ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดี
แก่ผู้เรียนและทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ า นประชากร ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ก าหนดประชากรเป็ นนั ก เรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่5 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 จานวน 5 ห้องเรียน
ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 จานวน 180 คน
1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
นักเรียน หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการศึกษาและกาลังศึกษาในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้น เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ได้อภิปราย ซักถาม แสดง ความคิดเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการนาไปปฏิบัติได้
จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง

เชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการบริการทางวิชาการ แก่สังคม หรือการวิจัย หรือการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลทาง
การศึกษาตาม จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน โดยอาศัยเครื่องมือ เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
แล้วนามาตัดสินคุณค่า อย่าง สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง ห้องเรียน สื่อ และสิ่งอานวยความสะดวก ใน
ห้องเรียน หนังสือ ต ารางานวิจัยวิทยานิพนธ์สาหรับการศึกษาค้นคว้ารวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ต การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของ
ผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและ วิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น
จึงใช้วิธีการที่ หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การ
ทดสอบ บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
2. กาหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการ
ประเมิน พัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการกาหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือ
ที่หลากหลาย การใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่าง เหมาะสมหมายถึง เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบ
ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง การเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การ พัฒนาวิธีสอนจาเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอย่าง นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่
การสอนแบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอน แบบเรียนรู้ร่วมกัน และการ
เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

บทที2่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชี ย งราย ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ผู้วิจัย ได้ศึ ก ษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นสาคัญในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ชริณี เดชจินดา (2535, หน้า 6) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง
ความรู้ สึก ดัง กล่า วจะลดลงและไม่เ กิ ด ขึ้นหากความต้องการหรือ จุดมุ่ ง หมายนั้ นไม่ ไ ด้ รับ การ
ตอบสนอง
สง่า ภู่ณรงค์(2540, หน้า 9) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับ
ความสาเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ปริญญา จเรรัชต์และคณะ(2546, หน้า 3) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงท่าทีความรู้สึก
หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดย
ผลตอบแทนที่ ได้รับ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ย วข้องเป็นปัจจัยทาให้เกิ ดความพึ งพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ
จากความหมายของความพึพอใจดังกล่าวพอสรุปความได้ว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติ
อย่างหนึ่ง ที่เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้งทางด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับการได้รับการ
ตอบสนองเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรม ในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง

1.2 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิชัย เหลืองธรรมชาติ(2531, หน้า 9) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ คือพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการ
ของมนุษย์ได้รับการตอบสนองซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
สุเทพ พานิชพันธุ์(2541, หน้า 5) ได้สรุปถึงสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความความพึงพอใจไว้ดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุได้แก่เงินสิ่งของเป็นต้น
2. สภาพทางกายที่ปรารถนาคือสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติหมายถึงสิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม คือความสัมพันธ์ฉั นท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรมอันจะทาให้เกิด
ความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการอยู่ร่วมกันอันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสัง คม
หรือความมั่นคงในสังคมซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ได้รับโดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจบุคคลทุกคนมีความ
ต้อ งการหลายสิ่ง หลายอย่ า งและมีค วามต้อ งการหลายระดั บ ซึ่ง หากได้ รับ การตอบสนองก็ จ ะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ใดๆที่ จะทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรู้นั้น
จะต้องสนองความต้องการของผู้เรียนทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้ทฤษฏีลาดับชั้นของความต้องการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) เป็นทฤษฏีหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้
1. ลักษณะความต้องการของมนุษย์ได้แก่
1.1 ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามลาดับชั้นความสาคัญโดยเริ่มระดับความ
ต้องการขั้นสูงสุด
1.2 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง
แล้วก็มีความต้องการสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่
1.3 เมื่ อ ความต้ อ งการในระดั บ หนึ่ ง ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว จะไม่ จู ง ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมต่อสิ่งนั้นแต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทนและเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
นั้น
1.4 ความต้องการที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกันมีลักษณะควบคู่คือเมื่อความต้องการ
อย่างหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปก็จะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา

2. ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับได้แก่
2.1 ความต้ อ งการพื้ น ฐานทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความ
ต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเช่นความต้องการอาหาร น้าอากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ที่อยู่อาศัย และความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง
2.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security Needs) เป็นความรู้สึกที่ต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน และอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
2.3 ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ได้แก่ความต้องการที่จะ
เข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคมความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน
2.4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการระดับสูง ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ
ความเป็นอิสรภาพ และเสรีและการเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย
2.5 ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็น
ความต้องการระดับสูงของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการนึกอยากจะเป็นอยากจะได้ตามความคิดเห็น
ของตัวเอง แต่ไม่สามารถแสวงหาได้(Maslow.1970: 69-80)
1.3 การวัดความพึงพอใจ
ปริญญา จเรรัชต์และคณะ (2546, หน้า 5) กล่าวว่ามาตรวัดความพึงพอใจสามารถ
กระทาได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถามโดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่ อต้อ งการทราบ
ความคิดเห็นซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระคาถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่นการบริการ การบริหาร และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และ
วิธีการที่ดีที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3. การสังเกตเป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
อ ารุง จันทวานิช (2541-2542, หน้า 52 – 53) แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2535ได้
กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนไว้ดังนี้คือ
1. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาให้สนองต่อ
หลักการ และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและองค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอน และต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้
3. ส่ง เสริม ให้ชุ ม ชนจัดกระบวนการเรีย นรู้ภายในชุมชน เพื่ อให้ชุมชนมีก ารศึก ษาการ
แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และการรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรอื่นๆให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของตนเพื่ อให้พั ฒนาชุมชนได้ส อดคล้อ งกั บสภาพ
ปัญหาและความต้องการนั้น และหาวิธีการต่างๆสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาด้านต่างๆระหว่างชุมชน
4. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานของแหล่งความรู้ต่างๆ ที่ส่งเสริม
การถ่ายทอดและกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนและชุมชนอย่างกว้างขวาง
5. จัดเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติหรือการจัดกิจกรรม
ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งทางสังคมวัฒนธรรมการเมือง
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าใจ และรู้จั กคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เอื้อให้
ผู้เรียนใฝ่หาความรู้รู้จักคิดริเริ่ม รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
7. จัดการฝึก อบรมวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทัก ษะที่จะ
ประกอบอาชีพและเป็นกาลังทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพของประเทศ
8. ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการจัดเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอนให้
สัมพันธ์สอดคล้องและเกื้อกูลกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนา
9. ส่ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรีย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ ที่ เ อื้อ ต่ อการพั ฒนา
ประเทศและใช้ครูที่มีความสามารถในการฝึกทักษะทางภาษา
10. ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและความพร้อมของผู้เรียน

11.ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต ครอบครั ว อบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก และการเสริ ม สร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างวัย
12. ส่ง เสริม ให้ครอบครัวสถานศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันในชุมชน และสื่อมวลชน
ร่วมมือกันในการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม และการชี้นาแนวทางที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
13. ส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้ประโยชน์จากสิ่งพิมพ์ และสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่ได้
มาตรฐานอย่างกว้างขวาง
14. พัฒนาระบบการให้ค าปรึก ษาและการแนะแนวให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ แนว
ทางการประกอบอาชีพ และการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความถนัดหรือความสนใจและเรียนได้อย่างเป็นสุข
15. พัฒนาระบบการนิเทศการติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกระดับและประเภทพร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการนาผลการประเมินมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน
16. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ป ระสงค์ จ ะเปลี่ ย นแนว
การศึกษาหรือสถานศึกษารวมทั้งจัดให้มีการเทียบประสบการณ์เป็นหน่วยการเรียนสาหรับผู้ที่
ประสงค์จะกลับมาศึกษาต่อทั้งนี้ให้สถานศึกษาที่จะรับเข้าเรียนพิจารณาเทียบโอนได้ตามเกณฑ์
หรือความเหมาะสม
17. ดาเนินการเกี่ ยวกั บการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเทีย บระดับ
ความรู้และทักษะพร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน ควรคานึงถึงการจัดรายวิชา
ในหลักสูตรที่มีความเหมาะสมผู้สอนมีวิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีการ
ติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และมีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีต่างๆเข้ ามาช่ วยในการเรีย นการสอนเพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา

2.1 ผู้สอน
2.1.1 ความหมายของผู้สอน
ค าว่ า ผู้ ส อน หรื อ ครู ไ ด้ มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ห ลากหลายดั ง นี้ พ จนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2531, หน้า 170) อธิบายว่าครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ผู้ถ่ายทอดให้ แก่ศิษย์
ในปัจจุบัน คาว่าครูจึงค่อนข้างจะหมายถึง อาชีพประการหนึ่งในสังคมมากกว่าจะหมายถึง บุคคล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิพ ลอดุล ยเดช สรุป ได้ ว่า ความเป็ นครู
หมายถึงผู้ที่มีความรู้มีคุณความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้มีศรัทธามีความหวังดี
อย่างบริสุทธิ์ใจ(อ้างในอรุณีอ่อนสวัสดิ์และบุหงาวชิระศักดิ์มงคล, 2548,หน้า 18)
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของครู
ธีรศั ก ดิ์ อัค รบวร (2545, หน้า 18) กล่าวว่าครูมีบทบาทและความส าคัญต่อสังคมตั้งแต่
เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของสังคมจนถึงประเทศชาติโดยรวมในสังคมยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน
และสับสนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเช่นปัญหาสิ่งเสพติดชนิดใหม่ๆ ปัญหาการแสดงออกทางเพศของผู้
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นต้นครูต้องเป็นผู้เยียวยาสังคม เป็นผู้
มี บ ทบาทและความส าคั ญในการร่วมแก้ ไ ขปัญ หาสังคมสนทุก ระดับ และนอกจากนั้ นครูยั ง มี
บทบาท และความสาคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่ง คือการป้องกันความเสื่อมโทรมของสังคมและ
ประเทศชาติ
2.1.3 ลักษณะการสอนที่ดีของครู
อาภรณ์ใจเที่ยง(2540 หน้า 11 - 12) การสอนลักษณะที่ดีที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
จัดเป็นการสอนที่ดีทั้งสิ้นการสอนที่ดีมีลักษณะดังนี้
1. เป็นการสอนที่มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีครบองค์ประกอบของการสอนอันได้แก่
การตั้งจุดประสงค์การสอนการจัดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้สื่อการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
2. เป็นการสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความคิดด้านเจตคติและด้าน
ทักษะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้แจ้งคิดชอบ และปฏิบัติดีเกิดการเจริญเติบโตทุกด้านอย่างชื่นบานและ
แจ่มใส
3. เป็ นการสอนที่ ผู้ ส อนจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนได้ส อดคล้องกั บจุดประสงค์กั บ
เนื้อหาและกับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม

4. เป็นการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทากิจกรรมด้วยตนเอง หรือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
5. เป็ นการสอนที่ ส อดคล้องกั บ เจตนารมณ์ข องหลัก สูตร เช่นหลัก สูตรเน้นการพั ฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นแก้ปัญหาเป็นเน้นการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และการแสวงหาความรู้
อย่างมีกระบวนการผู้สอนก็ต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติดังที่หลักสูตรกาหนด
ไว้
6. เป็นการสอนที่ คานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และตลอดไป
เช่นการสอนโดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาย่อม
ดีกว่าวิธีสอนโดยบอกความรู้ให้หรือกระทาให้ดูแต่เพียงอย่างเดียวการให้ผู้เรียนได้นาประสบการณ์
ทั้งความรู้ความคิดไปใช้ใ นชีวิตประจาวันปัจจุบันและอนาคตได้ย่ อมเป็นการสอนที่มีคุณค่าแก่
ผู้เรียน
7. เป็นการสอนที่เร้าความสนใจผู้เรียนทาให้ผู้เรียนสนใจเรียน ตลอดจนจบกระบวนการ
สอนเช่นผู้ส อนใช้สื่อการสอนที่ น่าสนใจใช้ คาถามกระตุ้นให้คิดใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบที่
เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทาได้ทดลองได้คิดค้นคว้าฯลฯย่อมทาให้ผู้เรียนเรียนด้วยความ
สนใจ
8. เป็นการสอนที่มี บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศด้านวัตถุ และด้านจิตใจ
บรรยากาศด้านวัตถุหมายถึงการมีสภาพห้องเรียนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้ออ านวย
ให้เกิดความสบายตาสบายใจในการเรียนส่วนด้านจิตใจ หมายถึงการที่ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
ด้วยดี ให้ความเป็นกันเองให้ความเมตตาความรักความอบอุ่นแก่นักเรียนทาให้นักเรียนเรียนด้วย
ความสุขมีชีวิตชีวาและไม่ตึงเครียด
9. เป็นการสอนที่ผู้สอนรู้จักใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่นการให้รางวัลและ
การลงโทษที่พอดีการให้ คาชมการจูงใจเร้าใจให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นภายในการให้ผู้เรียนได้รับ
ทราบผลงานของตนโดยทันทีการให้ผู้เรียนเกิดความภูมใจในความสาเร็จของตนการคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลการให้เรียนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ได้ดี
10. เป็นการสอนที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นให้ผู้เรียนมีอิสระในการ
แสดงความคิ ดเป็ น ผู้เรีย นได้ ฝึก การท างานกลุ่ มร่วมกั นได้ฝึก การเป็นผู้ นาผู้ ตามฝึก การทาตาม
ข้อกาหนดของกลุ่ม และฝึกระเบียบวินัยในตนเองสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปูพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

11. เป็นการสอนที่มีกระบวนการ หมายถึงมีลาดับขั้นตอนการสอนที่ไม่สับสนในการสอน
จาเป็นต้องมีการเตรียมการสอนเตรียมจัดลาการสอน ให้สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม ตั้งแต่
ขั้นนาขั้นสอนและขั้นสรุปกระบวนการสอนจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไปตามลักษณะของวิธีสอนที่
นามาใช้ เช่นวิธีสอนแบบสาธิตย่อมมีขั้นตอนการสอน แตกต่างจากวิธีสอนแบบทดลองผู้สอนต้อง
วางแผนจัดลาดับขั้นตอนการสอนให้ถูกต้อง
12. เป็นการสอนที่มีการวัดผลประเมินผลทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลักการเรียนโดย
อาจใช้วิธีต่างๆเช่นการสังเกตการซักถาม การทดสอบการค้นคว้ารายงาน การทาแบบฝึกหัดฯลฯ
การวัดผลประเมินผลจะช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และวัดผลสาเร็จของผู้สอนผู้สอนจะนาผล
การประเมินมาเป็นข้อมูลย้อนกลับพิจารณาการสอนของตนว่ามีข้อบกพร่องที่องค์ประกอบการ
สอนข้อใด ทาให้แก้ไขได้ตรงจุดเพื่อความสมบูรณ์ของการสอนครั้งต่อไป
13. เป็นการสอนที่ผู้สอนสอนด้วยวิญญาณความเป็นครูสอนด้วยความกระตือรือร้น สอน
ด้วยความตั้งใจความเต็มใจ และความมั่นใจบุคลิกภาพท่าทีการแสดงออกของผู้สอนจะสะท้อนให้
ผู้เรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้สอนได้ดีถ้าผู้สอนมีความรู้สึกที่ดีทั้งต่อผู้เรียน และต่ออาชีพผู้เรียนส่วน
ใหญ่จะเรียนด้วยความศรัทธาด้วยความสุขด้วยความตั้งใจและด้วยความเต็มใจเช่นกันจากที่กล่าวมา
ทั้งหมดนั้นสรุปได้ว่าลักษณะการสอนที่ดีของครูผู้สอนนั้นเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข
กล่าวได้ว่าผู้สอนจะต้องเป็นผู้สอน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริงให้แก่
นัก เรียนได้เป็นอย่ างดีและนาความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่ าง
ถูกต้องและแม่นยาครูเป็นผู้ที่ต้องรับภาระหนักเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณงามความดีน่าเคารพยกย่องมี
ความสาคัญยิ่งต่อการคงอยู่ขอ งประเทศชาติเพราะครูคือผู้ชี้ นาสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เพื่อให้ศิษย์ไปสร้างสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นให้กับสังคมต่อไป
2.2 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.1 ความหมายของวิธีการสอน
กาญจนา เกียรติประวัติ(2534, หน้า 134) ให้ความหมายไว้ว่าวิธีการสอนหมายถึงวิธีการที่
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการใช้เทคนิคการสอนเนื้อหาวิชาและสื่อการสอนเพื่อให้
บรรลุถึงจุดประสงค์ของการสอน
หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ก รมสามั ญ ศึ ก ษา (2513, หน้ า 28) กล่ า วไว้ ว่ า วิ ธี ก ารสอนเป็ น
กระบวนการที่ ทาให้จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายของการศึกษาปรากฏผลขึ้นได้ ฉะนั้นวิธีการ
สอนจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับผลให้ต่อเนื่องกันจากความหมายดังกล่าว

สรุปได้ว่า วิธีการสอนเป็นกระบวนการต่างๆที่ผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
2.2.2 ประเภทของวิธีการสอน
วิธีการสอนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อได้พิจารณาด้าน
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ(อาภรณ์ใจเที่ยง, 2540, หน้า 96)
1. วิธีส อนแบบครูเ ป็ นศู นย์ ก ลาง (Teacher-centered Method) เป็น วิธีที่ครูเป็ นผู้จัด และ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เช่นเป็นผู้วางแผนดาเนินการและปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ นักเรียนมีบทบาทน้อยในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารทาง
เดียว โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนตัวอย่างของวิธีการสอนแบบนี้ เช่นวิธีการ
สอนแบบบรรยายแบบสาธิตแบบใช้คาถามแบบใช้หนังสือเรียน เป็นต้น
2. วิธีการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Pupil-centered Method) เป็นวิธีการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมดาเนินการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ประสานงานให้
ข้อเสนอแนะส่งเสริมให้กาลังใจ และช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาวิธีการสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเป็นการเรียนจากการกระทา และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
ของผู้เรีย นเช่นวิธีก ารสอนแบบแบ่งกลุ่ม ทากิ จกรรมแบบบทบาทสมมุติแบบวิทยาศาสตร์แบบ
ทดลองเป็นต้น
2.2.3 ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัศนีย์ ศุภเมธี(2533, หน้า 189-190) ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทาขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในครั้งนั้นๆ
ได้ผลดีหมายถึงการสอนของครูเป็นไปอย่างมีความหมายนักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
วไลพร คุโณทัย(2530, หน้า 19) ให้ความหมายไว้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง
สภาพการณ์ข องการจัดประสบการณ์และการกระทาทุก สิ่งทุก อย่ างที่จุดขึ้น จากความร่วมมื อ
ระหว่า งผู้สอนและผู้ เรียนเพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจและ
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ(2521, หน้า 2) ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนการ
สอนว่าหมายถึง การดาเนินการต่างๆในโรงเรียนทั้งโดยครูและนักเรียนเช่นการสอนให้นักเรียน
ค้นคว้าอภิปราย การบรรยาย การอบรม การสาธิต การปฏิบัติงาน การจัดนิทรรศการ และการศึกษา
นอกสถานที่ ฯลฯ

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ ว่ากิจการรมการเรียนการสอน หมายถึงการปฏิบัติต่างๆที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์การสอนที่กาหนดไว้
2.2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปแบ่งได้ 2 รูปแบบได้แก่(อาภรณ์ใจเที่ยง, 2540,
หน้า 75-76)
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นกิจกรรมที่ครูเป็นศูนย์กลางของการ
ปฏิบั ติกิ จกรรมครู เป็ นผู้ มี บ ทบาทในการเรี ย นการสอนมากกว่ านัก เรี ย นโดยเริ่มจากเป็ นผู้ วาง
แผนการเรียนการสอนเป็นผู้นาในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การเรียนการสอนในชั้น
เรียนจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียวนักเรียนเป็นผู้รับความรู้กิจกรรมที่ครูใช้เช่นการบรรยาย
การสาธิตการถามตอบอย่างไรก็ตามแม้ว่าครูจะเป็นแกนกลางของการจัดกิจกรรมแต่นักเรียนก็ยังมี
โอกาสร่วมกิจกรรมบ้างภายใต้การนาของครู
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงคือเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองส่วนครูเป็น
ผู้ประสานให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการกระตุ้นให้นักเรียนทากิจกรรม และเป็นผู้
สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ การเรีย นการสอนดาเนิ นไปโดยการปฏิ บัติ กิ จกรรมของนัก เรีย น เช่ นการ
อภิปรายการทากิจกรรมกลุ่มการทดลองการประดิษฐ์การแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้น กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 กิจกรรมที่ยึดกลุ่มนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มให้ปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นฝึกให้รู้จักหน้าที่บทบาทของ
ตนเองในการทางานกลุ่ม ฝึกการวางแผนงานจัดระบบงานกลุ่ม และฝึกการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น
กิจกรรมที่ยึดกลุ่มนักเรียน เป็นศูนย์กลางแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1) กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนในชั้นทั้งหมดมีส่วนร่วม โดยมีครู
เป็นผู้แนะนามอบหมายงานจานวนนักเรียนในกลุ่มใหญ่อาจมีประมาณ 15-20 คนถ้าสมาชิกในกลุ่ม
มากเกินไปโอกาสที่สมาชิกจะร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงกัน จะมีน้อยลงกิจกรรมที่อาจจัดได้เป็นกลุ่ม
ใหญ่ เช่นการเล่นเกม การทายปัญหา การร้องเพลง การอภิปราย การแสดงละคร เป็นต้น
2) กิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นกิจกรรมที่ครูต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติโดยทั่ว
กัน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้รับผิดชอบได้ฝึกทักษะได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่ง
ถึงขนาดของกลุ่มอาจแบ่งเป็น 4-6 คนตามปริมาณงานที่กาหนดจากประสบการณ์การสอน พบว่า
กลุ่มขนาด 4 คนจะศึกษาค้นคว้าทากิจกรรมได้ดี เพราะคนน้อยการประสานงานกันดีและกระจาย

งานความรับผิดชอบได้ดีถ้ามี จานวนคนมากเช่น 8 คนการประสานงานในกลุ่มจะล่าช้า ความรู้สึก
รับผิดชอบในงานกลุ่มลดน้อยลง งานจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร กิจกรรมที่เหมาะสาหรับกลุ่ม
ย่อย เช่น การอภิปรายแบบระดมสมอง การแก้ปัญหา การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ การ
ค้นคว้า ทารายงานและเสนองานในชั้นเรียนเป็นต้น
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การ
สอนลักษณะเนื้อหาวิชาเวลาที่ กาหนดทักษะที่ต้องการฝึก และปริมาณความยากง่ายของงานถ้ามี
จุดประสงค์ให้ทุกคนได้แสดงออกได้ฝึกทักษะอย่างจริงจังการแบ่งกลุ่มย่อยจะเหมาะสม ผู้สอนจะ
สังเกตได้ทั่วถึงและชัดเจนแต่ถ้ามีจุดประสงค์ให้ข่าวสารข้อมูลแนวความคิดอย่างกว้างๆ และมีเวลา
จากัดการแบ่งกลุ่มใหญ่ก็นามาใช้ได้
2.2 กิจกรรมที่ยึ ดนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกิ จกรรมที่ส่งเสริมความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติงาน ตามความสามารถความถนัดความสนใจของแต่ละคน
นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพูดการอ่าน การ
แต่งคาประพันธ์การทดลองการประดิษฐ์การเล่านิทาน การรายงานเป็นต้น
2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
2.3.1 ความหมายของการวัดและการประเมินผล
บัญชา แสนทวี(2542, หน้า2) กล่าวว่าการวัดเป็นกระบวนการกาหนดตัวเลขให้แก่สิ่งต่าง ๆ
ตามกฎเกณฑ์การวัดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ สาคัญ 3 ส่วน ส่วนแรกได้แก่จุดมุ่งหมาย
ของการวัดที่มีความชัดเจนส่วนที่สอง ได้แก่เครื่องมือที่ใช้วัดที่ต้องมีหน่วยที่ใช้ในการวัดมาตรา
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยที่ได้จากการวัดและส่วนที่สามได้แก่การแปลผลและนาผลไปใช้ส่วนการ
ประเมิน เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยปกติการประเมินต้อง
อาศัยข้อมูลจากการวัดที่เป็นปรนัยแต่บางครั้งการประเมินต้องอาศัยการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้นการประเมินมีองค์ประกอบที่ สาคัญ 3 ส่วน ส่วนแรกได้แก่ข้อมูล
จากการวัดส่วนที่สอง ได้แก่การตีความหมาย และส่วนที่สามได้แก่การกาหนดคุณค่าตามเกณฑ์
มาตรฐาน และการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้
1) ต้อ งระบุ สิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ นให้ ชั ดเจน ผู้ ป ระเมิ น ต้อ งทราบว่ าผลการเรี ย นรู้ ที่ ต้อ งการ
ประเมิน
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญอะไรบ้างเพื่อที่จะเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

2) เลือกเทคนิคการวัดให้เหมาะสม ผู้ประเมินต้องเลือกเครื่ องมือรูปแบบคาถามที่ใช้ให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะหรือสมรรถภาพของผู้เรียนโดยเครื่องมือนั้นต้องให้ผลที่ถูกต้องมีความ
เป็นปรนัยและสะดวกต่อการนาไปใช้
3) ควรใช้วิธีการวัดหลายอย่างประกอบกันเนื่องจากเครื่องมือแต่ละชนิด มีข้อดี/ข้อเสียที่
แตกต่างกันผู้ประเมินจึงควรเลือกใช้วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการ
ด้านต่างๆของผู้เรียนและต้องทาการวัดหลายๆครั้ง
4) ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการวัดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การวัดคุณลักษณะใดก็ ตามจะ
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอผู้ประเมินควรศึกษาถึงแหล่งของความคลาดเคลื่อน และพยายาม
ขจัดให้เหลือน้อยที่สุด
5) ใช้สารสนเทศจากการประเมิน สาหรับการตัดสินใจ การประเมินเป็นกระบวนการของ
การปรับปรุงและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้นการประเมินมิได้สิ้นสุดเมื่อทราบผลการประเมิน แต่การประเมิน
มีความสาคั ญอยู่ที่ การนาผลไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่ดีในการจัดการศึก ษาและ
พัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ ( 2544, หน้า 15-16) ให้ความหมายของการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาไว้ดังนี้การวัดผลการศึกษา หมายถึงกระบวนการที่จะกาหนดปริมาณของสิ่งที่ต้องการ
วัดออกมาเป็นจานวนหรือตัวเลข ซึ่งแทนคาอธิบายคุณลักษณะที่กาลังวัดโดยจะอธิบายลักษณะของ
บุคคลให้อยู่ในรูปของระดับของคุณลักษณะนั้นแบบต่อเนื่อง เช่นแทนที่จะบอกว่าคนนี้สูงคนนี้
ฉลาดคนนี้น้ าหนักน้อยเราก็ กาหนดเครื่องมือ และมาตราวัดให้แทนคุณลักษณะนั้น ในลักษณะ
ตัวเลขที่มีหน่วยวัดเท่ากันในลักษณะต่อเนื่องโดยวัดว่าคนนี้สูง 167 เซนติเมตรคนนี้มีระดับไอคิว
135 หรือคนนี้หนัก 35 กิโลกรัมเป็นต้นการประเมินผลทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีระบบ
แบบแผน เพื่อที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพียงใดการ
ประเมิ น ผลจะบอกทั้ ง ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นร่ ว มด้ ว ย การตั ด สิ น ใจทางคุ ณ ค่ า ของ
พฤติกรรมต่างๆใน 2 ความหมายคือ
1. การประเมิ นผลคื อการลงสรุปตีราคาพฤติ ก รรมของผู้เ รีย นในแง่ปริม าณโดยใช้ก าร
ตัดสินใจ
2. การประเมินผลคือการตีราคาพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่คุณภาพโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หลักฐานด้วยวิธีอื่นๆที่ ไ ม่ใ ช่ก ารวัดด้วยเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ และใช้ก ารตัดสินใจเชิง
คุณภาพโดยการประเมินทั้ง 2 ความหมายมักจะใช้คาว่า Evaluation คือการพิจารณาตรวจสอบคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน

2.3.2 ลักษณะของการวัดและการประเมินผล
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544, หน้า 87) กล่าวว่าเพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตอบสนองต่อเป้ า ประสงค์ ข องหลัก สูตรในขณะเดีย วกั นชี้แนะข้อบกพร่องของหลัก สูตร และ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคมการวัดและประเมินผลควรมี 3 ลักษณะคือ
1. การประเมิ นโดยเน้นหลักสูตร คือการประเมินสอดคล้องกั บหลัก สูตรอย่ างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาอุปมาดังผืนผ้าของการศึกษาที่ประกอบด้วยเส้นยืน (การจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ )
และเส้นนอน (การวัดและประเมินผล)
2. การประเมินนาการสอนในกรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนจาเป็นจะต้อง
ประเมิ นในสิ่ ง ที่ ค วรประเมิ น ที่ มิ ไ ด้ เ น้ นในการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้
ก้าวหน้าต่อไป
3. การประเมินบริบททั้งทางปริมาณและคุณภาพโดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนทั้งระดับ
ความสามารถและคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
2.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
อัญชลี พริ้ม พรายและคณะ (2548, หน้า 7) กล่าวไว้ว่าสื่อการเรีย นการสอน เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เกิดทักษะ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด การสอนที่ดีจึงต้อง
มี ก ารใช้ สื่อ ประกอบการเรีย นการสอนสื่ อการเรีย นการสอนจึ งหมายถึ งวั ตถุ สิ่ง ของเครื่ องมื อ
เครื่องใช้ภาพสถาบันสถานที่และกิจกรรมต่างๆที่ครูใช้ประกอบการสอนเพื่อช่วยให้การเรียนของ
นักศึกษาประสบผลดีที่สุด
พันธ์ดี ทับทิมและคณะ (2549, หน้า 1) กล่าวว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในสาขาวิชาการมุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้า และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่ง จาเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการจัดหาวัสดุทางการศึกษา และเทคโนโลยี
ใหม่มาเป็นสิ่งประกอบการสอนการจัดการเรียนการสอนไม่ จาเป็นจะต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน
เท่านั้น หากต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองดังนั้นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานับเป็นปัจจัยที่ สาคัญ
ต่อการจัดระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน กล่าวคือเป็นเครื่องมือช่วยสอนของครูในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ ม ากขึ้ น มี ค วามสนใจและเข้ า ใจในสิ่ ง ที่
สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เกิดการรับรู้ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่าง
ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อั ญ ชลี พริ้ ม พรายและคณะ (2548, หน้ า 18-19) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ด้านคือด้านบุคคลด้านสถานที่ด้านสื่อวัสดุด้าน
งบประมาณผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก และระดับความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองด้านนี้จะมีค วามสอดคล้องกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนนาจะ
ส่งผลให้อาจารย์มีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการสอน มีการชี้แจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงค์การ
เรียนและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้นักศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายมีความเหมาะสมกับเนื้อหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารย์ผู้สอน
2. ด้านสถานที่พ บว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพรวมอยู่ ในระดับปาน
กลางนักศึกษาที่มีความพึงพอใจมากกับสถานที่ตั้งของอาคารและจานวนเก้าอี้ในห้องเรียนส่วน
ความพึงพอใจที่มีต่อโรงฝึกงานนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ า
3. ด้า นสื่ อ วัส ดุ พ บว่า นั ก ศึ ก ษามีค วามพึ ง พอใจด้ านสื่อวั ส ดุ อยู่ ใ นระดับ ปานกลางสิ่ง ที่
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือความทันสมัยของสื่อที่ใช้สอนส่วนที่นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ลาดับสุดท้ายคือความเพียงพอของเครื่องจักรต่อจานวนนักศึกษา
4. ด้านงบประมาณ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านงบประมาณทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลางระดับความพึงพอใจระดับที่ต่ าที่สุดได้แก่การแจ้งรายละเอียดของยอดงบประมาณต่างๆต่อ
นักศึกษา
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปประเด็นที่ สาคัญ
และเห็นความจาเป็นที่จะต้องสารวจความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทที3่
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) และเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยได้ดาเนินตามลาดับดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population)
ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นัก เรีย นระดับชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ห้อง 6 ถึง ห้ อง 10
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 180 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือประชากร
เรียกว่าการทาสามะโนประชากร เป็นจานวนทั้งหมด 180 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง
32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ตอน คือ ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียน
เป็ นแบบสอบถามความพึ งพอใจของเรีย นที่มี ต่อ การจั ดการเรีย นการสอนในรายวิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รหั ส วิ ช า ง32101 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วย
ข้อคาถาม จานวน 20 ข้อ ดังนี้
1. ด้านครูผู้สอน จานวน 5 ข้อ
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 11 ข้อ
3. ด้านนักเรียน จานวน 4 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 5
มีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเท่ากับ 4
มีความพึงพอใจปานกลาง มีระดับคะแนนเท่ากับ 3

มีความพึงพอใจน้อย มีระดับคะแนนเท่ากับ 2
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
2.2 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อน
นาไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
3. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมูลได้ ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจานวน 180 ฉบับ และได้รับ
กลับคืนมาจานวน 151 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.89
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปโดยทา
การวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
วิเคราะห์ค วามพึ ง พอใจของนัก ศึก ษาที่มีต่ อการจัดการเรีย นการสอนในหลัก สูตรของ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 ในด้านต่างๆ ด้วยค่าความถี่
และร้อยละค่าเฉลี่ยจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชาและชั้นปีและนาค่ามาเทียบกับเกณฑ์
ดังนี้(รัตนา พรมภาพ)
4.50 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก
2.50 - 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย
1.00 - 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่
1.2 ค่าร้อยละ
2. สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์
การหาค่าร้อยละ (Percentage)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทิง
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558” ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รายการประเมิน
1. ครูมีการเตรียมการสอน พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์)
(ต่าง ๆ มีความพร้อม
2. การจัดสภาพห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้
3. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
4. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนทีต่ ่างไปจาก
ครูผู้สอน
5. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน
6. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
7. มีสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
8. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
9. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด
หรือแหล่งอืน่ ๆ
10. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน
11. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
12. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริม่ และรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
-

-

5

3.31 103 68.2

-

-

-

0
0

-

-

-

0

18.5

15

9.93

114 75.5 32 21.2
20 13.2 131 86.8

5
-

3.31
0

29.1

107

70.9

-

-

-

0
0
0
0

24 15.9 98 64.9
8 5.3 131 86.8
2 1.32 111 73.5
120 79.5 15 9.93

29
12
38
16

19.2
7.95
25.2
10.6

-

-

-

0

25

16.6

22

14.6

104

68.9

-

-

53

35.1

67

44.4

31

20.5

-

0

-

-

-

0

-

0

56

37.1

95

62.9

-

-

-

0

-

0

71

47

80

53

-

0

28

44

รายการประเมิน
13. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อม
14. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทางานกลุ่ม
โครงงาน จับคู่ ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ)
15. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
16. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทางานในห้องปฏิบัติการ
หรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ
.11นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า .18
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
20. นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
-

-

-

0

51

33.8

62

41.1

38

25.2

-

-

-

0

12

7.95

85

56.3

54

35.8

-

-

-

0

-

0

41

27.2

110

72.8

-

-

28

18.5

64

42.4

59

39.1

-

0

0

0

-

0
8 5.3 91
0 21 13.9 83
23 15.2 86 57 42
0
6 3.97 92
109 3.6 731 24.2 1325

60.3
55
27.8
60.9
43.9

52
47
53
855

34.4
31.1
0
35.1
28.3

จากตารางที่ 4.1 ผลการศึก ษาความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บด้านการเรีย นการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2558 โรงเรีย นเทิ ง วิท ยาคม จั งหวัด เชีย งราย เมื่อ พิ จารณาในแต่ล ะประเ ด็นรายการ
สอบถาม ในประเด็นของ ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 การจัด
สภาพห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 114
คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับ
มาก จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจาก
ครูผู้สอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 ครู
ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน
98 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมาก จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 มีสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรมที่หลากหลาย
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 กิจกรรมการเรียน
สนุกและน่าสนใจ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ
91.41 ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.81 ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.31 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 62.91 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
52.98 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมาก จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.06 ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทางาน
กลุ่ม โครงงาน จับคู่ ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน
85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.29 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 12.85 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทางานในห้องปฏิบัติการหรือ
นอกชั้นเรียนบ่อย ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
42.38 นัก เรี ย นทราบจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ ชั ดเจน พบว่า นั ก เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มาก
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า พบว่านักเรียนมี
ความพึ ง พอใจระดั บ มาก จ านวน 83 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.91 นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผลการเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ
56.95 และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 92
คน คิดเป็นร้อยละ 60.93

บทที่ 5
สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรีย นที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2558 โรงเรีย นเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยการเก็ บข้อมูล ตัวตนเอง
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ใ ช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
Microsoft Excel 2001 ในการประมวลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนื
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รหัส วิช า ง32101 ระดั บชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2558
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น รายการสอบถาม ในประเด็น
ของ ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 การจัดสภาพห้องเรียนเหมาะสม
กับการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
15.50 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 131
คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครูผู้สอน พบว่านักเรียน
มีค วามพึง พอใจระดับ มากที่ สุด จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 ครูให้ความสนใจแก่
นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.90 เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 มีสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจระดับมาก จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 91.41 ส่งเสริมให้
นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.81 ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 44.31 ครู
ส่ง เสริม ให้นักเรีย นทางานร่วมกั นเป็นกลุ่ม/ทีม พบว่านักเรีย นมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 62.91 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ52.98 ครูสามารถ

ประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.06 ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทางานกลุ่ม โครงงาน
จับคู่ ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.29 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน
110 คน คิดเป็นร้อยละ 12.85 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทางานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียน
บ่ อย ๆ พบว่า นัก เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจระดับปานกลาง จานวน 64 คน คิด เป็นร้อยละ 42.38
นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 91
คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจระดับมาก จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 54.91 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
เรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95 และ
นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.93

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีการ
เตรียมการสอนให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การสอบถามความพึงพอใจควรให้นักเรียนได้บรรยายความรู้สึกของตนเองด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี การศึ กษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ที่เจาะลึกลงไปเป็นรายเดือน รายสัปดาห์
หรือรายคาบเรียน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งจะทาให้ผลการวิจัยถูกต้อง และตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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