
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการ

จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 1 ประการ คือ 1) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการการ
จัดการ จ านวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

 X       แทน     ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D    แทน     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 252 คน  โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.1   

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้แบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรการจัดการ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ตาราง ท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
   

 
ชาย 27 13.16 

 
หญิง 225 86.84 

  รวม 252 100.00 

ชั้น   

 ชั้นปีที่ 2 66 34.21 

 ชั้นปีที่ 3 88 43.68 

 ชั้นปีที่ 4 98 22.11 

 รวม 252 100.00 

อาชีพผู้ปกครอง 
  

 
รับราชการ 40 22.11 

 
กิจการส่วนตัว 85 23.68 

 
เกษตรกร 69 35.26 

 
ค้า – ขาย 58 18.95 

  รวม 252 100.00 



 

 

48 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

รายได้ของครอบครัว/ปี 
  

 
น้อยกว่า 150,000 บาท/ปี 45 14.21 

 
150,000-200,000 บาท/ปี 75 26.84 

 
200,001-250,000 บาท/ปี 80 25.79 

 
250,001-300,000 บาท/ปี 35 9.47 

 300,001-350,000 บาท/ปี 6 3.16 

 350,001-400,000 บาท/ปี 8 13.16 

 มากกว่า 400,000 บาท/ปี 3 7.37 

  รวม 252 100.00 

จากตาราง 4.1 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 252 คน เพศหญิง จ านวน 225 คน (ร้อย
ละ 86.84) เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน (ร้อยละ 13.16) และ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 98 คน  
ร้อยละ 43.68) รองลงมาชั้นปีที่ 2 จ านวน 88 คน (ร้อยละ 34.21) และอยู่ชั้นปีที่ 4 จ านวน 66 คน 
(ร้อยละ 22.11 )ตามล าดับ 

ผู้ปกครองมีอาชีพกิจการส่วนตัว จ านวน 85 คน (ร้อยละ 35.26) มีอาชีพที่เป็นเกษตรกร
จ านวน 69 คน (ร้อยละ 23.68) รองลงมามีค้าขาย จ านวน 58 คน (ร้อยละ 22.11) และมีอาชีพรับ
ราชการ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 18.95) มีรายได้ของครอบครัว/ปี ตั้งแต่ 200,001-250,000 บาท/ปี 
จ านวน 80 คน (ร้อยละ 26.84)  รอลงมา มีรายได้ตั้งแต่ 150,000-200,000 บาท/ปี จ านวน 75 คน 
(ร้อยละ 25.79) และมีรายได้ น้อยกว่า 150,000 บาท/ปี จ านวน 45 คน (ร้อยละ 14.21) 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรการจัดการ 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่และร้อยละ แล้วน าเสนอข้อมูลในรูป
ตาราง  ประกอบการอธิบาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตาราง  4.2 – 4.8 ดังนี้ 
 
ตาราง 4.2 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการรายด้าน 
 

ด้าน 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความหมาย 
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  X̅ S.D. 
1 รายวิชา 4.56 0.32 มากที่สุด 
2 หลักสูตร 4.61 0.28 มากที่สุด 
3 อาจารย์ผู้สอน 4.62 0.25 มากที่สุด 
4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4.61 0.28 มากที่สุด 
5 การจัดการเรียนการสอน 4.45 0.57 มาก 
6 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 4.50 0.43 มาก 

รวม 4.56 0.28 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ โดยภาพรวมจัดอยู่
ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ( X  =  4.62 , S.D. = 0.25) 
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร ( X  =  4.61 , S.D. = 0.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X  = 4.45 , S.D. = 0.57)  
 
 ตาราง 4.3  ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านรายวิชา 
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 

1. รายวิชา     
 1 เนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต 4.67 0.47 มากที่สุด 

2 เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4.84 0.37 มากที่สุด 
3 รายวิชาเหมาะสมกับและสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการเรียน 4.42 0.75 มาก 
4 เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกับความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 4.42 0.75 มาก 
5 รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ 4.46 0.88 มาก 

รวม 4.56 0.65 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านรายวิชา 
โดยภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า มีเนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( X =  4.84, S.D. = 0.37) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า เนื้อหาในรายวิชามีความ
เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต ( X  =  4.67, S.D. = 0.47)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ( X =  4.42,  
S.D. = 0.75)  
 

ตาราง 4.4  ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านหลักสูตร 
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 

2. หลักสูตร     
 1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
4.72 0.45 มากที่สุด 

2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.67 0.47 มากที่สุด 

3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาอย่างชัดเจน 

4.84 0.37 มากที่สุด 

4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.42 0.75 มาก 

5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา 

4.42 0.75 มาก 

รวม 4.45 0.75 มาก 

  จากตาราง 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้าน
หลักสูตร โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า ปฏิทินการศึกษาและ
โปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน ( X  =  4.84, S.D. = 0.37) รองลงมาได้แก่ ข้อ
ที่ว่า มีการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X  =  4.72, S.D. = 
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0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของ  ( X  =  4.42, S.D. = 0.75)  
 

ตาราง 4.5 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านอาจารย์
ผู้สอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 

3. อาจารย์ผู้สอน     
 1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่

สอน 
4.46 0.88 มาก 

2 อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 

4.68 0.52 มากที่สุด 

3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

4 อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.79 0.40 มากที่สุด 

5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.45 0.75 มาก 

รวม 4.62 0.61 มากที่สุด 

  จากตาราง 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้าน
อาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า   อาจารย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ( X  =  4.79, S.D. = 0.40) 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ
( X  =  4.71, S.D. = 0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า อาจารย์เป็นผู้มี
คุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู    ( X  =  4.45 , S.D. = 0.75) 

ตาราง 4.6 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

X̅ S.D. 

4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้     
 1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เพียงพอต่อนักศึกษา 
4.40 0.76 มาก 

2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

4.49 0.84 มาก 

3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อนักศึกษา 

4.46 0.88 มาก 

รวม 4.45 0.83 มาก 

  จากตาราง 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า  
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ( X  =  4.49, S.D. = 
0.84) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา ( X  =  4.46 , S.D. = 0.88) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า 
ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ( X  = 4.40 , S.D. = 
0.76) 
 

ตาราง 4.7 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 

5. การจัดการเรียนการสอน     
 1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ 4.72 0.45 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.66 0.52 มากที่สุด 
3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์

ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

4.83 0.37 

มากที่สุด 
4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.40 0.75 มาก 
5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 4.45 0.75 มาก 

รวม 4.61 0.57 มากที่สุด 

  จากตาราง 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า  วิธีการ
สอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการเรียนรู้ ( X  =  4.83, S.D. = 0.37) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ( X  =  4.72, S.D. = 0.45) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการ
สอน( X  =  4.40, S.D. = 0.75) 

ตาราง 4.8 ตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน     
 1 ใช้เทคนิคในการประเมินผลอย่างเหมาะสมกับรายวิชา 4.49 0.85 มาก 

2 มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 4.72 0.45 มากที่สุด 
3 มีการเฉลยหรือแนะแนวค าตอบอยู่เสมอหลังการทดสอบ 4.42 0.75 มาก 
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รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น ความหมาย 

  X̅ S.D. 
4 เปิดเผยคะแนนหลังการประเมินผลทุกครั้ง 4.42 0.75 มาก 
5 ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.46 0.88 มาก 
6 การประเมินและวัดผลมีความยุติธรรมและชัดเจนเสมอ 4.52 0.84 มาก 

รวม 4.50 0.75 มาก 

  จากตาราง 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า  
การประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ( X  =  4.72 , S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า มีการประเมินและวัดผลมีความยุติธรรมและชัดเจนเสมอ ( X  =  4.52, S.D. = 0.84) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า มีการเฉลยหรือแนะแนวค าตอบอยู่เสมอหลังการ
ทดสอบ  ( X  =  4.42, S.D. = 0.75) 
 

 

 

 

 


