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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนงานธุรกิจ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน
งานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านหลักสูตร ด้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งการเรียนรู้  และ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะให้ใช้หลักสูตร
มุ่งเน้นทักษะชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้
เทคโนโลยี จัดทําแผนการสอนระยะสั้น ระยะยาว 
กําหนดเนื้อหาและหน่วยการเรียนทั้งภาคการศึกษา 
บูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงกับสาระอื่น ๆ ครูผู้สอน 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา และมีการพัฒนา
สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของการเรียน 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอน  งานธุรกิจ         
ความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to 
study the instruction of Business Work in 
Secondary Education Level based on Teachers' 
Opinions in Work-Oriented Experiences and 
Technology  in Secondary  Education Service  
Area  Office in Area  6 in Chachoengsao 
province. The research populations were 
comprised of 60 teachers who worked in Work-
Oriented Experiences and Teacher. The 
equipment for statistic questionnaire to 
analyze data are the frequency, percentage, 
average, standard deviation and content 
analyzing. 

The research results found that the 
instruction of Business Work in Secondary  
Education  Level based on Teachers' Opinions  
in Work-Oriented Experiences and Technology  
in Secondary  Education Service  Area 6 in  
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Chachoengsao province in overall district is in 
great standard in many ways such as program 
curriculum aspect, Lesson plan, Subject 
teacher, Instructional medias and learning 
sources and learning measurement and 
evaluation. Teacher advice their student in life 
skill, self-learning and technology use. The 
program were planned in both short terms and 
long terms with specific content and credit. 
The integration activities were connected to 
the knowledge from teacher which results to 
continuous development in skill and learning 
aids. The evaluations of results after studying 
are related to the objective of studying as well 

Keywords: Instruction, Business Work, Teachers' 
Opinions 

ความสําคัญของปัญหา 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  หากบุคคลใน
สังคมมีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา สามารถปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ได้
กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่ 2  (พ.ศ. 2552-2561) จึงมี
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาท่ีเด่นชัด ซ่ึงครูยุคใหม่
ทุกคนควรรู้ เป้าหมายปฏิรูปการศึกษา คือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
ให้มีคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารและการจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อ
เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหา 
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 3) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้ เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็น
จุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้อันเป็นสากลและมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการ
ใช้เทคโนโลยี และทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะที่มุ่งทํา
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งในแปดกลุ่ม ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ 
มาใช้และประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
คุ้มค่า และมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
วิธีการใหม่ซ่ึงทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการงานและ
การประกอบอาชีพอันจะนําไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขซ่ึงเป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 6 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)การ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เน้นการ
ทํางาน กระบวนการทํางานและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการออกแบบ
งานและการทํางานอย่างมีกลยุทธ์  โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication  Technology) 
ตลอดจนนําเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญา
ไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช้และประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานรวมทั้งการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ 
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ๆ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ
พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  จึงกําหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มเป็น “การ
เรียนรู้ท่ียึดการทํางานและการแก้ปัญหาเป็นสําคัญบน
พื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฏีเป็นหลักในการ
ทํางาน และการแก้ปัญหา” งานที่นํามาฝึกฝนเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มนั้น เป็นงานเพื่อการดํารงชีวิตใน
ครอบครัวและสังคม  และงานเพื่อการประกอบอาชีพ ซ่ึง
งานทั้ง 2 ประเภทนี้  เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนตาม
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาให้มีคุณภาพและมีศีลธรรม  การเรียนรู้จากการ
ทํางานและการแก้ปัญหา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการความรู้  ความสามารถ ทักษะและความดี
ท่ีหลอมรวมกันจนก่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนด 

งานธุรกิจเป็นสาระหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยมีทักษะมีคุณธรรมความคิดสร้างสรรค์ฝึก
ให้ผู้เรียนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้เรียนได้
เ รี ยนรู้ ธุ ร กิ จ ในชี วิ ตประจํ า วัน  ง านสํ านั ก ง าน         
ง านการ เ งิ น  และง านการบัญชี  ง านขายของ              
งานการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้นําความรู้มาปฏิบัติ
รู้ จักการทํางานเป็นกลุ่ม การวิ เคราะห์งานแผน      
การทํางานปรับปรุงและพัฒนามีเจตคติ ท่ีดีในการ
ทํางาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3) เพื่อเป็นการ
เตรียมตัวเด็กให้พร้อมสําหรับโลกของการทํางานซึ่งมี
ความสําคัญอย่างย่ิง งานธุรกิจในระดับประถมระดับ
ศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อให้นักเรียนมีประโยชน์และคุณค่าในตนเองมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
วิสัยทัศน์ท่ีดี และรู้เท่าทันต่อวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน ธุรกิจศึกษาเน้นให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง เป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Life Long Learner  โดย
สามารถนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ มีความสามารถในการตัดสินใจ และ

แก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ดี (Campbell, 2000) สามารถ
เลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความสามารถและ
ศักยภาพทางร่างกายตนเอง ทําให้สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได้ 

ดังนั้นผู้ วิจัยซ่ึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนงานธุรกิจเพื่อทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ โดย
ผลการศึกษาที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนงาน
ธุรกิจ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทางการด้านศึกษา ซ่ึงได้
ตระหนักถึงสภาพและความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนําไปเป็น
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนงาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ
ระดับมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการ เรี ยนรู้ ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สํานักงานเขตพื้นที่กี่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนการสอน งาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษา การจัดการเรียน 
การสอน ใน 5 ด้าน 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านแผน        
การจัดการเรียนรู้ 3) ด้านผู้สอน 4) ด้านสื่อการเรียน
การสอน และ 5) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนงาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   สํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 60 คน จาก 30 โรง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ครูผู้สอนสามารถนําข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ 
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการจัดการเรียนการ
สอน งานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ใน 5 ด้าน ด้านหลักสูตรด้านแผนการ
จัดการเรียนรู้  ด้านผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert, 1932)  5 ระดับ ในทิศทางบวก 
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายเป็นความเรียง 
ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
คําถามได้ให้ข้อคิดเห็น เพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพื่อมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ด้วย
ตัวเอง โดยการนําแบบสอบถามให้กับครูผู้สอน งาน
ธุรกิจ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เพื่อทําการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งรับ
คืนให้ครบด้วยตัวเองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ 
จํานวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

เ มื่ อ ผู้ วิ จั ย ต ร วจสอบคว ามสมบู รณ์ ข อ ง
แบบสอบถามประชากรที่ศึกษาได้ตอบแล้ว จึงนํามา
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (บุญเรียง  
ขจรศิลป์, 2547) ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบให้
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 
และประสบการณ์ในการปฎิบัติการสอนวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ข้อมูล เกี่ ยวกับการจัดการ เรี ยนการสอน         
งานธุรกิจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ใน 5 ด้าน 
ด้านหลักสูตร ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านผู้สอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (กัลยา         
วานิชย์บัญชา, 2546) 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผู้ วิจัยไ ด้จัดค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้ เปรียบ
คะแนนเฉลี่ยท่ีคํานวณได้ในแต่ละรายการ ได้จัดช่วง
คะแนนโดยวิธี ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) 

 

ช่วงคะแนน =   

= 
5

15 −
 

= 0.8 

แล้ วจึ งนํ ามา จัดช่ ว งคะแนนโดยกํ าหนด
ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.21– 5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
3.41– 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
2.61– 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนงาน
ธุรกิจผู้วิจัยทําการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นแบบบรรยาย
ความเรียง 

จาํนวนชนั
ดคะแนนตาํสุดคะแนนสูงสุ −
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ผลการวิจัย 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มี
อายุ 47 ปี  ร้อยละ 53.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ  56.6 และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการสอน มากกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.0 

2)  การจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจระดับ ชั้น
มัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน 5 ด้าน       
1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้าน
ผู้สอน 4) ด้านสื่อการเรียนการสอนและ 5) ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และระดับการแปลผลจัดการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในภาพรวม 5 ด้าน 

 

รายด้าน μ σ การแปลผล 
1. ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.26 0.55 มาก 
2. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 4.17 0.52 มาก 
3. ด้านหลักสูตร 4.15 0.49 มาก 
4. ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 4.09 0.59 มาก 
5. ด้านผู้สอน 4.07 0.44 มาก 

รวม 4.15 0.46 มาก 
 

ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในภาพรวม 5 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 4.15, σ = 0.55) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ครูผู้สอน มีความเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  
(μ = 4.26, σ = 0.55) รองลงมาคือ ด้านแผนการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.52) 
ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = 4.15, σ = 0.49) 
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.09, σ = 0.59) และ ด้านผู้สอน (μ = 4.07, 
σ = 0.44) ตามลําดับ 

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
กา รจั ด ก า ร เ รี ยนกา รสอนง านธุ ร กิ จ ร ะดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 

 

ด้านหลักสูตร 

มุ่งเน้นในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถใน
นํากระบวนการต่างๆในการดําเนินชีวิตประจําวันการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน 
และการอยู่ร่วมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหลักสูตรช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร 
การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

เป็นแนวดําเนินการกําหนดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท้ังระยะสั้น และระยะยาวกําหนดเนื้อหา รวมทั้งหน่วย
การเรียนรู้หรือทั้งภาคการศึกษานอกจากนั้นการบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับสาระอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

ด้านผู้สอน 

ครูเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา ควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยได้รับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพราะการ
เรียนรู้ คือ การพัฒนาตนเอง รวมถึงครูผู้สอน ต้องมี
ความรู้ ในด้านเนื้อหาวิชา ท่ีเพียงพอในการจัดทํา
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เอกสาร/ตําราเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
วิชางานธุรกิจตามท่ีได้ต้ังจุดมุ่งหมาย 

ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนควรพัฒนาสื่อเพราะสื่อจะเป็นตัวกลาง
ท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครูเป็นสื่อที่มีความถูกต้องทันสมัยน่าสนใจเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนี้อหาได้เป็นลําดับขั้นตอนไม่ซับซ้อน
ยุ่งยากเกิน ไปนอกจากนั้ นสื ่อ ก า รสอนม ีค ว าม
หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ได้เร็ว
มากย่ิงขึ้น 

ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป็นกระบวนการที่ ใ ห้ครู ผู้ สอนใช้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
และแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน  และมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนตามลําดับ 

ข้อวิจารณ์ 

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราผู้วิจัยได้ทําการวิจารณ์ผลดังนี้ 

1) ด้านหลักสูตร 

จากการศึกษาความเห็นของครูผู้สอน งานธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม 
ด้านหลักสูตร มีความคิดเห็น ระดับมาก อาจมีสาเหตุ
มาจาก การจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ ด้าน 
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
ของความเป็นไทย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้าน
หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ และหลักสูตรมีโครงสร้าง
ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้

ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ มุ่งพัฒนา
เยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
มุ่งเน้นในการใช้ทักษะชีวิตในกระบวนการต่างๆในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางาน และการอยู่ร่วมกัน
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพรวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมเบื้องต้นได้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับ กนิษฐา  วัยวุฒิ (2550) ท่ีกล่าวว่า เนื้อหาสาระวิชา
งานธุรกิจมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ช่วยส่งเสริมให้มีความรู้เบื้องต้นในการทํางาน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อเพราะว่างาน
ธุรกิจเน้นให้มีการฝึกปฎิบัติงานจากสถานการณ์จริง 

2) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

จากการศึกษา ความเห็นของครูผู้สอน งาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม 
ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็น ระดับมาก 
อาจมีสาเหตุมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้สามารถ
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ เ รี ยน  
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางหรือวิ ธีการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันมีความชัดเจนและนําไปสู่
การบรรลุผลซ่ึงสอดคล้องกับ ชลิดา แถลงกิจ (2551) 
ซ่ึงครูเห็นด้วยมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  
จัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้
ชัดเจนและจัดการเรียนรู้ในการบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ร่วมกับวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของ
รายวิชา  และแผนการจัดการเรียนรู้มีท้ังระยะสั้น และ
ระยะยาวกําหนดเนื้อหาเป็นรายคาบ รายสัปดาห์ และ
ท้ังภาคการศึกษา 

3) ด้านผู้สอน 

จากการศึกษา ความเห็นของครูผู้สอน งานธุรกิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม 
ด้านผู้สอน มีความคิดเห็น ระดับมาก อาจมีสาเหตุมา
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จากผู้สอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาวะปัจจุบัน
และอนาคต  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มในชั้นเรียน มีการวิเคราะห์
เนื้อหา ทฤษฎี และข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ชั้นเรียนและ มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนอยู่เสมอ ผู้สอนมีการพัฒนาตนเองได้เข้าร่วมอบรม
เพื่อนําความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนและนําความรู้ในเนื้อหาวิชาเพื่อนํามาจัดทํา 
เอกสารการสอนให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน
งานธุรกิจ ต่อไป  ซ่ึงสอดคล้อง กับรุจิรา ชุมแวงวาปี 
(2550) มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
งานธุรกิจ โดยรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดทําแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมภายใน
โรงเรียน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ๆและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประกอบการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 

4) ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

จากการศึกษา ความเห็นของครูผู้สอน งาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม 
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็น 
ระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากมีการจัดแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนตามความจําเป็น เช่น  ห้องสมุด ห้อง
สืบค้นข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ ผู้สอนมี
การค้นคว้าสืบค้นอย่างสม่ําเสมอคัดเลือกเนื้อหาข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องต่อรายวิชางานธุรกิจอย่างมีความพร้อมใน
เนื้อหางานธุรกิจได้เป็นอย่างดี   สื่อมีความเหมาะสม
กับระดับชั้นเรียน ระดับความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน   สื่อมีเนื้อหาที่ถูกต้องทันสมัยน่าสนใจทําให้
ผู้เรียนเข้าใจเนี้อหาได้เป็นลําดับขั้นตอนเป็นอย่างดี  
สื่อการสอนมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 
และเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  และสื่อการสอนมีความสัมพันธ์
กับบทเรียนและตรงเป้าหมายกับ  เนื้อเรื่องที่สอนซ่ึง
สอดคล้อง กับอนุรัตน์ พงศ์เพียรชอบ  (2554) มีความ
คิดเห็นต่อ สื่อการการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนผู้สอนควรพิจารณาเลือก

ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหา ซ่ึงทําให้
ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรุ้สิ่งที่ผู้สอนต้องการสื่อได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5) ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

จากการศึกษา ความเห็นของครูผู้สอน งาน
ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม 
ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีความคิดเห็น
ระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
รองลงมาคือ ผู้สอนแจ้งทุกครั้งที่มีการทดสอบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับรู้ได้อย่างชัดเจน 
ลักษณะของแบบทดสอบเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน มีการวัดและประเมินผล
การเร ียนรู ้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด    
การเรียนการสอน และมีการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
กฤษณา  บุตนุ (2552) มีความคิดเห็นต่อ ด้านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากการวิเคราะห์
ความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนเพื่อนํามาปรับปรุง
เนื้อหาวิชาให้เหมาะสม การเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องชุมชนในท้องถิ่นหรือสถาน
ประกอบการมีส่วนในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

1)  ด้านหลักสูตรจากการวิจัยพบว่าวิชางาน
ธุรกิจมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ช่วย
ส่งเสริมให้มีความรู้เบื้องต้นในการทํางาน และสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือเลือกประกอบ
อาชีพได้ ดังนั้นผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนทราบถึง
ประโยชน์ของการเรียนในวิชางานธุรกิจ และชี้ช่องทาง
การทํางานเพื่อผลักดันให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
และสามารถเลือกประกอบอาชีพทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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2) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้จากการวิจัย
พบว่าผู้สอนดําเนินการสอนตรงตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กําหนด และครูผู้สอนวางแผนการเรียนรู้ ท่ี
เน้นการปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการ การทํางาน 
มีการจัดอบรมครู ใ ห้ มีความรู้ ความเข้ า ใจ  และ
ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ดังนั้นผู้สอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
เน้นการปฏิบัติจริง และเน้นการทํางานอย่างเป็นระบบ 

3)  ด้านผู้สอนจากการวิจัยพบว่าผู้สอนมีความรู้
เพียงพอกับการสอนวิชางานธุรกิจ ใช้วาจาท่ีสุภาพ มีการ
สร้างบรรยากาศการสอน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ทํา
ให้การจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ซ่ึงครูผู้สอนควรให้
คําปรึกษานอกเวลาเรียนเพื่อตอบข้อซักถามของนักเรียน
ทําให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึ้น 

4)  สื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้จากการวิจัย
พบว่าปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็น
สิ่งจําเป็นในการทํางานทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างย่ิง
งานธุรกิจ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายของ งาน
สํานักงาน การบันทึกบัญชี การทําธุรกรรมต่าง ๆ
จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีท้ังสิ้น ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนต้องอาศัยสื่อประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียน
เข้าใจและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริง ผู้สอนมีการ
นําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ Power Point 
ประกอบการสอนเพราะจะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
เพิ่มขึ้น ตลอดจนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต เครื่องพิมดีด และแหล่งการเรียนรู้ในการ
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จะต้องจัดให้เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนเพราะจะทําให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ท่ัวถึง 

5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จากการวิจัยพบว่าควรจัดอบรมให้ครูผู้สอนรู้จัก
ลักษณะการประเมินที่ เหมาะสมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีเน้นการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริง รวมถึงการสร้างและการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลให้มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
มากย่ิงขึ้น ในการประเมินผลต้องประเมินให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  แจ้งให้ผู้ เรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ และเกณฑ์การประเมิน
ก่อนเริ่มการเรียนการสอน และควรมีการประเมิมนอ

ย่างต่อเนื่อง ครูควรให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตน 
และผู้เรียนประเมินผลงานซึ่งกันและกัน ประเมินการ
สอนของผู้สอน รวมถึงการจัดให้มีการแสดงผลงานของ
ผู้ เรียนทั้ ง ในและนอกห้องเรียน  เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางการวิจัยในครั้งต่อไป
ดังนี้ 

1)  สภาพการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนผู้สอนควรส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้และแสวงหาแหล่งการ
เรียนรู้จากท่ีต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
รวมถึงการจัดนิเทศแก่ครูผู้สอนในเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาตัวครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

2)  ครูผู้สอนงานธุรกิจควรจัดเตรียมการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบและควรจัดกิจกรรมเสริมนอก
เวลา เรี ยน เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ เ ข้ า ใจตาม
วัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้ครูได้มีเวลาจัดทํากิจกรรม
เสริมในโรงเรียนโดยให้ครูเป็นที่ปรึกษาหรือผู้คอยให้
คําแนะนําในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจรายบุคคลส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญหน้า
สถานการณ์และการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อย่าง
เหมาะสม เช่น กิจกรรมการตั้งชมรมนักขาย ชมรม
นักการตลาดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ควรส่งเสริม
การจัดอบรม การผลิตสื่อและการใช้สื่อให้กับครูผู้สอน
งานธุรกิจและควรติดตามผลของการใช้สื่อของครูว่า
ประสบความสําเร็จหรือไม่เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตและการใช้สื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องเรียนครูผู้สอนงานธุรกิจควรทําการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอเพื่อนําผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ความพร้อมของนักเรียนและปรับปรุง
เนื้อหาวิชาให้เหมาะสม 

3)  หลักสูตรการงานอาชีพแต่ละโรงเรียนไม่
เหมือนกัน ท่ีโรงเรียนไม่ได้แยกเป็นรายวิชางานธุรกิจ 
งานธุรกิจเป็นเพียงหนว่ยการเรียนรู้หน่วยหนึ่งในรายวิชา
การงานอาชีพ ซ่ึงเหมือนกันทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 
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