับตวัไดเ้พราะเกิดการ
เรียนรู้วา่นัน่คือลกัษณะของครู   ซ่ึงก็คงเป็นไปตามค ากล่าวท่ีวา่ หากอารมณ์ดีเสมอตน้เสมอปลายไม่ได ้
ก็ขอให้อารมณ์ร้ายคงเส้นคงวาดีกว่าคุม้ดีคุม้ร้ายนัน่เอง   เพราะครูท่ีมีอารมณ์คุม้ดีคุม้ร้ายจะท าให้ลูก
ศิษยไ์ม่สามารถปรับตวัไดง่้ายๆ 
  5) ด้านความสนใจ   หมายถึง   การมีความกระตือรือร้นท่ีจะรับรู้เร่ืองราวหรือความรู้
ต่างๆ ของส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดอ้ยา่งหลากหลาย   ความสนใจท่ีกวา้งขวางยอ่มเกิดจากประสบการณ์ท่ี
หลากหลายของบุคคลนั้นๆ   ครูท่ีมีความสนใจกวา้งขวางจะเป็นครูท่ีสามารถเลือกใช้ค  าพูดหรือการ
กระท าให้ถูกใจคนไดห้ลายลกัษณะ   ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของการส่ือสารความคิดท่ีว่า บุคคลท่ีมีความ
สนใจตรงกนัจะส่ือสารความคิดกนัไดดี้   แต่เน่ืองจากลูกศิษยข์องครูมีจ านวนหลายคนและหลากหลาย
ความสนใจ   ครูจึงตอ้งมีความสนใจหลากหลายตามไปดว้ย   มิเช่นนั้นแลว้ก็จะถูกใจลูกศิษยส่์วนนอ้ย 
แต่ไม่ถูกใจลูกศิษยส่์วนมาก 
 โดยปกตินักเรียนจะชอบเรียนกบัครูท่ีมีบุคลิกภาพดี   เพราะชอบท่ีจะอยู่ใกล้ๆ และเม่ือมี
ความชอบในตวัครูแลว้ก็อาจน าไปสู่การมีความอดทน และความพยายามท่ีจะเรียนรู้วิชาท่ีครูสอนดว้ย 
แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากนกัเรียนไม่ชอบบุคลิกภาพของครูเสียแลว้ ก็ยอ่มไม่อยากอยูใ่กล ้ไม่อยากได้
ยินเสียง และไม่อดทนไม่พยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูสอนไปด้วย   แม้จะเป็นนิสิตนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาก็เป็นเช่นน้ี   เพราะเขายงัไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอท่ีจะอดทนเพื่อการเรียนรู้กบั
ครูท่ีน่ากลวัหรือน่าร าคาญได ้ 
 
 การพฒันาบุคลิกภาพของครู 
  การพฒันาบุคลิกภาพ   หมายถึง   การวิเคราะห์บุคลิกภาพของแต่ละคนว่าเหมาะสม
เพียงใดแลว้พยายามปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ียงัขาดหรือบกพร่องให้เหมาะสม หรือเป็นไปในลกัษณะท่ีตน
ปรารถนา 
  การพฒันาบุคลิกภาพของครู   หมายถึง   การแกไ้ข ปรับปรุงและฝึกฝนบุคลิกภาพทั้ง
ทางดา้นกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาของครูใหเ้หมาะสมในการประกอบวชิาชีพครู 
 
 ลกัษณะของครูท่ีพึ่งประสงคโ์ดยทัว่ไป 
  บุคลิกภาพท่ีพึ่งประสงค์ของครูไทยนั้น อาจใช้ลกัษณะของสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลกั
ยดึ  ครูผูมี้สัปปุริสธรรม 7 ยอ่มเป็นครูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี   สัปปุริสธรรม 7 ไดแ้ก่ 
  1) ธมัมญัญุตา รู้หลกัการอยูร่่วมกนั รู้หนา้ท่ี รู้หลกัความจริงของธรรมชาติ  
  2) อทัถญัญุตา รู้ความมุ่งหมายของการกระท าอนัใด  
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  3) อตัตญัญุตา รู้บทบาท ภาวะหนา้ท่ี ความสามารถ หรือรู้วา่ตนเองควรท าอะไร 
  4) มตัตญัญุตา รู้จกัความประมาณตน 
  5) กาลญัญุตา รู้วา่เวลาไหนควรท าอะไร 
  6) ปริสัญญุตา รู้จกัทอ้งถ่ิน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  7) ปุคคจญัญุตา   รู้ความแตกต่างของบุคคล ถา้ดีควรยกย่อง ถา้ไม่ดีควรต าหนิสั่งสอน 
(อา้งถึงใน http://gotoknow.org/blog/nongirtschool/129262) 
 สรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ไดน้ั้น  ประการ
ส าคญัคือความพึงพอใจของผูเ้รียน  ถา้หากผูเ้รียนมาความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนแลว้  
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวติชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น (สุเทพ เมฆ. 2531 : 8) 
ซ่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอนนั้น ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได้ได้แก่ การสอนของอาจารย ์ ส่ือการ
สอนและอุปกรณ์การสอน  การวดัผลและประเมินผล  บุคลิกลกัษณะของอาจารย์  รวมทั้งประโยชน์ท่ี
นกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น   ดงันั้นการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 
เหล่าน้ีจึงเป็นความจ าเป็นอยา่งหน่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ประภา ตุลานนท์ (2540 : 65)   ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อสภาพการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาทางไกลสายสามญั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอ าเภอชายแดนของจงัหวดัสระแกว้ พบว่า 
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อสภาพการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นวิธีสอน   ดา้น
สัมพนัธภาพกบัครูประจ าการ   และดา้นกิจกรรมพบกลุ่ม 
 สุรพล เยน็เจริญ (2543 : บทคดัย่อ)   ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  5 และมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร   พบวา่  
 1. นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพ
ธุรกิจ   ดา้นหลกัสูตรวิชาอาชีพธุรกิจ   ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   และดา้นครูผูส้อน   
โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 2.  นกัเรียนท่ีเรียนต่างชั้นปี  มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจ   ดา้นหลกัสูตรวิชา
อาชีพธุรกิจ   ดา้นวธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   และดา้นครูผูส้อน   โดยรวมและรายขอ้อยูใ่น
ระดบัมาก 
 3. นกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูง ปานกลาง และต ่า  มีความพึงพอใจต่อการเรียน
วชิาอาชีพธุรกิจ   ดา้นหลกัสูตรวิชาอาชีพธุรกิจ   ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   และดา้น
ครูผูส้อน   โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 



22 
 

 วาสนา จันทรอุไร (2546 : บทคัดย่อ)  ได้ท  าการวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อวิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัเทศบาลเมือง
เพชรบุรี   พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและอาชีพ   โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและอาชีพ ดา้นวิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง   ส่วนดา้นหลกัสูตร และด้านครูผูส้อน นักเรียนมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 ประภาวลัย ์ชวนไชยะกูล (2546 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การเรียนกวดวชิา : กรณีศึกษานกัเรียนโรงเรียนกวดวชิาเดอะติวเตอร์   พบวา่  
 1. การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
โดยรวมและรายดา้น คือ   ดา้นกายภาพ   ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั   ดา้นความรักและเป็นส่วนหน่ึง
ของหมู่คณะ   ดา้นการไดรั้บการยกย่อง   และดา้นการรู้จกัตนเองและพฒันาตนเองเต็มศกัยภาพ พบว่า 
มีความพึงพอใจสูงกวา่ระดบัปานกลาง 
 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลผู ้จูงใจให้เ รียนกวดวิชา   ด้าน
วตัถุประสงค์ในการเรียนกวดวิชา   ด้านแรงจูงใจจากโรงเรียนกวดวิชา   ด้านผลการเรียนในระบบ
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการเรียนกวดวิชา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการ
คมนาคมมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความพึงพอใจในการเรียนกวดวิชา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
  3. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจจากโรงเรียนกวดวิชา ดา้นการคมนาคมสามารถท านายความพึง
พอใจในการเรียนกวดวิชาได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   และมีอ านาจในการท านายร้อยละ 
4.8 
 ปรีชา หมัน่คง (2547 : บทคดัย่อ)  ท าการศึกษา ความพึงพอใจของนิสิตบณัฑิตศึกษา 
หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา   พบว่า  นิสิตบณัฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตบณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นหลกัสูตร   ดา้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนต่อการเรียน
การสอน   และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก   ส่วนด้านคุณลักษณะของ
อาจารย ์นิสิตบณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ประไพ สิทธิเลิศ และคณะ (2548 : 155)   ไดว้ิจยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ชุดวิชา 
EDUC 101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์
ผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก   เพราะอาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีในการสอนเป็นทีม   อาจารยค์อยเติมเต็มความรู้   
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อาจารยค์อยกระตุน้ความสนใจ   อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือท างานอยา่ง
อิสระ   อาจารยใ์หค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง  
 
 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
  จากการทบทวนแนวคิดความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน  ซ่ึงหมายถึง  
ความรู้สึกพอใจในสภาพการจดัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของนกัศึกษา (สุเทพ เมฆ. 
2531 : 8) ในด้านการสอนของอาจารย ์  ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ด้านการวดัผลและ
ประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย์   รวมถึงประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียน จากการ
จดัการศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษ์   และการทบทวนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงได้วางกรอบ
แนวคิดของการวจิยัคร้ังน้ีตามท่ีปรากฏในแผนภาพ ดงัน้ี 
 
 แผนภาพ  กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ศูนย์

การศึกษานอกท่ีตั้งวทิยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ตต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน”  
 

ตัวแปรอสิระ                                                                ตัวแปรตาม 

 
 

 

การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- ดา้นการสอน 
- ดา้นส่ือและอุปกรณ์การสอน 
- ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
- ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์
- ดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจาก
การเรียน 

 

   ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน  



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่ออาจารย์ผูส้อนใน 3 สาขา  ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี   
สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  โดยน าเสนอวิธีการ
ด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกรทีศึ่กษำ 
 ประชากรเป้าหมายในการศึกษานักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4   ท่ี
ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชา
การตลาด   และสาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   จ  านวน 468 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง   ผูว้จิยัใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่   นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ ชั้น
ปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4   ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  โดยศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขา   ใน 3 สาขาวิชา จ าแนกเป็น สาขาวิชาการบญัชี จ านวน 134 คน   สาขาวิชา
การตลาด จ านวน 134 คน   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว จ านวน 200 คน  
รวม 468 คน   ดงัตาราง 
 

ตำรำงที ่1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามชั้นปีและสาขาวชิา 
 

สำขำวชิำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 

การบญัชี 66 68 134 66 68 134 
การตลาด 98 36 134 98 36 134 
การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 115 85 200 115 85 200 

รวม 279 189 468 279 189 468 
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ตำรำงที ่2 แสดงจ านวนรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน จ าแนกตามสาขาวชิา  ภาคเรียนท่ี 1/2554 
 

สำขำวชิำ 
จ ำนวนรำยวชิำ จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน 

ศึกษา
ทัว่ไป 

วชิา
แกน 

เฉพาะ
สาขา 

รวม 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

รวม 

การบญัชี 1 4 8 13 6 4 10 
การตลาด 1 3 7 11 4 - 4 
การจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 3 10 14 6 5 11 
ศึกษาทัว่ไป - - - - 1 1 2 

รวม 3 10 25 38 17 10 27 
หมายเหตุ   อาจารย์พิเศษของสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว เป็นอาจารย์ชาว

ต่างประเทศ 4 คน 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา
วทิยาลยัราชพฤกษฯ์ ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการ
การโรงแรมและการท่องเท่ียว   ท่ีสร้างข้ึนโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องวิทยาลยั   ซ่ึงมีหนา้ท่ีประเมินผล
การปฏิบติังานของอาจารยผ์ูส้อน จ านวน 1 ฉบบั  แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลดา้นการเรียนของนกัศึกษา 
 ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอนของ
อาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะ
ของอาจารย์   และด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวิชานั้น   จ  านวน 40 ข้อ   มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  คือ  
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่นกัศึกษาวิทยาลยัราช
พฤกษ์ฯ ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  ใน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวชิาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง   ก่อนการสอบปลายภาคเรียนหน่ึงสัปดาห์  จ  านวนทั้งส้ิน 468 ฉบบั และเก็บแบบประเมิน
คืนทนัที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์   ลงรหสั   บนัทึกขอ้มูล   ท าการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน ในด้านต่างๆ 
ได้แก่   ด้านการสอนของอาจารย์   ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ด้านการวดัผลและ
ประเมินผล   ด้านบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนใน
รายวิชานั้น   จ  าแนกเป็นรายสาขาวิชา โดยใชค้่าเฉล่ีย (µ)  จากนั้นจึงน าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981 : 204-208)
ดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  3.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ 
กับความพึงพอใจท่ีมีต่ออาจารย์ผูส้อน   โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) 
  
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ ต่อการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในทุกสาขาวิชา   และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
วทิยาลยัราชพฤกษฯ์ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวชิา ในแต่ละดา้นและ
ในภาพรวม   โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา  ไดแ้ก่   นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้ง โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4   ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  
โดยศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา  จ  านวน 468 คน   ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลโดย
ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง โรงเรียนภูเก็ต
เทคโนโลยี ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา   ซ่ึงสร้าง
ข้ึนโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลยั   โดยแจกแบบประเมินก่อนการสอบปลายภาคเรียนหน่ึง
สัปดาห์ และเก็บแบบประเมินคืนเม่ือส้ินสุดการสอบปลายภาค   
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   โดยเร่ิมจากการก าหนดสัญลกัษณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และล าดบัขั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน   
ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกสาขาวิชา ในภาพรวมและในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอน
ของอาจารย์   ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ด้านการวัดผลและประเมินผล   ด้าน
บุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวชิานั้น   
 ตอนท่ี 2   เป็นการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละสาขาวชิา 
 ตอนท่ี 3  เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวทิยาลยัราช
พฤกษฯ์ กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 µ แทน ค่าเฉล่ีย 
 σ แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 r แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) 
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 df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 
 p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
 

ล าดับข้ันในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 

 ตอนท่ี 1  เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในรายประเด็น  รายดา้นในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ดา้นการสอนของอาจารย ์  
ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  
และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวชิานั้น  และโดยภาพรวม  (N= 468) 
 

ตารางที ่3   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ใน
รายประเด็น (N=468) 

ข้อ ประเด็น µ σ 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

ด้านการสอนของอาจารย์ 
1 ช้ีแจงวตัถุประสงค,์ เคา้โครง, เน้ือหาวชิา, วธีิการวดัและ

ประเมินผลใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 
3.90 .783 มาก 

2 เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงเวลา 4.07 .758 มาก 
3 ใชเ้วลาสอนอยา่งมีคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพ 4.07 .748 มาก 
4 เน้ือหาสอนทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริง 3.91 .750 มาก 
5 เน้ือหาสอนเป็นประโยชน์ น าไปใชศึ้กษา/หรือใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้
3.97 .749 มาก 

6 ใชว้ธีิสอนและยกตวัอยา่งประกอบท่ีน่าสนใจและช่วยให้
เขา้ใจง่ายข้ึน 

3.88 .811 มาก 

7 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งหลากหลาย 3.80 .800 มาก 
8 มอบหมายงาน/แบบฝึก/กิจกรรมให้นกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง 3.94 .745 มาก 
9 กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดคิ้ดและวเิคราะห์ในประเด็นสาระ

เน้ือหาท่ีสอน 
3.93 .773 มาก 
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ตารางที ่3(ต่อ)   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ในรายประเด็น (N=468) 

ข้อ ประเด็น µ σ 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

ด้านการสอนของอาจารย์ (ต่อ) 
10 จดัการเรียนการสอนเน้ือหาครบถว้นตามหลกัสูตร 3.97 .759 มาก 
11 สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเป็นวชิาการและมี

ความสนุก 
3.85 .865 มาก 

12 สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วนิยั 

3.95 .793 มาก 

ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน 
13 ใชส่ื้อการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาและกระตุน้ใหเ้กิดการ

เรียนรู้ 
3.89 .774 มาก 

14 มีต ารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 3.93 .803 มาก 
15 หอ้งเรียนมีส่ือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการสอน (เคร่ืองฉาย จอ 

เคร่ือง VCD) 
3.93 .818 มาก 

16 หอ้งเรียนและสภาพหอ้งเรียนสะอาด สวา่ง เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.81 .829 มาก 

17 ความเหมาะสมของอุปกรณ์การสอน (กระดาน เคร่ืองฉาย 
เคร่ืองเสียง) 

3.88 .813 มาก 

ด้านการวดัและประเมินผล 
18 การมอบหมายงานใหท้ ามีความชดัเจนและปฏิบติัได ้ 3.92 .778 มาก 
19 จ านวนปริมาณงานท่ีมอบหมายเหมาะสมกบัเวลาและ

ความสามารถ 
3.88 .771 มาก 

20 แจง้ผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและช้ีแจงขอ้บกพร่อง
ใหน้กัศึกษา 

3.83 .818 มาก 

21 ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
งาน 

3.88 .768 มาก 

22 มีความยติุธรรมในการใหค้ะแนนและการตดัสินผล 3.99 .765 มาก 
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ตารางที ่3(ต่อ)   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ในรายประเด็น (N=468) 

ข้อ ประเด็น µ σ 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

ด้านบุคลกิลกัษณะของอาจารย์ 
23 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ภูมิฐาน เป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์
4.26 .759 มาก 

24 วางตวัไดเ้หมาะสมระหวา่งลูกศิษยก์บัอาจารย ์ 4.24 .768 มาก 
25 ใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม พดูจาชดัเจน น ้าเสียงไพเราะ 4.23 .791 มาก 
26 รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาและมีความเป็นกนัเองกบั

ทุกคน 
4.19 .842 มาก 

ประโยชน์ทีนั่กศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวชิานี้ 
27 นกัศึกษาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวชิาน้ีเตม็ตาม

ศกัยภาพ 
3.88 .807 มาก 

28 การสอนของอาจารยมี์ส่วนท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อวชิาน้ี 3.94 .790 มาก 
29 วชิาน้ีมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนั 
3.96 .797 มาก 

30 วชิาน้ีมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเอง 4.01 .766 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3   พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ในประเด็นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ภูมิฐาน เป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์(µ = 4.26)  รองลงมาเป็นประเด็น วางตวัไดเ้หมาะสมระหวา่งลูกศิษยก์บัอาจารย ์
(µ = 4.24) และประเด็น ใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม พูดจาชดัเจน น ้ าเสียงไพเราะ (µ = 4.23)   ส่วนประเด็น
ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสอนของอาจารย ์ในประเด็น มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งหลากหลาย (µ = 3.80)  รองลงมาเป็นดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน ใน
ประเด็นห้องเรียนและสภาพห้องเรียนสะอาด สวา่ง เอ้ือต่อการเรียนรู้ (µ = 3.81)   และดา้นการวดัและ
ประเมินผล ในประเด็นแจง้ผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและช้ีแจงขอ้บกพร่องให้นกัศึกษา (µ = 3.83) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ใน
ดา้นต่างๆ และในภาพรวม และจ าแนกตามสาขาวชิา (N = 468) 

สาขาวชิา 

ดา้
นก

าร
สอ

นข
อง
อา
จา
รย

 ์

ดา้
นสื่

อก
าร
สอ

นแ
ละ

อุป
กร
ณ์ 

ดา้
นก

าร
วดั

แล
ะป

ระ
เมิ
นผ

ล 

ดา้
นบุ

คลิ
กล

กัษ
ณะ

ขอ
งอ
าจ
าร
ย ์

ดา้
นป

ระ
โย
ชน

์ที่น
กัศึ

กษ
าไ
ดร้ั

บ 

รว
มทุ

กด
า้น

 

ระ
ดบั

คว
าม
พึง

พอ
ใจ

 

สาขาวชิาการบญัชี 
µ 4.05 3.87 4.02 4.43 4.04 4.08 มาก 
σ .591 .647 .631 .600 .704 .545 

สาขาวชิาการตลาด 
µ 3.98 3.90 3.95 4.20 4.00 4.00 มาก 
σ .609 .715 .662 .760 .696 .589 

สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม 
µ 3.83 3.90 3.79 4.11 3.85 3.90 มาก 
σ .617 .661 .690 .765 .714 .605 

รวม 
µ 3.94 3.89 3.90 4.23 3.95 3.98 มาก 
σ .614 .671 .672 .730 .712 .588 

ระดบัความพึงพอใจ มาก มาก มาก มาก มาก มาก  
  
 จากตารางท่ี 4   พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอนของอาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการ
เรียนในรายวิชานั้น   ในภาพรวมทุกสาขาวิชา นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.98) 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์มากท่ีสุด 
(µ = 4.23)  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน จ าแนกตามสาขาวิชา ใน
ภาพรวมของแต่ละสาขา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกสาขาวิชา สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ช่นเดียวกนั โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจเฉล่ีย  4.08  นกัศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.00  และนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั  และเม่ือพิจารณาในด้านต่างๆ จ าแนกเป็นรายด้าน  
พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น (µ = 3.94,  3.89,  3.90,  3.95  และ 4.23 ตามล าดบั) 
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 ตอนท่ี 2  เป็นการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละสาขาวชิา (N = 468) 
 

ตารางที ่5  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ดา้นการสอนของอาจารย ์ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
ช้ีแจงวตัถุประสงค,์ เคา้โครง, เน้ือหาวชิา, 
วธีิการวดัและประเมินผลใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

4.06 .749 3.90 .789 3.79 .784 

เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงเวลา 4.23 .671 4.12 .725 3.92 .805 
ใชเ้วลาสอนอยา่งมีคุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพ 

4.24 .698 4.11 .689 3.93 .789 

เน้ือหาสอนทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพท่ี
เป็นจริง 

4.03 .705 3.96 .745 3.80 .769 

เน้ือหาสอนเป็นประโยชน์ น าไปใชศึ้กษา/
หรือใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.03 .758 4.07 .681 3.88 .770 

ใชว้ธีิสอนและยกตวัอยา่งประกอบท่ี
น่าสนใจและช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

3.97 .821 3.95 .814 3.78 .790 

มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งหลากหลาย 

3.83 .778 3.87 .822 3.74 .779 

มอบหมายงาน/แบบฝึก/กิจกรรมให้
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง 

4.10 .693 3.90 .776 3.85 .746 

กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดคิ้ดและวเิคราะห์ใน
ประเด็นสาระเน้ือหาท่ีสอน 

4.04 .769 3.96 .802 3.84 .750 

จดัการเรียนการสอนเน้ือหาครบถว้นตาม
หลกัสูตร 

4.09 .705 4.01 .781 3.87 .769 
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ตารางที ่5(ต่อ)  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน ดา้นการสอนของอาจารย ์ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเป็น
วชิาการและมีความสนุก 

4.01 .844 3.89 .912 3.71 .830 

สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวนิยั 

4.02 .786 4.00 .767 3.86 .804 

รวม 4.05 .591 3.98 .609 3.83 .617 
 

 จากตารางท่ี 5  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นการสอนของอาจารย์ โดยรวมแตกต่างกนั   โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่า
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านักศึกษา
สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผูส้อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว  ในประเด็นช้ีแจงวตัถุประสงค์, เคา้โครง, เน้ือหาวิชา, วิธีการวดัและประเมินผลให้เป็นท่ี
เข้าใจ   เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา   ใช้เวลาสอนอย่างมีคุณค่าและเกิดประสิทธิภาพ   
เน้ือหาสอนทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเป็นจริง   ใชว้ิธีสอนและยกตวัอยา่งประกอบท่ีน่าสนใจและ
ช่วยให้เขา้ใจง่ายข้ึน   มอบหมายงาน/แบบฝึก/กิจกรรมให้นกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง   กระตุน้ให้นกัศึกษา
ไดคิ้ดและวิเคราะห์ในประเด็นสาระเน้ือหาท่ีสอน   จดัการเรียนการสอนเน้ือหาครบถว้นตามหลกัสูตร   
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเป็นวิชาการและมีความสนุก   และสอดแทรกและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวนิยั 
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ตารางที ่6  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
ใชส่ื้อการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาและ
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

3.95 .757 3.92 .774 3.82 .781 

มีต ารา/เอกสารประกอบการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.03 .788 3.89 .841 3.88 .786 

หอ้งเรียนมีส่ือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการสอน 
(เคร่ืองฉาย จอ เคร่ือง VCD) 

3.87 .788 3.96 .858 3.96 .841 

หอ้งเรียนและสภาพหอ้งเรียนสะอาด สวา่ง 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.71 .807 3.78 .921 3.90 .779 

ความเหมาะสมของอุปกรณ์การสอน 
(กระดาน เคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง) 

3.77 .814 3.93 .876 3.93 .767 

รวม 3.87 .647 3.90 .715 3.90 .661 
 

 จากตารางท่ี 6  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อน ในด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั   โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนเท่ากบันักศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดและสาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว  ในประเด็นมีต ารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
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ตารางที ่7  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ดา้นการวดัผลและประเมินผล ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
การมอบหมายงานใหท้ ามีความชดัเจนและ
ปฏิบติัได ้

4.05 .761 3.95 .809 3.83 .760 

จ านวนปริมาณงานท่ีมอบหมายเหมาะสม
กบัเวลาและความสามารถ 

3.99 .717 3.91 .773 3.79 .796 

แจง้ผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและ
ช้ีแจงขอ้บกพร่องใหน้กัศึกษา 

3.93 .743 3.95 .817 3.70 .850 

ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน 

3.99 .704 3.93 .751 3.77 .805 

มีความยติุธรรมในการใหค้ะแนนและการ
ตดัสินผล 

4.13 .690 4.02 .781 3.87 .788 

รวม 4.02 .631 3.95 .662 3.79 .690 
 

 จากตารางท่ี 7  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยรวมแตกต่างกนั   โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่า
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านักศึกษา
สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผูส้อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว  ในประเด็นการมอบหมายงานให้ท ามีความชดัเจนและปฏิบติัได้   จ านวนปริมาณงานท่ี
มอบหมายเหมาะสมกบัเวลาและความสามารถ   ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงาน   และมีความยติุธรรมในการใหค้ะแนนและการตดัสินผล 
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ตารางที ่8  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม ภูมิ
ฐาน เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์

4.48 .605 4.21 .791 4.13 .804 

วางตวัไดเ้หมาะสมระหวา่งลูกศิษยก์บั
อาจารย ์

4.44 .631 4.18 .825 4.13 .794 

ใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม พดูจาชดัเจน 
น ้าเสียงไพเราะ 

4.40 .666 4.23 .799 4.11 .843 

รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาและมี
ความเป็นกนัเองกบัทุกคน 

4.38 .732 4.18 .877 4.07 .871 

รวม 4.43 .600 4.20 .760 4.11 .765 
 

 จากตารางท่ี 8  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย ์โดยรวมแตกต่างกัน   
โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกวา่
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านักศึกษา
สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผูส้อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว  ทุกประเด็น 
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ตารางที ่9  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน ดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวชิานั้น ในแต่ละสาขาวชิา 

ประเด็น 

สาขาวชิาการ
บญัชี 

สาขาวชิา
การตลาด 

สาขาวชิาการ
จดัการการ
โรงแรม 

 µ σ µ σ µ σ 
นกัศึกษาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวชิาน้ี
เตม็ตามศกัยภาพ 

4.01 .807 3.92 .773 3.76 .811 

การสอนของอาจารยมี์ส่วนท าใหเ้กิดเจต
คติท่ีดีต่อวชิาน้ี 

4.05 .780 4.01 .759 3.82 .798 

วชิาน้ีมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

4.04 .790 4.01 .786 3.88 .802 

วชิาน้ีมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันา
ตนเอง 

4.07 .726 4.04 .775 3.94 .785 

รวม 4.04 .704 4.00 .696 3.85 .714 
 

 จากตารางท่ี 9  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชา
นั้น โดยรวมแตกต่างกนั   โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว  และนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกวา่นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาดและสาขาวชิาการจดัการการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว  ในทุกประเด็น 
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 ตอนท่ี 3  เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวทิยาลยัราช
พฤกษฯ์ กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

 
ตารางที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากบัระดบัความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
 

 
  ความพึงพอใจ ผลการเรียน 

ความพึงพอใจ Pearson Correlation 1 0.598 
  Sig. (2-tailed) . 0.210 
  N 468 468 
ผลการเรียน Pearson Correlation 0.598 1 
  Sig. (2-tailed) 0.210 . 
  N 468 468 

 
 

 จากตารางท่ี 10   ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากบัระดบัความ
พึงพอใจท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน (r = .598, p = .210) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ 
ต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อนใน 3 สาขา  ได้แก่ สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชา
การตลาด   และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน แต่ละสาขาวิชา ในรายประเด็น 
รายดา้นและในภาพรวม  ซ่ึงมีกระบวนการและผลการวจิยัโดยสรุป ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง 
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลย ีชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4   ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  โดย
ศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆ ทุกสาขาวชิา  จ  านวน 468 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวนทั้งส้ิน 468 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา   ท่ีสร้างข้ึนโดยฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยข์องวทิยาลยั   จ  านวน 1 ฉบบั  แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลดา้นการเรียนของนกัศึกษา 
 ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอนของ
อาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะ
ของอาจารย์   และด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวิชานั้น   จ  านวน 40 ขอ้   มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีก าลงัศึกษาใน
ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในทุกสาขาวิชา   ก่อนการ
สอบปลายภาคเรียนหน่ึงสัปดาห์  โดยแจกแบบสอบถามทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาเขา้เรียน ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 
19 รายวิชา รวม 1,579 ฉบบั  ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 17 รายวิชา รวม 1,067 ฉบบั  รวมทั้งส้ินจ านวน 2,646 
ฉบบั  และเก็บแบบสอบถามคืนเม่ือส้ินสุดการสอบปลายภาค พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  
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มีแบบสอบถามไดรั้บคืนและถูกตอ้งสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ จ  านวน 1,628 ฉบบั  คิด
เป็นร้อยละ 61.53  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์   โดย
ด าเนินการดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอนของอาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   
ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ
จากการเรียนในรายวชิานั้น   ในแต่ละดา้นและในภาพรวม  โดยใชค้่าเฉล่ีย (µ)  จากนั้นจึงน าค่าเฉล่ียมา
เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 2. เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน แต่ละสาขาวชิา ในรายประเด็น รายดา้นและในภาพรวม 
 3. หาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ กบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยสรุปเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในด้านต่างๆ ได้แก่   ด้านการสอนของ
อาจารย ์  ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะ
ของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนักศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น ในภาพรวม  ตอนท่ี 2. 
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน แต่ละ
สาขาวิชา ในรายประเด็น รายดา้นและในภาพรวม   และตอนท่ี 3. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน 
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 ตอนท่ี 1. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ในภาพรวม ผลการวเิคราะห์พบวา่ 
 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ดา้นการสอนของอาจารย ์  
ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  
และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น   ในภาพรวมทุกสาขาวิชา นกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.98)  และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์
ผูส้อน จ าแนกตามสาขาวชิา ในภาพรวมของแต่ละสาขา พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากทุก
สาขาวิชา  โดยสาขาวิชาการบญัชีนกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย  4.08  สาขาวิชาการตลาดนักศึกษามี
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.00  และสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียวนกัศึกษามีความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั   และเม่ือพิจารณาในดา้นต่างๆ จ าแนกเป็นรายดา้น  พบวา่นกัศึกษามีความ
พึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น คือดา้นการสอนของอาจารยน์กัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.94  ดา้นส่ือ
การสอนและอุปกรณ์การสอนนกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.89  ดา้นการวดัผลและประเมินผล
นกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.90  ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารยน์กัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย  4.23 
และด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนในรายวิชานั้นนักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.95  
ตามล าดบั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน ในประเด็นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์ในประเด็นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม 
ภูมิฐาน เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.26  รองลงมาเป็นประเด็น วางตวัไดเ้หมาะสม
ระหว่างลูกศิษยก์บัอาจารย ์มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.24  และประเด็น ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม พูดจา
ชดัเจน น ้ าเสียงไพเราะ มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.23   ส่วนประเด็นท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการสอนของอาจารย ์ในประเด็น มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างหลากหลาย มี
ความพึงพอใจเฉล่ีย 3.80  รองลงมาเป็นดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน ในประเด็นห้องเรียนและ
สภาพห้องเรียนสะอาด สว่าง เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเฉล่ีย 3.81   และด้านการวดัและ
ประเมินผล ในประเด็นแจง้ผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและช้ีแจงขอ้บกพร่องให้นกัศึกษา มีความพึง
พอใจเฉล่ีย 3.83 ตามล าดบั 
 

 ตอนท่ี 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวชิา ในรายประเด็น รายดา้นและในภาพรวม  ผลการวจิยัพบวา่ 
 
 



33 
 
 ในดา้นการสอนของอาจารย ์โดยรวมแตกต่างกนั   โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผูส้อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 ในด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน   ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 ในดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยรวมแตกต่างกนั   โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 ในดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์โดยรวมแตกต่างกนั   โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 ในด้านประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น โดยรวมแตกต่างกนั   โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่า
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว  และนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านักศึกษา
สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
 ตอนท่ี 3  หาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ 
กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ทุกสาขาวชิา และทุกชั้นปีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
อาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์  ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ตต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในทุกสาขาวิชา  ในด้านการ
สอนของอาจารย์   ด้านส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ด้านการวดัผลและประเมินผล   ด้าน
บุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  และดา้นประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น  มีประเด็น
ท่ีขอน ามาอภิปรายผลดงัน้ี   
 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนทั้ง 5 ดา้นอยู่ในระดบัมาก   และยงั
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคลิกลกัษณะของอาจารย์สูงท่ีสุด  ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะ
วิทยาลยัราชพฤกษ์มีการบริหารจดัการในการคดัเลือกและแต่งตั้งอาจารยใ์นแต่ละสาขาอย่างรัดกุม
รอบคอบ  โดยสรรหาอาจารยผ์ูส้อนท่ีบุคลิกลกัษณะดีมีกิริยาท่าทางและการแต่งกายท่ีเหมาะสม น่า
ศรัทธาน่านบัถือ มีสติปัญญาไหวพริบดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกทางวาจาดว้ยความนุ่มนวล มี
ความเมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย ์ กระตือรือร้นท่ีจะรับรู้เร่ืองราวหรือความรู้ต่างๆ รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัไดอ้ยา่งหลากหลาย   สอดคลอ้งกบั ปรีชา หมัน่คง (2547 : บทคดัยอ่)  ท่ีไดท้  าการศึกษา ความพึง
พอใจของนิสิตบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา   พบวา่  นิสิตบณัฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นิสิตบณัฑิตศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนการสอน ดา้นคุณลกัษณะอยู่ในระดบัมากท่ีสุด   ส่วนประเด็นท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนรองลงมาคือด้านประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียน   ดา้นการสอนของ
อาจารย ์  ดา้นการวดัผลและประเมินผล   และดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอนตามล าดบั   ท่ีเป็น
เช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะวิทยาลยัราชพฤกษ์ฯ  ได้จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและตลาดแรงงานโดยยึดผูเ้รียนเป็นหลกั   เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี   สอดคลอ้งกบัปรัชญาของวิทยาลยัท่ีวา่ “สถาบนัแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
คุณภาพ คุณธรรมน าหนา้สู่สากล”    
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวิชา ผลการวิจยัพบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน แตกต่างกนัเกือบทุกดา้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชีมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนมากกวา่สาขาวชิาการตลาดและสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว  และนกัศึกษาสาขาวชิาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนมากกวา่สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว   ซ่ึงดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น
การสอนของอาจารย์   ด้านการวดัผลและประเมินผล   ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์   และด้าน
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ประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการเรียนในรายวิชานั้น   ยกเวน้ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ี
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอนเป็นเคร่ืองมือ หรือ
ช่องทางส าหรับท าใหก้ารสอนของผูส้อนไปถึงผูเ้รียนได ้  และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงค ์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ไดจ้ดัหาและก าหนด
แนวทางปฏิบติัให้อาจารยผ์ูส้อนทุกคนใช้ส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอนอย่างทัว่ถึง หลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของรายวิชาท่ีท าการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้นกัศึกษาทุกคนเขา้ถึงส่ือการ
สอนและอุปกรณ์การสอนต่างๆได้อย่างทัว่ถึง  จึงไม่เกิดความแตกต่างในการใช้ส่ือการสอนและ
อุปกรณ์การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละคน  
 แทรก 
 ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ กบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ท่ีพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษฯ์ทุกสาขาวชิา และทุกชั้นปีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน   ดงัท่ี สุเทพ เมฆ (2531 : 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
บรรยากาศการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกพอใจในสภาพการจดัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีความส าคญัในการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวติชีวา มีความเจริญงอกงาม   
มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน  แต่นอกเหนือจากความพึงพอใจแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา เช่น วยั สถานะทางครอบครัว ตลอดจนอาชีพ   ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาตนเอง   โดย
ไม่จ  ากดั เพศ วยั สถานภาพ   ดงันั้นนกัศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษฯ์ จึงมีบุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทั้งท่ีมี
งานประจ า  และเพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงคละกนัไป  จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะเฉพาะบุคคล  ส่งผลใหค้วามพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะของการวจิยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ มีดงัน้ี  
 1. การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้สาขาวิชาน าไปพฒันางานด้านการสอนของอาจารย ์  
ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอน   ดา้นการวดัผลและประเมินผล   ดา้นบุคลิกลกัษณะของอาจารย ์  
และด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียน ให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ต่อไป  
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 2. แต่ละสาขาวิชาควรพฒันาจุดอ่อนของตนเองเพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนการสอนของสาขาวชิาไม่แตกต่างกนั 
 3. ควรมีการพฒันาดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การสอนในสาขาวิชา  ส่งเสริมให้อาจารย์
ผูส้อนจดัหาและใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนใหม้ากข้ึน 
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