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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 5 ท่าน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน 
รวม 11 ท่าน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรท้ังหมด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย () และความแปรปรวน 
(2) และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)  
 ผลการวิจัย  พบว่า    
 1. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตรไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 

 This study aimed to: 1) investigate the curriculum committees’ satisfaction toward 

curriculum management of Bachelor of Arts Program in Business English; and 2) to compare 

curriculum committees and program lecturers’ satisfaction toward curriculum management in 

terms of curriculum management experiences. The population and samples of this study were 

5 curriculum committees and 6 lecturers of Business English program at the Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. They were selected by 

purposive sampling technique. The data were collected by questionnaire. The collected data 

were analyzed by using frequency, percentage, mean () , variance (2) , and One – way 

ANOVA. The results of the study were the following: 

 1. The curriculum committees satisfied the curriculum management of Bachelor of 

Arts Program in Business English at the most level. 

 2.  There was no statistically significant difference on satisfaction of curriculum 

committees and program lecturers toward curriculum management of Bachelor of Arts Program 

in Business English in terms of curriculum management experiences. 

 

Keywords :   Satisfaction, Curriculum Management, Business English Program 

 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา ซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้านี้ได้ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษา จากสภาพแวดล้อมท่ีมีแข่งขันและ
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ทุกองค์กรมีความจ าเป็นในการพัฒนาเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถอยู่รอด
และมี ศักยภาพแข่งขันได้ สถาบันอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่ งองค์กรท่ีมีความส าคัญและประเทศไทยมี
สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน 
ซึ่งแต่ละสถาบันย่อมต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจ
ท่ีส าคัญ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ท าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาท่ีมีความร่วมมือทาง
การศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ในด้านการผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ให้มี
ความเท่าเทียม และมีคุณภาพตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตนักศึกษา ในการรับ
ใช้สังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้พัฒนาหลักสูตร   โดยค านึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ เก่งคิด มีความรอบรู้ และมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ อีกท้ัง ยัง
สามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยพัฒนาให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังใน
ประเทศและนานาชาติ       ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2557 ระบุให้แต่
ละหลักสูตรต้องประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์โดยความพึงพอใจของอาจารย์ ท่ีมีต่อการต่อการ
บริหารหลักสูตรและตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน จัดการหลักสูตร และเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวม คณะผู้วิจัยสนใจท าวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีมี
ต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนก
ตามประสบการณ์การบริหารหลักสูตร 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     3.1 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  

วิคเตอร์ (Victor, 1964) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ผลการท่ีบุคคลนั้นเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้วเกิดความพอใจ  
          กุนด์ลาช และรีด (Gundlach and Reic, 1992: 37-50) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง 
ความพึงพอใจของบุคคลจากการได้พบปะกับพฤติกรรมการให้ส่ิงต่างๆ เป็นรับความพึงพอใจ ของบุคคลท่ีเกิด
จากการได้รับส่ิงต่างๆ ว่า หลังจากได้รับส่ิงนั้นแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งลด
ปัญหาและท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจมากน้อยเพียงใด  

เชลล่ี (Shelly, 1975) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึก
ท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่าง จากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ 
เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อน และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่นๆ ท้ังนี้ 
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์
ของความรู้สึกท้ังสามนี้เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ      โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้ สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักจะได้แก่ ทรัพยาก ร 
(Resources) หรือ ส่ิงเร้า (Stimulant) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาทรัพยากรหรือส่ิงเร้า
แบบใดเป็นส่ิงท่ีต้องการท่ีจะท าให้เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากท่ีสุดเมื่อมี
ทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน  
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จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลการท่ีบุคคลนั้นๆ เข้าไปมีส่วนร่วมใน กิจกรรมหรือเข้าไป
รับรู้แล้วเกิดความพอใจ ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือ ความ ต้องการ หรือ ความ
คาดหวัง จนท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้น ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของ
ทัศนคติ ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง แสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้  

3.2 ทฤษฎีการจัดการ 
 สโตนเนอร์ (Stoner, 1978) กล่าวว่า วิวัฒนาการตามแนวคิดหลักหรือแนวคิดท่ีส าคัญๆ ทางการ
จัดการท่ีเกิดข้ึนและผ่านมา มี 3 ยุค ได้แก่ ยุคแนวความคิดทางการจัดการสมัยด้ังเดิม ยุคแนวความคิดทางการ
จัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ และยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  โดยวิวัฒนาการของแนวคิด
ทางการจัดการท่ีส าคัญจะน าเสนอถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีต่างกัน และแนวความคิดทางการ
จัดการจะถูกน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในยุคนั้นๆ และมีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างของ
องค์การอันเป็นผลท าให้เกิดเป็นสภาวการณ์ขององค์การท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ขึ้น
ตามมา 

มาสโลว์ (Maslow, 1970) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งมีความสนใจศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์
และได้เสนอทฤษฎีความต้องการตามล าดับโดยมีสาระส าคัญคือ มนุษย์จะมีความ ต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่ี
ส้ินสุด ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู่และความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็น  ล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับ
ความส าคัญ โดยมนุษย์จะเกิดความต้องการในระดับต้นก่อน เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ี
พอใจแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับข้ันสุด ซึ่งความต้องการของมนุษย์จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์ท า
ส่ิงต่างๆ ลงไปเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการ มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับข้ัน คือ 

1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์
ท่ีมนุษย์จะขาดไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการด้านสรีระ ความต้องการด้านปัจจัย 4 ความต้องการทางเพศ เป็นต้น  

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความมั่นคง ปลอดภัยท้ังทาง  ด้านร่างกาย 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การได้รับความปลอดภัยจากส่ิงต่างๆ รอบด้าน  

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม  มากขึ้น 
ได้แก่ ความต้องการท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม  

4. ความต้องการการยกย่องนับถือยอมรับ (Esteem Needs) หมายถึง ความต้องการท่ีจะ         มี
ช่ือเสียงเกียรติยศ ได้รับการเคารพยกย่องในสังคม ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือ เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ายอมรับใน
ความรู้ความสามารถ    

5. ความต้องการท่ีจะประจักษ์ในตัวเอง (Self-Actualization) หมายถึง ความต้องการท่ีจะ ประสบ
ความส าเร็จสมหวังในชีวิตท่ีอยากท า อยากเป็นส่ิงท่ีตนหวังหรือใฝ่ฝัน อะไรก็ตามท่ีตนเองต้องการจะท า และมี
ความสุขกับส่ิงท่ีตนเองต้องการท า  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความคิดหลักของทฤษฎีการจัดการคือ แนวความคิดทางการจัดการจะถูก
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความต้องการของมนุษย์จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์ท าส่ิงต่างๆ ลงไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการ เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง ส่ิงนั้นจะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป 
และความต้องการเรียงตามล าดับจากความต้องการพื้นฐานจนถึงความต้องการสูงสุด  

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2557) ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์

ท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน (x=4.35) จ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ อยู่ใน

http://www.grad.cas.ac.th/
mailto:grad@cas.ac.th


 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 
 The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019) 

1924 
 

 Website:  www.grad.cas.ac.th   Email:  grad@cas.ac.th   telephone:  043-246536-8 ต่อ 403 

ระดับมาก  (x=4.47) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ใน ระดับมาก 
(x=4.45) ความพึงพอใจด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x=4.35) ความพึงพอใจด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (x=4.25) และความพึงพอใจ ด้านกระบวนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
(x=4.24) ตามล าดับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2557)  ส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ( x = 4.35, S.D.=0.29) จ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้าน   ดังนี้ ความพึงพอใจด้านการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.47, S.D.=0.25) รองลงมา ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.45, S.D.=0.32)      ความพึงพอใจด้านส่ิงสนับสนุนการเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก ( x = 4.35, S.D.=0.38) ความพึงพอใจด้าน การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ในระดับมาก  
( x = 4.25, S.D.=0.19) และความพึงพอใจด้านกระบวน  การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24, 
S.D.=0.31) ตามล าดับ 
 
4.  วิธีด าเนินการ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 5 ท่าน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน รวม 11 ท่าน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรท้ังหมด เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 มี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร และประสบการณ์ด้านการสอน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์  ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็น
ของผู้ตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือนั้นคณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      3 

ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Item of objective congruence index)             

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากเอกสาร 
วารสาร บทความ และเก็บรวบรวมจากรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
กรอกแบบสอบถามของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และน าข้อมูลท่ีได้ไป
เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการ
จัดการหลักสูตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ซึ่งได้จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ น ามาเขียนเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่เพื่อใ ช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเครื่องมือ
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วิจัยและสนับสนุนผลการวิจัยนั้น และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS ก าหนดค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 (p = 0.05) ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับ
หรือปฏิเสธ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย () 
และความแปรปรวน (2) ในส่วนท่ีเป็นค าถามแบบปลายเปิด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ น ามา
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ีจัดเรียงอันดับความส าคัญของเนื้อหา ส่วนการ วิ เคราะห์การเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีต่อการจัดการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – 
way ANOVA) 
 
5.  ผลการศึกษา 
 การวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตร   ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65           
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรด้าน   การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 ด้านการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ด้านการบริหารอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ท่ี
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
และด้านการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด     มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
ภาพรวมอยู่ ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อมีการก าหนดคุณสมบัติประจ าต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/เกณฑ์
มหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ และมีการคัดเลือกและพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท่ีเหมาะสม
และโปร่งใส อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรความพึงพอใจต่อ
มีการวางแผนอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบอัตราก าลังท่ีก าหนดอยู่ท่ีระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการบริหารอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ    พึงพอใจต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร/บริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 รองลงมาคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และมีการจัดรายวิชาท่ีความเหมาะสมตรงกับความรู้     ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอนและจ านวนภาระงานสอนมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ า
หลักสูตรความพึงพอใจต่อมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์   ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวม  อยู่ท่ี
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ   พึงพอใจอยู่
ท่ีระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ  ท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
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หนึ่งครั้ง อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรความพึงพอใจต่อ
การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่างหลักสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้        โดย
ภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อความเพียงพอต่อการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.83 รองลงมาคือ ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต าราหนังสือ ฐานข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ความพึงพอใจต่อการจัดพื้นท่ีส าหรับอาจารย์และนักศึกษาได้ท างาน/กิจกรรมร่วมกัน อยู่ท่ีระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.33 

 
นอกจากนี้การเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ าแนกตามประสบการณ์
การบริหารหลักสูตร จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6.  การอภิปรายผล 
 6.1 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรในทุกด้านในระดับมากท่ีสุด ท้ังในด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ด้านการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และด้านการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการ
ท่ีให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน จัดการหลักสูตรสะท้อนมาจากข้อค าถามท่ีว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรท า
ให้ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิคเตอร์ (Victor, 1964) 
ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ผลการท่ีบุคคลนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้วเกิด
ความพอใจ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต่อการ
จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน อย่างไรก็ตามจาก
ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็น
อันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2557) 
ท่ีได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน (4.35) จ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับมาก  (4.47) และยังสอดคล้องกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2557) ท่ีได้ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (4.35) จ าแนก 
รายละเอียดเป็นรายด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก (4.47)     

6.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แต่หากพิจารณาเป็นรายข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึง
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พอใจมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในด้านความเพียงพอต่อการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยได้ค่าคะแนนถึง 5.00 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าความพร้อมทางด้านกายภาพสามารถท าให้บุคคลมีความพึงพอใจได้สูงท่ีสุด สอดคล้องกับ 
มาสโลว์ (Maslow, 1970) เกี่ยวกับด้านความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึงความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หากได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ และยังสอดคล้องกับ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาด้านกายภาพ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีครุภัณฑ์
การศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา เมื่ออาจารย์ได้รับความสะดวกสบายในการ
จัดการเรียนการสอนก็สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดได้ สอดคล้องกับ เชลล่ี (Shelly, 
1975) ท่ีว่าความพอใจจะเกิดได้มากท่ีสุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ีต้องการครบถ้วน ดังนั้นส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสถาบัน อุดมศึกษาสามารถจัดหาให้แก่คณาจารย์ให้เหมาะสม เพียงพอ ครบครันก็
จะเป็นส่ิงท่ีท าให้ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรสามารถมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นได้ในปีต่อๆ ไป   
   

7.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

สถาบันการศึกษา ควรมีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อการ

จัดการหลักสูตรโดยเจาะลึกลงไปเป็นรายวิชา และควรมีการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรโดยเจาะลึกลงไปเป็นรายวิชา เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีชัดเจน ซึ่งจะท าให้
ทราบผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในหลักสูตรเป็นรายวิชา 

หลักสูตรสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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