รายงานการวิจยั
เรื่ อง

ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ การศึกษานอกที่ตงั ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ผ้ ูสอน
The Student’s satisfaction towards lecturers of Ratchaphruek College
in Phuket Technology College Center

โดย
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การวิจัยนีไ้ ด้ รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ชื่อโครงการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน

ชื่ อผู้วจิ ัย
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หน่ วยงาน

ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ปี การศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2) เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อการจัด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ผูส้ อนในแต่ ล ะสาขาวิช า และ 3) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ กับความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่
กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมจานวน 468 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 468 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆซึ่ งสร้าง
ขึ้นโดยฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ของวิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างก่อนการสอบปลายภาคเรี ยนหนึ่งสัปดาห์ สถิติที่ใช้ คือ
ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนในด้านต่างๆ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผูส้ อน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจาก
การเรี ยนในรายวิชานั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกสาขาวิชา โดยนักศึกษามีความพึ งพอใจด้าน
บุคลิกลักษณะของอาจารย์สูงที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อน จาแนกตามสาขาวิชา ในภาพรวมแต่ละสาขา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน

ระดับมากทุกสาขาวิชา และเมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกด้าน
จากการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละสาขาวิชา พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชา ในด้านต่างๆ แตกต่างกันเกื อบทุกด้าน ยกเว้นด้านสื่ อการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ที่ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกสาขาวิชาไม่แตกต่างกัน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ กับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน

คำนำ
งานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ตที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดทาการสอนในศูนย์ฯ ทั้ง 3 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของศูนย์ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับปรัชญาและพันธกิจของวิทยาลัย
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั สถาบัน ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยในการดาเนิ นการทั้ง
ด้านข้อมูลทางวิชาการ งบประมาณ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจยั
ซึ่ งมีส่วนอย่างยิง่ ในความสาเร็ จของงานวิจยั ฉบับนี้
นอกเหนื อ จากนั้น ผูว้ ิ จ ัย ยัง ได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากอาจารย์ เจ้า หน้า ที่ ป ระจ าศู น ย์ฯ และ
นักศึกษาในการให้ขอ้ มูล เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดี ยิ่ง ผูว้ ิจยั จึงขอขอบคุ ณผูเ้ กี่ ยวข้องทุกท่านไว้ ณ
โอกาศนี้
วาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่ วิชาชี พ
ซึ่ ง เป็ นพื้ นฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ (ส านัก มาตรฐานอุ ดมศึ ก ษา. 2541 : 1) ดัง นั้นการจัด
การศึกษาในระดับนี้จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจะต้องไปทาหน้าที่เป็ น
ผูน้ าและรับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ตามความคาดหวังของสังคม การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ ซึ่ งนอกจากจะต้องมีภูมิรู้และใฝ่ รู ้ แล้วยังต้องเป็ นคนดี มี
คุณธรรมอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กาหนดความมุ่ง
หมายและหลักการจัดการศึกษาไว้วา่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 5-6) ในการจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
ที่ผา่ นมานโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดให้มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต และสอดรับกับความต้องการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณ ภาพ ด้ว ยการระดมสรรพก าลัง ในการจัด การศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้ น การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความต้องการ
ความสนใจ และความถนัดของตน
ซึ่ งการที่จะให้บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาออกไปมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ สถานศึกษาจาเป็ น
ที่จะต้องจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนอกจากจะประกอบด้วยบุ คลิ กลักษณะของ
ผูส้ อน อันจะเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา ตลอดจนเทคนิ ควิธีการสอน ความพร้อมของสถานที่ สื่ อ
ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์การสอน และการวัดและประเมินผลแล้ว ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนก็มีส่วนสาคัญ
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อผูส้ อน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและวิชาชี พที่เรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะมีความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาที่เรี ยน
และสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็ นอย่างดี ถื อได้วา่ เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ซ่ ึ งเป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม
ตลอดจนมีทกั ษะในการนาความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการทางาน ได้
ตระหนัก ถึ งความสาคัญดังกล่ าว จึ ง ดาเนิ นการสารวจความพึง พอใจของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อ การสอนของ
อาจารย์ สื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน การวัดผลและประเมินผล บุคลิ กลักษณะของอาจารย์
ตลอดจนประโยชน์ ที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ จากการเรี ยน เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาของศู น ย์ฯ สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง อันจะทาให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ เป้ าหมายทางการศึกษา
ตามที่ ก าหนดไว้ อี กทั้ง ยัง ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ใ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
คำถำมกำรวิจัย
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนเป็ นอย่างไร
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันหรื อไม่
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนหรื อไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละสาขาวิชา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ
กับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ทุกสาขาอยูใ่ นระดับมาก
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนในแต่
ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน
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4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผสู้ อน ทาให้สามารถจัดการศึกษาได้ สอดคล้องและตรงตามความต้องการของนักศึกษา
ซึ่ งจะทาให้นักศึ กษามี เจตคติ ที่ดีต่อผูส้ อนและต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่ งผลให้นักศึ กษาที่ จะสาเร็ จ
การศึกษาออกไปมีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์
2. ทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ซึ่ งสามารถนาไปพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
นักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ชั้น
ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 ทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์เฉพาะในด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การ
สอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุ คลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษา
ได้รับจากการเรี ยนในรายวิชาที่อาจารย์น้ นั สอน
3. ตัวแปรในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การสอน ด้านสื่ อและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมิ นผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์การศึกษา
นอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต) ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
4. ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555
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ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน ในปี การศึกษา 2554
ซึ่ งอาจไม่ครอบคลุมความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในที่ต้ งั และปี การศึกษาอื่น
นิยำมศัพท์
วิทยาลัยราชพฤกษ์ หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเครื อตั้งตรงจิตร เปิ ดทา
การสอน 6 คณะ 9 สาขาวิช า คื อ คณะบริ หารธุ ร กิ จ ประกอบด้วย 4 สาขาวิช า ได้แก่ สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ
ท่องเที่ ย ว คณะบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิช าการบัญชี คณะนิ ติศ าสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิช า
นิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ เ ทศศาสตร์ ประกอบด้ว ย สาขาวิ ช าการโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ คณะ
วิท ยาศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน และคณะบัณฑิ ตวิทยาลัย หลัก สู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ ฯ หมายถึ ง ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกที่ ต้ งั ของวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ซึ่ ง
ให้บริ การนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งอยูท่ ี่วทิ ยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนและกาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ในศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งที่เป็ นอาจารย์ประจาและอาจารย์
พิเศษ ที่ทาการสอนอยูใ่ นศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจ ซึ่ งเป็ นผลจากความสนใจและทัศนคติที่ดี
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งประเมินจากองค์ประกอบด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการ
สอนและอุ ปกรณ์ ก ารสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านบุคลิ ก ลัก ษณะของอาจารย์ และด้าน
ประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชาที่อาจารย์ผนู ้ ้ นั สอน
ด้ านการสอนของอาจารย์ หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ซึ่ งประกอบด้วย ทฤษฎีการสอน หลักการสอน แนวคิดทางการสอน ระบบการสอน/ระบบการเรี ยน
การสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน และทักษะการสอน
ด้ านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน หมายถึง ตัวกลางหรื อสิ่ งต่างๆ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
หรื อช่องทางสาหรับทาให้การสอนของครู ไปถึงผูเ้ รี ยน และทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ หรื อ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งอาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ งของที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
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ด้ านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการหาปริ มาณหรื อจานวน โดยการนา
เครื่ องมือที่ได้มาตรฐานไปเปรี ยบเทียบวัดกับสิ่ งที่ ตอ้ งการทราบปริ มาณหรื อขนาด ซึ่ งวัดออกมาเป็ น
ตัวเลข แล้วพิจารณาตรวจสอบ หรื อตีความหมายผลของคะแนนที่รวบรวมมาได้ นามาสรุ ปรวมกัน
ออกมาเป็ นเกรดหรื อคะแนนรวม
ด้ านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ หมายถึง ลักษณะภายนอกและภายในอันเป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุ คคล มีพนั ธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวแปรสาคัญ เป็ นสิ่ งที่ สามารถปรั บปรุ ง ส่ งเสริ ม
และพัฒนาให้ดีข้ ึนได้ ซึ่ งผูท้ ี่เป็ นครู อาจารย์จาเป็ นต้องเป็ นบุคคลที่มีบุคลิ กภาพที่ดีและเหมาะสมกับ
การเป็ นครู
ด้ านประโยชน์ ที่นักศึกษาได้ รับจากการเรี ยนในรายวิชา หมายถึง สิ่ งที่นกั ศึกษาจะได้รับ
จากการเรี ยนในรายวิชานั้น ซึ่ งส่ งผลดี และได้ผลเป็ นไปตามความมุ่งหมายหรื อความต้องการของนักศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
และทักษะทางด้านวิชาการอันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน หรื อมวลประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ
จากการเรี ยนการสอน ที่ทาให้บุคคลเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นได้
ด้วยคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หรื อรายงานทั้งเขียนและพูด การทางานที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนทาการบ้านในแต่ละรายวิชา

บทที่ 2
ทฤษฎีและ/หรืองานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดเชิ งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นพื้นฐาน และแนวทางใน
การวิจยั ได้แก่ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนที่ ได้รับอนุ ญาตจัดตั้งจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 มีปรัชญาของวิทยาลัยว่า “สถาบันแห่ งการ
เรี ยนรู ้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรมนาหน้าสู่ สากล” จัดการศึกษาในระบบทวิภาค หนึ่ งปี การศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคปกติและภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคฤดูร้อนมีกาหนดระยะเวลาและหน่ วยกิ ตเทียบเคียงกับภาคการศึ กษาปกติ โดยจัดการศึกษาใน 3
หลักสู ตร ได้แก่
หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) มี ท้ งั 4 ปี ระบบปกติ ซึ่ งรั บ จากผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า และ 4 ปี เทียบโอน ซึ่ งรับ
จากผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการทาปริ ญญาตรี ใบที่
สอง
หลักสู ตรปริ ญญาโท (2 ปี )
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
การวัดและประเมินผลการศึกษา ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะปรากฏเป็ นอักษรที่มีค่า
เป็ นระดับคะแนน และอักษรที่มีค่าเป็ นแต้มระดับคะแนน ดังนี้
การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบสี่ แต้มระดับคะแนน ประกอบด้วย
A หมายถึง ดีเยีย่ ม (Excellent)
มีค่าเท่ากับ 4.0
B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good)
มีค่าเท่ากับ 3.5
B หมายถึง ดี (Good)
มีค่าเท่ากับ 3.0
C+ หมายถึง ค่อนข้างดี (Fairly Good)
มีค่าเท่ากับ 2.5
C หมายถึง พอใช้ (Fair)
มีค่าเท่ากับ 2.0
D+ หมายถึง ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor) มีค่าเท่ากับ 1.5
D หมายถึง อ่อน (Poor)
มีค่าเท่ากับ 1.0

7
F หมายถึง ตก (Fail) มีคา่ เท่ากับ 0.0
อักษรที่ไม่มีค่าเป็ นแต้มระดับคะแนน ประกอบด้วย
I หมายถึง การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S หมายถึง ผลการเรี ยนเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U หมายถึง ผลการเรี ยนยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W หมายถึง เพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawal)
Au หมายถึง ร่ วมฟังการบรรยายโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
IP หมายถึง การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In Progress)
จะเห็นได้วา่ วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นสถาบันการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้แก่ผเู ้ รี ยนที่ประสงค์จะ
พัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย โดยจัดหลักสู ตรการศึกษาที่ยืดหยุน่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตาม
ความสะดวกและเหมาะสมกับตนเอง ทั้งหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ระบบปกติ ซึ่ งรับ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า และระบบเทียบโอน
ซึ่งรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการทาปริ ญญาตรี ใบที่
สอง รวมทั้งหลักสู ตรปริ ญญาโทและหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
คณะบัญชี
ประวัติความเป็ นมา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับอนุ ญาตให้จดั การศึกษาโดยเปิ ดดาเนิ นการสอนคณะบริ หารธุ รกิ จ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 เมื่อเดือน มิถุนายน 2549 มี 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
ต่อมาในปี การศึกษา 2550 ได้รับอนุ มตั ิให้เปิ ดสอนคณะบัญชีใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2550 หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยโอนสาขาวิชาการบัญชี จากคณะ
บริ หารธุ รกิ จมาอยู่ในคณะบัญชี ตามมติของสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้รับทราบและรับรองหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสู ตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ.
2550) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบัญชี ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร 4 ปี (หลักสู ตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2553) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และให้เป็ นไปตามกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี ที่
ได้ประกาศเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2552
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสู ตรปรับปรุ ง ปี พ.ศ. 2553) เริ่ มเปิ ดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีทกั ษะครบถ้วน ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
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ทางการบัญชี ประกอบกับตอบสนองนโยบายของวิทยาลัยที่ตอ้ งการสร้างบัณฑิตให้เป็ นบุคคลแห่ ง การ
เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ มีคุณภาพ และคุณธรรมนาหน้าสู่ สากล
ปรัชญา
ให้การศึ กษาวิช าการบัญชี ผลิ ตบัณฑิ ตทางการบัญชี ที่มีความรู้ ความสามารถและมี
จริ ยธรรม คุ ณธรรม เพื่อประกอบวิชาชี พทางการบัญชี ตามความต้องการของสังคมอันก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อเศรษฐกิจของชาติสมกับปรัชญาที่วา่ “ก้าวทันวิชาการ เชี่ยวชาญบัญชี มีจรรยาบรรณ
สร้างสรรค์สังคม”
วิสัยทัศน์
สร้ า งนัก บัญชี ที่มี ค วามเป็ นเลิ ศทางด้านวิชาการ และมีองค์ความรู้ ที่ส ามารถนาไป
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สังคมและ
ประเทศชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตนักบัญชี ที่มีความรู้ ความสามารถรวมทั้งมี ทกั ษะ เพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้ภาครัฐและภาคธุ รกิจ
2. สร้างงานวิจยั พัฒนาวิชาชีพบัญชี และสร้างนักบัญชีที่มีความสามารถเฉพาะทาง
3. สร้างกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ ให้แก่นกั ศึกษา
4. เน้นจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่ งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์นกั บัญชีสมัยใหม่
5. ปลู ก ฝั ง ให้ มี ค วามรั ก และภาคภู มิ ใ จในประเทศชาติ ด ารงไว้ซ่ ึ งศิ ล ปวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามและดารงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานในวิชาชีพบัญชีดา้ นต่าง ๆ ได้แก่ การทาบัญชี
การสอบบัญชี การบัญชีบริ หาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่ อ ให้ ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษา มี ค วามรู้ ค วามสามารถปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง วิช าการในงาน
บริ หารธุ รกิ จทัว่ ไป เกี่ ยวกับการติดต่อประสานงาน การตัดสิ นใจ การวางแผน การควบคุ ม การ
มอบหมายงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผูบ้ ริ หาร
3. เพื่อให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีความคิดริ เริ่ ม มีกิจนิ สัยในการค้นคว้า ปรับปรุ งตนเอง ให้
ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ สามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจด้วยหลักการและเหตุผลอานวยการ ปฏิบตั ิการด้วยวิธี
ที่มีการวางแผน การปฏิบตั ิการแนะนา และการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้ าหมาย อย่างประหยัด รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถวัดผลงานนั้นได้ท้ งั เชิ งคุณภาพและ
ปริ มาณ

9
4. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาทางด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีคุณธรรม มี
จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยันหมัน่ เพียรการตรงต่อเวลา มีความสานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ธารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชี พบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชี พ พ.ศ.2547 วิชาชี พอื่นที่เกี่ ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบ
วิชาชี พอิสระและการทางานในองค์กรหรื อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชี พ
บัญชีได้ 9 ด้าน คือ
1. ด้านการทาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการบัญชีบริ หาร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการบัญชีภาษีอากร
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7. ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8. ด้านการให้คาปรึ กษาทางการเงินและบัญชี
9. ด้านธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตร
ปริญญาตรี 4 ปี
หลักสู ตรปริญญาตรีบัญชี
นักศึกษาคณะบัญชีที่จะได้รับปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิต หรื อ บช.บ. จะต้องเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 130
หน่ วยกิ ต โดยเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 93 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นคณะแรกของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่ งได้รับอนุญาตให้จดั การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาบนเนื้ อที่กว่า 40 ไร่ ในปี การศึกษา 2549 เพื่อผลิตบัณฑิตคณะบริ หารธุ รกิจ ให้เป็ น
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คนดีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นบัณฑิตที่มีทกั ษะความรู ้ความชานาญในแต่ละสาขาวิชา มี 4
สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการ
จัดการ
ในปี การศึ ก ษา 2550 สาขาวิช าการบัญชี ไ ด้ปรั บฐานะเป็ นคณะการบัญ ชี แ ละคณะ
บริ หารธุ รกิจก็ได้เปิ ดสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1 สาขา รวมเป็ น 4 สาขา
เช่นเดิม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว และมีศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ภูเก็ต และศูนย์อยุธยา
ในปี การศึกษา 2553 คณะบริ หารธุ รกิจได้เปิ ดสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ข้ ึนอีก 1 สาขาและ
มีศูนย์การศึกษานอกที่ ต้ งั อีก 1 ศูนย์ที่จงั หวัดระยอง ปั จจุบนั คณะบริ หารธุ รกิจจึงจัดให้มีการเรี ยนการ
สอนจานวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
การจัดการการโรงแรมแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และมีศูนย์การศึกษา
นอกที่ต้ งั ที่จะต้องดูแล 3 ศูนย์ คือ ศูนย์อยุธยา ศูนย์ภูเก็ต และศูนย์ระยอง
ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของคณะบริหารธุรกิจ
ปรัชญา
“บริ การดี มีเทคโนโลยีกา้ วหน้า จัดการเด่น เน้นคุณธรรม นาหน้าสู่ สากล”
วิสัยทัศน์
คณะบริ หารธุ รกิ จ มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เป็ นบุคลากรของชาติใน
การรับใช้สังคม เป็ นผูม้ ีความสมดุลด้านความคิด ความสามารถ ความดี งาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
พันธกิจ
1. คณะบริ หารธุ รกิจเป็ นคณะแรกของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ใน
วิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาความรู ้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรฐกิจของประเทศ
2. สร้ างเสริ มการค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อ
ประโยชน์ในการนาไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
3. เพือ่ เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ร่ ว มสื บ สานมรดกทางวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพือ่ ดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
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5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น ของวิทยาลัยให้มีการศึ กษาเพิ่มเติ มใน
ระดับสู งขึ้น เพือ่ เสริ มสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติไปพัฒนางานของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
6. จัดกิจกรรมการปลูกฝังระเบียบ วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม แก่นกั ศึกษา เพื่อเป็ นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
สาขาการตลาด
ปรัชญา
“เชี่ ยวชาญการตลาด มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกั ใช้ปัญญา รู้จกั พัฒนาตน เปี่ ยมล้น
คุณธรรม”
เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิช าการตลาด จะได้เรี ยนรู้ ถึงการบริ หารงานด้านการตลาด การใช้
เครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในวงการธุ รกิจ พัฒนาและปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนสู่ นกั การตลาดมือ
อาชีพที่สร้างรายได้สูง
แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาสาขาการตลาด สามารถประกอบอาชี พได้หลากหลาย เช่ น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing) ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด (Marketing Manager) ผูจ้ ดั การฝ่ ายการผลิต
(Product Manager) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจยั การตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมด้าน
การตลาด (Marketing Trainer) ฝ่ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Adverting and Public Relation Manager)
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation) ฝ่ ายส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion Manager) และอาชีพ
อิสระ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ปรัชญา
“เชี่ยวชาญ ชานาญงาน บริ การดี มีคุณธรรม”
เป้าหมาย
หลักสู ตรถูกออกแบบไว้ให้นกั ศึกษาได้สัมผัสกับการให้บริ การทุกรู ปแบบ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้เป็ นผูท้ ี่รักการบริ การ และมีความรอบรู้พอเพียงที่ จะสร้างความประทับใจให้กบั อาคันตุกะ
จากทัว่ โลก
แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ กษาสาขาวิ ชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ ยวนั้น สามารถ
ประกอบอาชี พได้หลากหลายอาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับโรงแรมและการท่องเที่ยว เช่ น พนักงานโรงแรม
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พนักงานบริ ษทั จัดนาเที่ยว มัคคุเทศก์ สายการบิน ธุ รกิจสปา ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรื อประกอบธุ รกิจ
ส่ วนตัวที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไว้หลายประการ ดังนี้
ราชบัณฑิตสถาน (2546 : 775) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ชอบ ชอบ
ใจ พึงใจ สมใจ จุใจ
สอ เสถบุตร (2546 : 713) ให้นิยามความหมายของความพึงพอใจ ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจ การตอบสนองความต้องการ
สมยศ นาวีการ (2524 : 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรุ นแรงของความต้องการของ
บุคคล ความพึงพอใจจะเป็ นได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ
สมรภูมิ ขวัญคุม้ (2530 : 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ผลรวมของความรู ้ สึกชอบ
ของบุคลากรอันเกิ ดจากทัศนคติที่มีต่อคุ ณภาพและสภาพของหน่ วยงาน อันได้แก่ การจัดองค์การ
การจัดระบบงาน การดาเนิ นงาน สภาพแวดล้อมของการท างาน ประสิ ท ธิ ภาพของหน่ วยงาน
ตลอดจนการบริ หารงานบุ คคล ซึ่ งคุ ณภาพและสภาพของหน่ วยงานดัง กล่ า วมี ผลกระทบต่อความ
ต้องการของบุคคลและผลต่อความพึงพอใจของบุคคลนั้น
สุ เทพ เมฆ (2531 : 8) กล่ าวว่า ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรี ยนการสอน หมายถึ ง
ความรู ้สึกพอใจในสภาพการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีความสาคัญในการ
ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวิตชี วา มีความเจริ ญงอกงาม มีความกระตือรื อร้น เพื่อจะเรี ยน
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
วอลเลอร์ สไตน์ (Wallerstein, 1971 : 256) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึ ง
ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ ได้ รั บ ผลส าเร็ จ ตามความมุ่ ง หมาย และอธิ บ ายว่ า ความพึ ง พอใจ เป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนแต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรื อไม่มี จากการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของคนเหล่ า นั้น การที่ จ ะท าให้ ค นเกิ ด ความพึ ง พอใจ จะต้อ งศึ ก ษาปั จ จัย และ
องค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุแห่งความพึงพอใจนั้น
กู๊ด (Good, 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกพอใจ ซึ่ งเป็ นผล
จากความสนใจและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่างๆ
จากความหมายต่ า งๆ ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อารมณ์
ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้ า และแรงจูงใจ ซึ่ งปรากฏออกมาทางพฤติกรรม
และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่างๆ
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ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัด การเรี ย นการสอน การท าให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความพึ ง พอใจในการเรี ย นเป็ น
องค์ป ระกอบส าคัญที่ จะท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดัง ที่ ประภา ตุ ล านนท์
(อ้างอิงจาก สมบูรณ์ พรรณภาพ และชัยโรจน ชัยอินคา. 2518 : 416) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเรี ยนรู ้หรื อ
มีพฒั นาการและความเจริ ญงอกงามนั้น บุคคลจะต้องอยูใ่ นสภาวะพึงพอใจ สุ ขใจเป็ นเบื้องต้น
ด้ านการสอนของอาจารย์
ทฤษฎี ก ารสอน (Teaching/Instruction Principle) คือ ข้อความรู้ ที่พรรณนา/อธิ บาย/
ทานาย ปรากฏการณ์ ต่างๆ ทางการสอน ที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ และการยอมรับว่าเชื่ อถื อได้ ซึ่ ง
นักจิตวิทยา หรื อนักการศึกษาอาจพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้เป็ นหลัก
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ทฤษฎีการสอนหนึ่ งๆ มักประกอบ
ไปด้วยหลักการสอนย่อยๆ หลายหลักการ
หลักการสอน (Teaching/Instruction) คื อ ข้อความรู ้ ย่อยๆ ที่ พ รรณนา/อธิ บาย/ทานาย
ปรากฏการณ์ ต่า งๆ ทางการสอน ที่ ไ ด้รับ การพิ สู จน์ ทดสอบและการยอมรั บ ว่า เชื่ อถื อได้ สามารถ
นาไปใช้ในการสอนผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด หลักการสอนหลายๆ หลักการ
อาจนาไปสู่ การสร้างเป็ นทฤษฎีการสอนได้
แนวคิ ดทางการสอน (Teaching/Instruction/Concept/Approach) คือ ความคิดที่เกี่ ยวกับ
การเรี ยนการสอนที่พรรณนา/อธิ บาย/ทานายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการสอนที่นกั คิด นักจิตวิทยา หรื อ
นักการศึกษา ได้นาเสนอ และได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ งว่าเป็ นแนวคิดที่น่าเชื่ อถื อด้วย เหตุผลใด
เหตุผลหนึ่ง
ระบบการสอน/ระบบการเรี ยนการสอน (Teaching/Instruction/Model) คือแบบแผนการ
ดาเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็ นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรี ยนรู้หรื อการสอน
ที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิ ทธิ ภาพสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ตามจุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะของรู ป แบบนั้น ๆ โดยทั่ว ไปแบบแผนการด าเนิ น การสอนดัง กล่ า ว มัก
ประกอบด้วย ทฤษฎี /หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถื อและกระบวนการที่มีลกั ษณะเฉพาะอันจะนาผูเ้ รี ยน
ไปสู่ จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกาหนดซึ่ งผูส้ อนสามารถนาไปใช้เป็ นแบบแผนหรื อแบบอย่างใน
การจัดและดาเนินการสอนอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้
วิธีสอน คือ ขั้นตอนที่ผสู ้ อนดาเนิ นการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ดว้ ย
วิธีการต่า งๆ ที่ แตกต่า งกันไปตามองค์ป ระกอบและขั้นตอนสาคัญอันเป็ นลักษณะเด่ นหรื อลักษณะ
เฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีน้ นั ๆ เช่น วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย องค์ประกอบสาคัญของการบรรยาย คือ
เนื้ อหาสาระที่จะบรรยาย และการบรรยาย และขั้นตอนสาคัญคือ การเตรี ยมเนื้ อสาระ การบรรยาย (พูด
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บอก เล่า อธิ บาย) และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการบรรยาย ดังนั้นวิธีสอนโดยใช้
การบรรยาย ก็ คื อ กระบวนการหรื อขั้น ตอนที่ ผู ้ส อนใช้ ใ นการช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการเตรี ยมเนื้ อหาสาระที่จะบรรยาย แล้วบรรยายก็คือพูด บอก เล่า อธิ บาย
เนื้อหาสาระหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการสอนแก่ผเู ้ รี ยนและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนวิธีใดวิธีหนึ่ง
เทคนิคการสอน คือ กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริ มกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรื อการกระทา
ใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรื อการกระทานั้นๆ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ดังนั้นเทคนิคการสอนหรื อดาเนินการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เช่น ในการบรรยาย ผูส้ อนอาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น เช่น การยกตัวอย่าง การใช้สื่อ การใช้คาถาม เป็ นต้น
ทัก ษะการสอน คื อ ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ก ารสอนด้า นต่ า งๆ อย่า งช านาญซึ่ ง
ครอบคลุมการวางแผนการเรี ยนการสอน การออกแบบการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอน การ
ใช้วิธีสอน เทคนิ คการสอน รู ปแบบการเรี ยนการสอน ระบบการสอน สื่ อการสอน การประเมินผลการ
เรี ยนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎี และหลักการเรี ยนรู ้ และการสอนต่างๆ (ทิศนา แขมมณี , อ้างถึงใน
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=16.0)
ด้ านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน
ความหมายของสื่ อการสอน
สื่ อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อช่องทาง
สาหรับทาให้การสอนของครู ไปถึงผูเ้ รี ยน และทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายที่
วางไว้เป็ นอย่างดี สื่ อที่ใช้ในการสอนนี้ อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ งของที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ เช่น
วัตถุสิ่งของตามธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
วัตถุสิ่งของที่คิดประดิษฐ์หรื อสร้างขึ้นสาหรับการสอน
คาพูดท่าทาง
วัสดุ และเครื่ องมือสื่ อสาร
กิจกรรมหรื อกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ต่างๆ
ประเภทของสื่ อการสอน
ในทางเทคโนโลยีการศึกษา สามารถจาแนกประเภท ของสื่ อการสอน ได้ดงั นี้
1) เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ (Hardware) ได้แก่ สื่ อประเภทที่ใช้กลไกทางอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ไฟฟ้ า เช่น เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยง คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2) วัสดุ (Software) ได้แก่ สื่ อประเภทที่มีลกั ษณะ ดังนี้
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ใช้ควบคู่กบั เครื่ องมือและอุปกรณ์ เช่น ฟิ ล์ม แผ่นโปร่ งใส สไลด์ เทป ฯลฯ
ใช้ตามลาพังของตนเอง เช่น กระดาษ รู ปภาพ แผนที่ ลูกโลก หนังสื อ ฯลฯ
3) วิธีการ (Techniques or Methods) ได้แก่ กระบวนการหรื อกรรมวิธี ซึ่ งในบางครั้งอาจ
ต้องใช้วสั ดุและเครื่ องมือประกอบกัน เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุ วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ได้แก่
การแสดงละคร การเชิ ด หุ่ น การสาธิ ต การศึ ก ษานอกสถานที่ การจัด นิ ท รรศการ การใช้
คอมพิวเตอร์ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เป็ นต้น
เอ็ดการ์ เดล ได้จาแนกสื่ อประเภทของสื่ อการสอน โดยแบ่งตามประสบการณ์การเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน จากรู ปธรรม นามธรรม และจัดประเภทของสื่ อการสอนตามลาดับของการเกิดประสบการณ์ ใน
รู ป สามเหลี่ ย มที่ เ รี ย กว่า กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ดัง นี้
(อ้า งถึ ง ใน
images.pimchanok14.multiply.com/.../ความหมาย%20ความส าคัญของสื่ อการสอน%20และประเภท
ของสื่ อ)
-

หลักการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
การใช้สื่อการสอน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขั้นเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน มีแนวทางดังนี้
1) ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตร/เนื้ อหาวิชา โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และผูเ้ รี ยน เหมาะกับเวลา สถานที่และน่าสนใจ
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2) ความสัมพันธ์ กบั คุ ณภาพทางเทคนิ ค โดยคานึ งถึ งความทันสมัยราคา ความ
ปลอดภัย
3) ความสัมพันธ์กบั ครู ผใู ้ ช้ โดยเน้นในเรื่ องความรู ้ จกั ทักษะการใช้ ความเข้าใจ
สื่ อที่ใช้เป็ นอย่างดี
ขัน้ ตอนที่ 2 ขั้นเตรี ยมการใช้สื่อการสอน
1) เตรี ยมครู ผสู้ อน
2) เตรี ยมผูเ้ รี ยน
3) เตรี ยมสถานที่
4) เตรี ยมสื่ อ
ขัน้ ตอนที่ 3 ขั้นแสดงสื่ อการสอนในชั้นเรี ยน โดยดาเนินการในด้าน
1) ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วม
2) ใช้ในเวลาที่เหมาะสม
3) สังเกตการณ์ตอบสนองของผูเ้ รี ยน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขั้นติดตามผล
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากการใช้สื่อ
2) ผลการใช้สื่อ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
ประโยชน์และคุณค่าของสื่ อการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอนมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ทาให้เนื้อหาความรู ้ที่สอนมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนมากขึ้น
2. ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ในปริ มาณที่มากขึ้นในเวลาที่กาหนด
3. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
4. เป็ นเครื่ องชี้แนะการตอบสนองของผูเ้ รี ยนไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบใด
5. ทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ และกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
6. เอาชนะขีดจากัดต่างๆ ทางกายภาพ เช่น
- ทาสิ่ งที่ซบั ซ้อนให้ง่ายขึ้น
- ทานามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม
- ทาสิ่ งที่เคลื่อนไหวให้เร็ วขึ้นหรื อช้าลงได้
- ขยาย หรื อย่อขนาดของสื่ อให้การศึกษาได้
- นาอดีตมาศึกษาได้
- นาสิ่ งที่อยูไ่ กลหรื อลี้ลบั มาศึกษาได้
7. เป็ นเครื่ องมือของครู ในการวินิจฉัยผลการเรี ยนและช่วยการสอนได้
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ด้ านการวัดผลและประเมินผล
การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริ มาณหรื อจานวนของสิ่ งต่างๆ
โดยใช้เครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึ่ ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ เช่น นายแดงสู ง
180 ซม. (เครื่ องมือ คือ ที่วดั ส่ วนสู ง) วัตถุชิ้นนี้หนัก 2 กก (เครื่ องมือ คือ เครื่ องชัง่ )
การทดสอบการศึ กษา หมายถึ ง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่ งที่กระทาอย่างมีระบบ
เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบความสามารถของบุคคล โดยใช้ขอ้ สอบหรื อคาถามไปกระตุน้ ให้สมองแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสิ นหรื อวินิจฉัยสิ่ งต่างๆ ที่ได้จากการ
วัดผล เช่น ผลจากการวัดความสู งของนายแดงได้ 180 ซม. ก็อาจประเมินว่าเป็ นคนที่สูงมาก ผลจาก
การชัง่ น้ าหนักของวัตถุชิ้นหนึ่งได้ 2 กก. ก็อาจจะประเมินว่าหนัก - เบา หรื อ เอา- ไม่เอา
การวัดผลและการประเมินผล เป็ นคาที่มกั ใช้รวมกันอยู่เสมอ ผาณิ ต บิลมาศ (2522 :
1617) ไดให้ความหมายแยกกันไวดังนี้
การวัด ผล (Measurement) หมายถึ ง การน าเครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ม าตรฐานไป
เปรี ยบเทียบวัดกับสิ่ งที่ ตอ้ งการจะทราบถึ งปริ มาณหรื อขนาด ซึ่ งสามารถวัดได้ทนั ทีและออกมาเป็ น
ตัวเลขเรี ยกว่า ปริ มาณ (Quantity)
การประเมิ นผล (Evaluation) หรื อ การประเมิ นค่ า หมายถึ ง การสอบ พิ จ ารณา
ตรวจสอบ หรื อ ตี ค วามหมายของคะแนนที่ รวบรวมมาได้จากแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น การสอน การเรี ย น
พฤติกรรมบุคลิกภาพ เป็ นต้น นามาสรุ ปรวมกันแล้วให้ออกมาเป็ นเกรดหรื อคะแนนรวมว่านักเรี ยนคน
นั้นได้เรี ยนรู้อยูใ่ นระดับไหน หรื อบรรลุตามความมุ่งหมายระดับไหน
การวัดผลเป็ นการวัดที่ทาไปทีละอย่าง แต่การประเมินผลผลจะสรุ ปจากหลายๆ ด้าน การ
ประเมิ นผลเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญของขบวนการศึ กษา ฉะนั้นจะต้องตระหนักถึ ง คุ ณภาพของ
เครื่ องมือที่ใช้วดั และเกณฑ์ของการประเมินผลต้องสอดคลองกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ดว้ ย
บลูม (Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็ น 3 ลักษณะ
- วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับความรู ้ ความคิด (วัดด้านสมอง)
- วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับความรู ้สึกนึกคิด (วัดด้านจิตใจ)
- วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อ และประสาท
สัมผัสส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย (วัดด้านการปฏิบตั ิ)
จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา
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1. วัดผลเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรี ยน หมายถึง การวัดผลเพื่อดูวา่ นักเรี ยน
บกพร่ องหรื อไม่เข้าใจในเรื่ องใดอย่างไร แล้วครู พยายามอบรมสั่งสอนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมี
ความเจริ ญงอกงามตามศักยภาพของนักเรี ยน
2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่ องของนักเรี ยนที่มีปัญหาว่า
ยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตรงจุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ
3. วัดผลเพื่อจัดอันดับหรื อจัดตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถ
ของนักเรี ยนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อนั ที่ 1 2 หรื อ 3
4. วัดผลเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรี ยน หมายถึง การวัดผลเพื่อ
เปรี ย บเที ย บความสามารถของนัก เรี ยนเอง เช่ น การทดสอบก่ อนเรี ย น และหลัง เรี ย นแล้วนาผลมา
เปรี ยบเทียบกัน
5. วัดผลเพื่อพยากรณ์ หมายถึง การวัดเพื่อนาผลที่ได้ไปคาดคะเนหรื อทานายเหตุการณ์
ในอนาคต
6. วัดผลเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนาผลที่ได้มาตัดสิ น หรื อสรุ ปคุณภาพของ
การจัดการศึกษาว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อต่า ควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร
ด้ านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะภายนอกและภายในอันเป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละบุ คคล ซึ่ งมี
พันธุ กรรมและสิ่ ง แวดล้อมเป็ นตัวแปรส าคัญ แต่บุ ค ลิ ก เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถสารวจและสั ง เกตได้ จึ ง
สามารถปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม และพัฒนาให้เป็ นบุคลิกภาพที่ดีได้ ครู จาเป็ นต้องเป็ นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่
ดีและเหมาะสมกับการเป็ นครู เพราะครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งยังต้องเป็ นผูพ้ ฒั นาศิษย์ให้มี
บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมตามที่สังคมปรารถนา การที่ศิษย์จะออกไปสู่ สังคมและดารงชี วิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุ ขนั้น ต้องเป็ นคนที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมด้วย
บุคลิกภาพที่ดีของครู
1. บุคลิกภาพเป็ นปั จจัยช่วยให้ประสบความสาเร็ จในการประกอบวิชาชีพครู
2. ครู ตอ้ งพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่ างกายด้านสังคมด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญาให้
เหมาะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็ นครู
3. การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเป็ นเจตจ านงของแต่ ล ะบุ ค คล ที่ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต นอย่ า งเป็ น
กระบวนการ
4. สัปปุริสธรรม 7 เป็ นธรรมที่ใช้เป็ นเครื่ องช่วยในการพัฒนาบุคลิ กภาพที่พึงประสงค์
ของครู ไทย
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ความหมายของบุคลิกภาพ
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2536 : 91) อธิ บายเรื่ องบุคลิ กภาพไว้วา่ บุคลิกภาพ หมายถึ ง
ลักษณะทั้งภายนอกและภายในที่รวมอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ งและเป็ นผลทาให้บุคคลนั้นมีความ
แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ บุคลิกภาพแบ่งออกเป็ น 2 สภาพด้วยกัน คือ
1. บุ ค ลิ ก ภาพภายนอก หมายถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น หรื อ สั ม ผัส ได้ด้ว ย
ประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย บุคลิ กภาพภายนอก นี้ สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้โดยการ
ฝึ ก เลียนแบบ และสามารถวัดผลได้ทนั ที บุคลิกภาพภายนอกที่สาคัญที่สุด คือบุคลิกภาพทาง
กาย และวาจา
2. บุคลิกภาพภายใน หมายถึง บุคลิกภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน เป็ นส่ วนที่
สัมผัสได้ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลาในการสัมผัสบุคลิกภาพภายใน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพของครู
องค์ประกอบบุคลิกภาพของครู
องค์ประกอบของบุคลิกภาพของครู สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ด้ านกายภาพ หมายถึง รู ปร่ างหน้าตา กิริยาอาการ และการแต่งกายเป็ นสาคัญ ครู
ที่มีบุคลิกภาพด้านกายภาพเป็ นปกติและน่าศรัทธาน่านับถือ จะมีโอกาสประสบความสาเร็ จในการอยู่
ร่ วมกับลูกศิษย์มากกว่าครู ที่มีบุคลิกภาพด้านกายภาพที่ผดิ ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดปกติในทางที่
ไม่ดี หากจะกล่าวเฉพาะในด้านการแต่งกายแล้ว อาจจะสรุ ปได้วา่ การแต่งกายที่เหมาะสมที่สุดของครู
คื อ การแต่ ง กาย (ซึ่ งรวมถึ ง การแต่ ง หน้ า และทรงผมด้ว ย) ที่ ส ะอาด เรี ย บร้ อ ย ดู ดี น่ า นับ ถื อ ซึ่ ง
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Neat and Clean นัน่ เอง
2) ด้ านวาจา หมายถึ ง การแสดงออกโดยทางวาจา บุ คลิ กภาพทางวาจาที่ดีของครู
หมายถึง การพูดด้วยถ้อยคาที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกศิษย์ ซึ่ งหมายถึง ไม่ยากหรื อ
ง่ า ยจนเกิ นไป การพูด ด้วยน้ า เสี ย งที่ แฝงด้วยความเมตตา ปรารถนาดี นุ่ ม นวล การพูด ด้วยลี ล าที่
เหมาะสม ไม่ชา้ ไม่เร็ วจนเกินไป และรวมไปถึงการพูดน้อย หรื อเงียบขรึ มจนเกินไป หรื อการพูดมากจน
น่าราคาญด้วย
3) ด้ า นสติ ปั ญ ญา หมายถึ ง การมี ไ หวพริ บ ที่ ดี สามารถแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้า ได้
เหมาะสม มีการตัดสิ นใจที่ดี และการมีอารมณ์ขนั ที่เหมาะสม ซึ่ งหมายถึงการสร้างอารมณ์ขนั ให้แก่ลูก
ศิษย์ และการรับอารมณ์ขนั ของลูกศิษย์ได้ดี
4) ด้ านอารมณ์ หมายถึง การควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่แสดงออกซึ่ งความรู ้สึกต่างๆ ได้
ง่ายจนเกิ นไป ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์ ดีใจ อารมณ์ โกรธ อารมณ์ เศร้ า หรื ออารมณ์ หงุ ดหงิ ดราคาญก็ตาม
ครู ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมคือครู ที่มีอารมณ์ดี มัน่ คง เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ งจะแสดงออก
ให้เห็นทางสี หน้า แววตา ท่าทาง และวาจาให้ลูกศิษย์รับรู ้ได้ แต่อย่างไรก็ตามครู ก็อาจจะโกรธลูกศิษย์
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บ้างก็ได้หากมีเหตุผลอันสมควรให้โกรธ ไม่ใช่โกรธเพราะครู อารมณ์ไม่ดี และก็มีครู จานวนไม่นอ้ ยที่
ดูเหมือนจะโกรธหรื อขัดใจกับลูกศิ ษย์อยู่เป็ นเนื องนิ จ แต่ลูกศิษย์ก็สามารถปรับตัวได้เพราะเกิ ดการ
เรี ยนรู ้วา่ นัน่ คือลักษณะของครู ซึ่ งก็คงเป็ นไปตามคากล่าวที่วา่ หากอารมณ์ดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้
ก็ขอให้อารมณ์ ร้ายคงเส้ นคงวาดี กว่าคุ ม้ ดี คุม้ ร้ ายนัน่ เอง เพราะครู ที่มีอารมณ์ คุม้ ดี คุม้ ร้ ายจะทาให้ลูก
ศิษย์ไม่สามารถปรับตัวได้ง่ายๆ
5) ด้ านความสนใจ หมายถึง การมีความกระตือรื อร้นที่จะรับรู้ เรื่ องราวหรื อความรู้
ต่างๆ ของสิ่ งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างหลากหลาย ความสนใจที่กว้างขวางย่อมเกิดจากประสบการณ์ที่
หลากหลายของบุ คคลนั้นๆ ครู ที่มีความสนใจกว้างขวางจะเป็ นครู ที่สามารถเลื อกใช้คาพูดหรื อการ
กระทาให้ถูกใจคนได้หลายลักษณะ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักของการสื่ อสารความคิดที่ว่า บุคคลที่มีความ
สนใจตรงกันจะสื่ อสารความคิดกันได้ดี แต่เนื่ องจากลูกศิษย์ของครู มีจานวนหลายคนและหลากหลาย
ความสนใจ ครู จึงต้องมีความสนใจหลากหลายตามไปด้วย มิเช่นนั้นแล้วก็จะถูกใจลูกศิษย์ส่วนน้อย
แต่ไม่ถูกใจลูกศิษย์ส่วนมาก
โดยปกตินักเรี ยนจะชอบเรี ยนกับครู ที่มีบุคลิ กภาพดี เพราะชอบที่จะอยู่ใกล้ๆ และเมื่ อมี
ความชอบในตัวครู แล้วก็อาจนาไปสู่ การมีความอดทน และความพยายามที่จะเรี ยนรู ้ วิชาที่ครู สอนด้วย
แต่ในทางตรงกันข้าม หากนักเรี ยนไม่ชอบบุคลิกภาพของครู เสี ยแล้ว ก็ยอ่ มไม่อยากอยูใ่ กล้ ไม่อยากได้
ยินเสี ย ง และไม่ อดทนไม่ พ ยายามที่ จะเรี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ค รู ส อนไปด้ว ย แม้จ ะเป็ นนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาก็เป็ นเช่นนี้ เพราะเขายังไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอที่จะอดทนเพื่อการเรี ยนรู ้กบั
ครู ที่น่ากลัวหรื อน่าราคาญได้
การพัฒนาบุคลิกภาพของครู
การพัฒนาบุคลิ กภาพ หมายถึ ง การวิเคราะห์บุคลิ กภาพของแต่ละคนว่าเหมาะสม
เพียงใดแล้วพยายามปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่ยงั ขาดหรื อบกพร่ องให้เหมาะสม หรื อเป็ นไปในลักษณะที่ตน
ปรารถนา
การพัฒนาบุคลิ กภาพของครู หมายถึ ง การแก้ไข ปรับปรุ งและฝึ กฝนบุคลิ กภาพทั้ง
ทางด้านกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของครู ให้เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะของครู ที่พ่ งึ ประสงค์โดยทัว่ ไป
บุคลิ กภาพที่พ่ ึงประสงค์ของครู ไทยนั้น อาจใช้ลกั ษณะของสัปปุริสธรรม 7 เป็ นหลัก
ยึด ครู ผมู้ ีสัปปุริสธรรม 7 ย่อมเป็ นครู ที่มีบุคลิกภาพที่ดี สัปปุริสธรรม 7 ได้แก่
1) ธัมมัญญุตา รู ้หลักการอยูร่ ่ วมกัน รู้หน้าที่ รู้หลักความจริ งของธรรมชาติ
2) อัทถัญญุตา รู ้ความมุ่งหมายของการกระทาอันใด
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3) อัตตัญญุตา รู ้บทบาท ภาวะหน้าที่ ความสามารถ หรื อรู ้วา่ ตนเองควรทาอะไร
4) มัตตัญญุตา รู้จกั ความประมาณตน
5) กาลัญญุตา รู ้วา่ เวลาไหนควรทาอะไร
6) ปริ สัญญุตา รู้จกั ท้องถิ่น ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
7) ปุคคจัญญุตา รู ้ ความแตกต่างของบุคคล ถ้าดี ควรยกย่อง ถ้าไม่ดีควรตาหนิ สั่งสอน
(อ้างถึงใน http://gotoknow.org/blog/nongirtschool/129262)
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ได้น้ นั ประการ
สาคัญคือความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ถ้าหากผูเ้ รี ยนมาความพึงพอใจในบรรยากาศการเรี ยนการสอนแล้ว
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวติ ชีวา มีความเจริ ญงอกงาม มีความกระตือรื อร้น (สุ เทพ เมฆ. 2531 : 8)
ซึ่ งในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนนั้น สิ่ งที่จะขาดเสี ยมิ ได้ได้แก่ การสอนของอาจารย์ สื่ อการ
สอนและอุปกรณ์การสอน การวัดผลและประเมินผล บุคลิกลักษณะของอาจารย์ รวมทั้งประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น ดังนั้นการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ
เหล่านี้จึงเป็ นความจาเป็ นอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประภา ตุลานนท์ (2540 : 65) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาทางไกลสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอชายแดนของจังหวัดสระแก้ว พบว่า
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิธีสอน ด้าน
สัมพันธภาพกับครู ประจาการ และด้านกิจกรรมพบกลุ่ม
สุ รพล เย็นเจริ ญ (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาอาชี พธุ รกิ จของ
นัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 และมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนปทุ ม คงคา สั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร พบว่า
1. นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาอาชี พ
ธุ รกิจ ด้านหลักสู ตรวิชาอาชี พธุ รกิจ ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านครู ผสู ้ อน
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
2. นักเรี ยนที่เรี ยนต่างชั้นปี มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนวิชาอาชี พธุ รกิจ ด้านหลักสู ตรวิชา
อาชีพธุ รกิจ ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้านครู ผสู ้ อน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ น
ระดับมาก
3. นักเรี ยนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสู ง ปานกลาง และต่ า มีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
วิชาอาชีพธุ รกิจ ด้านหลักสู ตรวิชาอาชี พธุ รกิจ ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และด้าน
ครู ผสู ้ อน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
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วาสนา จัน ทรอุ ไ ร (2546 : บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิ จ ัย ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อวิชาการงานและอาชี พโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดเทศบาลเมื อง
เพชรบุ รี พบว่า นัก เรี ยนมี ความพึ งพอใจต่อวิชาการงานและอาชี พ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและอาชี พ ด้านวิธีสอนและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านหลักสู ตร และด้านครู ผูส้ อน นักเรี ยนมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การเรี ยนกวดวิชา : กรณี ศึกษานักเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาเดอะติวเตอร์ พบว่า
1. การศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ย นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านความมัน่ คงและปลอดภัย ด้านความรักและเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของหมู่คณะ ด้านการได้รับการยกย่อง และด้านการรู ้จกั ตนเองและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ พบว่า
มีความพึงพอใจสู งกว่าระดับปานกลาง
2. การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้ า นบุ ค คลผู ้จู ง ใจให้ เ รี ยนกวดวิ ช า ด้ า น
วัตถุ ประสงค์ในการเรี ย นกวดวิช า ด้านแรงจูงใจจากโรงเรี ยนกวดวิชา ด้านผลการเรี ยนในระบบ
โรงเรี ยนกับความพึง พอใจในการเรี ย นกวดวิชา โดยรวมและรายด้า นทุ กด้า น พบว่า ปั จจัยด้านการ
คมนาคมมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพึงพอใจในการเรี ยนกวดวิชา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
3. ปั จจัยด้านแรงจูงใจจากโรงเรี ยนกวดวิชา ด้านการคมนาคมสามารถทานายความพึง
พอใจในการเรี ยนกวดวิชาได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอานาจในการทานายร้อยละ
4.8
ปรี ชา หมัน่ คง (2547 : บทคัดย่อ) ท าการศึ กษา ความพึงพอใจของนิ สิ ตบัณฑิ ตศึก ษา
หลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิ ตศึกษา พบว่า นิ สิตบัณฑิ ตศึกษา มี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นิ สิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านหลักสู ตร ด้านวิธีสอนและกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ด้านปั จจัยที่สนับสนุ นต่อการเรี ยน
การสอน และด้า นการประเมิ นผลการเรี ย นการสอน อยู่ใ นระดับ มาก ส่ วนด้า นคุ ณลัก ษณะของ
อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ประไพ สิ ทธิเลิศ และคณะ (2548 : 155) ได้วิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ชุดวิชา
EDUC 101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรี ยนรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์
ผูส้ อนอยูใ่ นระดับมาก เพราะอาจารย์เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสอนเป็ นทีม อาจารย์คอยเติมเต็มความรู้

23
อาจารย์คอยกระตุน้ ความสนใจ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือทางานอย่าง
อิสระ อาจารย์ให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิดและเป็ นกันเอง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ความพึ งพอใจในบรรยากาศการเรี ยนการสอน ซึ่ ง หมายถึ ง
ความรู้สึกพอใจในสภาพการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนของนักศึกษา (สุ เทพ เมฆ.
2531 : 8) ในด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ รวมถึงประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยน จากการ
จัดการศึ กษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ และการทบทวนผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึ งได้วางกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ครั้งนี้ตามที่ปรากฏในแผนภาพ ดังนี้
แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์
การศึกษานอกที่ต้ งั วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน”
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
ด้านต่างๆ ได้แก่
- ด้านการสอน
- ด้านสื่ อและอุปกรณ์การสอน
- ด้านการวัดผลและประเมินผล
- ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
- ด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจาก
การเรี ยน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey research) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ฯ ต่ อ อาจารย์ผูส้ อนใน 3 สาขา ได้แ ก่ สาขาวิช าการบัญ ชี
สาขาวิช าการตลาด และสาขาวิช าการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว โดยนาเสนอวิธี การ
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรทีศ่ ึกษำ
ประชากรเป้ าหมายในการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่
ก าลัง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2554 ใน 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิช า
การตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จานวน 468 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้ประชากรเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ชั้น
ปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่ กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โดยศึกษากับอาจารย์ผสู ้ อนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขา ใน 3 สาขาวิชา จาแนกเป็ น สาขาวิชาการบัญชี จานวน 134 คน สาขาวิชา
การตลาด จานวน 134 คน และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ ยว จานวน 200 คน
รวม 468 คน ดังตาราง
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามชั้นปี และสาขาวิชา
สำขำวิชำ
การบัญชี
การตลาด
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รวม

ประชำกร
ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
66
68
98
36
115
85
279
189

รวม
134
134
200
468

กลุ่มตัวอย่ ำง
ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
66
68
98
36
115
85
279
189

รวม
134
134
200
468
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ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน จาแนกตามสาขาวิชา ภาคเรี ยนที่ 1/2554
จำนวนรำยวิชำ
จำนวนอำจำรย์ ผ้ สู อน
สำขำวิชำ
ศึกษา วิชา เฉพาะ
อาจารย์ อาจารย์
รวม
รวม
ทัว่ ไป แกน สาขา
ประจา พิเศษ
การบัญชี
1
4
8
13
6
4
10
การตลาด
1
3
7
11
4
4
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
3
10
14
6
5
11
ศึกษาทัว่ ไป
1
1
2
รวม
3
10
25
38
17
10
27
หมายเหตุ อาจารย์พิ เศษของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว เป็ นอาจารย์ช าว
ต่างประเทศ 4 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นโดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัย ซึ่ งมีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของอาจารย์ผสู้ อน จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านการเรี ยนของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของ
อาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะ
ของอาจารย์ และด้า นประโยชน์ที่นัก ศึ กษาได้รับจากการเรี ย นในรายวิช านั้น จานวน 40 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่นกั ศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ฯ ที่กาลังศึ กษาในชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ใน 3 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการสอบปลายภาคเรี ยนหนึ่งสัปดาห์ จานวนทั้งสิ้ น 468 ฉบับ และเก็บแบบประเมิน
คืนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ไ ด้ด าเนิ นการโดยน าข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ม า
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ลงรหัส บันทึกข้อมูล ทาการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน ในด้านต่างๆ
ได้แ ก่ ด้า นการสอนของอาจารย์ ด้า นสื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอน ด้า นการวัด ผลและ
ประเมินผล ด้านบุคลิ กลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเรี ยนใน
รายวิชานั้น จาแนกเป็ นรายสาขาวิชา โดยใช้ค่าเฉลี่ ย (µ) จากนั้นจึงนาค่าเฉลี่ ยมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981 : 204-208)
ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ
กับ ความพึง พอใจที่ มี ต่ออาจารย์ผูส้ อน โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ แบบเพี ย ร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้ งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนในทุกสาขาวิชา และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชา ในแต่ละด้านและ
ในภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ต้ งั โรงเรี ยนภูเก็ตเทคโนโลยี ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
โดยศึกษากับอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา จานวน 468 คน ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั โรงเรี ยนภูเก็ต
เทคโนโลยี ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา ซึ่ งสร้าง
ขึ้ นโดยฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ของวิท ยาลัย โดยแจกแบบประเมิ นก่ อนการสอบปลายภาคเรี ยนหนึ่ ง
สัปดาห์ และเก็บแบบประเมินคืนเมื่อสิ้ นสุ ดการสอบปลายภาค
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริ่ มจากการกาหนดสัญลักษณ์ ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และลาดับขั้นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่อ การ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกสาขาวิชา ในภาพรวมและในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอน
ของอาจารย์ ด้า นสื่ อการสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอน ด้า นการวัด ผลและประเมิ น ผล ด้ า น
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น
ตอนที่ 2 เป็ นการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู ้ อน ในแต่ละสาขาวิชา
ตอนที่ 3 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ฯ กับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
µ แทน ค่าเฉลี่ย
σ แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r แทน ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson
Moment Correlation)

Product
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df แทน ชั้นของความเป็ นอิสระ
p แทน ค่าความน่าจะเป็ น
* แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลาดับขั้นในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ในรายประเด็น รายด้านในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์
ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น และโดยภาพรวม (N= 468)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ใน
รายประเด็น (N=468)
ระดับความ
ข้ อ
ประเด็น
µ
σ
พึงพอใจ
ด้ านการสอนของอาจารย์
1 ชี้แจงวัตถุประสงค์, เค้าโครง, เนื้อหาวิชา, วิธีการวัดและ
3.90
.783
มาก
ประเมินผลให้เป็ นที่เข้าใจ
2 เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา
4.07
.758
มาก
3 ใช้เวลาสอนอย่างมีคุณค่าและเกิดประสิ ทธิ ภาพ
4.07
.748
มาก
4 เนื้อหาสอนทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ ง
3.91
.750
มาก
5 เนื้อหาสอนเป็ นประโยชน์ นาไปใช้ศึกษา/หรื อใช้ใน
3.97
.749
มาก
ชีวติ ประจาวันได้
6 ใช้วธิ ี สอนและยกตัวอย่างประกอบที่น่าสนใจและช่วยให้
3.88
.811
มาก
เข้าใจง่ายขึ้น
7 มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างหลากหลาย
3.80
.800
มาก
8 มอบหมายงาน/แบบฝึ ก/กิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ ง 3.94
.745
มาก
9 กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ในประเด็นสาระ
3.93
.773
มาก
เนื้อหาที่สอน
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ตารางที่ 3(ต่อ) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ในรายประเด็น (N=468)
ระดับความ
ข้ อ
ประเด็น
µ
σ
พึงพอใจ
ด้ านการสอนของอาจารย์ (ต่ อ)
10 จัดการเรี ยนการสอนเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสู ตร
3.97
.759
มาก
11 สร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนที่เป็ นวิชาการและมี
3.85
.865
มาก
ความสนุก
12 สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และระเบียบ
3.95
.793
มาก
วินยั
ด้ านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน
13 ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและกระตุน้ ให้เกิดการ 3.89
.774
มาก
เรี ยนรู้
14 มีตารา/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
3.93
.803
มาก
15 ห้องเรี ยนมีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน (เครื่ องฉาย จอ
3.93
.818
มาก
เครื่ อง VCD)
16 ห้องเรี ยนและสภาพห้องเรี ยนสะอาด สว่าง เอื้อต่อการ
3.81
.829
มาก
เรี ยนรู้
17 ความเหมาะสมของอุปกรณ์การสอน (กระดาน เครื่ องฉาย 3.88
.813
มาก
เครื่ องเสี ยง)
ด้ านการวัดและประเมินผล
18 การมอบหมายงานให้ทามีความชัดเจนและปฏิบตั ิได้
3.92
.778
มาก
19 จานวนปริ มาณงานที่มอบหมายเหมาะสมกับเวลาและ
3.88
.771
มาก
ความสามารถ
20 แจ้งผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่ อง
3.83
.818
มาก
ให้นกั ศึกษา
21 ใช้วธิ ี การประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะ
3.88
.768
มาก
งาน
22 มีความยุติธรรมในการให้คะแนนและการตัดสิ นผล
3.99
.765
มาก
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ตารางที่ 3(ต่อ) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ในรายประเด็น (N=468)
ระดับความ
ข้ อ
ประเด็น
µ
σ
พึงพอใจ
ด้ านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
23 การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม ภูมิฐาน เป็ น
4.26
.759
มาก
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
24 วางตัวได้เหมาะสมระหว่างลูกศิษย์กบั อาจารย์
4.24
.768
มาก
25 ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม พูดจาชัดเจน น้ าเสี ยงไพเราะ
4.23
.791
มาก
26 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและมีความเป็ นกันเองกับ 4.19
.842
มาก
ทุกคน
ประโยชน์ ทนี่ ักศึกษาได้ รับจากการเรียนในรายวิชานี้
27 นักศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจในวิชานี้เต็มตาม
3.88
.807
มาก
ศักยภาพ
28 การสอนของอาจารย์มีส่วนทาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชานี้
3.94
.790
มาก
29 วิชานี้มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษานาไปประยุกต์ใช้ใน
3.96
.797
มาก
ชีวติ ประจาวัน
30 วิชานี้มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาได้พฒั นาตนเอง
4.01
.766
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึ กษามี ความพึง พอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด
ได้แก่ ด้านบุคลิ กลักษณะของอาจารย์ ในประเด็นการแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสม ภูมิฐาน เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (µ = 4.26) รองลงมาเป็ นประเด็น วางตัวได้เหมาะสมระหว่างลูกศิษย์กบั อาจารย์
(µ = 4.24) และประเด็น ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม พูดจาชัดเจน น้ าเสี ยงไพเราะ (µ = 4.23) ส่ วนประเด็น
ที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ ในประเด็น มีกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างหลากหลาย (µ = 3.80) รองลงมาเป็ นด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ใน
ประเด็นห้องเรี ยนและสภาพห้องเรี ยนสะอาด สว่าง เอื้อต่อการเรี ยนรู้ (µ = 3.81) และด้านการวัดและ
ประเมินผล ในประเด็นแจ้งผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและชี้ แจงข้อบกพร่ องให้นกั ศึกษา (µ = 3.83)
ตามลาดับ
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ระดับความพึงพอใจ

4.05
.591
3.98
.609
3.83
.617
3.94
.614
มาก

3.87
.647
3.90
.715
3.90
.661
3.89
.671
มาก

4.02
.631
3.95
.662
3.79
.690
3.90
.672
มาก

4.43
.600
4.20
.760
4.11
.765
4.23
.730
มาก

4.04
.704
4.00
.696
3.85
.714
3.95
.712
มาก

4.08
.545
4.00
.589
3.90
.605
3.98
.588
มาก

ระดับความพึงพอใจ

รวมทุกด้าน

รวม

ด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับ

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์

สาขาวิชาการตลาด

µ
σ
µ
σ
µ
σ
µ
σ

ด้านการวัดและประเมินผล

สาขาวิชาการบัญชี

ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์

สาขาวิชา

ด้านการสอนของอาจารย์

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ใน
ด้านต่างๆ และในภาพรวม และจาแนกตามสาขาวิชา (N = 468)

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึ กษามี ความพึง พอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการ
เรี ยนในรายวิชานั้น ในภาพรวมทุกสาขาวิชา นักศึ กษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 3.98)
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มากที่สุด
(µ = 4.23) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน จาแนกตามสาขาวิชา ใน
ภาพรวมของแต่ ล ะสาขา พบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจในระดับมากทุ ก สาขาวิชา สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้เช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ ยวมี ความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.89 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในด้านต่างๆ จาแนกเป็ นรายด้าน
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน (µ = 3.94, 3.89, 3.90, 3.95 และ 4.23 ตามลาดับ)

26
ตอนที่ 2 เป็ นการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู ้ อน ในแต่ละสาขาวิชา (N = 468)
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ด้านการสอนของอาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
ชี้แจงวัตถุประสงค์, เค้าโครง, เนื้อหาวิชา,
4.06 .749 3.90 .789 3.79 .784
วิธีการวัดและประเมินผลให้เป็ นที่เข้าใจ
เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา
4.23 .671 4.12 .725 3.92 .805
ใช้เวลาสอนอย่างมีคุณค่าและเกิด
4.24 .698 4.11 .689 3.93 .789
ประสิ ทธิภาพ
เนื้อหาสอนทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่
4.03 .705 3.96 .745 3.80 .769
เป็ นจริ ง
เนื้อหาสอนเป็ นประโยชน์ นาไปใช้ศึกษา/
4.03 .758 4.07 .681 3.88 .770
หรื อใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ใช้วธิ ี สอนและยกตัวอย่างประกอบที่
3.97 .821 3.95 .814 3.78 .790
น่าสนใจและช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.83 .778 3.87 .822 3.74 .779
อย่างหลากหลาย
มอบหมายงาน/แบบฝึ ก/กิจกรรมให้
4.10 .693 3.90 .776 3.85 .746
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ ง
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ใน
4.04 .769 3.96 .802 3.84 .750
ประเด็นสาระเนื้ อหาที่สอน
จัดการเรี ยนการสอนเนื้อหาครบถ้วนตาม
4.09 .705 4.01 .781 3.87 .769
หลักสู ตร
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ตารางที่ 5(ต่อ) เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อน ด้านการสอนของอาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนที่เป็ น
4.01 .844 3.89 .912 3.71 .830
วิชาการและมีความสนุก
สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
4.02 .786 4.00 .767 3.86 .804
และระเบียบวินยั
รวม
4.05 .591 3.98 .609 3.83 .617
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อน ในด้านการสอนของอาจารย์ โดยรวมแตกต่างกัน โดย
นักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่า
นักศึ กษาสาขาวิช าการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และนักศึ กษา
สาขาวิชาการตลาดมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่านักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผูส้ อนมากกว่า นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาดและสาขาวิ ช าการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ ยว ในประเด็นชี้ แจงวัตถุ ประสงค์, เค้าโครง, เนื้ อหาวิชา, วิธีการวัดและประเมินผลให้เป็ นที่
เข้า ใจ เข้า สอนและออกจากห้ องสอนตรงเวลา ใช้เวลาสอนอย่า งมี คุ ณค่ า และเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ
เนื้ อหาสอนทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ ง ใช้วิธีสอนและยกตัวอย่างประกอบที่น่าสนใจและ
ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น มอบหมายงาน/แบบฝึ ก/กิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ ง กระตุน้ ให้นกั ศึกษา
ได้คิดและวิเคราะห์ในประเด็นสาระเนื้ อหาที่สอน จัดการเรี ยนการสอนเนื้ อหาครบถ้วนตามหลักสู ตร
สร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นการสอนที่ เป็ นวิชาการและมี ความสนุ ก และสอดแทรกและปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม และระเบียบวินยั
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและ
3.95 .757 3.92 .774 3.82 .781
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
มีตารา/เอกสารประกอบการสอนที่
4.03 .788 3.89 .841 3.88 .786
สอดคล้องกับเนื้ อหา
ห้องเรี ยนมีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน
3.87 .788 3.96 .858 3.96 .841
(เครื่ องฉาย จอ เครื่ อง VCD)
ห้องเรี ยนและสภาพห้องเรี ยนสะอาด สว่าง
3.71 .807 3.78 .921 3.90 .779
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของอุปกรณ์การสอน
3.77 .814 3.93 .876 3.93 .767
(กระดาน เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยง)
รวม
3.87 .647 3.90 .715 3.90 .661
จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ย นการสอนของอาจารย์ผูส้ อน ในด้านสื่ อการสอนและอุ ปกรณ์ ก ารสอน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนเท่ า กับ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และนัก ศึ ก ษาสาขาวิช า
การตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ในประเด็นมีตารา/เอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ด้านการวัดผลและประเมินผล ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
การมอบหมายงานให้ทามีความชัดเจนและ
4.05 .761 3.95 .809 3.83 .760
ปฏิบตั ิได้
จานวนปริ มาณงานที่มอบหมายเหมาะสม
3.99 .717 3.91 .773 3.79 .796
กับเวลาและความสามารถ
แจ้งผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและ
3.93 .743 3.95 .817 3.70 .850
ชี้แจงข้อบกพร่ องให้นกั ศึกษา
ใช้วธิ ีการประเมินผลที่หลากหลาย
3.99 .704 3.93 .751 3.77 .805
สอดคล้องกับลักษณะงาน
มีความยุติธรรมในการให้คะแนนและการ
4.13 .690 4.02 .781 3.87 .788
ตัดสิ นผล
รวม
4.02 .631 3.95 .662 3.79 .690
จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ในด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมแตกต่างกัน โดย
นักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่า
นักศึ กษาสาขาวิช าการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และนักศึ กษา
สาขาวิชาการตลาดมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่านักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผูส้ อนมากกว่า นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาดและสาขาวิ ช าการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ในประเด็นการมอบหมายงานให้ทามีความชัดเจนและปฏิบตั ิได้ จานวนปริ มาณงานที่
มอบหมายเหมาะสมกับเวลาและความสามารถ
ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ลักษณะงาน และมีความยุติธรรมในการให้คะแนนและการตัดสิ นผล
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม ภูมิ
4.48 .605 4.21 .791 4.13 .804
ฐาน เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
วางตัวได้เหมาะสมระหว่างลูกศิษย์กบั
4.44 .631 4.18 .825 4.13 .794
อาจารย์
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม พูดจาชัดเจน
4.40 .666 4.23 .799 4.11 .843
น้ าเสี ยงไพเราะ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและมี
4.38 .732 4.18 .877 4.07 .871
ความเป็ นกันเองกับทุกคน
รวม
4.43 .600 4.20 .760 4.11 .765
จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อน ในด้านบุ คลิ กลักษณะของอาจารย์ โดยรวมแตกต่างกัน
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่า
นักศึ กษาสาขาวิช าการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว และนักศึ กษา
สาขาวิชาการตลาดมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่านักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผูส้ อนมากกว่า นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาดและสาขาวิ ช าการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ทุกประเด็น
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ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น ในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
สาขาวิชา
จัดการการ
บัญชี
การตลาด
ประเด็น
โรงแรม
µ
µ
µ
σ
σ
σ
นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชานี้
4.01 .807 3.92 .773 3.76 .811
เต็มตามศักยภาพ
การสอนของอาจารย์มีส่วนทาให้เกิดเจต
4.05 .780 4.01 .759 3.82 .798
คติที่ดีต่อวิชานี้
วิชานี้มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษานาไป
4.04 .790 4.01 .786 3.88 .802
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
วิชานี้มีส่วนช่วยให้นกั ศึกษาได้พฒั นา
4.07 .726 4.04 .775 3.94 .785
ตนเอง
รวม
4.04 .704 4.00 .696 3.85 .714
จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ในด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชา
นั้น โดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ในทุกประเด็น
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ตอนที่ 3 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ฯ กับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษากับระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน

ความพึงพอใจ

ผลการเรี ยน

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ความพึงพอใจ
1
.
468
0.598
0.210
468

ผลการเรี ยน
0.598
0.210
468
1
.
468

จากตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษากับระดับความ
พึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน (r = .598, p = .210) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ
ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ผูส้ อนใน 3 สาขา ได้แ ก่ สาขาวิช าการบัญ ชี สาขาวิ ช า
การตลาด และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน แต่ละสาขาวิชา ในรายประเด็น
รายด้านและในภาพรวม ซึ่ งมีกระบวนการและผลการวิจยั โดยสรุ ป ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั
โรงเรี ยนภูเก็ตเทคโนโลยี ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โดย
ศึกษากับอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา จานวน 468 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้ประชากรเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้ น 468 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่สร้างขึ้นโดยฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัย จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านการเรี ยนของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของ
อาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะ
ของอาจารย์ และด้า นประโยชน์ที่ นักศึ ก ษาได้รับจากการเรี ย นในรายวิ ช านั้น จานวน 40 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามแก่นกั ศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่กาลังศึกษาใน
ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในทุกสาขาวิชา ก่อนการ
สอบปลายภาคเรี ยนหนึ่งสัปดาห์ โดยแจกแบบสอบถามทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าเรี ยน ชั้นปี ที่ 3 จานวน
19 รายวิชา รวม 1,579 ฉบับ ชั้นปี ที่ 4 จานวน 17 รายวิชา รวม 1,067 ฉบับ รวมทั้งสิ้ นจานวน 2,646
ฉบับ และเก็บแบบสอบถามคืนเมื่อสิ้ นสุ ดการสอบปลายภาค พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
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มีแบบสอบถามได้รับคืนและถูกต้องสมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ จานวน 1,628 ฉบับ คิด
เป็ นร้อยละ 61.53
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู ้ อน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์ การสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับ
จากการเรี ยนในรายวิชานั้น ในแต่ละด้านและในภาพรวม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) จากนั้นจึงนาค่าเฉลี่ยมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2. เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน แต่ละสาขาวิชา ในรายประเด็น รายด้านและในภาพรวม
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ กับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย สรุ ป เป็ น 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1. วิเ คราะห์ ร ะดับ ความพึ ง พอใจของ
นักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของ
อาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะ
ของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น ในภาพรวม ตอนที่ 2.
เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน แต่ละ
สาขาวิชา ในรายประเด็น รายด้านและในภาพรวม และตอนที่ 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ กับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อน
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ตอนที่ 1. วิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู ้ อน ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์
ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น ในภาพรวมทุกสาขาวิชา นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 3.98) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ผูส้ อน จาแนกตามสาขาวิชา ในภาพรวมของแต่ละสาขา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุก
สาขาวิชา โดยสาขาวิชาการบัญชีนกั ศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 สาขาวิชาการตลาดนักศึกษามี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนักศึกษามีความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.89 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในด้านต่างๆ จาแนกเป็ นรายด้าน พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านการสอนของอาจารย์นกั ศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.94 ด้านสื่ อ
การสอนและอุปกรณ์การสอนนักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.89 ด้านการวัดผลและประเมินผล
นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์นกั ศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23
และด้านประโยชน์ที่นักศึ กษาได้รับจากการเรี ย นในรายวิชานั้นนักศึ กษามีความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.95
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อน ในประเด็นต่างๆ อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่นกั ศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ในประเด็นการแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสม
ภูมิฐาน เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 รองลงมาเป็ นประเด็น วางตัวได้เหมาะสม
ระหว่างลู กศิ ษย์กบั อาจารย์ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 และประเด็น ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม พูดจา
ชัดเจน น้ าเสี ยงไพเราะ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 ส่ วนประเด็นที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านการสอนของอาจารย์ ในประเด็น มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างหลากหลาย มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 รองลงมาเป็ นด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ในประเด็นห้องเรี ยนและ
สภาพห้องเรี ย นสะอาด สว่าง เอื้ อต่อการเรี ย นรู ้ มีความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.81 และด้านการวัดและ
ประเมินผล ในประเด็นแจ้งผลคะแนนการสอบ/ตรวจงานและชี้ แจงข้อบกพร่ องให้นกั ศึกษา มีความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.83 ตามลาดับ
ตอนที่ 2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชา ในรายประเด็น รายด้านและในภาพรวม ผลการวิจยั พบว่า
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ในด้านการสอนของอาจารย์ โดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความ
พึ ง พอใจต่ อการจัดการเรี ย นการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่า นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาดและ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ในด้า นสื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอน โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ ส อดคล้อ งกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ในด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ในด้านบุคลิ กลักษณะของอาจารย์ โดยรวมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ในด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น โดยรวมแตกต่างกัน โดย
นักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่า
นักศึ กษาสาขาวิช าการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่ องเที่ย ว และนักศึ กษา
สาขาวิชาการตลาดมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อนมากกว่านักศึ กษา
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตอนที่ 3 หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ
กับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
อาจารย์ผสู้ อน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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อภิปรายผล
จากการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึ กษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึ กษานอกที่ ต้ งั
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ในทุกสาขาวิชา ในด้านการ
สอนของอาจารย์ ด้า นสื่ อ การสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอน ด้านการวัด ผลและประเมิ น ผล ด้า น
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ และด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น มีประเด็น
ที่ขอนามาอภิปรายผลดังนี้
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และยัง
พบว่านักศึ กษามี ความพึงพอใจด้านบุคลิ กลักษณะของอาจารย์สูงที่สุด ที่ เป็ นเช่ นนี้ น่าจะเป็ นเพราะ
วิทยาลัย ราชพฤกษ์มีการบริ หารจัดการในการคัดเลื อกและแต่ งตั้งอาจารย์ในแต่ละสาขาอย่างรั ดกุ ม
รอบคอบ โดยสรรหาอาจารย์ผสู้ อนที่บุคลิกลักษณะดีมี กิริยาท่าทางและการแต่งกายที่เหมาะสม น่ า
ศรัทธาน่านับถือ มีสติปัญญาไหวพริ บดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกทางวาจาด้วยความนุ่มนวล มี
ความเมตตา ปรารถนาดี ต่อศิษย์ กระตือรื อร้นที่จะรับรู ้ เรื่ องราวหรื อความรู ้ ต่างๆ รวมทั้งสิ่ งแวดล้อม
รอบตัวได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ ปรี ชา หมัน่ คง (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษา ความพึง
พอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นิ สิตบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นิ สิตบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน ด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนประเด็นที่นกั ศึกษามีความพึง
พอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนรองลงมาคื อด้านประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยน ด้านการสอนของ
อาจารย์ ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอนตามลาดับ ที่เป็ น
เช่ นนี้ น่าจะเป็ นเพราะวิท ยาลัยราชพฤกษ์ฯ ได้จดั การเรี ยนการสอนที่ มุ่ง เน้นให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและตลาดแรงงานโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยที่วา่ “สถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ยุคใหม่
คุณภาพ คุณธรรมนาหน้าสู่ สากล”
ผลการเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผูส้ อน แตกต่างกันเกื อบทุกด้าน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนมากกว่าสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนมากกว่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่ งด้านที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
การสอนของอาจารย์ ด้า นการวัดผลและประเมิ นผล ด้านบุ คลิ ก ลัก ษณะของอาจารย์ และด้าน
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ประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการเรี ยนในรายวิชานั้น ยกเว้นด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่
นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สื่ อการสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอนเป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ
ช่องทางสาหรับทาให้การสอนของผูส้ อนไปถึงผูเ้ รี ยนได้ และทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ หรื อ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็ นอย่างดี ที่เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯได้จดั หาและกาหนด
แนวทางปฏิ บตั ิให้อาจารย์ผูส้ อนทุกคนใช้สื่ อการสอนและอุ ปกรณ์ การสอนอย่า งทัว่ ถึ ง หลากหลาย
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาที่ทาการเรี ยนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าถึ งสื่ อการ
สอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอนต่ า งๆได้อ ย่า งทัว่ ถึ ง จึ ง ไม่ เกิ ดความแตกต่ า งในการใช้สื่ อการสอนและ
อุปกรณ์การสอนของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละคน
แทรก
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ กับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผูส้ อน ดังที่ สุ เทพ เมฆ (2531 : 8) กล่ าวว่า ความพึงพอใจใน
บรรยากาศการเรี ยนการสอน หมายถึง ความรู้สึกพอใจในสภาพการจัดองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งมีความสาคัญในการช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวติ ชีวา มีความเจริ ญงอกงาม
มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน แต่นอกเหนือจากความพึงพอใจแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา เช่น วัย สถานะทางครอบครัว ตลอดจนอาชี พ ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการพัฒนาตนเอง โดย
ไม่จากัด เพศ วัย สถานภาพ ดังนั้นนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ฯ จึงมีบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งที่มี
งานประจ า และเพิ่ ง จบการศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หรื อ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งคละกันไป จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาแตกต่างกันไป
ตามลักษณะเฉพาะบุคคล ส่ งผลให้ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งจะนาไปใช้ประโยชน์ มีดงั นี้
1. การศึ กษาครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางให้สาขาวิชานาไปพัฒนางานด้านการสอนของอาจารย์
ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
และด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการเรี ยน ให้นักศึ กษามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ต่อไป
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2. แต่ล ะสาขาวิช าควรพัฒนาจุ ดอ่อนของตนเองเพื่ อให้นัก ศึก ษามี ความพึงพอใจในการ
จัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาไม่แตกต่างกัน
3. ควรมีการพัฒนาด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การสอนในสาขาวิชา ส่ งเสริ มให้อาจารย์
ผูส้ อนจัดหาและใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนให้มากขึ้น
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