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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตร 
และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามช้ันปี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 144 คน 
ใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)  
 ผลการวิจัย  พบว่า    
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด 
 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามช้ันปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ค าส าคัญ  :  ความพึงพอใจของนักศึกษา, การจัดการหลักสูตร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

Abstract 

The purposes of this study were: 1) to examine the students’ satisfaction toward 

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

the students’ satisfaction toward curriculum management in terms of class levels. The 

samples of this study were 144 Business English students at the Faculty of Humanities and 

Social Sciences. They were selected by using the table of Krejcie & Morgan formulas and 

were then chosen by sample random sampling technique. The data were collected by using 
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sets of questionnaires. The collected data were analyzed by using frequency, percentage, 

mean, standard deviation and One – way ANOVA. The results were shown as follows: 

1. The students satisfied the curriculum management of Bachelor of Arts Program in 

Business English at the most level. 

2.  There were statistically significant differences on students’ satisfaction toward 

curriculum management of Bachelor of Arts Program in Business English in terms of class 

levels at .05. 

 

Keywords  : Students’ Satisfaction, Curriculum Management, Business English Program 

 

1.  บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจท่ีส าคัญ   คือ 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ท าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การ
แลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาท่ีมีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ ในด้านการผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ให้มีความเท่าเทียมและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตนักศึกษา ในการรับใช้สังคม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจจึงได้พัฒนาหลักสูตรโดยค านึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ เก่งคิด มี
ความรอบรู้  และมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ อีกท้ังยังสามารถแข่งขันได้ ท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์จึงได้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยพัฒนาให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและนานาชาติ ซึ่ง
ผู้เรียนควรมีการพัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้า ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกตาม
รากฐานแห่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  ประกอบกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2557 ระบุให้แต่ละหลักสูตรต้องประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ี
เกิดกับนักศึกษา โดยจะประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  ผล
ท่ีเกิดกับอาจารย์โดยความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการต่อการบริหารหลักสูตร  รวมไปถึงตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 และตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 
ระดับความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2557) ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจท าวิจัย เรื่อง  “ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามช้ันปี 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 40) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ดังนี้ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับ

ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าท่ีได้รับจากบริการกับความคาดหวังของ
แต่ละบุคคลก่อนท่ีจะใช้หรือรับบริการนั้น  

ความพึงพอใจในเป็นองค์ประกอบส าคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้เรียน
จะต้องได้รับแรงจูงใจท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การสอนเป็นอย่าง
มาก (จารุวรรณ.2555,หน้า 19) ซึ่งสอดคล้องกับ กู๊ด (1959: 218)  กล่าวไว้ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอน
จะต้องสร้างส่ิงจูงใจให้เกิดแรงจูงใจขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจต่อการเรียนการสอน ซึ่ง
นักจิตวิทยาได้แบ่งแรงจูงใจไว้เป็นสองประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และ แรงจูงใจ
ภายใน  ดังนี้ 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ได้แก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในของตัว
ผู้เรียนเอง ซึ่งมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการหรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
แรงจูงใจภายในมีความส าคัญมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เพราะว่า แรงจูงใจภายในเกิดจากความรู้สึกส่วนบุคคล 
เมื่อบุคคลรู้สึกเช่นไรก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรู้สึกของตนเอง และ 2) แรงจูงใจภายนอก ( Extrinsic 
Motivation) ได้แก่ การจูงใจท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกกระตุ้นมาใช้ให้เกิดแรงจูงใจภายใน เช่น วิธีการ
สอน บุคลิกภาพของผู้สอน เทคนิคท่ีผู้สอนใช้ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน ซึ่งการกระท าท่ี
เกิดจากแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็นการกระท าเพื่อความส าเร็จอย่างแท้จริง แต่เป็นการกระท าเพื่อจูงใจอย่าง
อื่น เช่น การเรียนท่ีหวังผลคะแนน นอกเหนือไปจากได้รับความรู้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญส าหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องได้รับแรงจูงใจท้ังภายนอกและแรงจูงใจ
ภายใน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนการสอน 

ทฤษฏีการเรียนรู้ธอร์นไดค์ (ค.ศ. 1814-1949) ในข้อกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การ
ฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้
นั้นจะไม่คงทนถาวร และในท่ีสุดอาจลืมได้  

กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Hergenhahn and Olson, 1993: 56-57) ในแง่ของกฎแห่งความ
พร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อม ท้ังทางร่างกายและจิตใจ โดยการ
ส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องกระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น 
การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน   การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การส ารวจ
ความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้พื้นฐาน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 

หลักการจัดการศึกษา/การสอน (Hergenhahn and Olson, 1993: 202-222) ในแง่ของหาก
ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดย
กระท าส่ิงนั้นบ่อยๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับซ้ าซากเพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  
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มาสโลว์ (Maslow. 1970: 66-70) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งมีความสนใจศึกษาถึงความ ต้องการ
ของมนุษย์และได้เสนอทฤษฎีความต้องการตามล าดับโดยมีสาระส าคัญคือมนุษย์จะมีความ ต้องการอยู่
ตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู่และความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็น ล าดับข้ันจากต่ าไปหา
สูงตามล าดับ ความส าคัญ โดยมนุษย์จะเกิดความต้องการในระดับต้นก่อน เมื่อความต้องการนั้นได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับท่ีสุดขึ้นมา ซึ่งความต้องการของมนุษย์จะ
เป็นตัวผลักดันให้มนุษย์ท าส่ิงต่างๆ ลงไปเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการขึ้นมา มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์
ออกเป็น 5 ล าดับขั้น คือ 1) ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) 2) ความ
ต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Belongingness and Love Need) 4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem 
Need) 5) ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) ทฤษฎีความต้องการตามล าดับ
ของมาสโลว์ (Maslow. 1970: 66-70) ท่ีว่าความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง
ตามล าดับความส าคัญ โดยมนุษย์จะเกิดความต้องการในระดับต้นก่อน เมื่อความต้องการนั้น ได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้วมนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับท่ีสุดขึ้นมา  

วรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี. (2560) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ าแนกตามเพศ และช้ันปี
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน   มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ และคณะ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดระบบการ
เรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป ในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยท่ี
สนับสนุน การเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบระ ดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไป เมื่อท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการของ
นักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศและอายุท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ
เรียน การสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านห้องเรียนและความเหมาะสมของอุปกรณ์ การเรียนห้องประกอบการเรียนการ
สอนและมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่านี้ 

 
4.  วิธีด าเนินการ 
 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผูวิจัยใชแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการพูดคุยกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการหลักสูตรเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง
เครื่องมือวิจัย  
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2. สรางแบบสอบถาม เรื่อง “ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” ตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจัยโดยผานการตรวจสอบ 
จากผูเช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน และน าแบบสอบถามท่ีได้มาทดลองใช้หาค่าความเช่ือมั่น โดยมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.70 จึงน าเครื่องมือนี้ไปใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
คณะผูวิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดวยตนเองโดยการเก็บขอมูลจากการนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 144 คน ใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Sample random sampling) 

5.  ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยเป็นล าดับ ดังนี้ 

5.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตร 
มีนักศึกษาตอบแบบสามถามท้ังหมด 144 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 

และเป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 นอกจากนี้พบว่าเป็นนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 
เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.10  ตามล าดับ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
การจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.83) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาและด้านพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนมากท่ีสุด ( X = 4.91) รองลงมาคือด้านกระบวนการ
เตรียมความพร้อม ( X = 4.89) ด้านการรับนักศึกษา ( X = 4.87) และด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ( X  = 
4.58) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถสรุป 
ได้ดังนี้ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการด้านการรับนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
(X = 4.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ( X = 4.90) รองลงมาคือกระบวนการสอบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและการสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีความเหมาะสม (X = 4.88) ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการด้านกระบวนการเตรียมความพร้อม โดยภาพรวมอยู่ท่ี
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการเรียนปรับพื้นฐานสามารถ
สร้างความพร้อมในการเรียนตามหลักสูตรได้ ( X = 4.95) รองลงมาคือรายวิชาในการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน
มีความเหมาะสม (X = 4.90) และการปฐมนิเทศของสาขาวิชาสามารถสร้างความพร้อมให้นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรได้ (X = 4.88) 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ท่ี
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการมีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
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เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด ( X = 4.94) รองลงมาคือกิจกรรมวิชาการท่ีสาขาวิชาจัดขึ้นมี
ความสอดคล้องกับวิชาท่ีเรียน และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปประยุกต์ใช้
ได้  (X  = 4.93)  

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อด้านความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนโดยภาพรวมอยู่ท่ี
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน
เป็นไปตามล าดับขั้นตอนมากท่ีสุด ( X = 4.94) รองลงมาคือความเหมาะสมของคณะกรรมการการจัดการข้อ
ร้องเรียน ( X = 4.93) และการช้ีแจงระบบขั้นตอนการร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
(X = 4.92) 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อห้องศูนย์ภาษาเนื่องจากมีหนังสือ ต ารา 
เอกสารประกอบการสอนท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา ( X = 4.65) รองลงมาคือห้องศูนย์ภาษามีหนังสือ ต ารา 
เอกสารประกอบการสอนท่ีเพียงพอและมีความทันสมัย ( X = 4.63) และส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมี
ความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน (X = 4.57) 

5.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามชั้นปี 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามช้ันปี โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังต่อไปนี้ 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านหลักสูตร มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 ในขั้นตอนในการสอบคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 และกระบวนการสอบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 กับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
และระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านกระบวนการเตรียมความพร้อม มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในขั้นตอนในการปฐมนิเทศของสาขาวิชาสามารถสร้างความพร้อมให้นักศึกษาเรียนตามหลักสูตรได้ 
ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในขั้นตอนในความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ความเหมาะสมของช่องทางการร้องเรียนของนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และผลการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 - 4  
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  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
ห้องศูนย์ภาษามีหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนท่ีเพียงพอและมีความทันสมัย ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 และมีพื้นท่ี สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียน
สนทนาหรือท างานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 
 
6.  การอภิปรายผล 

6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการหลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและด้านการจัดการข้อร้องเรียนมากท่ีสุด  ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด อาจเพราะนักศึกษามีความรู้สึกว่าได้ฝึกฝน 
ปฏิบัติบ่อยๆ จนสามารถท าในส่ิงต่างๆท่ีเรียนรู้มาได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้ธอร์นไดค์ (ค.ศ. 
1814-1949) ในข้อกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท า
ให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในท่ีสุดอาจลืมได้ และ
ยังสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา/การสอน (Hergenhahn and Olson, 1993: 202-222) ในแง่ของหาก
ต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดย
กระท าส่ิงนั้นบ่อยๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับซ้ าซากเพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ในส่วนของด้าน
การจัดการข้อร้องเรียนก็ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อร้องเรียน
เหล่านั้นได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่งสะท้อนจากข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีว่าความเหมาะสม
ของคณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียนท่ีได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับของมาสโลว์ (Maslow. 1970: 66-70) ท่ีว่าความต้องการของคนจะมีลักษณะ
เป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ โดยมนุษย์จะเกิดความต้องการในระดับต้นก่อน เมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้วมนุษย์จะเกิดความต้องการในล าดับท่ีสุดขึ้นมา  

6.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามชั้นปี 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ าแนกตามช้ันปี โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ความพึงพอใจในแต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกันเนื่องจากได้รับการตอบสนอง
ต่อการคาดหวังท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 40) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้
ดังนี้ ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าท่ี
ได้รับจากบริการกับความคาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนท่ีจะใช้หรือรับบริการนั้น  
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ด้านหลักสูตร มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
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ระดับ .05 ในขั้นตอนในการสอบคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 และกระบวนการสอบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 กับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
และระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สอดคล้องกับ วรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี. 
(2560) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ าแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษา
ต่างกัน   มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ด้านกระบวนการเตรียมความพร้อม มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
ขั้นตอนในการปฐมนิเทศของสาขาวิชาสามารถสร้างความพร้อมให้นักศึกษาเรียนตามหลักสูตรได้ ระหว่าง
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Hergenhahn and 
Olson, 1993: 56-57) ในแง่ของกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียน
มีความพร้อม ท้ังทางร่างกายและจิตใจ โดยการส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียนเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีต้องกระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน   
การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้พื้นฐาน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่  
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในห้องศูนย์
ภาษามีหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนท่ีเพียงพอและมีความทันสมัย ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 และมีพื้นท่ี สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนสนทนา
หรือท างานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 สอดคล้องกับ อาจารีย์ ประจวบเหมาะ 
และคณะ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ในด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุน การเรียนการสอน
และด้านการวัดผลประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป เมื่อท าการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการของนักศึกษาท่ีมี
สถานภาพต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศและอายุท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียน การสอน
ของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงด้านห้องเรียนและความเหมาะสมของอุปกรณ์ การเรียนห้องประกอบการเรียนการสอนและมีกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่านี้ 
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7.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 สถาบันการศึกษา ควรมีการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์เหมาะสม   เอื้อต่อการ

เรียนรู้และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม 
7.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการหลักสูตรโดย

เจาะลึกลงไปเป็นรายวิชา เพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีชัดเจน ซึ่งจะท าให้ทราบผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
หลักสูตรเป็นรายวิชา และตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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