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บทคัดย่อ 

 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา ทําการเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 123 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ  4.40 ค่า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  0.31   
2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม         
ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ; หลักสูตร; การบริหารทรัพยากรมนุษย์  



2  

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2560) 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study satisfaction level toward 
program in human resource management in Faculty of Management Science at 
Nakhon Pathom Rajabhat University, 2) to compare satisfaction level toward 
program in human resource management classified by gender and education 
level. The sample were 213 students including freshmen, sophomores, juniors 
and seniors in Human Resource Management  Program in Faculty of 
Management Science at Nakhon Pathom Rajabhat University in the second 
semester of the academic year 2016. The Questionnaire was used as the tool 
for data collection. The data was analyzed in term of frequency, percentage, 
means, standard deviation, T-test, One – way ANOVA, and Scheffe method.  
 The results from this research indicated as follows: 1) Satisfaction toward 
program in human resource management in Faculty of Management Science at 
Nakhon Pathom Rajabhat University was at the highest level (Mean=4.40, 
S.D.=0.31). 2) Students with different gender had no the different level in 
satisfaction toward program in human resource management. Furthermore, 
students with different education level had the different level in satisfaction 
toward program in human resource management with the statistical significance 
at .05 level. 
 
Keyword: Satisfaction, Program, Human Resource Management 

 

บทนํา  

 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้ทุกองค์การจําเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้
องค์การสามารถอยู่รอดและมีศักยภาพแข่งขันได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีจํานวนมาก 
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน แต่ละสถาบัน
ย่อมต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคม 
ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2557 ระบุให้แต่ละหลักสูตร
ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยจะประเมินความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558)  
 ผลการวิจัยของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) พบว่าในภาพรวม
นิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรน้ีอยู่ในระดับมาก เพศไม่ส่งผล
ต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ แต่ช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความ
พึงพอใจของนิสิต ขณะที่ผลการวิจัยของ Zhou Xiaoyan คุณวุฒิ คนฉลาด และสิทธิพร นิยมศรี
สมศักด์ิ (2557) พบว่านิสิตจีนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ี
ผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) พบว่านิสิตที่มีช้ันปีต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. ช้ันปีการศึกษา 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลต่อหลักสูตร 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การร้องเรียนของ
นักศึกษา (อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา, 2555; สมชาย บุญสุ่น, 2554)  
 องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อหลักสูตร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และด้านการร้องเรียนของนักศึกษา (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, 2557; สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557; สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ 
เงาศรี, 2555)  
 ผลการวิจัยของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 
และด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ 
มีแจ้ง (2557) พบว่าในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในระดับมาก เพศและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ ในขณะ
ที่ช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต ขณะเดียวกันผลการวิจัยของ Zhou 
Xiaoyan คุณวุฒิ คนฉลาด และสิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2557) พบว่าความพึงพอใจของนิสิต
จีนจําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของภาศิริ เขตปิยรัตน์ และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ (2554) พบว่าในภาพรวมนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีความพึงพอใจระดับมาก ประกอบด้วย 
ด้านความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ด้านทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชา และการสนับสนุนในกิจกรรมและการให้คําปรึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) พบว่า 1) นิสิต
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตที่มีช้ันปีต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 177 คน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2559) 
 ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 123 คน ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane,  1973) ซึ่งกําหนดให้ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 
95 % และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 
ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และชั้นปี
การศึกษา จํานวนข้อคําถาม 2 ข้อ สร้างเป็นข้อคําถามลักษณะให้เลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งใช้ข้อคําถามจากแบบสอบถามของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร (2557) และสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และด้านการร้องเรียนของนักศึกษา รวมจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 24 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด 
 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยคณะผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of objective congruence 
index) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.86 แสดงว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหาอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
 2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วมาทําลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และทดสอบความ
เที่ยง (Reliability) โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
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Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.92 แสดงว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความเที่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ได้แก่ เพศ โดยใช้การ
ทดสอบที (T– test) สําหรับช้ันปีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
– way ANOVA) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย  
 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 และเป็นเพศชาย จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ช้ันปีที่ 1 จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
รองลงมาคือ ช้ันที่ 2 จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 ช้ันที่ 4 จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 และช้ันที่ 3 จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ดังแสดงตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวน ร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา        
           

  ข้อมูล
ส่วนบคุคล 

จํานวน ร้อยละ 

      เพศ                                                                                    
            ชาย 36 29.30 
            หญิง 87 70.70 
      ชั้นปีการศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 43 35.0 
ช้ันปีที่ 2 34 27.60 
ช้ันปีที่ 3 19 15.40 
ช้ันปีที่ 4 27 22.0 

  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.42 และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.44 รองลงมา คือ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.41 ด้านกิจกรรมนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 และด้าน
หลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 ตามลําดับ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร Mean SD แปลผล 

ด้านหลักสูตร 4.34 0.37 มากที่สุด 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.43 0.42 มากที่สุด 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.39 0.41 มากที่สุด 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.43 0.44 มากที่สุด 
ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.42 0.41 มากที่สุด 
                   รวม 4.40 0.31 มากที่สุด 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจําแนกตามเพศ และชั้นปี
การศึกษา 

 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษาไม่
แตกต่างกัน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรพัยากรมนุษย์ จําแนก

ตามเพศ 
 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง t Sig 

Mean S.D. Mean S.D. 
ด้านหลักสูตร 4.33 0.35 4.34 0.38 -0.104 0.917 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

4.39 0.36 4.45 0.44 -0.109 0.914 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.42 0.37 4.38 0.42 -0.691 0.491 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.54 0.49 4.40 0.42 -0.749 0.456 
ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.35 0.37 4.45 0.43 0.560 0.577 
                   รวม 4.41 0.29 4.40 0.32 0.589 0.558 

 
จําแนกตามชั้นปีการศึกษา 
 นักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
นักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน
กิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีนักศึกษาชั้นปี
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านด้านสิ่งสนับสนุน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเป็นรายคู่ ตามวิธีของ 
Scheffe นักศึกษาช้ันปีที่ 1 กับช้ันปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันไม่พบความ
แตกต่าง   เป็นรายคู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับช้ันปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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นอกจากน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ดัง
ตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรพัยากรมนุษย์ จําแนก

ตามชั้นปีการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ 
ต่อหลักสูตร 

แหล่ง 
ความ

แปรปรวน 

df  SS MS F Sig 

ด้านหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม  3 .774 .258 1.939 .127
 ภายในกลุ่ม 119 15.834 .133   
 รวม 122 16.607    

ด้านระบบอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทาง

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม  3 .876 .292 1.720 .167 

 ภายในกลุ่ม 119 20.218 .170   
 รวม 122 21.095    

ด้านกิจกรรม
นักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม  3 2.423 .808 5.422** .002 

 ภายในกลุ่ม 119 17.726 .149   
 รวม 122 20.148    

ด้านสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม  3 1.600 .533 2.853* .040

 ภายในกลุ่ม 119 22.248 .187   
 รวม 122 23.848    

ด้านการร้องเรียน 
ของนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม  3 .651 .217 1.279 .285

 ภายในกลุ่ม 119 20.183 .170   
 รวม 122 20.833    

** p < .01  
* p < .05  
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อภิปรายผล  
 ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา และด้านหลักสูตร ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา 
(2556) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีในด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน   ด้านการวัดและการประเมินผลการ
เรียนการสอน และด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรน้ีอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และ สินีนาถ วิกรมประสิทธิ (2554) พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชา
ในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจระดับมาก  
 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษาไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) พบว่า เพศไม่ส่งผลต่อความแตกต่าง
ของความคาดหวังและความพึงพอใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zhou Xiaoyan คุณวุฒิ 
คนฉลาด และสิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2557) พบว่านิสิตจีนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 นักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
นักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน
กิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีนักศึกษาช้ันปี
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านด้านสิ่งสนับสนุน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง 
(2557: 13-17) พบว่าช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) พบว่านิสิต   ที่มีช้ันปีต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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