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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

สําคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบ   ท่ี
หลากหลายเพ่ือให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ ผู้สอนต้องให้ความสําคัญกับผู้เรียนมากท่ีสุด โดย
การศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียนของผู้เรียนในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
ผู้เรียน ท้ังนี้เน้นให้ผู้สอนสามารถนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ใหม่ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ และมาตรา 30 กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา จากภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยของครู ท้ังในฐานะผู้วิจัย และผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทําการวิจัยได้ ตามท่ี
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงจําเป็นท่ีครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการดา
เนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียนการสอนของตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือท่ีเรียกว่า การวิจัยในชั้น
เรียน (สมบูรณ์ ตันยะ. 2547:2) 

การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายสําคัญอยู่ท่ีการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนของครู ลักษณะของการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และนําข้อมูล ท่ี
ได้มาวิ เคราะห์สรุปผลการวิจัย นําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้ว 
จะพัฒนาข้อความรู้ท่ีได้นั้นต่อไป ให้มีความถูกต้องเป็นสากลและเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือการพัฒนานักเรียนของครูให้มีคุณภาพยิ่งๆข้ึนไป โดยท่ัวไปแล้วประชากรเป้าหมายของการวิจัยในชั้น
เรียนจะถูกจํากัดเป็นกลุ่มผู้เรียนในความรับผิดชอบของครูนักวิจัยเท่านั้น และข้อความรู้ท่ีได้มักจะมีความเฉพาะคือ
จะเก่ียวกับสภาพปัญหาและผลการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนของครูนักวิจัยเป็นสําคัญ (สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. 
2538:6)  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจยัตลาด ในด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ด้านกิจกรรมการประเมินผล 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการทําวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1,2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ท่ีเรียนวิชาวิจัยตลาด ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 21 คน 



 

 

2 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1,2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก ท่ีเรียนวิชาวิจัยตลาด   ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  จํานวน 21 คน  เนื่องจากผู้เรียนมีจํานวน 21 
คน จึงใช้ประชากรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 1.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับนักศึกษา 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน 19  ข้อ  คือ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด
กําหนดคําตอบเป็นข้อความ 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านผู้สอน    จํานวน 7   ข้อ  
 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  จํานวน  8   ข้อ  
 3) ด้านกิจกรรมการประเมินผล  จํานวน  4   ข้อ  
   รวม      จํานวน  19 ข้อ 
  
 ลักษณะของตัวแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 5 คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด  
 4  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  มาก  
 3  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
 2  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  น้อย  
 1  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  
 
 
 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของประชากร มาพิจารณาระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 

 
 

 ค่าเฉลี่ย  4.20 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  มากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.40 – 4.19  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  มาก  
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 ค่าเฉลี่ย  2.60 – 3.39  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.80 – 2.59  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.79  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 
 1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามไปแจก
ให้แก่นักศึกษา 
 1.3.4 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ทราบถึงความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิจัยตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ และ

วิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 2.1.1 ทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับการจูงใจของมาสโลว ์ 
  พยุงศักดิ์ นามวรรณ (2537, หน้า 53- 54) ได้ให้แนวคิดท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
คือทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s general theory of human motivation) เป็นทฤษฎี
ลําดับข้ันของความต้องการ ของมนุษย์ โดยตั้งสมมติฐานว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีสิ้นสุด เม่ือความ 
ต้องการได้รับการตอบสนอง หรือพึงพอใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็ จะเกิดข้ึนมาอีก ความ
ต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับข้ันจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ซึ่ง แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน คือ  
 1) ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs)  
 2) ความต้องการชื่อเสียง ยกย่อง (Self-esteem Needs)  
 3) ความต้องการด้านสังคม ความรัก ความพอใจ (Belong ness And Love Needs)  
 4) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  
 5) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการเบื้องต้น เพ่ือความอยู่รอด 
เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ํา ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน และความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการทางด้านร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความต้องการ
ทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย  
 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety need) ถ้าหากความต้องการทางด้าน ร่างกายได้รับการ
ตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ยังมีความต้องการสูงในข้ันต่อไป คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือ
ความม่ันคงต่าง ๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย จะเป็นเรื่องเก่ียวกับการป้องกัน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนจากร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ  
 3) ความต้องการทางด้านสังคม ความรัก ความพอใจ (Belongingness and love needs) 
ภายหลังจากท่ีตนได้รับการตอบสนองในสองข้ันดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการ ท่ีสูงข้ึน คือ ความต้องการ
ทางด้านสังคม จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจท่ีสําคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้ เป็นความต้องการเก่ียวกับ
การอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน โดยมีความรู้สึกว่า ตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมอยู่เสมอ  
 4) ความต้องการชื่อเสียงยกย่อง (Self-esteem needs) ความต้องการข้ันต่อมาจะเป็นความ
ต้องการท่ีประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ คือ ความม่ันใจในตนเองในเรื่องความสามารถ ความรู ้ และความสําคัญในตัว    
ของตัวเอง รวมตลอดท้ังความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ี ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากให้บุคคลอ่ืน     ยก
ย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าท่ี การงาน การดํารงตําแหน่งท่ีสําคัญในองค์การ  
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 5) ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) ความต้องการสูงสุดของมนุษย ์
คือ ความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวังความ ทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝัน ภายหลังจากท่ีมนุษย์
ได้รับการสอบสนองความต้องการ ท้ัง 4 ข้ันอย่างครบถ้วนแล้ว ความต้องการในข้ันนี้จะเกิดข้ึน และมักจะเป็น
ความต้องการท่ีเป็น อิสระเฉพาะแต่ละคน ซึ่งต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันอยากท่ีจะประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ีตน คาด
ฝันไว้อย่างสูงส่งในทัศนะของตน 
 2.1.2 ทฤษฏีความต้องการ อี อาร์ จ ี(E R G Theory)  
  ในช่วงป ีค.ศ.1969 เคลย์ดัน อัล เดอร์เฟอร์ (อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535, หน้า 
195-197) ได้เสนอ แนวความคิดท่ีสอดคล้องกับมาสโลว ์ ซึ่งได้แบ่งระดับความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ข้ันตอน
คือ  
 1) ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่ (Existence Needs : E) ประกอบด้วยความต้องการท่ีจําเป็นในการ
อยู่รอดของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม  
 2) ความต้องการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Relatedness Needs : R) เช่น ครอบครัว เพ่ือน ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา  
 3) ความต้องการเจริญเติบโต (Growth NEEDS :G) เป็นความต้องการท่ีจะพัฒนา ตนเอง และใช้
ศักยภาพในตนเองท่ีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการ สูงสุด  
 จะเห็นได้ว่า ทฤษฏีของอัลเดอร์เฟอร ์มีความคล้ายคลึงกับทฤษฏีลําดับความ ต้องการของมนุษย์ของ
มาสโลว์แต่แตกต่างท่ีความต้องการของมนุษย์อาจกลับไปกลับมาได้ เช่น กระบวนการความพึงพอใจ 
ความก้าวหน้า (Satisfaction – progression process) อาจทําให้อึดอัดใจในความพยายาม เพราะต้องเพ่ิม     
ความรับผิดชอบ จึงกลับมาสนใจความต้องการทางสังคม หรือความต้องการความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแทน เรียก
สภาพการณ์ เช่นนี้ว่า Frustration regression process (นันทนา ประกอบกิจ 2538, หน้า 37-38)  
 อัลเดอร์เฟอร์ เห็นว่าความสําคัญของความแตกต่างของบุคคล ในความต้องการต่าง ๆ กัน ท้ังความ
แตกต่างของบุคคลในระดับพัฒนา และความแตกตา่งของบุคคลในฐานะ สมาชิกของกลุ่ม เขานําทฤษฏีความ
ต้องการของมนุษย์ของมาสโลว ์ มาประยุกต์ใช้ในแง่ ท่ีว่าแม้ผู้บริหารจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับต่าง 
ๆ ของพนักงานโดยการ ดําเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ แต่บางครั้งการตอบสนองเหล่านั้นอาจติดขัด หรือสิ่งท่ีจะพึงมอบ
ให ้ อาจยังไม่มีการตอบสนองนั้น ๆ ก็จะไม่ได้ผลดีตามต้องการ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องปรับ เปลี่ยนการจูงใจ หรือ
หันกลับให้ถูกทาง มิฉะนั้นการจูงใจอาจไม่เกิดประโยชน ์เท่าท่ีควร  
  
2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) พจนานุกรมด้านจิตวิทยา Chaplin (อ้างถึงใน ธนพร ชุมวร
ฐายี 2539, หน้า 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึก ของผู้ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการตาม
ประสบการณ์ท่ีได้รับจาการเข้าไปติดต่อขอรับ บริการในสถานบริการนั้น นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจไว้ หลากหลาย เช่น ความพึงพอใจ คือทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ      ทุกสิ่งท่ี
เก่ียวเนื่องจากความต้องการด้านพ้ืนฐานของมนุษย ์ถ้าบุคคลได้รับความตึงเครียด มีผลเก่ียวเนื่องจากความ 
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ต้องการด้านพ้ืนฐานของมนุษย์จะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน (Smith 1966, หน้า 115) ส่วน (Vroom 1967, หน้า 
90) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึงผลท่ีได้
จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวก จะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ     ในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติด้านลบและแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้นเองสอดคล้อง กับ เชลเลย์ (อ้างถึงในจิรวิทย์ เดชจรัสศร ี
2538, หน้า 40) ท่ีศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับ ความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบ
ของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกใน
ทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน แล้วจะทําให้เกิดความสุข ความสุขนั้น
เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทํา
ให้เกิดความสุขหรือ ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อน และ
ความสุขนั้นมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ส่วนความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข
มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ ความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ 
โดยความพึงพอใจจะ เกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
 สิ่งท่ีทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักจะได้แก่ ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเร้า (Stimuli) การ
วิเคราะห์ระบบความพอใจคือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้า แบบใดเป็นสิ่งท่ีต้องการท่ีจะทําให้เกิดความพึง
พอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจ จะเกิดได้มากท่ีใดเม่ือมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน  
 นอกจากนี้ กิติยา ปรีดีดิลก (2524, หน้า 321-322) ได้ให้ความหมายของความพึง พอใจว่า หมายถึง
ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับการตอบสนองความ
ต้องการเขาได้  

หลุย จําปาเทศ (2533, หน้า 35) ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความ ต้องการได้บรรลุเป้าหมาย 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา คําพูด และการแสดงออก  

ชวิณี เดชจินดา (2530, หน้า 45) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือ ทัศนคติของบุคคลท่ี
มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะ เกิดข้ึนเม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติ ทางด้านบวกของบุคคลท่ีมีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ท้ังนี้ความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลย่อมมี ความแตกต่างกันข้ึนกับค่านิยมและประสบการณ์ท่ีได้รับ 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
  ความพึงพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้
ดังนี ้ 
 พิน คงพูล (2529, หน้า 21) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ 
ยินด ีเต็มใจ หรือเจตคติของบุคคลท่ีเกิดจากการได้รับการตอบสนอง ความต้องการท้ังด้านวัตถุและจิตใจ  
 กู๊ด (1973, หน้า 320) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ 
คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และ ทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อสิ่งท่ีทําอยู่ 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อ สิ่งนั้น ๆ เม่ือบุคคล
อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพ่ือกระทําในสิ่งนั้น ๆ  
 2.2.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ  
 สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 15) กล่าวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจว่า 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญ ท่ีช่วยให้งานประสบ ผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเก่ียวกับการให้บริการ ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญประการแรกท่ี เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จํานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น 
ผู้บริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความพึง
พอใจ ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงท่ีสุดจากความสําคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า หากบุคคลมีความพึงพอใจย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ของหน่วยงาน ตลอดจนทําให้เกิดความศรัทธาในหน่วยงานต่อไป  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        พิมพ์พร  ฟองหล่ํา (2555) ศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ัวไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ นักศึกษาพ้ืนฐานไม่ดี ไม่มีความถนัด ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ ขาดเรียนบ่อยหรือเข้าเรียนช้า ไม่สนใจเรียน  ปัญหาจากการเรียนการสอนท่ีพบมากท่ีสุดคือ อาจารย์
เข้มงวดในการทํางาน สอนจริงจังทําให้บรรยากาศในการเรียนเครียดไม่ใช้สื่อการสอน  สอนเร็ว  สอนไม่น่าสนใจ 
 ผ่องใส  ถาวรจักร (2551) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่ออาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนในด้านการใช้สื่อการสอนและ
อุปกรณ์การสอนและด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาดของนักศึกษาสาขาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวส.1และปวส.2 ประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2555  ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
วิจัย  ตามข้ันตอนดังนี ้

1. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

  1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด ในด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านกิจกรรมการประเมินผล  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  
      2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอน ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาวิจัยตลาดและวิชาอ่ืน ๆ 
ต่อไป  
 
 2.   ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีท่ี 1,2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วิจัยตลาด ในภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา  2555  จํานวน 21 คน 
        
 3.   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

      3.1 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเป็นข้อความ 5 ระดับ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านผู้สอน    จํานวน 7   ข้อ  
 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  จํานวน  8   ข้อ  
 3) ด้านกิจกรรมการประเมินผล  จํานวน  4   ข้อ  
   รวม      จํานวน  19 ข้อ 
 
 ลักษณะของตัวแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ  
 5 คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด  
 4  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  มาก  
 3  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
 2  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  น้อย  
 1  คะแนน  ระดับความพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด  
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 4.   การดําเนินการวิจัย  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากร แบบปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
            ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด ภาค
เรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2555  และเพ่ือหาข้อมูล  ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการจัดการด้านการเรียนรู้ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา   ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเชิงสํารวจ  ซึ่งจะวิเคราะห ์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.20 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  มากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย  3.40 – 4.19  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  มาก  
 ค่าเฉลี่ย  2.60 – 3.39  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย  1.80 – 2.59  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อย  
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.79  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (

) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด ของนักศึกษาของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สรุปได้ว่า 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ด้านครูผู้สอน 
 
 

ด้านครูผู้สอน  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ครูมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 
2. ครูสามารถอธิบายเนื้อหารายวิชาได้อย่างชัดเจน  
3. ครูสามารถตอบข้อซักถามในเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดี 
4. ครูสรุปเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 
5. ครูตรงต่อเวลาท้ังการเข้าชั้นเรียนและเลิกชั้นเรียน  
6. ครูให้ความสนใจแก่ผูเ้รียนอย่างท่ัวถึง 
7. ครูได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างเรียน 

4.88 
4.88 
4.96 
4.85 
4.88 
4.92 
4.85 

 

0.21 
0.21 
0.13 
0.24 
0.21 
0.18 
0.24 

 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
 มากท่ีสุด 

 

รวม 4.88 0.20 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด ในด้าน

ครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากมากท่ีสุด ( = 4.88 S.D = 0.20) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ในทุกข้อ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิจัยตลาด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4. มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เฃ่น บรรยายบทบาทสมมติ 
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
6. มีการใช้สื่อประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 
7. จัดให้คําแนะนําสิ่งประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
8. สื่อการสอนท่ีนํามาใช้มีความน่าสนใจเป็นปัจจุบัน 

 

4.59 
4.70 
4.10 
4.74 
4.75 
4.74 
4.73 
4.77 

 

0.52 
0.45 
0.33 
0.46 
0.37 
0.44 
0.44 
0.42 

 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 

รวม 4.64 0.42 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยตลาด ในด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ( = 4.64 S.D = 0.42) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากในข้อ 3 และมากท่ีสุดในข้อ 1 และ ข้อ 2  ข้อ 4 ถึงข้อ 8 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิจัยตลาด  ด้านกิจกรรมประเมินผล 
 

ด้านกิจกรรมประเมินผล  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีประเมินอย่างชัดเจน  
2. ประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ 
3. การวัดผลและประเมินผลมีความยุติธรรม  
4. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกําหนดเกณฑ์วัดผลและประเมิน 

 

4.92 
4.92 
4.85 
4.85 

 
 

0.33 
0.19 
0.24 
0.24 

 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 

รวม 4.88 0.25 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด ในด้านกิจกรรม

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.88 S.D = 0.76) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิ จั ย ต ล า ด  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ชั้ น ปี ท่ี  1 แ ล ะ  2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2555 สรุปผลการวิจัยมีดังนี ้
 5.1.1 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
  นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  วิ ช า วิ จั ย ต ล า ด 
ในด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้านกิจกรรมการประเมินผล  นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 5.1.3 ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  1) ด้านผู้สอน: ผู้สอนควรเพ่ิมเวลาในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษามากข้ึน 
 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน: ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
 3) ด้านกิจกรรมการประเมินผล:   - 
  
5.2 แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร ์ 
 จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยตลาด
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1และชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจําภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาวิจัยตลาด  ดังนี ้
 5.2.1 ด้านผู้สอน: ในด้านผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะในด้าน
ท่ีครูผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามในเนื้อหาวิชาได้เป็นอย่างดี และ ครูผู้สอนให้ความสนใจนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 5.2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน: ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีการ
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถาม พร้อมด้วยมีการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม  
 5.2.4 ด้านกิจกรรมการประเมินผล: จากผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีการแจ้งกฏเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน และประเมินผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 
 
 



 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 

สุวัฒพา สุวรรณเขตนิคม. (2538). แนวคิดและรูปแบบเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน. บพิธการพิมพ์. กรุงเทพฯ.  
สมบูรณ์ ตันยะ. (2547). การประเมินทางการศึกษา. สุวิริยาสาส์น. กรุงเทพฯ. 
กิติยา ปรีดีดิลก. (2542). ทฤษฎีการบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร.  
จิรวิทย ์เดชจรัลศร.ี (2538). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการ ให้บริการของ

กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนาบริหารศาสตรมหา บัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร.์  

ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์. (2538). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร.ี ภาค นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร.์ 

ชวิณี เดชจินดา. (2530). ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์บริการกําจัด ภาคอุตสาหกรรมเขวงแสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม,  

ธนพร ชุมวรฐาน.ี (2539). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการ ให้บริการของกรุงเทพมหานคร. 
ภาคนิพนธ์ปริญญาพัฒนาบริหารศาสตร ์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร.์  

นันทนา ประกอบกิจ. (2538). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีฝ่าย พัฒนาชุมชน สํานักเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์  

นิยม ศรีวิเศษ. (2521.) ความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการส่วนจังหวัดตําแหน่งคร ูการศึกษา 9 .ปริญญา
นิพนธ ์กศม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
ประสานมิตร. 

พยุงศักดิ์ นามวรรณ. (2537). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวนของเจ้าหน้าท่ี ตํารวจชั้นประทวนในสถานี
ตํารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น. มปป.  

พิน คงพูล. (2529). ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ คณะกรรมการการประถมศึกษา
จังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้. วิทยานิพนธ ์(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ สงขลา.  

พิมพ์พร  ฟองหล่ํา. (2555). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ัวไป สํานักวิชาศึกษา
ท่ัวไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ผ่องใส    ถาวรจักรและคณะ (2551) ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่ออาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ สํานักวิชาการ วิทยาลัยราชพฤกษ์. 



 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ งานบุคคล. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ:  
อักษรเจริญทัศน์.  

สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการทํางานของครูอาจารย์โรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ มหาสารคาม. 

หลุย จําปาเทศ. (2533). จิตวิทยาการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาส์น.  
Good,Cartor V. (1973). Dictionary of education. New York : Mcgraw-Hill.Book.  
 
 
 
 


