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ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Vocational Certificate Students’ Satisfaction with Instruction and Study
at Educational Institutions in Muang District, Nakhon Pathom Province
Under the Jurisdiction of the Office of the
Vocational Education Commission
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตอำ�เภอเมืองจังหวัดนครปฐม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชากรเป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 2,838 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจ; การจัดการเรียนการสอน
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นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 338 คน ทำ�การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างด้วย
สถิติ t test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.3
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 ร้อยละ 58.0 และส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1
ร้อยละ 49.1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
เรียงลำ�ดับ ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
จัดหลักสูตร และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนทีม่ รี ะดับผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
2.01-3.00 มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียนที่มีผลการเรียนสะสม 3.01-4.00 และด้านหลักสูตรนักเรียน
ที่กำ�ลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจแตกต่างกับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
Abstract
In this research, the researcher studies and compares the satisfaction of vocational
certificate students in regard to instruction and study at educational institutions under
the jurisdiction of the Office of the Vocational Education Commission (OVEC). The research
population consisted of 2,838 vocational certificate students in educational institutions
in Mueang district, Nakhon Pathom province under the jurisdiction of OVEC. Utilizing the
simple random sampling method, the researcher selected a sample population consisting of
338 vocational certificate students. Using techniques of descriptive statistics, the researcher
analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean (M) and standard
deviation (SD). Differences at a statistically significant level were tested using a t test
technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique.
Findings showed that a slight majority (50.3 percent) of the students under study
were females. A majority of the students (58.0 percent) had grade point averages (GPA)
ranging between 2.01-3.00. A plurality (49.1 percent) were first year students. They exhibited
satisfaction with instruction and study at educational institutions overall and in all aspects
at a high level. In descending order were the aspects of measurement and evaluation,
instructors, instruction and study, and curriculum.
In comparing the satisfaction of the students, it was found that students who differed in gender did not exhibit concomitant differences in their satisfaction with instruction
and study at educational institutions overall and in all aspects except for the aspect of
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instructors. The students with GPAs ranging from 2.01-3.00 evinced parallel differences in their
satisfaction in contradistinction to those whose GPAs ranged from 3.01-4.00. In the aspect
of curriculum, the students studying in the third year displayed associated differences in
their satisfaction in contradistinction to those studying in the second year at the statistically
significant level of .05.
Keywords: Satisfaction; Teaching and learning management
บทนำ�

ความเป็นมาของการศึกษาไทย มีมาตัง้ แต่โบราณ โดยเริม่ ตัง้ แต่การฝึกฝน ความรูว้ ชิ าชีพในรูปแบบ
ครอบครัว โดยการถ่ายทอดวิชาชีพจากบรรพบุรุษ โดยพื้นฐานของสังคมตั้งแต่ดั้งเดิมของไทย เป็นลักษณะ
เกษตรกรรม ต่อมาถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอุตสาหกรรม แม้ในปัจจุบันสังคมไทยก็ยังอยู่ในลักษณะ
ของสังคมเกษตรกรรมที่ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรมการจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัด
ในสถานศึกษาของรัฐของเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ นโยบายกรมอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2542 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพให้มีลักษณะเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขตามหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ได้กำ�หนดโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชา สามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชา
เลือกเสรี ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเองและส่งเสริมการทำ�งานใช้กระบวนการกลุ่มในการทำ�ประโยชน์
ต่อชุมชนทำ�นุบ�ำ รุง ขนบประเพณีอนั ดีงาม กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบกว้าง ๆ (พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551, 2551, หน้า 5)
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในเขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตอำ�เภอเมืองมีทั้งหมด 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และผู้วิจัยความประสงค์ที่จะ
ศึกษาในด้านหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูผู้สอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) การจัดการเรียนการสอน
(2) การจัดหลักสูตร (3) ด้านครูผู้สอน และ (4) การวัดและประเมินผล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาสังกัดสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานของงานวิจัย
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีความประสงค์ทจ่ี ะศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ซึง่ มีสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเขตอำ�เภอเมืองมีทง้ั หมด 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) การจัดหลักสูตร
(3) ด้านครูผู้สอน และ (4) การวัดและประเมินผล
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้น
ปีท่ี 3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นักเรียนชายและหญิงทั้งหมด 250 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นักเรียนชายและหญิงทั้งหมด 1,483 คน และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นักเรียนชายและหญิงทั้งหมด 1,105
คน ซึ่งมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 3 โรงเรียน ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด
2,838 คน ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ น วิทยาลัย
สารพัดช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตาราง Krejcie and morgan (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W., 1970, pp. 607-610) ได้จำ�นวน 338 คน
และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย ดังตาราง 1
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ตาราง 1
แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำ�แนกตามสถานศึกษา
สถาบัน
จำ�นวนนักเรียน (คน)
1. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
250
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
1,483
3. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
1,105
รวม
2,838

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
38
160
140
338

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพส่วนบุคคลของผู้เรียน ได้แก่ เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ
ระดับชั้นที่กำ�ลังศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีทั้ง 4 ด้าน
คือ (1) การจัดการเรียนการสอน (2) การจัดหลักสูตร (3) ครูผู้สอน และ (4) การวัดและประเมินผล
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยในครั้งนี้ได้ทำ�การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจการอาชีวศึกษาในประเทศไทยหลักการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความหมายของการอาชีวศึกษา คำ�ว่าการอาชีวศึกษา มาจากภาษาอังกฤษคือ vocation education
Taba (1962, p. 27) ให้ความหมายการอาชีวศึกษาว่า เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ โดยมี
ความเหมาะสมระหว่างคนกับงาน เป็นโปรแกรมทีจ่ ดั ขึน้ ภายใต้การควบคุมดูแลของสถานศึกษาระดับวิทยาลัย
เน้นการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและเป็นการยกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ของ
กำ�ลังแรงงานให้เพิ่มสูงขึ้น
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 13) ให้ความหมาย การอาชีวศึกษาว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การอาชีวศึกษาจึงเป็นการศึกษาเพือ่ ชีวติ โดยมุง่ เน้นให้ผไู้ ด้รบั การศึกษาหรือฝึกอบรมในด้านนีไ้ ด้มสี มรรถภาพ
การทำ�งาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต
การแปรรูปและการจำ�หน่าย
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2556, หน้า 48) ให้ความหมายการอาชีวศึกษาว่าระบบกระบวนการ
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การบริหารจัดการ การวางแผน การกำ�หนดนโยบาย และมีความครอบคลุมถึงการฝึกอาชีพหรือการฝึกอบรม
วิชาชีพ ทั้งเป็นการให้ความรู้ใหม่ และการเพิ่มเติมความรู้เดิมกับคนทุกวัย
สรุป การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาทีแ่ ตกต่างจากการศึกษาทัว่ ไปเป็นการจัดการศึกษา
ทีม่ งุ่ ผลิตกำ�ลังคนให้มที กั ษะวิชาชีพ ความสามารถ ความเข้าใจ การสร้างอุปนิสยั ทีด่ ี และจำ�เป็นในการทำ�งาน
รวมถึงเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อใช้ในการทำ�งานและการประกอบอาชีพ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) โดยศึกษาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 338 คน
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระดับชั้นที่กำ�ลังศึกษา โดยหาค่าความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยหาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนจำ�แนกตามเพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระดับชั้นที่กำ�ลังศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้ค่า t test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 170 คน มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 2.01-3.00 จำ�นวน 196 คน
และส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ ปีท่ี 1 จำ�นวน 166 คน ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ ) = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล (x̄ = 4.20) ด้านครูผู้สอน
(x̄ = 4.18) และด้านการจัดการเรียนการสอน (x̄ = 4.16) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด คือ ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษาด้านครูผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับชัน้ ทีก่ �ำ ลังศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาด้าน
การจัดหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่ามีการส่งเสริม
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ให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ครูมีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและการประเมินผล
การเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชามีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
2. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พราะในการจัดเรียนการสอนการทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่า การที่บุคคลจะเรียนรู้
หรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจสุขใจเป็นเบื้องต้น ดังนั้น
เพศจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำ�ให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
3. ผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีม่ รี ะดับผลการเรียนเฉลีย่ สะสมต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้านครูผสู้ อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้
เพราะผลการเรียนคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสอนของครูผู้สอนได้อย่างชัดเจน และผลการเรียน
ถือเป็นตัวแปรสำ�คัญในการสื่อถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งกระบวนการ
4. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีระดับชั้นที่กำ�ลังศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้านการจัดหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ทัง้ นีเ้ พราะ ระดับชัน้ ทีก่ �ำ ลังศึกษาของผูเ้ รียนแต่ละคนหมายถึงประสบการณ์ทสี่ ะสมมาของผูเ้ รียน
ทีไ่ ด้รบั จากการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูเ้ รียนทีอ่ ยูร่ ะดับชัน้ ทีก่ �ำ ลังศึกษาต่างกัน ระยะเวลาทีไ่ ด้
รับประสบการณ์ยอ่ มแตกต่างกัน นอกจากนีห้ ลักสูตรก็ถอื ว่าเป็นเครือ่ งชีใ้ ห้เห็นว่าการศึกษาจะเน้นหนักไปใน
ทางใดในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์อนั จะส่งผลโดยตรงต่อผูเ้ รียน สังคมและประเทศชาติ
(อุไร สุทธิแย้ม, 2556, หน้า 127-128)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำ�ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนควรนำ�ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในส่วน
ของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำ�การศึกษาเกีย่ วกับความต้องการและความคาดหวังในมิตติ า่ ง ๆ ทีก่ ว้างและครอบคลุมมากขึน้
2. ควรทำ�การศึกษาพฤติกรรมการศึกษาของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป
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