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บทคัดยอ

จากตารางท่ี 1 พบวาแบบสอบถามเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.5 

รองลงมาคือเพศชาย คิดเปนรอยละ 25.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

นักศึกษาชั้นปท่ี 3 รอยละ 34.6 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปท่ี 2 รอยละ 22.9 

ถัดมาคือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 รอยละ 21.8 และลําดับสุดทายคือ นักศึกษาชั้นปท่ี 

4 รอยละ 20.7 จากการพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอหลักสูตรธุรกิจบัณฑิตท้ัง 7 

ดานสามรถสรุปภาพรวมของความพึงพอใจไดดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2559

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. สามารถปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส 

ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สามารถนําผลการวิจัยหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิ

สติกส ใชเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับการศึกษาในปจจุบัน 

3. สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีกําหนดงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาท้ัง 4 ชั้นป จํานวน 357 คน 

โดยในแตละชั้นปมีจํานวนนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 74 คน,

นักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน  123  คน,นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 82   คน, 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน  78 คน การเลือกกลุมตัวอยางจะใชการสุมตัวอยาง

อยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณี

ท่ีทราบจํานวนประชากรโดยใชสูตรของ (Taro Yamane, 1973) โดยใชสูตร

ดังนี้ 
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ดังนั้น จากการคํานวณหาขนาดตัวอยาง พบวาประชากรท่ีใชในการวิจัยเปน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ท้ัง 4 ชั้นป 

จํานวน 188 คน โดยมีเกณฑท่ีใชในการแปลความหมายขอมูลใชวิธีของ Likert 

Scale แบบจําแนกแตละชวงยอยตางกัน แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยทํา

การกําหนดชวงของการวัดไดดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551)

ระดับ 5 คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 หมายถึง ระดับที่ความพึงพอใจมากที่สุด

ระดับ 4 คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 หมายถึง  ระดับที่ความพึงพอใจมาก

ระดับ 3 คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 หมายถึง ระดับที่ความพึงพอใจปานกลาง

ระดับ 2 คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 หมายถึง  ระดับที่ความพึงพอใจนอย

ระดับ 1 คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 หมายถึง  ระดับที่ความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ท้ัง 4 ชั้นป โดยทําการเก็บขอมูลแบบเจาะจง

แบงตามนักศึกษาทุกชั้นปจํานวน 188 คน แบงออกเปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 

จํานวน 39 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 65 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จํานวน  

43 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 4 จํานวน 41 คน โดยขอมูลท่ีเก็บนํามาวิเคราะหผล

จํานวน 188 ชุด จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย

ของขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี้

- ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ โลจิ

สติกส

- ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวของกับปจจัยความพึงพอใจตอคุณภาพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

ในสวนนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาท่ีมีตอ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ไดแก เพศ และนักศึกษา

แตละชั้นป โดยแจกแจงความถ่ี และคารอยละ ดังนี้

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา โดยทําการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักศึกษาโลจิสติกสท้ัง 4 ชั้นป โดยเก็บแบบสอบถามท้ังหมด 188 ชุด 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

นักศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะ

วิทยาการจัดการ โดยสถิติท่ีชิในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยภาพรวมท้ัง 7 ดาน มีความ

พึงพอใจอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานอาจารย ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะ

ของนิสิต และดานการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ

The purposes of this research was to students’ Satisfaction 

Towards Business Administration Program in Logistics 

Management, Faculty of Business Administrator, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The sample of this 

research was 188 of the undergraduate students in the Logistics 

Management Department, Faculty of Business Administrator, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University by cluster random 

sampling method. The instrument for collecting data was 

validated five-rating scale questionnaire. The data was analyzed 

in percentage, mean and standard deviation.

The results of this was to students’ Satisfaction Towards 

Business Administration Program in Logistics Management for 

the undergraduate students in the Logistics Management, 

Faculty of Business Administrator, Bansomdejchaopraya

Rajabhat University as a whole was at high score. When 

considering the data individually, the highest score is the 

personality of the instructor. Then the rest of the 

teaching/technique of teaching, quiz and evaluation 

respectively.

จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มีความพึง

พอใจตอหลักสูตร ท้ัง 7 ดาน โดยในภาพรวม อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

(X ̄=3.92,S.D.=0.70)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2559 ทั้ง 7 ดาน ผลการวิจัยสามารถ

อธิบายได ดังนี้

- ดานรายวิชาในหลักสูตร นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี 3 

เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มีรายวิชาท่ีมีประโยชนตอการ

นําไปประกอบอาชีพ รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน

- ดานกระบวนการคัดเลือกนิสิต นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปน

อันดับที่ 4 เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสมีเกณฑการคัดเลือก

นิสิตนักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อใหไดนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

- ดานอาจารยผูสอน นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี 1 

เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส อาจารยแตละทานในสาขาจะ

ไดเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูในศาสตรของตัวเองใหมากย่ิงข้ึน ทํา

ใหนําความรูนั้นมาถายทอดใหแกนิสิต นักศึกษา รวมท้ังใหคําแนะนําแกนิสิต

นักศึกษาตลอด

- ดานสภาพแวดลอม นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี 7 

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีท่ีจํากัด และดวยประชากรของจํานวนนิสิต 

นักศึกษาท่ีมีเปนจํานวนมาก ทําใหพื้นท่ีในการพักผอนนอย และพื้นท่ีทํา

กิจกรรมนอย

- ดานการจัดการเรียนการสอน นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปน

อันดับที่ 5 เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ในแตละรายวิชา 

อาจารยผูสอนจะมีส่ือการเรียน การสอน ท่ีทันสมัย และงายตอการทําความ

เขาใจ

- ดานการวัดและประเมินผล นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี 

6 เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส การวัดและการประเมินผลมี

ความเที่ยงธรรม และสามารถชี้แจงไดถานิสิต นักศึกษามีขอสงสัย 

- ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต นิสิตมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากเปนอันดับท่ี 2 เนื่องจากทางสาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส ไดสอดแทรกทางดานคุณธรรม จริยธรรม ทางดานความรู ทักษะ

ทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได

สอดแทรกตามรายวิชาที่เปดในหลักสูตร
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