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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 18,523 คน 
จาก 23 รายวิชา เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถาม 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป และการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน ไดแก 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน 
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม  และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมี
ผลการวิจัยดังน้ี ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.07 , S.D. =0.90) 
โดยดานท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ  ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.19, S.D. =0.95) 
และดานท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานการใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( x = 3.93, S.D. =0.91)  ในดานความพึงพอใจตออาจารยผูสอนสูงท่ีสุด นักศึกษาไดสะทอนใหเห็น
วาอาจารยผูสอน มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี 
นักศึกษามีขอคิดเห็นวา กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ และกิจกรรม
การสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวันควร
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรม และควรปรับปรุงและพัฒนาดานบริการ การใหบริการของ
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป แมจะอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน  วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

Abstract 
This research studied students’s satisfaction toward in learning and teaching of 

Institute of General Education, KhonKaen University. The population used in this work was 
undergraduate students of all grades who enrolled in general education courses in 
firstsemester of the academic year 2017 which were about 18,532 students from 23 general 
education courses. The research tools could be separated into 2 parts including the general 
information and the satisficed evaluation on learning and teaching managements in 5 
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aspects as following 1) courses and teaching processes and activities,2) lecturers, 3) 
evaluations and assessment methods, 4) facilities, physical building and environmental and5) 
services of Institute of General Education. The statistical evaluating data were investigated by 
using statistic program for percentile, mean, and standard deviation values. The results showed 
in all of 5 aspects that satisfaction was found in high level ( x = 4.07, S.D. =0.90). The lecturer 
aspect was the highest satisfaction ( x  = 4.19, S.D. =0.95), whereas service aspects was the 
lowest satisfaction ( x = 3.93, S.D. =0.91). The lecturer aspect showed the highest satisfaction, 
which reflecting from students for quality, knowledge, expertise and experience in teaching in 
a high quality. Since, the varieties of lecturers from many faculties in KhonKaen University were 
arranged by General Education institute for teaching. The student’s suggestions revealed 
that the teaching and learning management by using mathematical or statistical techniques 
applied in course and teaching activity about knowledge, science, technology and 
mathematics in everyday life should be developed and improved. Finally, General Education 
institute should improve and develop services even showing in a high level.    
Keywords:  satisfaction, learning and teaching, general education 
 

บทนํา 
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการเรียน

การสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยการจัดการศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามประกาศหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตร พ.ศ.2548 และ
ไดมีการปรับปรุงลาสุด คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (กุลธิดา, 2553) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: 
HEd) เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF:HEd) พ.ศ. 2552 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) และคุณลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไป 5 ดาน ดังน้ี 1. ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553)  และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1958 /2553) 
(มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2553)  

 ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ซึ่งเปนหน่ึงในสามหมวดวิชาของโครงสรางระดบัปรญิญาตร ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ไดใหคําจํากัดความไววา “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง 
หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก” (ดารณี และ ธัญญา, 2561) ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาท่ีเรียน  กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  2) ดานอาจารยผูสอน  3) ดาน
การประเมนิผล วิธีการประเมินผลลพัธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทาง
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กายภาพของสถานท่ีและสิง่แวดลอม  และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือ
นําผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตอไป
อีกท้ังเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามนโยบายหลกัดานการผลติ
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  และบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังน้ี 1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความรอบรูในเน้ือหาสาระวิชาการทาง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนรากฐานและประเด็นสําคัญของความรูท่ีมีผลตอ
การศึกษา การเขาใจตนเอง ผูอ่ืนและสังคม และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลก (วิชาการ) 2) เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาใหผูเรยีนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางาน การใชชีวิตในสังคม และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประกอบดวย ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดและแกปญหา ทักษะ
การจัดการ และทักษะการทํางานกับผูอ่ืน (วิชางาน) และ 3) เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตอ
ตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ประกอบดวยความมีวินัย ซื่อสัตยและรับผิดชอบ การมีภาวะผูนํา เขาใจในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มีความรัก
และภาคภมูิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ (วิชาคน) (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558)และนําผลการศึกษา
ดังกลาวประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรงุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีความเหมาะสม สอดคลอง 
และสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดมากท่ีสุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 18,523 คน จาก 23 รายวิชา ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการสํารวจพบวา มีจํานวนผูตอบสอบถามจํานวน 12,564 คน จากจํานวน
ประชากรท้ังหมด 18,523 คน คิดเปนรอย 67.83 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงศึกษาความคิดเห็นและปจจัย
ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบดวย
การศึกษาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยเสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของขอคําถาม โดยใชแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google 
form  แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2: การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน  ประกอบดวยขอคําถาม

จํานวนท้ังสิ้น  28 ขอ  ดังน้ี 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน  กระบวนการ และกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 16 ขอ  2) ดานอาจารยผูสอน จํานวน 3 ขอ  3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน  จํานวน 2 ขอ   4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทาง
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กายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  จํานวน 2 ขอ และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 ขอซึ่งเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scal) 5 ระดับ ทําการกําหนด        
คานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 5 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 4 พึงพอใจระดับมาก 3 พึงพอใจระดับปานกลาง 2 พึงพอใจ
ระดับนอย และ 1 พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด กําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี  

4.51 – 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับนอย 
2.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ในระดับนอยท่ีสุด 
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถามไปยังอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมด        

23 รายวิชาดวยตนเอง โดยจะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลในชวง 2 สัปดาหสุดทายกอนสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษา โดยมีผูตอบแบบสอบถามและมีความสมบูรณ  จํานวน 12,564 คน คิดเปนรอย 67.83 
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลูเชิงปรมิาณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยาง ทําการวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สังกัดกลุมสาขาวิชา และคณะ โดยการหา
ความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหและปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการสํารวจพบวา มีจํานวนผูตอบสอบถามจํานวน 12,564 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 
18,523 คน คิดเปนรอย 67.83 ประชากรสวนใหญ อยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 
6,910 คน  คิดเปนรอยละ 72.60 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวน 4,333 คน คิดเปนรอยละ 
64.64 และ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,321 คน คิดเปนรอยละ 57.38 (ตารางท่ี 1) นักศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแตละคณะ คือ 
คณะเศรษฐศาสตร ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 908 คน คิดเปนรอยละ 97.84 รองลงมา คือ คณะเกษตรศาสตร 
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,070 คน คิดเปนรอยละ 85.46 และคณะที่ตอบแบบสอบถามนอยที่สุด 
คือ คณะพยาบาลศาสตร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.61 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาแบงตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน) จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร: Social Sciences 

9,518 6,910 72.60 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี:  
Sciences and Technology 

6,703 4,333 64.64 

กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ :  
Health Sciences 

2,302 1,321 57.38 

ภาพรวมกลุมสาขาวิชา 18,523 12,564 67.83 
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ตารางท่ี 2  ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาแบงตามคณะ (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
คณะ จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน) จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (คน) รอยละ 

คณะเศรษฐศาสตร 928 908  97.84 
คณะเกษตรศาสตร 1252 1,070  85.46 
คณะนิติศาสตร 2027 1,532  75.58 
คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี 2804 2,112  75.32 
คณะทันตแพทยศาสตร 157 118  75.16 
คณะเทคนิคการแพทย 384 268  69.79 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1608 1,075  66.85 
คณะสาธารณสุขศาสตร 433 286  66.05 
คณะเภสัชศาสตร 302 195  64.57 
คณะศิลปกรรมศาสตร 646 412  63.78 
คณะศึกษาศาสตร 1084 673  62.08 
คณะเทคโนโลยี 619 380  61.39 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 375 226  60.27 
คณะวิทยาศาสตร 2887 1,729  59.89 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1570 928  59.11 
คณะสัตวแพทยศาสตร 419 210  50.12 
คณะแพทยศาสตร 408 199  48.77 
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 421 198  47.03 
คณะพยาบาลศาสตร 199 45  22.61 

รวมคณะ 18,523 12,564 67.83 

 
2. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน 

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผลการวิจัยและวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน จากความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน ไดแก 1)  ดาน
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดาน
อาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม และ 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.90)  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ  
ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.95) และความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( x  = 3.93, S.D. = 0.91) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียน

การสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ภาพรวม (N=12,564) 
รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน กระบวนการ  
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

4.07 0.88 มาก 

2. ดานอาจารยผูสอน   4.19 0.95 มาก 
3. ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่เรียน   4.06 0.86 มาก 
4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานที่และส่ิงแวดลอม 4.09 0.91 มาก 
5. ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 3.93 0.91 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.90 มาก 
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ผลการวิจัยและวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1)  ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน 
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา   

2.1 ผลการวิเคราะหดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน   

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ 
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดบัมาก ( x = 4.07, S.D.=0.88 ) ปจจัยท่ีมีคาคะแนน
มากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในเรื่อง กิจกรรมการสอนสงเสริมระเบียบ วินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม และกิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.13, S.D. = 0.87, S.D.= 0.86 ตามลําดับ) รองลงมา คือ กิจกรรมการสอน
สงเสริมจิตสาํนึกและดาํเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ กติกา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( x = 4.12, S.D.=0.86) และยังคงมีในหัวขอที่มีคาคะแนนนอยที่สุด คือ ในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน ( x  = 3.91, S.D.=0.95 ) 
และกิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน ( x = 3.95, S.D.= 0.92)  (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (N=12,564) 
 รายการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมการสอนสงเสริมระเบียบวินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 4.13 0.87 มาก 
2. กิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนําและผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  4.13 0.86 มาก 
3. กิจกรรมการสอนสงเสริมจิตสํานึกและดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม กฎ ระเบียบ กติกา 4.12 0.86 มาก 
4. การช้ีแจงเก่ียวกับวัตถุประสงคของรายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

และเกณฑการประเมินผล 
4.11 0.86 มาก 

5. กิจกรรมการสอนสงเสริมความใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4.11 0.86 มาก 
6. กิจกรรมการสอนสงเสริมการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย และสามารถสื่อสาร และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.09 0.87 มาก 

7. กิจกรรมการสอนสงเสริมประสบการณจริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และมี
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การทําโครงงานการเรียนรูนอกหองเรียน 

4.09 0.88 มาก 

8. เอกสาร สื่อประกอบการสอน และใบงานสอดคลองกับเน้ือหาและวัตถุประสงคของรายวิชา 4.09 0.88 มาก 
9. กิจกรรมการสอนสงเสริมทักษะการคิด การวิเคราะห การสังเคราะหการแกปญหาได 

ในชีวิตประจําวัน 
4.08 0.88 มาก 

10. กิจกรรมการสอนสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย  

4.07 0.88 มาก 

11. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของธรรมชาติ มนุษย  
ความงามทางศิลปะ 

4.07 0.88 มาก 

12. กิจกรรมการสอนสงเสริมเขาใจเน้ือหารายวิชา และสามารถนําไปประยุกตใชได 4.05 0.89 มาก 
13. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

เพื่อการอยูรวมกันในสังคม 
4.04 0.89 มาก 

14. การเรียนรูผานระบบ e-Learning หรือใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู 4.03 0.90 มาก 
15. กิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน 
3.95 0.92 มาก 

16. กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางาน 
และใชในชีวิตประจําวัน 

3.91 0.95 มาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.07 0.88 มาก 
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2.2 ผลการวิเคราะหดานอาจารยผูสอน   
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานอาจารยผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.19, 
S.D.=0.95) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.22, S.D.=0.94) รองลงมา คือ อาจารยผูสอนมี
ประสบการณและทักษะการสอน ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดี  มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก  
( x = 4.19,S.D.=0.95) และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู 
รวมท้ังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.15, S.D.=0.96) (ตารางท่ี 5) 

2.3 ผลการวิเคราะหดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.06, S.D.=0.86) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การช้ีแจง
เกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผลท่ีโปรงใส ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.11, 
S.D.=0.86)  และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม
สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.02, S.D.=0.86) (ตารางท่ี 5) 

2.4 ผลการวิเคราะหดานสิ่งอํานวยความสะดวกลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.09, S.D.=0.91) ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ สภาพหองเรียน 
สะอาด เรียบรอย สะดวก เอ้ือใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.12, S.D.= 0.91) 
และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน และ
พรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.06, S.D.=0.92) (ตารางท่ี 5) 

2.5 ผลการวิเคราะหดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x = 3.93, S.D.=0.91) ปจจัยที่มีคาคะแนนมากที่สุด คือ บุคลากรใหบริการ
อยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.97, S.D.=0.90) รองลงมา คือ 
ชองทางการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลท่ีหลากหลาย รวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน 
website, Facebook มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( x = 3.96, S.D.=0.91) และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ 
การใหบริการในชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.84, S.D.=0.93)  (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในดานตางๆ  (N=12,564) 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานอาจารยผูสอน    
1. อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย 4.22 0.94 มาก 
2. อาจารยผูสอนมีประสบการณและทักษะการสอน ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดี 4.19 0.95 มาก 
3. อาจารยผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดหลากหลาย 
4.15 0.96 มาก 

คาเฉลี่ยดานอาจารยผูสอน 4.19 0.95 มาก 
ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่เรียน    

1. การชี้แจงเกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผลที่โปรงใส ยุติธรรม  4.11 0.86 มาก 

2. การประเมินผลการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ และเหมาะสม 

สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

4.02 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยดานการประเมินผลฯ 4.06 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานที่และสิ่งแวดลอม    
1. สภาพหองเรียน สะอาด เรียบรอย สะดวก เอื้อใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู 4.12 0.91 มาก 
2. อุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอน และพรอมใชงาน 4.06 0.92 มาก 

คาเฉลี่ยดานสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 4.09 0.91 มาก 
ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป    
1. บุคลากรใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ 3.97 0.90 มาก 
2. ชองทางการติดตอส่ือสารและประชาสัมพันธขอมูลที่หลากหลาย รวดเร็ว  

และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน website, Facebook 
3.96 0.91 มาก 

3. การแสดง/อธิบาย/ใหขอมูล ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เขาถึงไดโดยงาย 3.95 0.89 มาก 
4. การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 3.94 0.89 มาก 
5. การใหบริการในชวง เวลา 12.00 - 13.00 น. 3.84 0.93 มาก 

คาเฉลี่ยดานบริการฯ 3.93 0.91 มาก 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน  
กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม  5) ดานบริการ  การใหบริการของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยรวมในทุกๆ ดาน พบวามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังน้ี 

1) ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  
ผลจากการศึกษาปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปน้ัน 
ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองในทุกปการศึกษา อีกท้ังได
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือกระตุนความสนใจใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
ระเบียบ วินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม และกิจกรรมการสอนสงเสริมภาวะผูนํา
และผูตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนมากท่ีสุด เน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเปนหนวยงาน
ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF:HEd) และ
คุณลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไป 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังคงมีหัวขอท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ ในเรื่อง
กิจกรรมการสอนสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน 
และกิจกรรมการสอนสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน ผลสะทอนใหเห็นวา นักศึกษามีความตองการความรู ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังน้ันจึงควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมท่ี
เนนในเรื่องการสงเสริมความรูความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร และการสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ  ซึ่งหากมีการพัฒนาและปรับปรุงจะสงผลใหความพึงพอใจ
ในดานนี้อยูในระดับท่ีมากข้ึน อีกท้ังนักศึกษามีความรูความเช่ียวชาญในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 8(1): 23 - 32  พัชนี สมพงษ และ ณัฐพงษ เพชรดีทน 

2) ดานอาจารยผูสอน 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานอาจารยผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  สะทอนใหเห็นวา อาจารย

ผูสอนมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี 
สืบเน่ืองมาจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาไดมีอาจารยผูสอนมาจากหลากหลายศาสตร อาทิ อาจารยประจํา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารยประจําจากทุกคณะ/หนวยงาน และอาจารยพิเศษ  มารวมจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป สงผลใหสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
เปนอยางดียิ่ง  ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ อาจารยผูสอนมีประสบการณและทักษะการสอน 
ดูแล ใหคําแนะนําในการเรียนไดดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ ปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อาจารย
ผูสอนสามารถสอนและถายทอดความรู รวมท้ัง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  

3) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากในแตละรายวิชาจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ การช้ีแจงเกณฑการประเมินผล และการวัดประเมินผล
ท่ีโปรงใส ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ การประเมินผลการเรียนท่ี
หลากหลายรูปแบบและเหมาะสม สามารถวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป   ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก  ปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ บุคลากรใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง สุภาพ และมีจิตบริการ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ รองลงมา คือ ชองทางการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลท่ีหลากหลาย รวดเร็ว 
และสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน website, Facebook มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีคาคะแนน
นอยท่ีสุด คือ การใหบริการในชวงเวลา 12.00-13.00 น. มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลจากการศึกษาปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ในภาพรวมอยูในระดับมากปจจัยท่ีมีคาคะแนนมากท่ีสุด คือ สภาพหองเรียน สะอาด เรียบรอย สะดวก เอ้ือให
เกิดบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ ปจจัยท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอน และพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  จากผลการศึกษาวิเคราะห พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก แตอยางไรก็ตามในดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีเรียน กระบวนการ และ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ยังคงมีในหัวขอท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ ในเรื่องกิจกรรมการสอนสงเสริม
การประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการทํางานและใชในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมการสอน
สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ในชีวิตประจําวัน ผลสะทอนใหเห็น
วานักศึกษามีความตองการความรู ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ดังน้ันจึงควรพัฒนาและ
ปรับปรงุกระบวนการในการจัดกิจกรรมท่ีเนนในเรื่องการสงเสริมความรูความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร และการสงเสริมการประยุกตใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ ซึ่งหากมีการพัฒนาและปรับปรุง
จะสงผลใหความพึงพอใจในดานน้ีอยูในระดับท่ีมากข้ึน 

2) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอน 
ผูประสานงานรายวิชา และคณะวิชาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกช้ันปท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 จํานวน 
12,564 คน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาท่ีเรยีน  กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 2) ดานอาจารยผูสอน 3) ดานการประเมินผล 
วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาท่ีเรียน 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม5) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป พบวา ผลจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 4.07) ความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนมากที่สุด คือ ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.19) และ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคาคะแนนนอยท่ีสุด คือ  ดานบริการ การใหบริการของสถาบัน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.93)   

 ดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เรียน กระบวนการ และกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนน้ัน ผลการประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 4.07)  ดานอาจารยผูสอน  ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
( x = 4.19) ดานการประเมินผล วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก ( x = 4.06)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ผล
การประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 4.09) ดานบริการ การใหบริการของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการประเมินอยูในระดับมาก  ( x = 3.93) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จดวยดีโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดีจาก ผูอํานวยการสถาบันการสอนวิชา
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