
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปถามนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จ านวน 190 คน โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จากนั้นจึง
รวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติตามที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ส าหรับส่วนนี้จะเป็นการ
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พบประเด็นส าคัญปรากฏผลโดยสรุป 
ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 252 คน เพศหญิง จ านวน 
225 คน (ร้อยละ 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) 
 
ด้านรายวิชา 
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 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ด้านรายวิชา โดยภาพรวม
จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า มีเนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
( X =  4.84, S.D. = 0.37) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า เนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับจ านวน
หน่วยกิต ( X =  4.67, S.D. = 0.47)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่  ข้อที่ว่า 
เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกับความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ( X  =  4.42, S.D. = 0.75)  
 
ด้านหลักสูตร 

 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านหลักสูตร โดยภาพรวมจัด
อยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า ปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษาอย่างชัดเจน ( X  =  4.84, S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X  =  4.72, S.D. = 0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ   
( X   =  4.42, S.D. = 0.75) 
 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านอาจารย์ผู้สอน โดยภาพรวมจัด
อยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า  อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ( X  =  4.79, S.D. = 0.88) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า อาจารย์สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ( X  =  4.71, S.D. = 0.40) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู  
( X  =  4.45 , S.D. = 0.75) 
 
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า  ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ( X  =  4.49, S.D. = 0.84) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีระบบ
บริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา ( X  =  4.46 , S.D. = 0.88) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ( X  = 4.40 , S.D. = 0.76) 
 
 
 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า  วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ ( X  =  4.83, 
S.D. = 0.37) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   ( X  =  4.72, S.D. = 0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน( X  =  4.40, S.D. = 0.75) 
 
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน โดยภาพรวมจัดอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า  การประเมินผลที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ( X  =  4.72 , S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า มีการ
ประเมินและวัดผลมีความยุติธรรมและชัดเจนเสมอ ( X  =  4.52, S.D. = 0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า มีการเฉลยหรือแนะแนวค าตอบอยู่เสมอหลังการทดสอบ( X =
4.42,S.D. =0.75) 
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อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อค้นพบจากการวิจัยที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ โดยภาพรวมจัดอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขา
ให้สอดคล้องและมีประโยชน์กับตัวผู้เรียนอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่องพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 5 ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  และได้รับการรับรองจากสมาคม
วิชาการและวิชาชีพ (TQF) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 2556-2560)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ( X  =  4.62 , S.D. = 0.32) เนื่องจาก
อาจารย์สาขาการจัดการมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่กล่าวว่า มีการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ และสร้างความก้าว
ล้ าทางด้านวิทยาการ(ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 2556 -2560)  และทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่บุคคลากรอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง พัฒนาการ
จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือพ่ึงตนเองได้ กลยุทธ์ที่ 
10 ที่กล่าวว่า มีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ(ยุทธศาสตร์ที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ : 2556-2560)    
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แสดงว่า สาขาวิชาการจัดการควรมีการพัฒนาหลักสูตร
ในด้านการจัดการเรียนการสอน  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
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 นอกจากการน าข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้ว  ยังสามารถน าข้อมูลไป
ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือขยายผลไปในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ และเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดย
ประเด็นที่ผู้วิจัยเสนอให้ท าการวิจัยต่อไป  มีดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญและจ าเป็น
เกี่ยวกับการการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม 

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ และน าผลที่ได้มาพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ เพ่ือได้แนวทางในการศึกษาหาความพึงพอใจของหลักสูตร  

 

 
 

 


