
 
 

 

บทที่ 1 

บทนำ 
ความเป็นมาของการวิจัย 
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด ในด้านการเรียนรู้ทางวิชา
งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น  นั้นต้องให้เกิดท้ังความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมได้ขยายตัวมากขึ ้นงานเชื ่อมโลหะมีความสำคัญมากขึ ้นประกอบกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศได้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วความสำคัญของข้อมูลงาน
เช่ือม ต้องอาศัยความถูกต้อง แน่นอน และเช่ือถือได้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562  กำหนดให้นักเรียนท่ี
เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา 0100 1004  ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการ
เบื้องต้นและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและ
การเล่นประสาน (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักร
และเครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคล่ี การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การย้ำ
หมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะ และประกอบช้ินงาน การ ว ิ จ ั ย คร ั ้ ง นี้
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา
โลหะการ ได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง  
         2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียน ของนักเรียน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 ความสำคัญของการวิจัย 
           ผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารวิทยาลัยฯ และครูผู้สอนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนในวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น  ได้อย่างเหมาะสม 
 



 
 

 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
            กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา 

 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา เป็นของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน  

 
คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
          2. ครูผู้สอน หมายถึง คร ูท่ีสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลังครูผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
 จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
        1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผ่น 
        2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้า และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานเช่ือม 
        3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิต และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
โลหะแผ่น 
        4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด 
ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม  
2. มาตรฐานรายวิชา/สมรรถนะรายวิชา 
       1. แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเช่ือมแก๊ส และการเช่ือมไฟฟ้า 
       2. เช่ือมเล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 
       3. การเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟล๊ักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
       4. เขียนแบบแผ่นคล่ีลงแผ่นงานตามแบบ 
       5. ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ 
3. คำอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงาน
เชื่อมและการเล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที 
เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำ
ตะเข็บ การย้ำหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงาน
แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
            2.1  หนังสือเรียนวิชางานเช่ือมไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
               2.2 ทางอินเตอร์เน๊ต 
 



 
 

 

 
4. สมรรถนะรายวิชาชีพ 
       1. แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเช่ือมแก๊ส และการเช่ือมไฟฟ้า 
       2. เช่ือมเล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 
       3. การเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟล๊ักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กรวิชาชีพครู
เป็นผู้กำหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ  
ความสำคัญ  จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสำคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ  มี
ความสำคัญต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ 

1. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ 
2. รักษามาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาวิชาชีพ 

ลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จะต้องมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student) 
2. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society) 
3. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession) 
4. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the  

employment practice) 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่า
เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  

 2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อยา่ง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ  
 4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ศิษย ์
 5. ครูต้องไม่แสดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้
ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู  



 
 

 

 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
 9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของครู  

คำว่า หน้าที่ (Duty) ตามความหมายใน Dictionary of Education นั้น หมายถึง ส่ิงท่ีทุกคนต้อง
ทำ โดยปกติแล้วภาวะจำยอมจะเป็นไปตามหลักศีลธรรมแต่บางครั้งก็เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อตกลง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ หน้าที่ ไว้ ดังนี้ คือ กิจที่ควรทำ,กิจท่ี
ต้องทำ,วงแห่งกิจการ, สำหรับคำว่า ความรับผิดชอบ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ คือการยอมรับตามผลท่ีดีและ
ไม่ดีในกิจการที ่ได้กระทำไป   webster s third New Internetionary dictionary ได้ให้คำนิยามของ 
ความรับผิดชอบ ไว้ ดังนี้  

- ความรับผิดชอบด้านศีลธรรม กฎหมาย หรือ จิตใจ  
- ความไว้ใจ ความเช่ือถือได้  

Dictionary of Education ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบไว้ ไว้ว่า “หน้าที่ประจำของแต่ละบุคคล 
เมื ่อเขาได้รับมอบหมายให้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง” ส่วนความหมายของครู ในที่นี ้จะอธิบายตามรูปคำ
ภาษาอังกฤษ คือ “Teachers” โดยสรุปจากคำอธิบายของ ยนต์ ชุ่มจิต ในหนังสือ ความเป็นครู ดังนี้ (ยนต์ 
ชุมจิต 2531: น. 49–55) 

T (Teaching) – การสอน หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ
ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยา
มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 ข้อ 3 กำหนดไว้ว่า ครูต้องต้ังใจส่ังสอนศิษย์และ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้เกิดผลดีด้วยเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีการงาน
มิได้ และในข้อ 6 กำหนดไว้ว่า ครูต้องถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพรางไม่นำหรือยอม
ให้นำผลงานทางวิชาการของตนเองไปใช้ในทางท่ีทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ จากข้อกำหนดท้ัง 2 ข้อ ท่ี
นำมากล่าวนี้จะเห็นว่าหน้าที่ของครูที่สำคัญคือการอบรมสั่งสอนศิษย์ การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ 
โดยเฉพาะในข้อ 3 ของระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 นี้ ถือว่าการอบรมสั่งสอนศิษย์เป็นหน้าที่ ท่ี
สำคัญมาก จะละทิ้งหรือทอดทิ้งไม่ได้เพราะถ้าหากครูละทิ้งการสอนก็คือครูละทิ้งหน้าที่ของครูซึ่งการ
กระทำเช่นนั้นจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางความคิดและสติปัญญาของศิษย์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ศิษย์
ของครูจะไม่ได้รับการพัฒนา ความคิด ความรู้ และสติปัญญา หรือได้รับบ้างแต่ก็ไม่เจริญเติบโต 

 
เท่าท่ีควร ดังนั้นครูทุกคนควรตระหนักในการสอนเป็นอันดับแรกโดยถือว่าเป็นหัวใจของความเป็นครูคือการ
อบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้ในวิทยาการท้ังปวง ซึ่งการท่ีครูจะปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนของครูได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ซึ่งสำคัญท่ีครูต้องเพิ่มสมรรถภาพในการสอนให้แก่ตนเอง  

E(Ethics)-จริยธรรม หมายถึงหน้าที่ในการอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลัก
อีกประการหนึ่งนอกจากการส่ังสอนในด้านวิชาความรู้โดยท่ัวไปนอกจากนี้ครูทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมอันเหมาะสมอีกด้วยเพราะพฤติกรรมอันเหมาะสมท่ีครูได้แสดงออกจะเป็นเครื่องมือ
ท่ีสำคัญในการปลูกฝังศรัทธาให้ศิษย์ได้ปฏิบัติตาม  



 
 

 

A ( Academic) – วิชาการ หมายถึง ครูต้องมีความรับผิดชอบในวิชาการอยู่เสมอ กล่าวคือ ครู
ต้องเป็นนักวิชาการอยู่ตลอดเวลา เพราะอาชีพของครูต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
ดังนั้นครูทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ หากไม่กระทำเช่นนั้นจะทำให้ความรู้ที่ได้ศึกษา
เล่าเรียนมานั้นล้าสมัย ไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงทางวิชาการใหม่ ๆ ซึ่งมีอย่างมากมายในปัจจุบัน 

C (Cultural Heritage) – การสืบทอดวัฒนธรรม หมายถึงครูต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งใหต้กทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง หรือรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งมีวธิีการท่ี
ครูจะกระทำได้ 2 แนวใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ  

 1. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้องเป็นประจำ  
กล่าวคือ ครูทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอยา่ง
ถ่องแท้เสียก่อน ต่อจากนั้นจึงปฏิบัติตามให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ศิษย์และประชาชนท่ัวไปยึดถือเป็น
แบบอย่าง เช่น  
  - การแต่งกายให้เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ  
  - การแสดงความเคารพและกิริยามารยาทแบบไทย ๆ  
  - การจัดงานมงคลสมรส  

2. การอบรมส่ังสอนนักเรียนให้เข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอย่างถูกต้อง และ
ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบฉบับอันดีงามท่ีบรรพ
บุรุษได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  

H ( Human Relationship) – มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีของครูต่อ
บุคคลทั ่วๆไป เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที ่ของครู  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูยังช่วยทำให้สถาบันศึกษาท่ีครูปฏิบัติงานอยู่มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้น ครูทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอีกประการ
หนึ่งท่ีจะต้องคอยผูกมิตรไมตรีอันดีระหว่าง บุคคลต่าง ๆ ท่ีครูมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างครู
กับบุคคลต่าง ๆ อาจจำแนกได้ ดังนี้  

 
ครูกับนักเรียน  

ครูกับนักเรียนนับว่าเป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดกันมากท่ีสุด จนกระท่ังในอดีตยกย่องให้ครูเป็นบิดา
คนท่ีสองของศิษย์ ผู้ปกครองเมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนก็ฝากความหวังไว้กับครู กล่าวคือ มอบภาระต่าง 
ๆ ในการอบรมดูแล ลูกหลานของตนให้แก่ครู ดังนั้น ครูจึงควรปฏิบัติหน้าท่ีของครูให้สมบูรณ์ท่ีสุด และควร
สร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ให้แน่นแฟ้น ให้ศิษย์มีความรู้สึกฝังใจตลอดไป วิธีการท่ีครูควร
จะทำต่อศิษย์ เช่น  

1. สอนศิษย์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีครูจะกระทำได้  
2. สอนให้นักเรียนหรือศิษย์ของตนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเล่าเรียนไม่เบื่อหน่าย  อยากจะ
เรียนอยู่เสมอ  



 
 

 

 3. อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษย์
กระทำช่ัวด้วยประการท้ังปวง  
 4. ดูแลความทุกข์สุขอยู่เสมอ  
 5. เป็นท่ีปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์  
ครูกับครู  

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนับว่ามีความสำคัญมากท่ีสุดต่อการพัฒนาวิชาชีพครู เพราะครูกับครู
ท่ีทำงานสอนอยู่สถานศึกษาเดียวกัน เปรียบเสมือนบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หากสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกันมีความสมานสามัคคีอันดีต่อกันแล้ว นอกจากจะทำให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นไป
อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ที ่นอกเหนือจากการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ การพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูก็จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 
วิธีท่ีครูควรปฏิบัติต่อครู เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน เช่น  

1 . ร่ วมม ือก ันในการอบรมส ั ่ ง สอนศ ิษย ์ ให ้ เป ็นพลเม ืองด ี ของชาต ิ อย ่ างสม ่ ำ เ สมอ   
2. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางด้านวิชาการ เช่น การแนะนำการสอน , แนะนำเอกสาร หรือแหล่ง
วิทยาการให ้ 
3. ช่วยเหลืองานส่วนตัวซึ่งกันและกันเท่าท่ีโอกาสจะอำนวย  
4. ทำหน้าท่ีแทนกันเมื่อคราวจำเป็น  
๕. ให้กำลังใจในการทำงานซึ่งกันและกัน ซึง่อาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระทำก็ได้ 
๖. กระทำตนให้เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกันเสมอ ไม่แสดงตนในทำนองยกตนข่มท่าน หรือ

 แสดงตนว่าเราเก่งกว่าผู้อื่น  
 
ครูกับผู้ปกครอง  

ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน
ของศิษย์และความก้าวหน้าของสถานศึกษา โรงเรียนใดที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามา
ใกล้ชิดโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนนั้นจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านคุณภาพการเรียนของ
นักเรียนและการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคมรอบ ๆ โรงเรียน วิธีการท่ีครูสามารถสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

1. แจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้ผู ้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ   
2. ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของศิษย์ในกรณีที่ศิษย์มีปัญหาทางการเรียน  ความ
ประพฤติ สุขภาพ อื่น ๆ  
3. หาเวลาเย่ียมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม เช่น เมื่อได้ข่าวการเจ็บป่วย หรือ สมาชิก

ในครอบครัวถึงแก่กรรม เป็นต้น  
4. เชิญผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬา ประจำปี งานแจก 

ประกาศนียบัตร หรืองานชุมนุมศิษย์เก่า เป็นต้น  
5. เมื่อได้รับเชิญไปร่วมงานของผู้ปกครองนักเรียน เช่น งานอุปสมบท งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคล 

สมรส เป็นต้น ต้องพยายามหาเวลาว่างไปให้ได้  



 
 

 

6. ครูควรร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผู ้ปกครองและประชาชนใน  
ท้องถิ่นบ้าง จะทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครูมากยิ่งขึ้น  

7. เมื่อชุมชนได้ร่วมมือกันจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประจำปีของวัด หรือ งานเทศกาลต่าง ๆ ครูควร 
ให้ความร่วมมืออยู่อย่างสม่ำเสมอ  

8. ครูควรแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็นระยะ ๆ 
ซึ่งอาจจะส่งข่าวสารทางโรงเรียน หรือการติดประกาศตามที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านก็ได้ นอกจากครู
จะต้องพยายามสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับครู และครูก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลาแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอื่นๆ ท่ีครูจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี
ด้วยอีก เช่น พระภิกษุกับบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในวัดซึ่งโรงเรียนต้ังอยู่ จะมีส่วนช่วยให้การ
ดำเนินการงานต่าง ๆ ของ โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น ส่วนประชาชนทั่วไปนั้นหากได้รับ
ความประทับใจ เมื่อมาติดต่องานกับโรงเรียน ก็จะเป็นส่วนเป็นพลังอีกส่วนหนึ่งที ่คอยสนับสนุนงาน
การศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป  

 
E (Evaluation) – การประเมินผล หมายถึงการประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนซึ่งถือว่า

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของครูเพราะการประเมินผลการเรียนการสอน
เป็นการวัดความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ในด้านต่างๆหากครูสอนแล้วไม่มีการประเมินผลหรือวัดผลครูกจ็ะ
ไม่ทราบได้ว่าศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านใดมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ครูจึงควรจะระลึกอยู่เสมอว่า 
 
 ณ ที่ใดมีการสอน ทีนั่นจะต้องมีการสอบ สำหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนนั้น ครู
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้หลายวิธี ท้ังนี้อาจจะใช้หลาย ๆ วิธีในการประเมินผลครั้งหนึ่งหรือเลือกใช้เพียง
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้นมีหลายวิธี เช่น  

1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน การร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือความตั้งใจใน
การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ์ หมายถึง การสัมภาษณ์เพื่อต้องการทราบความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเรียน
ของนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ในเนื้อหาวิชาการท่ีเรียน วิธีการเรียน หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น  

3. การทดสอบ หมายถึง การทดสอบความรู ้ในวิชาการที ่เร ียน อาจจะเป็นการทดสอบทาง
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติก็ได้ ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็ควรมีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
เรียนการสอนทุก ๆ วิชา  

4. การจัดอันดับคุณภาพ หมายถึง การนำเอาผลงานของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมาเปรียบเทียบ
กันในด้านคุณภาพ แล้วประเมินคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนว่าคนใด ควรอยู่ในระดับใด  

5. การใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนอีกแบบหนึ่ง เพื่อสำรวจ
ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนท้ังของนักเรียนและของครู  

6. การบันทึกย่อและระเบียนสะสม เป็นวิธีที ่ครูจดบันทึกพฤติกรรมความเจริญก้าวหน้าของ
นักเรียนแต่ละคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

 



 
 

 

7. การศึกษาเป็นรายบุคคล หมายถึง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล 
ปัญหาในที่นี ้หมายความว่า ควบคุมทั้งเด็กที่เรียนเก่งและเด็กที่เรียนอ่อนรวมทั้งเด็กมีปัญหาในด้าน
พฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย  

8. การใช้วิธีสังคมมิติ เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันประเมินคุณภาพของบุคคล
ในสมาชิกเดียวกัน เพื่อตรวจสอบดูว่า สมาชิกคนใดได้รับความนิยมสูงสุดในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้าน
ก็ได้  

9. การให้ปฏิบัติและนำไปใช้ เป็นวิธีการท่ีครูต้องการทราบพัฒนาการทางด้านทักษะหรือ
ปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากท่ีได้แนะนำวิธีการปฏิบัติให้แล้ว การประเมินผลการเรียนการสอนทุก ๆ 
วิชา ครูควรประเมินความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนหลาย ๆ ด้าน ท่ีสำคัญ คือ  

1. ด้านความรู้ (Cognitve Domain ) คือ การวัดความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล  

2. ด้านเจตคติ ( Affective Domain) คือ การวัดความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อ เฟื้อเผื่อแผ่ และความขยัน
ขันแข็งในการทำงาน เป็นต้น  

 
3. ด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domian) คือการวัดด้านการปฏิบัติงานเพื่อต้องการทราบว่า

นักเรียนทำงานเป็นหรือไม่หลังจากท่ีได้ศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว การวัดด้านการปฏิบัติงานหรือด้านทักษะนี้ ครู
จะใช้มากหรือน้อยจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะวิชาท่ีสอน วิชาใดเน้นการปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องมีการวัดด้าน
การปฏิบัติงานให้มาก ส่วนวิชาใดเน้นให้เกิดความงอกงามทางด้านสติปัญญา การวัดด้านการปฏิบัติงานก็จะ
ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาควรจะมีการวัดในด้านการปฏิบัติงานบ้างามสมควร  
R (Research) – การวิจัย หมายถึง ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหา เพราะการวิจัยเป็นวิธีการแก้ปัญหาและ
การศึกษาหาความจริง ความรู้ท่ีเช่ือถือได้โดยวิธี การวิจัยของครูในท่ีนี้ อาจจะมีความหมายเพียงแค่ค้นหา
สาเหตุต่าง ๆ ท่ีนักเรียนมีปัญหาไปจนถึงการวิจัยอย่างมีระบบในช้ันสูงก็ได้ สาเหตุท่ีครูต้องรับผิดชอบในด้าน
นี้ก็เพราะในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชา ควรจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ปัญหาเด็กไม่ทำ
การบ้าน เด็กหนีโรงเรียน เด็กท่ีชอบรังแกเพื่อน และเด็กท่ีชอบลักขโมย เป็นต้น พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้า
ครูสามารถแก้ไขได้ก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การท่ีครูจะแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูจะต้องทราบสาเหตุแห่ง
ปัญหานั้น วิธีการท่ีควรจะทราบสาเหตุท่ีแท้จริงได้ ครูจะต้องอาศัยการวิจัยเข้ามาช่วย ดังนั้น หน้าท่ีของครู
ในด้านการค้นคว้าว ิจ ัยจึงเป็นงานที ่ครูจะหลีกเลี ่ยงไม ่ได้ เม ื ่อเป็นเช่นนี ้ คร ูท ุกคนจึงควรศึกษา
กระบวนการวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วย ขั้นตอนในการวิจัยท่ีสำคัญมี ดังนี้  

1. การตั้งปัญหา  
 2. การตั้งสมมุติฐานเพื่อแก้ปัญหา  
 3. การรวบรวมข้อมูล  



 
 

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5. สรุปผล  

สำหรับข้ันตอนของการทำงานวิจัยควรดำเนินงานตามลำดับต่อไปนี้  
1. การเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย  
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
3. การจำกัดขอบเขตและการให้คำจำกัดความของปัญหา  
4. การตั้งสมมุติฐาน  
5. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
6. การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย  
7. การรวบรวมข้อมูล  
8. การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล  
9. การสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
10 การรายงานผลการวิจัย  
 
S (Service) บริการ หมายถึง การให้บริการ คือ ครูจะต้องให้บริการแก่สังคมหรือบำเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 
1. บริการความรู้ท่ัวไป ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น  
2. บริการความรู้ทางด้านความรู้และสุขภาพอนามัย โดยเป็นผู้ให้ความรู้หรือเป็นผู้ประสานงานเพื่อ

ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน  
3. บริการด้านอาชีพ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ประชาชนใน

ท้องถิ่น  
4. บริการให้คำปรึกษาหารือทางด้านการศึกษาหรือการทำงาน  
5. บริการด้านแรงงาน เช่น ครูร่วมมือกับนักเรียนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน  
6. บริการด้านอาคารสถานท่ีแก่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมาขอใช้อาคารสถานท่ีในโรงเรียนด้วยควาเต็ม

ใจ  
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู  

1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับครู ครูที ่ดีต้องทำการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้น
ต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทำและใช้ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

2. แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือกวิชา
เรียนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ครูต้องคำนึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของ
ศิษย์ด้วย  



 
 

 

3. พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียน
การสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  

4. ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื ่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความ
เจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ  

5. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็น
ผู้ใหญ่ท่ีดีของสังคมในวันหน้า  

6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคร ูและ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  

7. ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทำงานสำเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษา
เวลาท่ีนัดหมาย  

8. ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ครูไทยในสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือพระภิกษุ สมัยนั้นภาระหน้าท่ีของพระภิกษุท่ีเป็นครู 
คือต้องบิณฑบาตมาเลี้ยงดูศิษย์อบรมศิษย์ในทางศาสนานอกจากนั้นครูจะสอนเขียนอ่านหนังสือไทยและ
บาลีกิจกรรมในแต่ละวันจะแสดงให้ทราบถึงหน้าท่ีของพระท่ีเป็นครูคือในช่วงเช้าหลังจากท่ีท่านฉันข้าวเสร็จ 
มีการเรียนเขียนอ่าน ต่อหนังสือ ท่องบ่น ตอนก่อนเพล เด็กก็จะต้องเตรียมการให้พระฉันเพลหลังอาหาร
กลางวันเด็กก็ฝึกหัดเขียน อ่าน ท่องบ่น พระก็จำวัด พอถึงเวลาบ่าย 1 โมง หรือ 2 โมงพระก็ตื่นนอนมา
ตรวจให้และสอบดูผู้เขียนอ่านไปตอนเช้าว่าถูกต้องเพียงใด คนที่แม่นยำก็ได้เรียนต่อเติมขึ้นไป บางแห่งมี
การตรวจสอบในตอนเช้า ตอนบ่ายจึงเรียนเขียนอ่านต่อ ถ้าใครเกียจคร้านก็จะถูกตีด้วยไม้ บ่าย 4 โมงครึ่ง 
หรือ 5 โมง จึงเลิกเรียน วันหยุดเรียนได้แก่วันพระ และวันท่ีมีพิธีต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2507 ).  

โดยสรุปในภาพรวมของหน้าที ่ของคร ูหน ้าที ่สอนสั ่งให้ความรู ้แก้นักเร ียน นักศึกษาจะมี
องค์ประกอบในการศึกษาความพึงพอใจต่อครูของนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วย 

1. ด้านการเตรียมการสอน   
 2. ด้านความประพฤติท่ัวไป   
 3. ด้านการปฏิบัติต่อนักศึกษา   
 4. ด้านการวัดและประเมินผล   
 5. ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในเรื่องความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีผู้ศึกษา และ สรุปไว้ อาทิเช่น อันทิรา บุญญากร 
(2542 : 4) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการในการจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียน
โดยครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและลักษณะต่างๆท่ีกําหนดในหลักสูตร  

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สภาพการเรียนรู้ ท่ี
เกิดขึ้น เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือ จุดประสงค์ การเรียนการสอนที่กำหนด การออกแบบ กิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ต่างๆ จึง
เป็นความสามารถ และ ทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล และเสริมศักดิ์บุตรทอง 
(2542 : 28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการทั้งมวลของการจัดประสบการณ์
ต่างๆให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอน และ ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้
การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ลักษณะ
ต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงนับว่ามีความสำคัญ  
 จากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผู้เรียน และ ครูท่ีเป็นผู้สอน ด้วยกระบวนการต่างๆท้ังในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ ลักษณะต่างๆท่ีได้ต้ังเป้ าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ลักษณะและความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสำคัญต่อการบรรลุความมุ่งหมาย แห่งการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้ าประสงค์แห่งหลักสูตร มีผู้ศึกษาลักษณะ และ ความสำคัญของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อาทิเช่น วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 91) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ และ มี
ความสำคัญคือ ต้องจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และ เนื้อหา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน 
และ ชีวิตจริง เหมาะกับธรรมชาติ และ วัยของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุพิน บุญชูวงศ์ (เสริมศักดิ 
์บุตรทอง. 2547 : 28-29; อ้างอิงจาก สุพิน  บุญชูวงศ์. หลักการสอน. 2535 : 76-77) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ต้องเกี่ยวข้องกับส่ิงสำคัญดังนี้ 

1. กิจกรรมทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
2. การจัดลำดับกิจกรรมต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ 

ทักษะพิสัย  
3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเหมาะกับวัย และ ความพร้อมของนักเรียน  
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดลำดับข้ันตอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง แต่

ละกิจกรรมให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ที ่มีอยู ่ก่อน  จะต้องเป็นการจัดลำดับ จากรูปธรรมไปยัง



 
 

 

นามธรรม จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ไปสู่ประสบการณ์ที่อยู ่ไกล และ จากกระบวน การคิด การทำงาน 
อย่างง่ายๆไปสู่การให้เหตุผลท่ีเป็นแบบแผน และ เป็นนามธรรม  

5. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรบังเกิดผลดีอย่างเต็มท่ี ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
6. กิจกรรมการเรียนการสอน ต้องท้าทายความสนใจของนักเรียน ให้นำสิ่งที่เรียน ในสถานการณ์

หนึ่งไปใช้ได้กับสถานการณ์ใหม่  
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นการพัฒนาความคิดส่งเสริมให้นักเรียน ได้จัดสืบสวน สอบสวน 

และ แก้ปัญหาตามแนวทางของตน และ ต้องรู้จักประเมินความคิดของตนเองด้วย  
8. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆทาง ให้โอกาสนักเรียนได้สังเกต 

วิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ต่างๆมาประกอบกิจกรรม  
9. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีลักษณะเปิดกว้างแก่นักเรียน ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งใน

ด้านเนื้อหาและแนวความคิด  
จากความสำคัญ และ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมีลักษณะ และ คำนึงถึง จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้การลำดับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และ ความพร้อมของผู้เรียน มีลักษณะท่ีท้าทาย และ พัฒนาความคิด มีกิจกรรม
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกต การวิเคราะห์และ อภิปราย มีลักษณะเปิดกว้างในเนื้อหา และ ความคิด และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และ ความคิดเห็น  

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา เมื่อคนเราเกิดความพอใจแล้ว ย่อมทำให้มี
ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น และ จะส่งผลต่อความสำเร็จของานที่ทำ ทำให้งานที่ทำบรรลุเป้าหมายที่วางไวไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้ให้คำนิยาม และ สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ ดังเช่น มณี โพธิเสน (2543 : 12) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยินดี เจตคติ ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุด นิธิมา คงสวัสดิ ์(2544 : 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลของ
ความสนใจ เอาใจใส่ในเรื่องนั้นๆ ความรู้สึกในทางที่ดี มีความสุข มีความชอบ มีความพอใจของบุคคล ที่มี
ต่อปัจจัยต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการเรียน ซึ่งความรู้สึก มีแรงจูงใจของเขาเหล่านั้นได้รับ
การตอบสนอง ทำให้การปฏิบัติงาน หรือ การเรียนเกิดความรู้สึกตั้งใจ +และ สามารถปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นงลักษณ์ วานิช (2545 : 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
ดีของบุคคล ต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีดีท่ีเกิดจากการตอบสนองท้ังทางร่างกายและจิตใจ จนทำให้
เกิด ความพึงพอใจ  

ดังนั ้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกที่ดีของบุคคลที่มีสภาพที่เป็นอยู ่ในขณะท่ี  มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งนั ้นๆ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุข มีความชอบ ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้ เกิด
แรงจูงใจ ต้ังใจในการทำงานหรือการเรียน สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นหาก 

 



 
 

 

 
นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว เช่ือได้ว่า จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อครูผู้สอน ทำให้
เกิดแรงจูงใจใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียนในวิชานั้นๆได้ 

 ดังนั้นการวัดความพึงพอใจอาจจะกระทำได้ไหลายวิธี ดังต่อไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ 2534:39)  
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้องขอหรือขอความ

ร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือ
เป็นคำตอบอิสระ โดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานกำลังให้บริการอยู่ 
เช่น ลักษณะของการให้บริการสถานท่ีให้บริการบุคลากรท่ีให้บริการเป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซึ่งเป็น
วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้
ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีก
วิธีหนึ่ง  

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การ
สังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธี
นี้ ผู้วัดจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ  พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  

จะเห็นได้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อบริการนั้น สามารถที่จะทำการวัดได้หลายวิธี  ทั้งนี้จะต้อง
ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้
การวัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้  

ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2๕32 : ๖๘) อธิบายว่า การวัดด้านจิตนิสัย หรือ ความรู้สึกเป็น
การวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความสนใจ ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติ
หรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัว ทัศนคติเป็นการวัดถึงความรู้สึกของบุคคลอันเนื่องมาจากการ เรียนรู้ หรือ
ประสบการณ์ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีค่อนข้างถาวรในระยะหนึ่ง แต่อาจเปล่ียนได้ และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง 
ความมากน้อยหรือความเข้มได้  
  1. ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวัดทัศนคติ ทัศนคติ มักมีข้อตกลงเบ้ืองต้น (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ์; 2522 : 94-95) 
ดังนี้  
 1.1 การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะ  คงเส้นคงวา
หรืออย่างน้อย เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง  
 1.2 ทัศนคติไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง ดังนั้นการวัดทัศนคติจึงเป็นการวัดทางอ้อมจาก
แนวโน้มท่ีบุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงท่ีไม่ใช่พฤติ-กรรมโดยตรงของ
มนุษย์ 



 
 

 

 1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษย์นั ้น ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทัศนคติของบุคคล
เหล่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของทัศนคติด้วย  
  2. การวัดทัศนคติ มีหลักเบ้ืองต้น 3 ประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2546 ; 222) ดังนี้  
 2.1 เนื ้อหา (Content) การวัดทัศนคติต้องมีสิ ่งเร้าไปกระตุ ้นให้แสดงกริยาท่าทีออก สิ่งเร้า  
โดยท่ัวไปได้แก่ ส่ิงท่ีต้องการทำ  
 2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกำหนดให้ทัศนคติมีทิศทางเป็นเส้นตรงและ
ต่อเนื่องกันในลักษณะเป็นซ้าย-ขวาและบวก - ลบ  

2.3 ความเข้ม (Intensity) กริยาท่าทีและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้น มีปริมาณมากหรือ 
น้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตาม จะมีความรู้สึก หรือท่าทีรุนแรงมากกว่า
ท่ีมีความเข้มปานกลาง  
3. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ เรียกว่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เครื ่องมือวัดทัศนคติที ่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายมี  4 ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเธอร์สโตน 
(Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอร์ท (Likert Scale) มาตรวัดแบบกัตต์แมน (Guttman 
Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัด ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน 
ดังนั้นการจะเลือกใช้มาตรวัดแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำกัดของการศึกษา(บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์; 2547 : 294-306)  

การประเมินค่าทัศนคติ  
ในการวัดทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของคนเราต่อส่ิงหนึ่ง เราต้องเสนอข้อความแสดงทัศนคติต่อ

สิ่งนั้น ๆ หลาย ๆ ข้อความ ให้ผู้รับการทดสอบประเมินค่าแต่ละข้อความ ถือเป็น 1 มาตร แล้วนำคะแนน
จากมาตรต่าง ๆ มารวมเป็นคะแนนรวม และยึดคะแนนนี้เป็นหลักในการ ตีความ  เนื่องจากถือว่าข้อความ
ต่าง ๆ ก็วัดจากทัศนคติต่อส่ิงเดียวกัน มีข้อความหลายข้อความ เพื่อให้ ข้อความเท่ียง น่าเช่ือถือมากขึ้น      

การให้คะแนน  
เรากำหนดให้การแสดงทัศนคติทางบวกเป็น  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   เท่ากับ 5 คะแนน  
เห็นด้วย   เท่ากับ 4 คะแนน  
ไม่แน่ใจ   เท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่เห็นด้วย   เท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ 1 คะแนน  

หากข้อความแสดงทัศนคติทางลบ การให้คะแนนจะให้ในทางกลับกัน คือ  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   เท่ากับ 1 คะแนน  
เห็นด้วย   เท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่แน่ใจ   เท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   เท่ากับ 4 คะแนน  



 
 

 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ ๕ คะแนน  
เมื่อผู้ได้รับการทดสอบ ประเมินค่าข้อความทั้งหมดทีละข้อความ แล้วนำคะแนนที่ได้ มารวมเป็น

คะแนนของทัศนคติท่ีมีต่อเรื่องท่ีทดสอบ ผู้สอบ ผู้เสนอวิธีวัดแบบนี้ คือ Likert ซึ่งข้อตกลง เบ้ืองต้นท่ีสำคัญ 
คือ ข้อความต่าง ๆ ก็ใช้วัดทัศนคติของส่ิงเดียวกัน การคัดเลือกข้อความท่ีใช้วัดจริงเป็นเรื่องสำคัญมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
การคิดหัวข้อและการวางแผนเพื่อทำโครงงาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 21 คน   
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 21 คน  ซึ่งเลือกมา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

                            ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร  บทความและรายงานการวิจัย  เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ด้านการจัดการศึกษา วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

 2. นำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม 
 3. นำเสนอร่างแบบสอบถามไปทำการตรวจสอบ  เพื่อให้ได้คำถามที่ครอบคลุม  และตรงกับ
 สภาพเป็นการหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามแบบ 
 4. นำแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ  แก้ไข  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ ้น  และ
 นำไปใช้ในการวิจัยต่อไป   



 
 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ตัวเลือก เกี่ยวกับความ
พึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 21 คน  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเป็น 3 ตอน คือ 
          ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
          ตอนท่ี 2 สอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูวิชางานเช่ือมไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง 
จำนวน 30 ข้อคำถาม  ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งคำถามครอบคลุมถึง
ประเด็น ด้านความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5ระดับคือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   น้อย และน้อยที่สุด  แล้วทำ
เครื่องหมาย   ลงในแบบสอบถาม 
          ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูวิชางานเชื ่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบื้องต้น นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายโดยแจกแบบสอบถามให้กับผู้เรียนวิชางาน
เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
แบบสอบถาม    มีความสมบูรณ์ทุกฉบับโดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าเฉล่ีย (  ) 

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ ผู้วิจัยควรทำการประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดย
ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจต่อการจัดการเร ียนการสอนวิชางานเชื ่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่นเบื ้องต ้น น ักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  



 
 

 

   ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ในการคำนวณ 
นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และประมวลความคิดเห็น  จากข้อคำถาม ปลายเปิด (Open 
Ended)  โดยผู้วิจัย                                                                                                                 
กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น  ต้องหาค่าเฉลี่ย ( )  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม และบุญส่ง, 2535: 22 - 28 = ช่วงกว้างหัวท้าย 0.50-0.51 และระหว่าง
กลาง 1.0) ดังนี้ 
 
 ค่าเฉล่ีย ต้ังแต่  4.51 - 5.00 หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย ต้ังแต่ 2.51 - 3.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย ต้ังแต่ 1.51 - 2.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉล่ีย ต้ังแต่  0.00 - 1.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
 จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ค่าในรูปความถ่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 


