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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้วิธีดำาเนินการวิจัยเชิงสำารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 
จำานวน 86 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2/2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 ผลการศกึษา พบวา่ นกัศกึษามคีวามพึงพอใจตอ่หลกัสตูรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่  
3.70 ± 0.85) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์ 
ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.86 ± 0.79 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ± 0.79 และค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.51 ± 0.84 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกันและนักศึกษาชั้นปีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ 
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05).
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Abstract
The objective of this research was to study satisfaction with teaching management 

in environmental science programs in Ubon ratchathani Rajabhat University by using survey  
research method. The population consisted of 86 students in Environmental Science  
Program in years 1-4 in the academic year 2/2020. The instrument used for data collection 
was a questionnaire on student satisfaction towards teaching and learning management in 
the Bachelor of Science Program in Environmental Science. The statistics used consist of 
percentage, frequency, average, standard deviation, t-test and one-way ANOVA and test the 
pairs according to the method of Scheffe.

The result showed that overall; students were satisfied with high level (µ = 3.70±0.85). 
And when considering by issue was found that the students’ satisfaction with the instructors 
was the highest average (µ = 3.86±0.79), followed by teaching activities and the development 
of desirable graduate characteristics (µ = 3.76±0.79) and the lowest satisfaction in terms of 
learning environment (µ = 3.51±0.84). The students of different sexes had no difference in 
overall satisfaction with the Environmental Science Curriculum and the students of different 
academic years had the same level of satisfaction. Overall satisfaction with the Environmental 
Science Curriculum was statistically different (p < 0.05).

Keywords: Curriculum, Environmental science, Satisfaction.

บทนำา 
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการเรียนการ

สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนซึ่ง
เปน็ผลผลติทีเ่กิดขึน้จากมหาวทิยาลยั มปีระโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศและะแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ด้ านปัญหาสิ งแวดล้อมกับความรู้ เกี่ ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง 
ป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเครื่องมือท่ี
สำาคัญ การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับ
มหาวิทยาลัย (วรญา ทองอุ่น และจันจิราภรณ์ 
ปานยินดี, 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีเริม่ทำาการเรยีน
การสอนตัง้แตป่ ีพ.ศ.2541 มกีารปรบัปรงุคณุภาพ
หลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูคณุภาพของหลกัสตูร ทำาการศกึษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน สำารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และความคิดเห็นของศิษย์เก่าต่อหลักสูตร เพื่อ
นำาผลการศกึษามาพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นั
สมัย จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจ
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ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรยีนการสอน ด้านการวดัและประเมนิผลการ
เรยีนการสอน และด้านการพัฒนาคณุลกัษณะของ
บัณฑิตที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลต่อคุณภาพ
บณัฑิต การไดง้านทำาของบัณฑติและการเลอืกเขา้
ศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กร

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่กำาลังศึกษา
อยูใ่นระดบัชัน้ปทีี ่1-4 ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 
86 คน แยกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำานวน 9 คน 
ชั้นปีที่ 2 จำานวน 19 คน ชั้นปีที่ 3 จำานวน 23 
คน และชั้นปีที่ 4 จำานวน 35 คน (สำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2563) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม จำานวน 
1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(check list) จำาแนกตามเพศ อายุและระดับชั้น
ปี จำานวน 3 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชา จำานวน 7 ข้อ ด้านอาจารย์ผู้สอน จำานวน 
9 ข้อด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จำานวน 7 
ข้อ ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียน
การสอน จำานวน 5 ข้อ ด้านการวัดและประเมิน
ผล จำานวน 5 ข้อ และด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต จำานวน 6 ข้อ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 
จัดส่งแบบสอบถามฉบับร่างให้ผู้ เชี่ ยวชาญ
จำานวน 3 คน พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
(content validity) โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 
และดำาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วจึง
นำาแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ (reliability)  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
(cronbarch’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 
0.89 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
มีความเที่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนั้น
จึงดำาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

ตอนที ่3 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิม่
เติม ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด จำานวน 1 ข้อ คือ 
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพหลกัสตูร
ที่ควรต้องพัฒนาปรับปรุง
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สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก ่คา่ความถ่ี และคา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่
ตามวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบข้อมูลดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษา

ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จำานวน 76 คน
คดิเปน็ร้อยละ 88.40 และเปน็เพศชายจำานวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่

ชั้นปีที่ 4 จำานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.72 
รองลงมาคอื ชัน้ปทีี ่3 จำานวน 23 คน คดิเปน็ร้อย
ละ 26.74 ชั้นที่ 2 จำานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.09 และชั้นที่ 1 จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.47 (ตาราง 1) 

สว่นที ่2 ความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ชั้นปี มี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมในระดับมาก 
(µ = 3.70, σ = 0.85) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบวา่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อนมรีะดบัคา่เฉลีย่สูงสดุ (µ 
= 3.86, σ = 0.79) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม
การเรยีนการสอนและดา้นการพฒันาคณุลกัษณะ
ของบณัฑติ (µ = 3.76, σ = 0.79) สว่นดา้นการให้
บรกิาร/การสนบัสนนุการเรยีนการสอนมคีา่เฉลีย่
ต่ำาสุด (µ = 3.51, σ = 0.84) (ตาราง 2) 

ต�ร�ง 1 ความถี่และร้อยละของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ประเด็น
ค่�สถิติ

คว�มถี่ ร้อยละ

เพศ
 ชาย
 หญิง

10
76

11.60
88.40

รวม 86 100

อ�ยุ
 17-18 ปี
 19-20 ปี
 21-22 ปี
 23-24ปี

2
26
51
7

2.30
30.20
59.30
8.10

รวม 86 100
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ประเด็น
ค่�สถิติ

คว�มถี่ ร้อยละ

ชั้นปี
 ชั้นปีที่ 1
 ชั้นปีที่ 2
 ชั้นปีที่ 3
 ชั้นปีที่ 4

9
19
23
35

10.47
22.09
26.74
40.70

รวม 86 100

ต�ร�ง 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรของนกัศกึษาวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเด็น µ σ แปลผล

ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา 3.52 0.85 มาก

ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.86 0.79 มาก

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.76 0.79 มาก

ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน 3.51 0.84 มาก

ด้านการวัดและประเมินผล 3.72 0.82 มาก

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 3.76 0.93 มาก

รวม 3.70 0.85 ม�ก

ต�ร�ง 1 ความถี่และร้อยละของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (ต่อ)

สว่นที ่3 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำาแนกตาม
เพศและชั้นปี

นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เปน็รายดา้น พบว่านกัศกึษาทีม่เีพศตา่งกันมรีะดบั
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ด้านหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านการให้บริการ/การสนับสนุน
การเรยีนการสอนดา้นการวดัและประเมนิผลดา้น
การพฒันาคณุลกัษณะของบัณฑิตไมแ่ตกตา่งกัน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (ตาราง 3) 
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ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำาแนกตามเพศ

คว�มพึงพอใจต่อหลักสูตร
นักศึกษ�ช�ย นักศึกษ�หญิง

t p
µ σ µ σ

ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา 3.84 1.10 3.48 0.86 1.25 .33

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.28 0.46 3.80 0.82 2.72 .42

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.69 0.83 3.77 0.79 -0.34 .67

ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการ
เรียนการสอน

3.52 0.71 3.51 0.84 -0.01 .51

ด้านการวัดและประเมินผล 3.66 0.10 3.73 0.80 -0.24 .73

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 2.93 1.41 3.87 0.78 -1.96 -.94

รวม 3.65 0.77 3.69 0.82 0.24 .29
หมายเหตุ: ค่า p < 0.05 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ก�รจำ�แนกต�มชั้นปี

นักศึกษาที่มี ช้ันปีการศึกษาต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านนักศึกษาท่ีมีช้ันปี
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ด้าน
หลักสูตรเนื้อหารายวิชาด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทำาการทดสอบเป็น
รายคู่ตามวิธีของ Scheffe นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ
ชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ นักศึกษา
ชัน้ปทีี ่2 กบัชัน้ปทีี ่3 มคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูร
ด้านวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ด้านการให้
บรกิาร/การสนบัสนนุการเรยีนการสอนไมแ่ตกตา่ง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ (ตาราง 4) 

ต�ร�ง 4 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำาแนกตามชั้นปี

คว�มพึงพอใจต่อหลักสูตร แหล่งคว�มแปรปรวน df SS MS F p

ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา ระหว่างกลุ่ม 3 6.64 2.21 3.12 .10

ภายในกลุ่ม 82 55.35 0.68

รวม 85 61.98
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความ

พงึพอใจตอ่หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ในภาพรวมและรายด้าน 
ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันเม่ือจำาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล ยกเว้นด้านอาจารย์ผู้สอนที่ เพศหญิง 
พึงพอใจมากกว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด 
คือ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
ที่สอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากคุณลักษณะอาจารย์ท่ี

มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอุมาพร ไวฉลาดและวันทนีย์  
โพธิ์กลาง (2557) พบว่านิสิตพึงพอใจผู้สอน
เนื่องจากอาจารย์ที่รอบรู้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูก
ต้องแม่นยำา ทำาให้ความพึงพอใจในด้านนี้มีค่า
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
การวัดและประเมินผลและด้านหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชาสอดคลอ้งกบังานวจัิยของอทุมุพร ไวฉลาด
และวันทนีย์ โพธิ์กลาง (2557) อาจเนื่องจาก

คว�มพึงพอใจต่อหลักสูตร แหล่งคว�มแปรปรวน df SS MS F p

ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 3 4.31 1.44 2.38 .11

ภายในกลุ่ม 82 49.60 0.60

รวม 85 53.91

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 3 4.38 1.46 2.48 .11

ภายในกลุ่ม 82 49.45 0.60

รวม 85 53.83

ด้านการให้บริการ/การสนับสนุน
การเรียนการสอน

ระหว่างกลุ่ม 3 6.39 2.13 3.30 .08

ภายในกลุ่ม 82 51.77 0.63

รวม 85 58.16

ด้านการวัดและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 3 4.79 1.60 2.50 .08

ภายในกลุ่ม 82 52.61 0.64

รวม 85 57.40

ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต

ระหว่างกลุ่ม 3 4.84 1.61 2.09 .17

ภายในกลุ่ม 82 69.94 0.85

รวม 85 74.78

หมายเหตุ: ค่า p < 0.05 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ต�ร�ง 4 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำาแนกตามชั้นปี (ต่อ)
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หลักสูตรให้ความสำาคัญกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นภารกิจหลัก จึงทำาให้สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ถือ
เป็นกระบวนการที่สำาคัญในการผลิตบัณฑิต และ
ส่งผลผู้ เรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีความสนใจมีแรง
จูงใจในการเรียนและนำาไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ยุคลธร แจ่มฤทธิ์ (2554) ที่พบว่าบรรยากาศใน
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใฝ่รู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรให้ความสำาคัญกับการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอำานวยความสะดวก 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด โดยจัดให้มีแหล่ง
วิชาการเพื่อศึกษาค้นคว้าเพียงพอ เช่นหนังสือ 
ตำารา เอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์ แผนที่ รวมถึง
การจัดทุนการศึกษาท่ีเหมาะสม มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษาทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งหวังให้มีการจัดการเรียนการ
สอนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร นักศึกษามีความ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ หลักสูตรจึงมีเนื้อหารายวิชาเรียนที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ ทันสมัยและทันเหตุการณ์
รายวิชามีความหลากหลาย ความสอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน ทั้งยังให้ความสำาคัญกับ
การได้ศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงนอกห้องเรียน 
จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
เพิ่มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกฝึกงานในหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็น
หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน และองค์กร
อิสระ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุมาพร 
ไวฉลาดและวันทนีย์ โพธิ์กลาง (2557) พบว่า 
นักศึกษาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากใน
ด้านหลักสูตรที่รายวิชาในหลักสูตรมีความหลาก
หลาย และมีประโยชน์โดยตรงต่อการทำางานใน
อาชีพที่สัมพันธ์กับสาขาที่ศึกษา และหลักสูตร
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการ 
วิชาชีพ สังคม 

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า เพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับการวิจัยของ อรวรรณ ธนูศร 
(2561) พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจดัการเรยีนการสอนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มี
ช้ันปีต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรให้
ความสำาคัญกับนักศึกษาทุกชั้นปี มีการจัดเนื้อหา
หลักสูตร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามลำาดับข้ันความยากง่าย
ของเนื้อหาสาระรายวิชาตามระดับช้ันของผู้เรียน 
อาจารยผ์ูส้อนมกีารเปดิโอกาสให้ผูเ้รยีนไดซ้กัถาม
ไดท้กุครัง้เมือ่มขีอ้สงสยั และหลักสูตรไดจ้ดัหาสือ่
การเรียนการสอนที่ทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนอย่าง
สม่ำาเสมอทำาให้นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีความ 
พงึพอใจไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
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อรวรรณ ธนูศร (2561) นักศึกษาชั้นปีต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษา
ทั้ง 4 ชั้นปี พบว่า ด้านคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงระบบการ 
คัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีมาตรฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนในระดับอุดมศึกษา แต่
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้าน
การให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีค่าเฉล่ียต่ำาสุด สะท้อนให้เห็นความต้องการ
ของนักศึกษาที่ต้องการสิ่งสนับสนุนด้านต่างๆ ท่ี
หลักสูตรต้องจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ
และพัฒนากระบวนการให้บริการการจัดการ
เรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งผลจากการศึกษา 
คร้ังนี ้ทำาให้หลักสูตรมขีอ้มลูทีส่ำาคัญในการพัฒนา
รปูแบบการจัดการเรียนการสอน การจดัหาสือ่การ
เรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
มีประสบการณ์และส่งผลดีต่อการทำางานใน
อนาคตของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ผลการศึกษาวิจัย เป็นแนวทางในการ
พิจารณาวางแผนปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ

สอนหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและปัจจัย
เก้ือหนุนด้านต่างๆ ของหลักสูตร ส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย จัดหาผู้
สอนที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย เน้นการศึกษาองค์ความรู้ทางทฤษฎีและ
การปฏบิตังิานในสถานทีจ่รงิ เสรมิสรา้งการมสีว่น
ร่วมระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารหลักสูตร
และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการให้บริการ/การ
สนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการของตลาด
แรงงาน และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาการพฒันาสมรรถนะ
การทำางานและอาชพีของบณัฑิตทีส่ำาเรจ็การศึกษา
ในหลักสูตร

2.2 ควรทำาการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตหรือการประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัย
เชิงปริมาณ
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