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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อการประเมินผล   มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสำรวจและศึกษาเก่ียวกับ
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 5 ด้าน คือ เนื้อหาวิชา  
กิจกรรมการเรียนรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และครูผู้จัดการเรียนรู้วิชา งาน
เครื่องยนต์ดีเซล ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา  2564  จำนวน 23 คน 

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัย  เป็นแบบสำรวจเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มี
ต่อกระบวนการเรียนรู้ แยกเนื้อหาของแบบสำรวจออกเป็น  5  ด้าน  ได้แก่  เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียน
การสอน ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ทฤษฎีของแบบประเมินเพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฎว่าความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชา
ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  ใน 5 ด้านอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย (4.31) โดยในด้านการวัดและประเมินผลมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย(4.51) และมีความพึงพอใจมาก ตามลำดับคะแนนเฉลี่ย คือ ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ และ
ด้านเนื้อหาวิชา  คะแนนเฉลี่ย(4.32) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย (4.29) ด้านครูผู้จัดการ
เรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย (4.12) โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่คนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 
21 สำหรับเยาวชน อาทิ ทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น ในปัจจุบันพบว่า ความเลื่อมล้ำ
ระหว่างผู้ที่ได้รับการศึกษากับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ จึงมุ่งดำเนินกิจกรรมกับนักเรียน นักการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน   พหุภาคีต่าง 
ๆ ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเยาวชน เพ่ือให้เขาเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นนำในอนาคต โดย
ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ( (Evidence-Based Practice) เพ่ือพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ โดยมุ่งเน้นยกระดับผลการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ชัดเจนและยั่งยืนแก่นักเรียนและครู ความพร้อมในตลาดแรงงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและ
ระบบทางการศึกษา 

การศึกษาประเทศไทยทุกวันนี้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการสมัคร
ออนไลน์ การสมัครผ่านไปรษณีย์ และอ่ืน ๆ อีกหลายวิธีที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาสถาบันการศึกษามีการปรับ 
เปลี่ยนบทบาทเป็นอย่างมาก มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนายความสะดวกสำหรับผู้ ศึกษา เช่น ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ ระบบการแจ้งผลการเรียนออนไลน์ เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรก็
เป็นอีกประการสำคัญท่ีจะเป็นที่ดึงดูดผู้ที่สนใจศึกษาให้เข้ามาศึกษาแล้ว ยังมีการพัฒนาบุคลากรในหลากหลาย
วิชาชีพให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของสังคม รวมถึงเพ่ือใช้สำหรับงานที่ผู้ศึกษาคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตทุกวันนี้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เช่นผ่านทางอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต หรืออ่ืนๆ 
อีกมากมาย ที่จะช่วยให้ผู้สนใจศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ที่มี
ความแตกต่างเหมือนแต่ก่อน ที่การศึกษาจะอยู่ในชั้นเรียนหรือในสถานที่ที่ใช้สำหรับศึกษาหาความรู้อย่างเช่น
ห้องสมุดเท่านั้น 

ปัญหาของผู้แต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน เพราะพ้ืนฐานครอบครัวของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอน ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยครูมืออาชีพ
ต้องใจเย็นในการจัดการเรียนการสอน แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่ได้ความรู้ครบเนื้อหาตามหลักสูตรที่
กำหนด ถ้าครูสามารถทำเนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ เรียน รับรองเลยว่าผู้ เรียนเจะชอบมา
โรงเรียน  และสนใจการเรียนแน่นอน  แต่ปัญหาก็ยังมี  เช่น นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ  ( ขาดการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ ) ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระ อ่ืน ๆได ้ ตัวจักรสำคัญท่ีจะให้นักเรียน
เกิดทักษะดังกล่าว คือ ครูแน่นอน แต่ตัวครูใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ทั้งปัญหาส่วนตัว และ ปัญหาของระบบ
โรงเรียน  ครูอาจขาดทักษะเอง  บางที่ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อม ๆ กัน อย่าลืมอย่างหนึ่งว่า ยังมีอีก
หลายมุมที่นักเรียนรู้ แต่ครูไม่รู้และเป็นอีกครั้งที่เราต้องเรียนรู้จากนักเรียนของเรา  ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
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การเรียนการสอน  ปัญหาครอบครัวของผู้ เรียนแต่ละคน   ที่บางครอบครัวไม่ค่อยให้ความสำคัญของ
การศึกษา ผู้ปกครองไม่เคยกวดขันการทำการบ้านของบุตรหลาน  ไม่เคยสนใจไต่ถามเก่ียวกับการเรียน ผู้เรียน
เลยขาดความรับผิดชอบงานที่ครูกำหนดให้  ปัญหามีมากมายหลายอย่าง ครูแต่ละคนประสบพบเจออาจจะ
เหมือนกัน หรือ ไม่เหมือนกัน ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนจริง ๆ ต้องดูที่ต้นตอของ
ปัญหาและหาวิธีการ หรือ เทคนิคต่างๆ  มาแก้จะทำให้ปัญหาที่มีอยู่เบาบาง  ลดน้อยลงวิธีที่ครูเราทำมานาน
มากและนิยมกนัมาก คือ การทำวิจัยปัญหาต่าง ๆ  

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น 
ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้ว
จึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้น ๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small 
scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้
ครผูู้สอนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการ วิจัยในการ
ดำเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนตัวครูและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานใน
สถานการณ์สังคม เพื่อค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือของเพ่ือนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจน
สมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพินิจพิเคราะห์การกระทำของตนเองและกลุ่ม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้  

จากการสังเกตนักเรียนนักเรียนศึกษา ในระดับชั้น ปวช. 1  พบว่านักเรียนบางคน นักเรียนไม่สามารถ
การใช้เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ ทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดผลการเรียนรู้ การทำเก็บคะแนนระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติ ในเนื้อหาแต่ละหน่วยได้ และไม่สามารถติดตามความก้าวหน้า ของนักเรียนนักเรียนได้ ซึ่งทำได้
นักเรียนนักศึกษาบางคนมีผลการเรียนรู้ในรายวิชางานเครื่องล่างรถยนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยข้างต่ำ ไม่ไปตาม
เกณฑ์ความคาดหวัง ที่ครูผู้สอนตั้งเอาไว้  

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนประจำรายงานเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นครูที่ปรึกษาประจำ
ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ของ
นักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษา และสร้างเครื่องมือใน
การวิจัย เพ่ิมทักษะ ในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เพ่ือนำมาเป็นข้อมูล ในวิธีแก้ปัญหา  พัฒนาการเรียนการ
สอน ให้กับนกัเรียนนักศึกษา ในรปูแบบการเรียนการสอนต่อไป 
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2. ปัญหา/คำถามวิจัย 

1. ปัญหาที่นักเรียนพบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับชั้น 
ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ มีปัญหาอะไร  

2. การใช้แบบฝึกปฏิบัติการถอดประฝาสูบเครื่องยนต์ 4jk1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือ ไม ่
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

    2. เพ่ือใช้ชุดฝึกปฏิบัติการถอดประฝาสูบเครื่องยนต์ 4jk1 ระดับชั้น ปวช. 1  แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 4.1 ด้านหน่วยงานหรือพื้นที่ 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะครอบคลุมเฉพาะนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อใน ปีการศึกษา 2/2564 เท่านั้น 

 4.2 ด้านเนื้อหา 

  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมการเรียน ทักษะในรายงานเครื่องยนต์ดีเซล และเพ่ือใช้
ชุดฝึกเพ่ิมทักษะงานงานเครื่องยนต์ดีเซลให้เรียนเกิดทักษะบริการฝาสูบ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1     
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

4.3 ด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้นที่นำมาศึกษาวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้งานงานเครื่องยนต์ดีเซล 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนเกิดทักษะ และความพอใจ วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 

 
4.4 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ได้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1   แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง A3 จำนวน 23 แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
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ชุดฝึกเพ่ิมทักษะงานบริการฝา
สูบเครื่องยนต์ดีเซล 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ ( Tylor ) 

 

4.5 ด้านระยะเวลา 

 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมการเรียนราวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
- ด้านการเรียนการสอน , กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ด้านสื่อการสอน 
- ด้านหลักสูตร 
 

 

แนวทางพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะงาน
บริการฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล 

ครูผู้สอนวิชาเครื่องเครือ่งยนต์ดีเซล 
และ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
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6. สมมุติฐานการวิจัย  

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติ 

7. นิยามปฏิบัติการ 

ประชากร หมายถึง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาชา่งยนต์วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ชุดฝึกเพ่ิมทักษะงานงานเครื่องยนต์ดีเซลหมายถึง ชุดฝึกปฏิบัติงานบริการฝาสูบทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ทักษะ หมายถึง ความสามารถ,ความถนัด,ความชำนาญ,ฝีไม้ลายมือ,ความสามารถเฉพาะ  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

2. ทราบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกปฏิบัติการถอดประฝาสูบเครื่องยนต์ 4jk1  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล ในครั้งนี้ได้จัดเรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2562 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติ 
 2.4  ดัชนีประสิทธิผล 
 2.5  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 
2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช 2562 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เน้นการประกอบอาชีพอิสระ  มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
สามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและตามความต้องการของสถานประกอบการรายละเอียด
เกี่ยวกับวิชาการงานเครื่องยนต์ดีเซล  (20201-2002) 

 2.1.1  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้  
 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล  
 2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  
 3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนปรับแต่ง และบํารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล  
 4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและ 

รักษาสภาพแวดล้อม  
สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล  
 2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ  
 3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ  
 4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ  
 5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ การ

ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดีระบบไอ
เสีย การสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 2.2.1  ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 13) ให้ความเห็นไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic  

achievement ) หมายถึง ความสำเร็จหรือความสามารถในการกระทำใดๆ ที่ต้องอาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็
ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใด ได้โดยเฉพาะ 

 กูด (Good. 1973 : 7)  ให้ความเห็นไว้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความสำเร็จใน
การเรียนรู้อันเนื่องมาจากความถนัดทางการเรียน  ความสามารถส่วนตัวที่จะเข้าใจการสอนของครู ความ
พยายามในการเรียน  และเวลาที่ใช้ในการเรียนของนักเรียน 

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2529 : 29) ให้ความเห็นไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความสามารถของบุคคลอัน เป็นผลมาจากการเรียนการสอน  มวลประสบการณ์ทั้ งปวงของบุคคล                 
ที่ ได้ รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน  ทำให้ บุ คคล เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด้ านต่ างๆ                       
ของสมรรถภาพสมอง 

 สมหวัง  พิริยานุวัฒน์ (2537 : 71) ให้ความเห็นไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าหมายถึง   
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากที่ไม่เคยกระทำได้  หรือกระทำได้น้อย
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จหรือความสามารถของ
บุคคลในการเรียนรู้   อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน ประสบการณ์การเรียนรู้  ความพยายามในการเรียน 
ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ 

 
 ทฤษฎีความพึงพอใจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของ เฮอร์ซเบอร์ก( Frederick  Herzberg 1966 : 

อ้างใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์และคนอ่ืนๆ 2531: 55 ) เสนอว่า องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจมี 5 
ประการ  ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการจูงใจให้คนประกอบกิจกรรม  คือ 

1.1 ความสำเร็จในการทำงานหรือการประกอบกิจกรรม 
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
1.3 สภาพ  ลักษณะของงานหรือสิ่งที่ทำ 
1.4 ความรับผิดชอบ 
1.5 ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการเรียนรู้ 

จากทฤษฎีนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้ตามความสามารถและความต้องการ ปริมาณของงานที่มอบหมาย
ต้องอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้สำเร็จในช่วงเวลาอันควร  ผู้สอนจะต้องยอมรับและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีกำลังใจที่
จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

2. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
ในเรื่องความพึงพอใจย่อมเกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการ  แล้วมีผลให้เป็นที่ถูกใจ  เกิ ด

ความสุขใจ  มีความพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม  ภาระ   หน้าที่  การงานนั้น ๆ 
ขจรศักดิ์  หาญณรงค์  ( 2522 : 19  อ้างจาก  เอตัน  Eayton )   กล่าวถึง  ความต้องการทางจิตใจ  

3  ประการ  คือ 
1. ความต้องการความรักใคร่  ความอบอุ่น  ราบรื่นในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น 
2. ความต้องการเด่น  มีชื่อเสียง  ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อื่น 
3. ความต้องการรักษาความเด่น  และชื่อเสียงของตนให้คงอยู่ตลอดไป 
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ส่วนมาสโลว์  (  Abraham  H . Maslow   1954 : 253-258 )  แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้  5  
ขั้น  คือ 

1. ความต้องการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
2. ความต้องการในความม่ันคงและปลอดภัย 
3. ความต้องการทางสังคม  ต้องการมีพวกพ้อง 
4. ความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียง  ได้รับการยกย่องนับถือว่ามีความสำคัญ   
5. ความต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิต 

 
เอกสารเกี่ยวกับหลักวิชาและแนวคิดที่จะเป็นแนวทางในการวิจัย 
 การดำเนินการสอน  ในการดำเนินการสอนนั้น มีสิ่งที่เกี่ยวข้องและน่าพิจารณาถึง คือ การวางแผน
การสอน  การเริ่มต้นชั่วโมงแรกและชั่วโมงต่อๆไป การประเมินผลการสอน  และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 การศึกษาวิจัยในต่างประเทศ  โวทรูบา  และไรท์  (  Wotruba และ Wright , 1975 : 645 )  ได้
กล่าวถึงตัวแปลของประสิทธิภาพการสอนไว้  9  ประการ คือ 

1. เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างกว้าง ๆ  ถูกต้อง  แม่นยำ  ทันสมัย 
2. เร้าใจให้ผู้เรียนใช้ความคิด  เพ่ือตัวของเราเอง 
3. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในเนื้อหาวิชาที่สอน 
4. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ผู้เรียน 
5. อธิบายเนื้อหาวิชา  ทฤษฎีที่เป็นนามธรรมได้อย่างชัดเจน 
6. สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนคิด  โดยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 
7. มีความยุติธรรมในการประเมินผล 
8. ช่วยเหลือผู้เรียนไม่ว่าในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
9. มีชีวิตชีวาและสนุกสนานในการสอน 
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า  ในการพัฒนาการสอนนั้นควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก  3  ประการ  

คือ  ทัศนคติของผู้สอน  บุคลิกลักษณะของผู้สอน  และกระบวนการสอน 
ทัศนคติของผู้สอน 
ในการเรียนการสอนนั้นทัศนคติของผู้สอนมีความสำคัญอย่างมาก  ถ้าทัศนคติผู้สอนดีทั้งต่อวิชาที่สอน  

ต่อผู้เรียน  และต่อวิชาชีพการเป็นครูแล้ว  การเรียนการสอนก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี 
บุคลิกลักษณะของผู้สอน 
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัว เปลี่ยนแปลงได้ยาก  แต่ในทางปฏิบัติแล้ว  เราอาจปรับปรุงบุคลิกภาพของ

เรานั้นให้ดีขึ้นได้ 
บุคลิกที่อาจจะปรับปรุงและพัฒนาขึ้นได้  คือ  ความกระตือรือร้น  มีมนุษยสัมพันธ์  มีความเป็น

กันเอง  เห็นอกเห็นใจ  มีความยุติธรรม  ในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัย  ไขว่คว้าหาความรู้อยู่เสมอ  รวมทั้ง
กายวาจาและใจ 

กระบวนการสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู้) 
เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาการสอน   เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญใน       การสอน   
เนื้อหาสำคัญของกระบวนการสอนก็คือ  วิธีสอนแบบต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังคลุมถึงการ  วางแผนการ

สอนและการประเมินผล  จิตวิทยาการสอน  รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การพัฒนาในเรื่องของกระบวนการ
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นั้นครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เป็นหลักวิชา   แต่ในขณะเดียวกันควรจะได้มีการฝึกฝนและทดลองปฏิบัติจนสามารถ
ใช้ได้อย่างมั่นใจด้วย 

การพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่การวิจัย การให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน  การบริการและธุรการ  งานกรรมการ 
และกระบวนการกลุ่ม  ( ไพฑูรย์  สินลารัตน์  2524 : 155-215 ) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินการสอน 
 สำเริง  บุญเรืองรัตน์  และคนอ่ืน ๆ ได้เสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบประเมินผลการสอน   ปี พ .ศ . 2525 ว่า ในการสร้างแบบประเมินผลการสอนอาศัยแนวความคิด
ของครอนบัค ( Cronbach , 1963 ) ที่ว่า การประเมินผลการสอนที่ดีควรบอกได้ว่า  วัสดุอุปกรณ์  วิธีการสอน  
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีหรือไม่  และสามารถบอกได้ว่า  จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ตรงไหน  และ
อย่างไร  ผู้ที่จะบอกได้อย่างดี  เชื่อถือได้และเที่ยงตรงในการประเมินผลการสอนของครูก็คือความเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดการอยู่  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาเป็นผู้ที่สังเกตการ
สอนของครูที่เกี่ยวกับการสอนของครูที่ยาวนานที่สุดและใกล้ชิดกับการสอนของครูมากที่สุด   ฉะนั้นความเห็น
ต่าง ๆ ของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมจัดการเรียนรู้ของครูให้ผู้เรียนจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อการประเมินผล
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และข้อเสนอแนะของ สเปนเซอร์และอเลียโมนิ ( Spencer  and  
Aleamoni , 1969 ) ที่ว่า  วิธีการที่เชื่อถือได้และเที่ยงตรงในการประเมินผลการสอนของครูก็คือความเห็นของ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับการสอน และ  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดอยู่ในกรอบขององค์ประกอบ
ของการเรียนรู้ที่ดี 6 ประการคือ  (1)  ทัศนคติทั่ว ๆ ไปที่มีต่อวิชาที่เรียน  ( 2 )  เนื้อหาที่เรียน  ( 3 )  วิธีสอน        
( 4 )  ตัวผู้สอน  ( 5 )  ความสนใจของนักศึกษา (6 )  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูและนักศึกษา 
ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 30 ข้อ  สรุปผลการวิจัยในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบประเมินผลการเรียนรู้  พบว่า แบบประเมินผลการเรียนรู้มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .84 ถึง .92  
ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการเรียนรู้อยู่ระหว่าง .70 - .90   ( บทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา  
ครั้งที ่3 , 2526 : 248 - 253 ) 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  และคนอื่น ๆ เสนอผลการวิจัยเรื่อง  ประสิทธิภาพของการบริหาร  การนิเทศ  
กับระบบการฝึกหัดครู  ปี พ.ศ. 2530 ว่า จากการประเมินสภาพการจัดการศึกษา  และการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 ( 2525 - 2529 ) พบว่า ปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฝึกหัดครู  ยังไม่ได้ปรับปรุงภาคปฏิบัติให้ประสานสัมพันธ์กับทฤษฎี  ขาดการประเมินผล
อย่างมีระบบที่สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงการผลิตครูให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ( อ้างจาก พจน์  
สะเพียรชัย  2529  : 40 ) 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา  เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากในต่างประเทศเป็นเวลาช้านานแล้ว  สำหรับในประเทศไทยนับว่าให้ความสนใจในเรื่องนี้ยังไม่
แพร่หลายนัก  ดังนั้นผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเป็นของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผู้ศึกษาไว้หลายเรื่อง ทั้ง
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน  สรุปจากที่ (  ประพัฒน์  จำปาไทย , 2525 ) ได้รวบรวมไว้  ดังนี้ 
 ซอมเมอร์ส (  Somers  , 5735 -A ) ได้ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีสุดท้าย  ที่สัมพันธ์กับการจัดหลักสูตรและทัศนคติของครู วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างการจัดหลักสูตรแต่ละด้านกับความพึงพอใจของนักเรียนซึ่งแบ่งออกเป็นด้านวิชาการ  ธุรกิจ  การงาน
ศึกษา โครงการ  และด้านอาชีพและเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนใน  5  
ด้าน  ของหลักสูตรว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของครูอย่างไร  ผลการศึกษาปรากฏว่า  นักเรียนในหลักสูตร
ทั้ง  5 โปรแกรมมีการรับรู้ไม่พึงพอใจด้านบุคลากร  และยิ่งไปกว่านั้น  นักเรียนในโปรแกรมโครงการ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก  4 กลุ่ม  มีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะเข้ากับพวกเขาได้ ไม่รู้จักพวกเขา ไม่คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของพวกเขาและไม่ให้ความช่วยเหลือที่เพียงพอกับพวกเขาในเรื่องงานที่มอบหมาย  
( ประพัฒน์  จำปาไทย , 2525 ) 
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อลักษณะของอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องในวิชาที่สอน  อุทิศตนเพ่ือผู้เรียน  มี
เทคนิควิธีในการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาความจริง  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน  มีความยุติธรรมและมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวในการสอนเป็นอย่างดี และมีบุคลิกภาพดี  ในด้านการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความพึง
พอใจการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 
ทฤษฎีของแบบประเมิน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยนำมาใช้ให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์แล้วสรุปออกมาเป็นผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกได้หลายชนิด  แต่ละชนิดจะมี
ลักษณะ และชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของวิธีการวิจัย    การวิจัยในทางสังคมศาสตร์ แบ่ง
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 4 แบบ คือ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม 
ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ทำการศึกษา ได้ใช้ทฤษฎีการประเมินเป็นลักษณะแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่นิยมกันมากที่สุด ลักษณะโดยทั่วไปจะคล้ายกับแบบสอบถาม จะแตกต่างกันตรงที่
แบบสอบถามจะเน้นถามความเป็นจริง (Fact) ของตัวผู้ตอบ และความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบต่อสถานการณ์ต่าง 
ๆ ตามที่แบบสอบถามได้กำหนดไว้ดังนั้นการตอบจึงไม่มีข้อใดที่ตอบผิด เพราะทุกข้อผู้ตอบตอบข้อเท็จจริงที่
เป็นอยู่ หรือมีความคิดเห็นว่าเป็นเช่นนั้นผลที่ได้ออกมาจึงมิได้มีค่าเป็นคะแนนแต่จะออกมาเป็นค่าความถ่ี การ
กำหนดรูปแบบข้อคำถามในแบบสอบถามอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อคำถามแบบเปิด (Open 
Ended Question) และข้อคำถามแบบปิด (Close Ended Question) งานวิจัยควรใช้ข้อคำถามแบบใดนั้น 
จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของข้อมูล วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย ลักษณะ
ของผู้ตอบ งบประมาณระยะเวลาในการวิจัย วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งลักษณะ
รูปแบบคำถามในแบบสอบถามจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ 

ลักษณะที่ 1 ข้อคำถามแบบเปิด (Open Ended Question) ลักษณะของข้อคำถามจะเป็นการตั้ง
คำถามโดเปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบได้อย่างเสรี เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นอย่างกว้าง ๆ  ผู้วิจัยสามารถกำหนด
ความยาวของคำตอบด้วยจำนวนบรรทัดที่เว้นไว้ให้ตอบ งานวิจัยหลายเรื่องยอมเสียเวลาโดยการสอบถามข้อ
คำถามแบบเปิดก่อนเพ่ือนำมาสร้างข้อคำถามแบบปิดในลำดับต่อมา ข้อคำถามแบบเปิดสร้างคำถามได้ง่ายแต่
จะมีความยุ่งยากและใช้เวลาอย่างมากในตอนสรุป  เพราะข้อมูลที่ได้  จะกระจัดกระจายผู้วิจัยจะต้องใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) โดยจับเนื้อหาที่มีประเด็นคล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพ่ือการสรุป
ผลการวิจัย 

ลักษณะที่ 2 ข้อคำถามแบบปิด (Close Ended Question) ลักษณะเป็นการตั้งคำถาม โดยมีการ
กำหนดตัวเลือกคำตอบต่าง ๆ  เอาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นการ
กำหนดตัวเลือกคำตอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจะต้องศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ตัวเลื อกตอบจึงจะ
สามารถครอบคลุมข้อคำถามแบบปิดนี้ได้ การสร้างข้อคำถามแบบปิดจะต้องอาศัยการใช้ความรู้ความสามารถ
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ของผู้วิจัยเป็นพิเศษ ใช้ระยะเวลาและการค้นคว้ามากกว่าการสร้างข้อคำถามแบบปิด แต่จะเป็นผลดีต่อตัว
ผู้ตอบที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ผู้ตอบจะมีความเต็มใจที่จะตอบมากกว่าข้อคำถามแบบเปิดทั้งยัง
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยได้ ง่าย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ข้อคำถาม
แบบปิดที่นิยมใช้กันแบ่งออกเป็น 3  ประเภท ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) แบบจัดอันดับ 
(Ranking Question) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ประเภทที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ข้อคำถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือกคำตอบตั้งแต่ 
2 ตัวเลือกขึ้นไป บางข้อคำถามอาจให้เลือกคำตอบเพียงตัวเลือกเดียวแต่บางข้อคำถามอาจให้เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ตัวเลือก  

ประเภทที่ 2 แบบจัดอันดับ (Ranking Question) ลักษณะของข้อคำถามต้องการ ให้ผู้ตอบใส่
ตัวเลขเรียงลำดับคำตอบต่าง ๆ ตามลำดับจากมากไปหาน้อย โดยเริ่มใส่ตั้งแต่หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10…ตามลำดับ 

ประเภทท่ี 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะของข้อคำถามต้องการให้ผู้ตอบ
ประเมินข้อคำถามออกมา เป็นระดับมาตราส่วนตามความสำคัญ หรือตามความคิดเห็น    การสร้างข้อคำถาม
จะมีการกำหนดระดับมาตราส่วนต่าง ๆ มาให้เรียบร้อย ค่าที่กำหนดมักจะเป็นค่าเลขคี่ โดยให้มีค่าตรงกลาง
เป็นจุดสมดุล เช่น 

 
ระดับมาตราส่วน 3 ระดับ 

                     มาก                             ปานกลาง                                น้อย 
                    เห็นด้วย                         ไม่แนใ่จ                                 ไม่เห็นด้วย 

 
ระดับมาตราส่วน 5 ระดับ 

                   มากที่สุด              มาก           ปานกลาง         น้อย                นอ้ยที่สุด 
                   เห็นด้วยอย่างยิ่ง     เห็นด้วย      ไม่แน่ใจ         ไม่เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
การกำหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ เป็นวิธีที่นิยมมากท่ีสุด สำหรับงานวิจัยประเภทสำรวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ระดับมาตราส่วนนอกจากจะเขียนเป็นข้อความแล้วยังสามารถ
เขียนกำหนดเป็นค่าตัวเลขกำกับไว้ด้วย ก็ได้ ข้อคำถามที่เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ผู้วิจัยมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระดับมาตราส่วน ที่เป็นข้อความให้เป็นค่าน้ำหนักตัวเลขเพ่ือประโยชน์ต่อ
การนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดค่าน้ำหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 

 
             ระดับความคิดเห็น                                                    ค่าน้ำหนักของตัวเลือก 
          มากที่สุด    หรือ        เห็นด้วยอย่างยิ่ง                               กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 
          มาก           หรือ        เห็นด้วย                                         กำหนดให้มีค่าเทา่กับ 4 
          ปานกลาง     หรือ       ไม่แน่ใจ                                          กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 
          น้อย          หรือ       ไม่เห็นด้วย                                       กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 
          น้อยที่สุด    หรือ       ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง                             กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางทางสถิติในกรณีแบบสอบถามมีข้อกำหนดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มักจะใช้ค่าเฉลี่ย X  เป็นตัวสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 
ค่าเฉลี่ย X  ที่คำนวณได้ส่วนใหญ่จะมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องกำหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้ 

 4.50-5.00    มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 3.50-4.49    มีความพึงพอใจระดับมาก 
 2.50-3.49    มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 1.50-2.49    มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00-1.49    มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

1) ค่ า เฉ ลี่ ย  ( X )                                                       2.3                        

 
                 เมื่อ  
                                    ( X )   แทน   ค่าเฉลี่ย    
                                     X   แทน   ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญ  

                        N      แทน   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
                                                      2.4           

เมื่อ  
                S.D.   แทน   คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                                    X       แทน   ข้อมูลในแต่ละจำนวน 
                                   X       แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น   
                                    N       แทน   จำนวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ควรมีค่า ระหว่าง 0 ถึง 1 จึงจะมีค่าที่หน้าเชื่อถือได้ 
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บทท่ี  3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้  และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
นักศึกษาต่อไป 

 วิธีดำเนินการวิจัยไปตามหัวข้อ และตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้ 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล  การที่เลือกให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลประโยชน์ และมี
ผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
กลุ่มประชากร 
 การเลือกกลุ่มประชากรมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้พิจารณาถึงความเป็นตัวแทน ของ ประชากร โดย
สำรวจจำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ที่เรียนในวิชางานงานเครื่องยนต์ดีเซล ปีการศึกษา  2/2564 จำนวน 23 คน  ในซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสังเกตการ
สอนในภาคเรียนที่ 2 และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ได้แบบ
สำรวจที่สมบูรณ ์ 23  ฉบับ คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสำรวจเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มประชากร ซึ่งมี
รายละเอียด คือ 

- สอบถามสถานภาพของผู้ประเมิน 
- คำชี้แจงลักษณะของส่วนที่ต้องการให้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  แต่ละข้อให้ประเมินตามความจริงที่นักเรียนมีประสบการณ์ตามความคิด  ความรู้สึก ของ
ตน 5 ระดับ คือ 
ระดับ  1      หมายถึง     ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ  2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
ระดับ  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ  4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

      ระดับ  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
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- ข้อความให้กลุ่มประชากรประเมินมี  5  ด้าน  รวม 40 ข้อ 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสำรวจเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชา งานงานเครื่องยนต์ดีเซล   โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1.  ศึกษาตำรา  บทความ  เอกสาร  งานวิจัย  และบทคัดย่องานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรู้  และงานวิจัยแบบสำรวจ ( Survey  Research ) 

2. ผู้วิจัยได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นผู้รู้และสอนเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน   การเรียนรู้  และผู้มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมพิจารณากำหนดข้อความให้นักเรียนประเมินในแต่ละด้าน  โดยเน้นวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กำหนดให้แบบประเมินรวม 40 ข้อ 

3. ได้พิจารณาคัดเลือก  ปรับปรุง  ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  หลักการใช้ภาษา 
4. นำแบบสำรวจตามงานวิจัยที่ศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปใช้

งาน  
 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้งานงานงานเครื่องยนต์ดีเซล  ทั้งหมด  5  ด้าน 
รายละเอียดในตาราง ดังนี้ 
ตาราง  1   จำนวนข้อความที่กำหนดให้ประเมิน จำแนกตามเนื้อหา 
                             เนื้อหาของแบบสำรวจ 
 
1.  ด้านเนื้อหาวิชา 
2.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
4.  ด้านการวัดและประเมินผล 
5.  ด้านอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้ 
 
                                             รวม 

จำนวนข้อ 
 
6 
10 
7 
7 
10 
 

40 

ร้อยละ 
 

15.00 
25.00 
17.50 
17.50 
25.00 

 
100.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ดำเนินการโดยมอบแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างโดยให้เวลาพิจารณารายละเอียดแบบสอบถาม ตอบ
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามและแบบสอบถามแต่ละชุดได้กลับคืนมาครบและสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithemetic 
Mean = X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = SD) มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้เกณฑ์เฉลี่ย
ดังนี้         4.50-5.00    มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 3.50-4.49    มีความพึงพอใจระดับมาก 
 2.50-3.49    มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 1.50-2.49    มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00-1.49    มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำภายใต้วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ซึ่งกำหนดวิธีวิเคราะห์ดังนี้ 

             3.6.1    ค่าร้อยละ (%)  
    3.6.2    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  

X = 
n










=

n

1i
ix

 

โดยที่                     
=

n

1i
ix = ผลรวมของรายการทั้งหมด 

X = ค่าเฉลี่ย 
n  = จำนวนรายการ 

3.6.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   
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−

−
=

   

                                  เมื่อ   SD   = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการ 
 x = ค่าเฉลี่ยของรายการ 
 x  = ผลรวมของรายการทั้งหมด 
 n = จำนวนรายการ 

 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ควรมีค่า ระหว่าง 0 ถึง 1 จึงจะมี

ค่าท่ีหน้าเชื่อถือได้ 
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บทท่ี 4 
ผลการวจิัย 

 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ผู้วิจัยได้
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. ในการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มประชากรในการจัดการเรียนรู้วิชางาน ทั้ง 5 ด้าน  คือ  ด้าน
เนื้อหาวิชา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้  ด้านการวัดและประเมินผล  
และด้านอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์  ในรูปของตาราง  ทุกข้อความเสนอค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย  และลำดับที ่ในการแปลความหมายดังนี้ 

 4.50-5.00    มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 3.50-4.49    มีความพึงพอใจระดับมาก 
 2.50-3.49    มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 1.50-2.49    มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00-1.49    มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มประชากร
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   
ในแต่ละด้าน ตามตาราง  2 - 6 ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง  2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล   ด้านเนื้อหาวิชา             

   
รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

1.ความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา  
2.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับจาก
เนื้อหา  
3.ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ  
4.ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  
5.สัดส่วนของเนื้อหาวิชากับเวลาเรียน  
6.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
เนื้อหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล   

4.43 
4.40 

 
4.55 
3.98 
3.78 
4.51 

0.53 
0.83 

 
0.65 
0.87 
0.86 
0.67 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 
พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากที่สุด 

3 
4 
 
1 
5 
6 
2 

รวม 4.32 0.89 พึงพอใจมาก  
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จากตาราง  2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล  ด้านเนื้อหาวิชามีระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.32  ) โดยพบว่าข้อที่ 3 ประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รับ  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.55) และข้อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนเนื้อหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51)และข้อที่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ตามลำดับ คือ  ความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา (คะแนนเฉลี่ย 4.43) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ที่ได้รับจากเนื้อหา (คะแนนเฉลี่ย 4.40) ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน(คะแนนเฉลี่ย 3.98) สัดส่วนของ
เนื้อหาวิชากับเวลาเรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.78) โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1  
 
ตาราง  3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 
7.แจ้งจุดมุ่งหมายในการสอน  
8.การลำดับขัน้ตอนของเนื้อหาวิชา  
9.วิธีการสอนของผู้จัดการเรียนรู้  
10.การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้  
11.การยกตัวอย่างประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้  
12.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
13.การใช้สื่อของผู้จัดการเรียนรู้  
14.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
15.ใบงานและการมอบหมายงาน  
16.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  

4.42 
4.23 
4.48 
4.41 

  
4.18 
4.18 
4.16 
4.23 
4.18 

 
4.48 

0.74 
0.75 
1.00 
0.73 

  
0.92 
0.74 
0.88 
0.89 
0.97 

 
0.98 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

  
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 
พึงพอใจมาก 

2 
4 
1 
3 
 
5 
5 
6 
4 
5 
 
1 
 

รวม 4.29 0.87 พึงพอใจมาก  
 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.29 ) โดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  วิธีการสอนของผู้จัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ( 4.48 )   แจ้งจุดมุ่งหมายในการสอน ( 4.42 ) การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้(4.41) การลำดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาวิชาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ( 4.23 ) ใบงานและการมอบหมายงาน  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการยกตัวอย่างประกอบกิจกรรมการเรียนรู้(4.18) การใช้สื่อของผู้จัดการ
เรียนรู้ (4.16) โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้     

 
รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

17.การให้บริการห้องสมุด  
18.สภาพการจัดห้องเรียนในปัจจุบัน  
19.ความพร้อมของห้องปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้  
40.การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
21.ห้องหรือสถานที่ใช้ติดแผ่นป้ายนิเทศ. 
22.บรรยากาศทั่วไปภายในวิทยาลัย  
23.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.23 
4.56 
4.55 

  
4.22 
4.32 
4.16 
4.23 

 

0.90 
0.80 
1.00 

 
0.96 
1.00 
0.86 
0.97 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

4 
1 
2 
 
5 
3 
6 
4 
 

รวม 4.32 0.94 พึงพอใจมาก  
จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์
ดีเซล ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.32 ) โดยพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้  สภาพการจัดห้องเรียนในปัจจุบัน พึงพอใจมากที่สุด(4.56)  
ความพร้อมของห้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ พึงพอใจมากที่สุด(4.55) ห้องหรือสถานที่ใช้ติดแผ่นป้ายนิเทศ.
(4.32)  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการห้องสมุด  (4.23) การจัด
กิจกรรมกลุ่ม(4.22) บรรยากาศทั่วไปภายในวิทยาลัย (4.16)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0-1 
ตาราง 5   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ        

ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซลด้านการวัดและประเมินผล   

รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 
24.การวัดผลที่ต่อเนื่อง  
25.ความเหมาะสมระหว่างจำนวนข้อสอบ
กับเวลาที่ใช้สอบ  
26.มีการให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย
การเรียนที่ชัดเจน  
27.ความเป็นธรรมในการให้คะแนน  
28.ช่วงเวลาแจ้งผลการเรียน (คะแนน)  
29.วิธีการ การให้คะแนน  
30.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  

4.50 
4.51 

  
4.53 

 
4.75 
4.23 
4.57 
4.53 

 

0.94 
0.95 

 
0.96 

 
0.88 
0.98 
0.94 
0.95 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

 
พึงพอใจมากที่สุด 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

5 
4 
 
3 
 
1 
6 
2 
3 
 

รวม 4.51 0.92 พึงพอใจมากที่สุด  
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จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ด้านการ
วัดและประเมินผล มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย  4.51 ) โดยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ความเป็นธรรมในการให้คะแนน พึงพอใจมากที่สุด(4.75) วิธีการ การให้คะแนนพึง
พอใจมากที่สุด(4.57) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และมีการให้น้ำหนัก
คะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนที่ชัดเจนพึงพอใจมากที่สุด(4.53)  ความเหมาะสมระหว่างจำนวนข้อสอบกับ
เวลาที่ใช้สอบ พึงพอใจมากท่ีสุด (4.51)  การวัดผลที่ต่อเนื่อง พึงพอใจมากท่ีสุด(4.50) และช่วงเวลาแจ้งผลการ
เรียนพึงพอใจมาก (4.23) โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
 
ตาราง 6     ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    

ชั้นปีที่ 1   แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล  ด้านครูผู้จัดการเรียนรู้  

รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 
31.การอธิบาย,บรรยาย  
32.วิธีการจัดการเรียนรู้  
33.แนวทางก่อให้เกิดความริเริ่มสร้าง-สรรค์ 
34.การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้จัดการ
เรียนรู้  
35.ความเป็นธรรมในการให้คะแนน  
36.การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
37.การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน  
38.การแตง่กายของผู้จัดการเรียนรู้  
39.มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
40.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้จัดการเรียนรู้วิชางานรถจักรยานยนต์ 

3.79 
3.79 
4.02 
4.42 

 
4.45 
4.02 
4.42 

 
3.79 
4.02 
4.48 

0.88 
0.87 
0.76 
0.76 

 
0.89 
0.91 
0.94 

 
0.85 
0.89 
0.94 

 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 

5 
5 
4 
3 
 
2 
4 
3 
 
5 
4 
1 

 
รวม 4.12 0.92 พึงพอใจมาก  

 
จากตาราง  6  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1   
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ด้านครู
ผู้จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.12 ) โดยมีความพึงพอใจมากทั้ง 10 ข้อ 
ตามลำดับคะแนนค่าเฉลี่ยดังนี้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
(4.48) ความเป็นธรรมในการให้คะแนน (4.45) การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้และการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน (4.42) แนวทางก่อให้เกิดความริเริ่มสร้าง-สรรค์  การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (4.02) การแต่งกายของผู้จัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้และ
การอธิบาย,บรรยาย (3.79)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
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ตาราง 7     ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
ชั้นปีที่ 1   แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล   ใน 5 ด้าน 

 
รายการ X  S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

1.ด้านเนื้อหาวิชา             
2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.ดา้นปัจจัยที่สนบัสนนุการเรียนรู้     
4.ด้านการวัดและประเมินผล 
5.ด้านครูผู้จัดการเรียนรู้ 

4.32 
4.29 
4.32 
4.51 
4.12 

0.89 
0.87 
0.94 
0.97 
0.92 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมาก 

2 
3 
2 
1 
4 

รวม 4.31 0.91 พึงพอใจมาก  
 
จากตาราง  7  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1   
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล           
ใน 5 ด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย (4.31) โดยในด้านการวัดและประเมินผลมีความ        
พึงพอใจมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย(4.51) และมีความพึงพอใจมาก ตามลำดับคะแนนเฉลี่ย คือ ด้านปัจจัยที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านเนื้อหาวิชา  คะแนนเฉลี่ย(4.32) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย
(4.29) ด้านครูผู้จัดการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย (4.12)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาแผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยทำการสำรวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือ  เป็นแบบสำรวจเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง             
ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

-   สอบถามสถานภาพของผู้ประเมิน 
-  คำชี้แจงลักษณะของส่วนที่ต้องการให้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการ

เรียนรู้  แต่ละข้อให้ประเมินตามความจริงที่นักเรียนมีประสบการณ์ตามความคิด  ความรู้สึก  ของตน 5 ระดับ  
ระดับ  1      หมายถึง     ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ  2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
ระดับ  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ  4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

       ระดับ  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
 

-  ข้อความให้กลุม่ประชากรประเมิน  มี  5  ด้าน  รวม 40 ข้อ 
 

บทสรุป และอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ใน 5  ด้าน คือ ในด้าน
เนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลและอาจารย์
ผู้จัดการเรียนรู้ ปรากฏว่า  พิสัย ( Range ) ของระดับความพึงพอใจ อยู่ในช่วงพึงพอใจมาก (4.50-5.00) ผู้วิจัย
ใคร่ขอนำเสนอเป็นประเด็น ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหาวิชา มีระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.32  ) โดยข้อที่  3 ประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รับ  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.55) และข้อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนเนื้อหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51)และข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจมาก ตามลำดับ คือ  ความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา (คะแนนเฉลี่ย 4.43) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
ได้รับจากเนื้อหา (คะแนนเฉลี่ย 4.40) ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน(คะแนนเฉลี่ย 3.98) สัดส่วนของ
เนื้อหาวิชากับเวลาเรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.78) โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.29  ) โดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  วิธีการสอนของผู้จัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ( 4.48 )     แจ้งจุดมุ่งหมายในการสอน     ( 4.42 ) การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้(4.41) การลำดับ
ขั้นตอนของเนื้อหาวิชาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ( 4.23 ) ใบงานและการมอบหมายงาน  
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการยกตัวอย่างประกอบกิจกรรมการเรียนรู้(4.18) การใช้สื่อของผู้จัดการ
เรียนรู้ (4.16)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0-1 

3. ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.32 ) โดยพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้  สภาพการจัดห้องเรียนในปัจจุบัน พึงพอใจมากที่สุด(4.56)  
ความพร้อมของห้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ พึงพอใจมากที่สุด(4.55) ห้องหรือสถานที่ใช้ติดแผ่นป้ายนิเทศ.
(4.32)  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการห้องสมุด(4.23) การจัด
กิจกรรมกลุ่ม(4.22) บรรยากาศทั่วไปภายในวิทยาลัย (4.16)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-
1 

4. ด้านการวัดและประเมินผล  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย  4.51 ) โดยพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ความเป็นธรรมในการให้คะแนน พึงพอใจมากที่สุด(4.75) 
วิธีการ การให้คะแนนพึงพอใจมากที่สุด(4.57) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
และมีการให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนที่ชัดเจนพึงพอใจมากที่สุด(4.53)  ความเหมาะสมระหว่าง
จำนวนข้อสอบกับเวลาที่ใช้สอบ พึงพอใจมากที่สุด (4.51)  การวัดผลที่ต่อเนื่อง พึงพอใจมากที่สุด(4.50) และ
ช่วงเวลาแจ้งผลการเรียนพึงพอใจมาก (4.23)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 

5. ด้านครูผู้จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( คะแนนเฉลี่ย  4.12 ) โดยมีความพึงพอใจ
มากทั้ง 10 ข้อ ตามลำดับคะแนนค่าเฉลี่ยดังนี้ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้วิชางาน
รถจักรยานยนต์ (4.48) ความเป็นธรรมในการให้คะแน(4.45) การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้
และการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน(4.42) แนวทางก่อให้เกิดความริเริ่มสร้าง-สรรค์  
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (4.02) การแต่งกายของผู้จัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนรู้และการอธิบาย,บรรยาย (3.79)โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 

6. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ใน 5 ด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย (4.31) โดยในด้านการวัดและประเมินผลมีความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย (4.51) และมี
ความพึงพอใจมาก ตามลำดับคะแนนเฉลี่ย คือ ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านเนื้อหาวิชา  คะแนน
เฉลี่ย(4.32) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย(4.29) ด้านครูผู้จัดการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย (4.12) 
โดยทุกข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0-1 
   
ข้อเสนอแนะ 
 

1. อาจใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกต  สัมภาษณ์  ฯลฯ ทั้งผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งจะได้ขอ้มูลปฐมภูมิ 

2. วิธีการประเมินนอกจากแบบสำรวจแล้วอาจใช้วิธีการสังเกต หรือการสัมภาษณ ์
3. แบบสำรวจที่ใช้ในการวิจัยอาจจะมีแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมและ/หรือมีการปรับปรุงใหม่ 
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แบบสำรวจที่ใช้ในการวิจัย 
 

เร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชางาน
เครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

-------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง   แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ(ทัศนคต)ิ ของนักศึกษาที่มี

ต่อกระบวนการเรียนรู้ในวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เพ่ือนำมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้จัดการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งแบบสำรวจจะทำการสอบถามดังนี ้

 -  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา 
   -     ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ด้าน 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชา 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผล       

(การให้คะแนน ) 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ด้านอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้ 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา 
 
กรุณาทำเครื่องหมาย     (  /  )  ลงในช่อง               ตามความเป็นจริง 
    
 เพศ                       ชาย                     หญิง 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้   
 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนรู้มี  5 ด้านจำนวน  40 ข้อ  ให้นักศึกษา
ทำเครื่องหมาย  (  /  )  ลงในช่องทางขวามือตามความรู้สึก ดังนี้ 

ระดับ  1      หมายถึง     ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ  2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
ระดับ  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ  4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
ระดับ  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
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ด้านเนื้อหาวิชา 

 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียนในวิชางานส่งกำลัง
รถยนต์ 

     
 

1 ความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาวิชา       

2 ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับจากเนื้อหา       

3 ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ       

4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน       

5 สัดส่วนของเนื้อหาวิชากับเวลาเรียน       

6 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
เนื้อหาวิชาจักรยานยนต์ 
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ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม 
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     
 

1 แจ้งจุดมุ่งหมายในการสอน       

2 การลำดับขัน้ตอนของเนื้อหาวิชา       

3 วิธีการสอนของผู้จัดการเรียนรู้       

4 การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้       

5 การยกตัวอย่างประกอบกิจกรรมการเรียนรู้       

6 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       

7 การใช้สื่อของผู้จัดการเรียนรู้       

8 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้       

9 ใบงานและการมอบหมายงาน       

10 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้  
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ด้านการวัดและประเมินผล (การให้คะแนน) 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการวัดและ 
ประเมินผล ( การให้คะแนน ) เพียงใด 

     
 

1 การวัดผลที่ต่อเนื่อง       

/2 
ความเหมาะสมระหว่างจำนวนข้อสอบกับ
เวลาที่ใช้สอบ 

     
 

3 
มีการให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วยการ
เรียนที่ชัดเจน 

     
 

4 ความเป็นธรรมในการให้คะแนน       

5 ช่วงเวลาแจ้งผลการเรียน(คะแนน)       

6 วิธีการ การให้คะแนน       

7 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการกำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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ด้านครูผู้จดัการเรียนรู ้

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้                
จัดการเรียนรู้เพียงใด 

     
 

1 การอธิบายและบรรยาย        

2 วิธีการจัดการเรียนรู้       

3 
แนวทาง ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม           
สร้างสรรค ์

     
 

4 
การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้จัดการ-
เรียนรู้ 

     
 

5 ความเป็นธรรมในการให้คะแนน       

6 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้       

7 
การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     
 

8 การแต่งกายของอาจารย์ผู้จัดการเรียนรู้           

9 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี       

10 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้จัดการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล 
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