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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณีและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา 

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยจำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษาใช้วิธีทำการเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถาม ตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั ้นปีท ี ่ 1-4 สาขานิเทศศาสตร์  
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(สองภาษา) ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 64 คน โดยใช้วิธีสุ ่มตัวอย ่าง

เฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู ่ตามวิธีของ  
Scheffe 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 

ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 2. นักศึกษาที ่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักส ูตร    

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)โดยรวมไม่แตกต่างกันและนักศึกษาช้ันปี

การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์  

(สองภาษา) โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1. to study satisfaction level toward 

Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual) Faculty of Communication Arts 

Rambhai Barni Rajabhat University 2. to compare satisfaction level toward Bachelor 

Program in Communications Arts (Bilingual) classified by gender and education level. 

The sample were 64 students including 1-4 Program in Communications Arts (Bilingual) 

in the second semester of the academic year 2019. 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 level 

toward Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual) was at the high level 

(Mean=4.42, S.D.=0.52) 2. students with different gender had no the different level in 
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satisfaction toward Bachelor Program in Communications Arts (Bilingual). Furthermore, 

students with different education level had the different level in satisfaction toward 

Furthermore with the statistical significance at .05 level. 

 

Keywords: Satisfaction, Program in Communications Arts (Bilingual) 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

สภาพแวดล้อมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทำให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กร 

ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถดำรงอยู่ได้และ

ที่สำคัญหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ  ต้องมีศักยภาพแข่งขันได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 

ซ่ึงปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนแต่ละสถาบันต้องมีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ให้มีความพร้อมและทันสมัยต้องตอบสนองความต้องการของสังคมประกอบกับเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการประเมินหลักสูตรโดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิด

กับนักศึกษา โดยจะประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และ

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับศึกษาแห่งชาติ รวมถึงข้อที่ 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ีย 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 

2558) ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) เป็นอีกสาขาหน่ึงของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดสอนในแขนงวิชาการส่ือสารการตลาด 

และการสื ่อสารการท่องเท ี ่ยว ได้เห็นความสำคัญถึงระบบประกันคุณภาพการศ ึกษา  

โดยส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องกระทำอย่างต่อเน่ือง น่ันคือ การสำรวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏรำไพพรรณีซึ่งถือว่าผู้รับบริการจากการจัดการเรียนการสอนของสาขานิเทศศาสตร์ 

(สองภาษา) ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อนำความพึงพอใจหรืออุปสรรคต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

จำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน

ขึ ้นอยู ่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใดอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมี 

ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ

ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ส่ิงที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่

เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ

ความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดังน้ันส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ

บุคคลที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้นซึ่งจะมีความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ

ความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความรู้สึกทางบวก

มากกว่าทางลบเป็นความรู้สึกที่ด ีหรือทัศนคติที ่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้ร ับการ
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ตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงน้ันตรงกันข้ามหากความต้องการของ

ตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Kotler & Armstrong (2001) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข ึ ้นต ้องมี

สิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการของแต่ละคน 

ไม่เหมือนกันความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจาก

สภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือ ความลำบากบางอย่างเป็นความต้องการทาง

จิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง 

(Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มาก

พอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการ

กระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

จากการศึกษาผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และ ไพวรรณ์ งาศรี (2555) 

พบว่า นิสิตของภาค วิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีความพึงพอใจต่อการบริการของภาค วิชาบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

นิสิตที่มีชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง 

(2557) พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักส ูตร   

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในระดับมาก เพศและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจขณะที่

ช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาคเรียน
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ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 64 คน  (ระบบสารสนเทศกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี, 2562) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง จำนวน 64 คน คำนวณโดยใช้สูตร

ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงกำหนดให้ระดับความเช่ือม่ันเท่ากับ 95% และความคลาด

เคล่ือนที่ระดับ .05 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน

ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ และ

ช้ันปีการศึกษา จำนวนข้อคำถาม 2 ข้อ สร้างเป็นข้อคำถามลักษณะให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

และด ้านการร ้องเร ียนของนักศ ึกษา รวมจำนวนข้อคำถามทั ้งหมด 24 ข้อ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้ตอบ ซ่ึงมี 5 ระดับ คือระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด 

 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

1. การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่

สร้างขึ ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content 

validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of objective congruence 

index) ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความตรงเชิงเน้ือหาอยู่

ในระดับที่ยอมรับได้  
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2. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทำลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการคำนวณหา

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Alpha Coefficient) ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 0.85 

แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีความเที่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) ซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร ได้แก่ เพศ โดยใช้การ

ทดสอบ (T-test) สำหรับขั้นปีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way ANOVA) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของ Scheffe 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถสรุปผล

การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 64 คน (n=64) 

ประกอบด้วย เพศ และช้ันปีที่กำลังศึกษา 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ (%)  

ชาย 26 40.62 

หญิง 38 59.37 

รวม 64 100.0 

 

จากตารางที่ 1.1 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน จำแนกตาม

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จำนวน 38 คน  

คิดเป็นร้อยละ 59.37 เป็นเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช้ันปีที่ศึกษา 

ช้ันปีการศึกษา จำนวน (คน)   ร้อยละ (%)  

ช้ันปีที่ 1 20 31.25 

ช้ันปีที่ 2 18 28.12 

ช้ันปีที่ 3 17 26.56 

ช้ันปีที่ 4 9 14.06 

รวม 64 100.0 

 

จากตารางที่ 1.2  แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน จำแนกตาม

ช้ันปีการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ช้ันปีที่ 1 มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

รองลงมา คือ ช้ันปีที่ 2  จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 และน้อยที่สุด เป็น ช้ันปีที่ 4 

จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา)คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีของกลุ ่มตัวอย่าง 

จำนวน 64 คน (n=64) ใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และด้านการร้องเรียนของ

นักศึกษา  

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร 5 ด้าน 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร Mean SD  แปลผล 

ด้านหลักสูตร 4. 31 0.79 มาก 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.33 0.82 มาก 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.44 0.70 มาก 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.62 0.59 มากที่สุด 

ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.46 0.77 มาก 

รวม 4.43 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 2.1 แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา จำนวน 64 คน พบว่า ระดับ

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.63 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.59 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และน้อยที่สุด ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(สองภาษา) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำแนกตามเพศ และช้ันปีการศึกษา 

 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร ์(สองภาษา) จำแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง t Sig 

Mean S.D. Mean S.D. 

ด้านหลักสูตร 4.33 0.32 4.31 0.31 -0.102 0.910 

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทางวิชาการ 

4.33 0.34 4.44 0.40 -0.103 0.902 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4.39 0.37 4.37 0.33 -0.568 0.475 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.41 0.44 4.39 0.31 -0.689 0.423 

ด้านการร้องเรียนของนักศึกษา 4.37 0.35 4.44 0.33 0.568 0.549 

รวม 4.36 0.32 4.39 0.30 0.547 0.506 

 

จากตารางที่ 3.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรม

นักศึกษา ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการร้องเรียนของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ

ศาสตร์ (สองภาษา) จําแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ความพึงพอใจ 

ต-อหลักสูตร 

แหล-ง 

ความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ด"านหลักสูตร ระหว0างกลุ0ม 32 .774 .256 1.841 .123 

ภายในกลุ0ม 32 16.595 .130   

รวม 64 16.595    

ด"านระบบอาจารยEที่

ปรึกษาทางวิชาการ 

ระหว0างกลุ0ม 

 

34 .720 .270 1.623 .161 

ภายในกลุ0ม 30 19.312 .161   

รวม 64 20.032    

ด"านกิจกรรมนักศึกษา ระหว0างกลุ0ม 27 2.735 .875 5.317 .001 

ภายในกลุ0ม 37 15.623 .103   

รวม 64 18.358    

ด"านส่ิงสนับสนุน 

การเรียนรู" 

ระหว0างกลุ0ม 21 1.709 

 

.501 2.445 .039 

ภายในกลุ0ม 43 21.358 .174   

รวม 64 23.067    

ด"านการร"องเรียนของ

นักศึกษา 

ระหว0างกลุ0ม 

ภายในกลุ0ม 

20 

44 

.743 

19.109 

.197 

.108 

1.581 .234 

รวม 64 18.852    

** p < .01   * p < .05 
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จากตารางที ่ 3.2 นักศึกษาชั ้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และเม่ือพิจารณา เป็นรายด้านนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 นอกจากน้ีนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านสิ่งสนับสนุน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ 

Scheffe นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากน้ียังไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 กับช้ันปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านกิจกรรมนักศึกษาสาต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้าน

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ 

 

อภิปรายผล    

ระดับความพึงพอใจตอ่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) 

ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ด้าน 

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านการร้องเรียนของ

นักศึกษาและน้อยที่สุด ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และ ไพวรรณ์งาศรี (2555) ที่พบว่า นิสิตของภาค วิชา

บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจต่อการบริการ

ของภาค วิชาบริหารธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตที่มีชั้นปีต่างกันมีความพึง

พอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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นักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)ด้านกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ. 01 นอกจากนี ้นักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) ด้านสิ่งสนับสนุนแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) พบว่า

ภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในระดับมาก เพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความคาดหวังและความพึงพอใจ ขณะที่ชั้นปีส่งผลต่อความ

คาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 
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