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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร และเพื่อ
เปรียบเทียบปัญหาการเรียนของนกัศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก กลุม่ตวัอย่างคือนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1-4 จ านวน 88 คน คดัเลือกโดยวิธีการสุม่แบบง่าย  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั มีคา่ดชันีความสอดคล้องรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.50 -1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.90 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการเรียนของนกัศึกษา โดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูรใน
ภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง  โดยที่มีปัญหามากที่สดุ คือเวลาที่ใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 2) ด้านผู้ เรียนใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคือนกัศกึษาไมม่ีสมาธิและชอบคยุกบัเพื่อนขณะเรียน 3) ด้านอาจารย์
ผู้สอนในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคืออาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และอาจารย์
สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน 4) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยที่มี
ปัญหามากที่สดุคือ สือ่และอปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไมท่นัสมยั   5)  ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยูร่ะดบัปาน
กลาง โดยที่มีปัญหามากที่สดุคือ ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป ผลการทดสอบสมมตุิฐาน นกัศกึษาที่มีเพศและอยูช่ัน้ปี
ตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรไมแ่ตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 ค าส าคัญ :  ปัญหาการเรียน  การจดัการเรียนการสอน 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 This study was aimed at 1.)  determining the level  of  studying  problem  of Agribusiness 

Administration students and  2.) Comparing studying problems of Agribusiness  

Administration students, Faculty of Humanity and Social Sciences, Rajamangala University 

of Technology Tawan-ok. The research sample subjects of this study were composed of the 

first year to the fourth year students totally 88 people, derived from simple random sampling. 

The study instrument questionnaires was created in 5 rating scale evaluation pattern.            

The Item-Object Congruence Index was 0.50-1.00 and Conbach alpha was 0.90.                               

The parameters used for the data analysis was based on frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The data were analyzed by t-test and one way ANOVA. The findings of 

this research are as fallows: 1.) In overall, the curriculum was in moderate level. The most 

important problem was the instructors spending too much time on theoretical knowledge. 2.) 

In overall, the students were in moderate level. The study was shown that the students lacked 

of concentration; it was likely that they preferred chatting in class. 3.) In overall, the lecturers 

were low level. It was mentioned that they were not punctual. In addition, the traditional 

method made the students sleepy. 4.) In overall, the teaching media was at moderate level. It 

was stated that it was out of date. 5.) According to the result of this study, it could be 

concluded sex and studying year do not affect student opinion toward Agribusiness 

Administration. 

 

Keywords : Problems with the Students,  Learning attitude, Course management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553

ส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 2) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องให้

สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นความส าคัญทัง้ด้านความรู้ ความคิด 

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึด

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเอง
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ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (จรูญ ชูลาภ. 2545) การจดัการศึกษาในสถานการศึกษาให้นักศึกษาท่ี

สนใจเข้าศึกษา นัน้จ าเป็นต้องมีการศึกษาว่าหลักสูตรการศึกษาท่ีจัดให้ผู้ เรียนนัน้ประสบผลส าเร็จ       

หรือมีความเหมาะสมกับผู้ เรียนเพียงใด รวมทัง้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้หลกัสูตรเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม

ปัญหาในการเรียนการสอนของนักศึกษามักเกิดขึน้เสมอ  ในทุกระดับการศึกษาจะแตกต่างกันบ้าง             

ก็เพียงแตว่า่ ปัญหาเหลา่นัน้จะมีมาก หรือน้อย (พิสมยั บวัอไุร. 2541: 5)     

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความพยายามท่ีจะขจัดปัญหาต่างๆ         

แต่ปรากฏว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคอยู่อีกมาก เช่น กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน  การออก

กลางคันของนักเรียนและอ่ืนๆ  ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ได้มีการศึกษาหาข้อมูล  น ามาปรับปรุงแก้ไข          

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานราชการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ตลอดมาแต่ปัญหาก็ยัง

เกิดขึน้  

การจะให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้นัน้ จ าเป็นต้องรู้ถึงสภาพปัญหาในการเรียน

ของนักศึกษา   การจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้  จึงได้มีการศึกษา

ปัญหานี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผน 

ปรับปรุงการเรียนการสอน   ได้อยา่งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่ครู อาจารย์และมหาวิทยาลยั ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรตามทัศนะของนักศึกษา คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก    

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรตามทัศนะของนักศึกษา              

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ปัญหาการเรียน หมายถึง ทศันะของนกัศกึษาตอ่สภาพการณ์และอปุสรรค หรือข้อขดัข้องตา่งๆ 

ซึ่งส่งผลให้การเรียนด าเนินไปอย่างไม่สะดวก หรือไม่ราบร่ืนและมีปัญหาต่อการเรียนของนกัศึกษาสาขา
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บริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     

ใน 5 ด้าน  ดงัตอ่ไปนี ้

  1.1 ด้านหลักสูตร หมายถึง ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกับความ

สอดคล้องของหลกัสูตรสาขาบริหารธุรกิจเกษตร ความต่อเน่ืองของเนือ้หารายวิชา ความเหมาะสมและ

ทนัสมยั การจดัล าดบัเนือ้หารายวิชาเรียน ความยากง่ายของเนือ้หา รวมทัง้ความเพียงพอของเนือ้หาวิชา 

  1.2 ด้านผู้ เรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่ปัญหาเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ตอ่การเรียน ความตรงตอ่เวลาของการเข้าชัน้เรียน การเตรียมอปุกรณ์การเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอน การใช้เวลาว่างในการเรียนการศกึษาค้นคว้า สถานภาพ และความเป็นอยู่ของนกัศกึษา

ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนคือ พืน้ความรู้ของผู้ เรียน สุขภาพทางกายและใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมห้อง และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 

  1.3 ด้านอาจารย์ผู้ สอน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การปฏิบัติตน บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลาในการเข้าสอน ความกระตือรือร้น

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาบริหารธุรกิจเกษตร การใช้ถ้อยค า การควบคมุตนเองด้าน

อารมณ์ และความยตุธิรรมของอาจารย์ผู้สอน 

  1.4 ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาตอ่ปัญหาเก่ียวกบั

การใช้อปุกรณ์ ส่ือ วสัด ุและเคร่ืองมือส าหรับใช้สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งจะส่งผลท าให้การเรียน

การสอนขาดคณุภาพ 

  1.5 ด้านการประเมินผล หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อปัญหาเก่ียวกบัวิธีการ

วดัผลและประเมินผลตามหลักสูตรการบริหารธุรกิจเกษตร ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ ของอาจารย์

ผู้ สอน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผล ความไม่สอดคล้อง

ระหวา่งวิธีการประเมินผลรายวิชาท่ีสอน 

 2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ชัน้ปีท่ี 1 ถึง 4 ปีการศกึษา 2554 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผลท่ีได้จากการวิจยัค้นคว้าในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ ครู อาจารย์ มหาวิทยาลยั และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการวางแผน ปรับปรุงการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสม  

วิธีการวิจัย 

 1.  กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวนัออก คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบง่ายจ านวน 88 คน 
 2.  เคร่ืองมือวิจัย  การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา ประกอบด้วย  เพศ  และชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรของนักศึกษา     เป็น

ลกัษณะการประมาณคา่ (Rating Scale)  ประกอบด้วยข้อมลู  ด้านหลกัสตูร  10  ข้อ  ด้านผู้ เรียน  13 ข้อ  

ด้านอาจารย์ผู้สอน  14  ข้อ  ด้านอปุกรณ์และส่ือการเรียน  6 ข้อ 

 3.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

3.1 ศกึษาตวัแปรแตล่ะตวัให้ครอบคลมุตามแนวคดิ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 เขียนนิยามเชิงปฏิบตัิการตวัแปรแต่ละตวัให้ครอบคลุมตามแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.3. เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกันนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร แล้วน าข้อค าถามให้

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

 3.4. น าผลการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .50 ถึง 1.00 มา

วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป เป็นข้อค าถามของ

แตล่ะตวัแปร   

3.5. พิมพ์แบบสอบถามท่ีได้คดัเลือกข้อค าถามท่ีเหมาะสมแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่ม

ท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของ    

ครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ .90 

3.6. ออกแบบและจดัเตรียมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง ปีการศึกษา 2554   
ด้วยตนเอง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด    ก่อนการเก็บข้อมูลผู้ วิจยัมีการสร้าง
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สัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสร้างบรรยากาศให้ความเป็นกันเอง  เพ่ือให้นักศึกษาตัง้ใจตอบ
แบบสอบถาม  และมีการก าหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามให้เหมาะสม  รวมถึงมีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีการตอบให้กับนักศึกษาได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนลงมือตอบ
แบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน  88 ชดุ (ร้อยละ 100.00)  

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 

คดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์มาวิเคราะห์   โดยการสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 5.1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การ

แปลความหมายคา่เฉล่ียความคิดเห็น  ดงันี ้

  คา่เฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความวา่ ปัญหาระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัน้อย 

         คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายความวา่  ปัญหาระดบัน้อยท่ีสดุ 
 5.2. สถิติเพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) และการหาคา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 5.3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐานได้แก่  การทดสอบแบบที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัสรุปข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาและภาพรวมของปัญหา ดงัตอ่ไปนี ้   

1. ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.10) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 

40.90) และส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ปี 1 (ร้อยละ 30.70) รองลงมาเป็นนกัศกึษาชัน้ปี 

4 (ร้อยละ 27.30) นักศึกษาชัน้ปี 3 (ร้อยละ 25.00) และนักศึกษาชัน้ปี 2  (ร้อยละ 17.00) 

ตามล าดบั 

2. ภาพรวมของปัญหานกัศึกษา มีปัญหาในภาพรวมระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาด้านอปุกรณ์

และส่ือการเรียนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.90) รองลงมาเป็นด้านหลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 2.89) ด้าน
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ผู้ เรียน (คา่เฉล่ีย 2.81) ด้านการประเมินผล (คา่เฉล่ีย 2.74) และด้านอาจารย์ผู้สอน (คา่เฉล่ีย 

2.45) ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ภาพรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านอปุกรณ์และสือ่การเรียน 

ด้านหลกัสตูร 

ด้านผู้ เรียน 

ด้านการประเมินผล 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

2.90 

2.89 

2.81 

2.74 

2.45 

1.026 

0.849 

1.031 

0.953 

0.933 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  

 ส าหรับปัญหาแต่ละด้าน ทัง้ 5 ด้านของการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรของนักศึกษา 

(ตารางท่ี 2) ดังต่อไปนี ้

1. ด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียน มีปัญหามากท่ีสุดคือส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ ในการเรียนการสอนไม่

ทนัสมยั (คา่เฉล่ีย 3.05) รองลงมา คือสภาพของส่ือและอปุกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร  

(ค่าเฉล่ีย 3.01)   คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไม่เพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 2.99)  

และต าราส าหรับค้นคว้าในห้องสมดุไมเ่พียงพอ  (คา่เฉล่ีย 2.82) 

2. ด้านหลกัสูตร  มีปัญหามากท่ีสุดคือ เวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป  (คา่เฉล่ีย 

3.36)  รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป  (ค่าเฉล่ีย  3.16)  เนือ้หาวิชา

ท่ีเรียนไม่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริง  (คา่เฉล่ีย 3.06) และขาดการจดัล าดบัเนือ้หาวิชาจากง่าย

ไปหายาก  (คา่เฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

3. ด้านผู้ เรียน มีปัญหามากท่ีสดุคือ นกัศกึษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกบัเพ่ือนขณะเรียน (คา่เฉล่ีย 

3.31) รองลงมาคือนกัศึกษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทนัตามก าหนด (ค่าเฉล่ีย 

3.15)  นกัศึกษาไม่ใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด (คา่เฉล่ีย 3.07)  และนกัศึกษาไม่ให้

เวลาทบทวนบทเรียน  (คา่เฉล่ีย 2.88) ตามล าดบั 
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4. ด้านการประเมินผล  มีปัญหามากท่ีสดุคือ ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป  (คา่เฉล่ีย 3.09)  

รองลงมาคือข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีเรียน  (คา่เฉล่ีย 2.78)  การประเมินผลการ

เรียนแตล่ะภาคเรียนล่าช้า   (คา่เฉล่ีย 2.77)  และอาจารย์ไมมี่การอธิบายจดุมุง่หมายและ

เกณฑ์การวดัผลให้ทราบก่อนเร่ิมท าการสอน  (คา่เฉล่ีย 2.47) ตามล าดบั 

5. ด้านอาจารย์ผู้สอน  มีปัญหามากท่ีสดุคือ อาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไมต่รงเวลา  (คา่เฉล่ีย 

2.89)   รองลงมาคืออาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอยา่งเดียวท าให้ง่วงนอน   (คา่เฉล่ีย 2.89) 

อาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป ผู้ เรียนตามไมท่นั  (คา่เฉล่ีย 2.73) และอาจารย์ไมจ่ดั

สภาพบรรยากาศในห้องเรียนท่ีสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ (คา่เฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั  

ตารางท่ี 2  ปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเกษตร  

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียน    

1. สือ่อปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไมท่นัสมยั 3.05 0.970 ปานกลาง 

2. สภาพของสือ่และอปุกรณ์ไมส่ามารถใช้งานได้เทา่ทีค่วร 3.01 1.150 ปานกลาง 

3. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไมเ่พยีงพอ 2.99 1.080 ปานกลาง 

4. ต าราส าหรับค้นคว้าในห้องสมดุไมเ่พียงพอ 2.82 0.878 ปานกลาง 

ด้านหลกัสูตร 

1. เวลาทีใ่ช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป   

2. เนือ้หาวชิาทีเ่รียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป 

3. เนือ้หาวชิาทีเ่รียนไมส่ามารถใช้ปฏิบตัิงานจริง 

4. ขาดการจดัล าดบัเนือ้หาวชิาจากงา่ยไปหายาก 

 

3.36 

3.16 

3.06 

3.02 

 

0.790 

0.829 

0.822 

0.773 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด้านผู้เรียน 
1. นกัศกึษาไมม่ีสมาธิและชอบคยุกบัเพื่อนขณะเรียน 
2. นกัศกึษาชอบลอกการบ้านเพือ่นเพื่อให้มงีานสง่ทนัตามก าหนด 
3. นกัศกึษาไมใ่ช้เวลาวา่งศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุ 
4. นกัศกึษาไมใ่ห้เวลาในการทบทวนบทเรียน 

 
3.31 
3.15 
3.07 
2.88 

 
1.110 
0.941 
0.968 
0.969 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2    (ตอ่) 

รายการปัญหา 
ระดับของปัญหา 

X  ..DS  การแปลผล 

ด้านการประเมินผล 
1. ข้อสอบท่ีใช้แตล่ะครัง้ยากเกินไป 
2. ข้อสอบท่ีใช้ไมค่รอบคลมุเนือ้หาวิชาที่เรียน 
3. การประเมินผลการเรียนแตล่ะภาคเรียนลา่ช้า 
4. อาจารย์ไมไ่ด้ท าการวดัผล ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ  

 
3.09 
2.78 
2.77 
2.69 

 
1.010 
0.952 
1.080 
0.876 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์เข้าสอนและเลกิสอนไมต่รงเวลา 

2. อาจารย์สอนโดยวธีิบรรยายอยา่งเดียวท าให้งว่งนอน 

3. อาจารย์บรรยายเนือ้หาวชิาเร็วเกินไป ผู้ เรียนตามไมท่นั 

4. อาจารย์ไมจ่ดัสภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

 
2.89 
2.89 
2.73 
2.59 

 
0.877 
0.973 
0.906 
1.000 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 ส่วนการทดสอบสมมุตฐิานมีดังต่อไปนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรใน

ด้านหลกัสตูร ด้านผู้ เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียน และด้านการ

ประเมินผลของนกัศกึษา ท่ีมีเพศตา่งกนัโดยใช้ t-test สรุปได้วา่ นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่

ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั …???... 

2. ผลการทดสอบความแปรปรวนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตร

ในด้านหลกัสตูร ด้านผู้ เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียน และด้านการ

ประเมินผลของนกัศกึษาท่ีอยูช่ัน้ปีตา่งกนั โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว สรุปได้ว่า นกัศกึษา

แตล่ะชัน้ปีมีความคดิเห็นตอ่ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั …... 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัท่ีน าเสนอ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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 1. ด้านหลักสูตร นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียมากสามอันดับแรกคือปัญหาเวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 

รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป และเนือ้หาวิชาท่ีเรียนไมส่ามารถใช้ปฏิบตังิานจริง

ตามล าดบั ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือเนือ้หารายวิชาท่ีเรียนไม่สามารถน าไปศึกษาต่อได้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาช่างอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธารามตามทศันะของนกัเรียนปรากฏว่าปัญหาอยู่ในระดบั

มาก และเม่ือพิจารณารายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือเนือ้หารายวิชาแต่ละภาคเรียนไม่มีความ

ต่อเน่ืองกัน รายวิชาท่ีเปิดสอนสนองความต้องการของนกัเรียนได้ไม่ครบถ้วน และเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้น

การปฏิบัติน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ  จิตตชา นิลด า (2542 : 41) พบว่าปัญหาในการเรียนของนิสิต

ปริญญาตรี ภาคสบทบหลกัสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต(ต่อเน่ือง 2 ปี) คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒด้านหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก ปัญหาเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากผู้ เรียนไม่มีส่วนร่วมในการ

เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตามความสนใจและตามความถนดั 

 2. ด้านผู้ เรียน นกัศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทศันะตอ่ปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหานักศึกษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกับเพ่ือน       ขณะเรียน 

รองลงมาคือนกัศกึษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทันตามก าหนด และนกัศกึษาไม่ใช้เวลาว่าง

ศกึษาค้นคว้าในห้องสมุด ตามล าดบั ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือนกัศึกษา  ไม่พยายามปรับตวัให้เข้ากับ

เพ่ือนร่วมชัน้เรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนิกานต์ สขุขจรกลุ (2546 : 78) ได้ศกึษาปัญหาในการเรียน

ของนกัเรียนระดบั(ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พบว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนอยู่ในระดบั

ปานกลาง แต่รายข้อมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดับแรกคือผู้ เรียนขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียน

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามตามทัศนะของ

นกัเรียนปรากฏว่า ด้านผู้ เรียนพบว่า นกัเรียนไม่ใช้เวลาว่างศกึษาค้นคว้าในห้องสมดุ บ้างครัง้นกัเรียนลอก

การบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานสง่ทนัก าหนด และนกัเรียนไมใ่ห้เวลาในการทบทวนบทเรียน   

 3. ด้านอาจารย์ผู้ สอน นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาอาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และ

อาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน รองลงมาคืออาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป 
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ผู้ เรียนตามไม่ทัน และอาจารย์ไม่จดัสภาพบรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตามล าดบั 

ส่วนท่ีมีปัญหาท่ีน้อยสุดคืออาจารย์แต่งกายไม่สภุาพ เหมาะสมสอดคล้องกับปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) 

ได้ศึกษาปัญหา การเรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราช

สิทธารามตามทัศนะของนักเรียน เม่ือพิจารณา  ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมี

คา่เฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรกคือ ครูบรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป ท าให้นกัศกึษาตามไม่ทนัและครูสอนโดย

วิธีบรรยายอย่างเดียว  ท าให้ง่วงนอน และสอดคล้องกับพัชราภรณ์ ยอดสุวรรณ (2547 : 56) ท่ีได้ศึกษา

ปัญหาการเรียน ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศกึษาฉะเชิงเทรา พบว่ามีปัญหาการเรียนโดยรวมและรายข้ออยูร่ะดบัน้อย และยงัสอดคล้องกบั  มณี

รัตน์ มีโภคี (2545 : 74) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พบว่ามีปัญหาการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีปัญหาอยู่ระดบัน้อย ยกเว้นปัญหาระดบัมากเก่ียวกับผู้สอนบรรยาย

เนือ้หาในรายวชิาบญัชีเร็วเกินไป ท าให้ผู้ เรียนตามไมท่นั 

 4. ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียน นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทัศนะต่อปัญหาการเรียน              

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยคา่เฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ

สอนไม่ทนัสมยั รองลงมาคือสภาพของส่ือและอปุกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร และคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตส าหรับค้นคว้าไม่เพียงพอ ตามล าดับ ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือจ านวนอุปกรณ์การสอน     

ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา สอดคล้องกับปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศึกษาปัญหาการเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามตามทัศนะ          

ของนกัเรียน ปัญหาด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียนเม่ือพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อมีค่าเฉล่ียมากเป็นอันดบัแรกคือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอ 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ  จิตตชา นิลด า (2542 : 60-61) พบว่าปัญหาในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี

ภาคสมทบหลกัสูตรการบริหารธุรกิจบณัฑิต(ต่อเน่ือง2 ปี)คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            

ด้านส่ือการเรียนการสอนท่ีอยู่ในระดบัมาก โดยมีสาเหตมุาจากจ านวนส่ืออปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมี

ไมเ่พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน เชน่ คอมพิวเตอร์  
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 5. ด้านการประเมินผล นกัศึกษาสาขาธุรกิจเกษตรมีทศันะต่อปัญหาการเรียนในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียมากสามอนัดบัแรกคือปัญหาข้อสอบท่ีใช้แต่ละครัง้ยากเกินไป รองลงมาคือ

ข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลุมเนือ้หาวิชาท่ีเรียน และการประเมินผลการเรียนแต่ละภาคเรียนล่าช้าตามล าดบั 

ส่วนท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุคืออาจารย์มีการอธิบายจดุมุ่งหมายและเกณฑ์การวดัผลให้ทราบก่อนเร่ิมท าการ

สอน สอดคล้องกับ ชนิกานต์ สุขขจรกุล (2547  : 77) ได้ศึกษาปัญหาการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พบว่ามีปัญหาการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง    

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากคือ ผู้สอนควบคมุ   ห้องสอบไม่รัดกมุท าให้มีการลอกข้อสอบ

ซึง่สง่ผลให้การตดัเกรดขาดความยตุธิรรมและไปสอดคล้องกบัปราณี ทรัพย์มี (2551 : 69) ได้ศกึษาปัญหา

การเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาชา่งอตุสาหกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธารามตามทศันะ

ของครู ปัญหาด้านการประเมินผลเม่ือพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรกคือ ครูไม่อธิบายจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การวดัผลให้นกัเรียนทราบก่อนเร่ิมท า

การสอน  

 6. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตร      

ในด้านหลักสูตร ด้านผู้ เรียน ด้านผู้ สอน ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียน และด้านการประเมินผลของ

นกัศกึษาท่ีมีเพศตา่งกนัมีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาปัญหาของปราณี  ทรัพย์มี 

(2551 : 69) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะการวจิยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ด้านหลักสูตรท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือเวลาท่ีใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีมีมากเกินไป 

รองลงมาคือเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเน้นการปฏิบตัิน้อยเกินไป จึงควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ฝึก

ปฏิบตัมิากขึน้ 
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  1.2 ด้านผู้ เรียนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือปัญหานักศึกษาไม่มีสมาธิและชอบคยุกับเพ่ือนขณะ

เรียน รองลงมาคือนักศึกษาชอบลอกการบ้านเพ่ือนเพ่ือให้มีงานส่งทันตามก าหนด จึงควรสร้างความ

ตระหนกัตอ่ความรับผิดชอบในการเรียน เสริมสร้างวินยัการรักการเรียนรู้ชอบศกึษาค้นคว้าตลอดชีวิต 

  1.3 ด้านอาจารย์ผู้สอนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคืออาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนไม่ตรงเวลา และ

อาจารย์สอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวท าให้ง่วงนอน รองลงมาคืออาจารย์บรรยายเนือ้หาวิชาเร็วเกินไป 

ผู้ เรียนตามไม่ทนั สร้างความตระหนกัและสร้างศรัทธาวิชาชีพให้กบัอาจารย์ผู้สอน รวมทัง้ปรับหรือพฒันา

เทคนิคการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุและสนกุไปกบัการเรียนหนงัสือ 

  1.4 ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนไม่

ทันสมัย รองลงมาคือสภาพของส่ือและอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เท่าท่ีควร จึงควรมีการจัดสรร

งบประมาณสนบัสนนุการจดัหาและงบส าหรับการบ ารุงรักษา 

  1.5 ด้านการประเมินผลท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือปัญหาข้อสอบท่ีใช้แต่ละครัง้ยากเกินไป 

รองลงมาคือข้อสอบท่ีใช้ไม่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีเรียน ควรมีการอบรมพฒันาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้

ความสามารถในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบให้มีคณุภาพ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลให้การเรียนสาขาบริหารธุรกิจเกษตรประสบผลส าเร็จ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ

เกษตร 

  2.3 ควรมีการประเมินหลกัสตูรสาขาบริหารธุรกิจเกษตร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก อยา่งน้อย 5 ปีตอ่ครัง้ 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2545). หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.กรุงเทพฯ :  

  องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์. 

กิดานันท์ มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสันเพรส  

  โพรดกัส์ จ ากดั. 

จรูญ ชลูาภ. (2545). หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ : กระทรวงศกึษาธิการ. 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      115 

 

จิตตชา นิลด า. (2542). ปัญหาในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี ภาคสมทบหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต

(ต่อเนื่อง 2 ปี). สารนิพนธ์ กศ.ม. (ธุรกิจศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ. 

ชยัพฤกษ์ ดุลภาคไพศาล. (2546). ความต้องการการพฒันาการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย์ที่สอนวิชาช่างไฟฟ้าก าลงัและช่างอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ(ปวช.) ของวิทยาลยัเทคนิค สงักดักรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 12.  วิทยานิพนธ์ ครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร. บณัฑิตวิทยาลัย สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั. 

ชชีูพ เงินเส็ง. (2544). ปัญหาการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา     ช่างยนต์ 

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ ครุ

ศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา. บณัฑิตวิทยาลยั

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั. 

ธ ารง บวัศรี. (2532). ทฤษฎีหลกัสูตรการออกแบบและการพฒันา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา. 

 นิรมล ศตวฒุิ. (2543). การพฒันาหลกัสูตร ภาควิชาหลกัสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา. 

นสุรา ตติไตรสกลุ. (2545). ปัญหาการเรียนของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ วิทยาลยัพณิชยการเชตุพน. สารนิพนธ์ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ:บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปราณี ทรัพย์มี. (2551). ปัญหาการเรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมตาม

ทศันะของนกัเรียนและครู วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม. สารนิพนธ์ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา).

กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปรียาพร วงศ์นตุรโรจน์. (2545). การจดัการและการบริหารอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: ศนูย์สง่เสริม กรุงเทพ 

พรศรี โรจน์เมฆี. (2542). ปัญหาการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี ระดบัประกาศนียบตัรชัน้สูงสถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคล . ปริญญานิพนธ์ กศ.ม . กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ. 



 

116 

http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

 

พิสมัย บัวอุไร. (2541). ปัญหาการเรียนของนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป 

โปรแกรม วิชาการจัดการทั่วไป  ระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์  กศ .ม . กรุงเทพฯ :                               

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

มณีรัตน์ มีโภคี. (2545). ปัญหาการเรียนของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง สาขาวิชาการ

บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี. สารนิพนธ์ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ  : บัณฑิต

วิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ.  

วัลลภา เปรมจันทน์ . (2546). ปัญหาการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา 

  พณิชยการเชตพุน. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

เอกศกัดิ ์บตุรลบั. (2537). ครูและการสอน. เพชรบรีุ: คณะครุุศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ. 
 

 




