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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอนวิชาการบริหาร
ทรัพยากร มนุษยหมูภาษาอังกฤษ ในภาคปลายป พ.ศ. 2554 และศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการ
การเรียนการสอนวิชาน้ีเม่ือจำแนก ตามปจจัยสวนบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตท่ีลงทะเบียนวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอังกฤษในป พ.ศ. 2554 และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน
บุคลากรและดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมากในดานกระบวนการ
ในการเรียนการสอน ดานเน้ือหาสาระ และดานการสงเสริมการตลาด  ในการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตางกันเม่ือจำแนกตามช้ันป ในดาน เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน 
และผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับตางกันเม่ือจำแนกตามคณะในดานเน้ือหาสาระและ ดานกระบวนการเรียนการ

สอน ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ การเพ่ิมดานการประชาสัมพันธ โดยควรเพ่ิมชอง ทางการส่ือสาร
และการอำนวยความสะดวกในการหาขอมูลเก่ียวกับรายวิชา ในดานเน้ือหาสาระท่ีเปนภาษาอังกฤษเปนส่ิงท่ี 
จำเปน จึงควรมีการปรับปรุงพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษของนิสิต โดยเฉพาะดานการฟงและการอาน 
ในดานกระบวนการ เรียนการสอนควรพัฒนาอยางตอเน่ืองใหดีย่ิงข้ึน สวนดานบุคลากรและดานสภาพแวด
ลอมทางกายภาพใหรักษาระดับท่ีดี มากอยูแลวไว
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ABSTRACT
 This study was aimed to evaluate the total achievement level of teaching service 
in Human Resource Management subject, English section and to study the 
achievement level of teaching service in this subject classifi ed by personal factors.  The 
data were collected from all students registered in 2nd  semester, 2011. The 
analytical statistics used were percentage, arithmetic mean and standard deviation.
 The results from this study were shown that there were highest achievement 
levels in personal factor and physical environment factor. There were high achievement 
levels in process, product and promotion. From hypothesis testing, there were 
differences achievement levels  when  classifi ed  by  years  of  study  in  process  and  
product  with  similar  to  the achievement  levels  when  classifi ed  by  faculties.  The  
suggestions  from  this  study  in promotion factor were to used many communication 
channels and provide convenience in fi nding subject information. The other suggestions 
were to improve product achievement through student English skill development 
program especially in listening skill and in reading skill. Process achievement should be 
improved continuously to get better result. Personal factor and physical environment 
factor were already in the best levels, so these service levels should keep on for 
future practice.

º·¹Ó • •
 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

(Faculty  of  Business  Administrations,  Kaset-
sart University) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2535 โดยแยกมาจากคณะเศรษฐศาสตรและบริหาร
ธุรกิจ ออกเปน 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร 
และคณะบริหารธุ รกิจ  ซึ่ งคณะบริหารธุ ร กิจ 
ประกอบดวย 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาการตลาด 
ภ า ค วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร  ภ า ค วิ ช า ก า ร เ งิ น 
ภาควิชาการจัดการการผลิต และภาควิชาบัญชี
 ในระดับปริญญาตรี ไดสอนในหลักสูตรที่เปน
ภาษาไทยมาโดยตลอด ตอมาคณะบริหารธุรกิจ มี
แนวคิดในการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษจึงได

มีการเปดหมู เรียนเปนภาษาอังกฤษข้ึนในบาง
วิชา ในระยะแรกมักมีปญหาดานมีจำนวน นิสิต
มาเขาเรียนในหมู เรียนภาษาอังกฤษนอยแตใน
ปจจุบันพบวา จำนวนนิสิตท่ีสนใจลงทะเบียน
เรียนในหมูภาษาอังกฤษ นั้น มีจำนวนมากข้ึน
กวาเดิม  เนื่องจากนิสิตเห็นความสำคัญของภาษา
อังกฤษเพ่ือปรับตัวใหพรอมกับการเปดประเทศ
เสรีในเขตอาเซียน จากกระแสดังกลาวปญหาเดิม
ในเรื่องนิสิตมาลงทะเบียนนอยจึงหมดไปแตปญหา
ที่เกิดข้ึนใหม คือ การ เรียนการสอนท่ีเปนภาษา
อังกฤษนั้น มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับใดจำเปนตอง
ปรับปรุงในดานใดบาง
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• ÊÁÁμ Ô°Ò¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
1.  ปจจัยสวนบุคคลดานช้ันปที่แตกตางกัน

มีระดับของผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษยหมูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน

2.  ปจจัยสวนบุคคลดานคณะที่แตกตางกัน
มีระดับของผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียน
การสอนวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ • 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วจิยัเลือกใชการวิจยัเชิงสำรวจ 
โดยใชแบบสอบถาม และการใชสถิติเชิงพรรณนา 
ในการวิเคราะห โดยเก็บขอมูลจากนิสิตท้ังหมด 
จำนวน 45 คน ที่ลงทะเบียนและเขาสอบไล

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ •
1.   ตัวแปรอิสระ คือชั้นปและคณะท่ีนิสิต

ศึกษาอยู ใชคาความถ่ีและรอยละในการวิเคราะห
ขอมูล โดยแสดง ออกมาในรูปแบบของตารางและคำ

บรรยาย
2. ตัวแปรตาม คือ เนื้อหาสาระของวิชา 

(Product) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
บุคลากร (Personal)  ก ร ะ บ วน ก าร ใ น ก า ร
เรียนการสอน (Process) และสภาพแวดลอมทาง 
ก า ยภ า พ (Physical Environment) โดยใชคาความ
ถี่รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(σ) ในการวิเคราะหขอมูล โดย แสดงออกมาใน
รูปแบบของตารางและคำบรรยาย
 

 การวัดผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนและการใหบริการมีผูทำ
การวิจัยหลายทาน (เชนจิตติมา อัครธิติพงศ, 2552; 
กาญจนา สิริ กุลรัตนและคณะ ,2553; ทิพวัลย 
ศรีจันทรและคณะ, 2547) โดยวิจัยในหลักสูตร 
ภาษาไทยซ่ึงมีการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
จึ งต างจากการวิจัยในค ร้ังนี้ที่ เปนการวิจัยใน
ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า ไ ท ย แ ต ใ น ห มู ที่ มี ก า ร เ รี ย น
การสอนเปนภาษาอังกฤษ
 การวิจัยครั้งนี้  มุงที่รายละเอียดระดับความ
พึ งพอใจของนิสิตที่ ลงทะเ บียนเรียนวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดเปดหมู เรียนเปน
ภาษาอังกฤษ เปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธ์ิการให
บริการการเรียนการสอน ในฐานะผูรับบริการ 
หรือลูกคา ตอการใหบริการการเรียนการสอนของ
ภาควิชาการจัดการในฐานะผูใหบริการอันเปน
ภาพท่ีสะทอนใน หลากหลายมุมมองท่ีแตกตาง
จากการประเมินของนิสิตที่มีตอการประเมินอาจารย
ในระบบประเมินการเรียนการสอนที่เปน สวนหนึ่ง
ข อ ง ก า รป ระ กั นคุณภาพขอ งมหา วิ ทย า ลั ย
เกษตรศาสตร

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � •
1. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ การใหบริการ

การเรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
หมูเรียนเปนภาษาอังกฤษ ในภาคปลายป พ.ศ. 2554 
และ

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการการ
เรียนการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
หมูเรียนเปนภาษาอังกฤษเมื่อจำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
μÒÃÒ§·Õè 1 ปจจัยสวนบุคคลของนิสิตแยกตามคณะ

μÒÃÒ§·Õè 2 ปจจัยสวนบุคคลของนิสิตแยกตามช้ันป

μÒÃÒ§·Õè 3 ผลสัมฤทธ์ิการใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะ ความถี่ เปอร์เซ็นต์

ºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨                                                                           

ÊÑ§¤ÁÈÒÊμÃ� 

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�

ÃÇÁ 45 100.0

ชั้นปี ความถี่ เปอร์เซ็นต์

»‚ 3

»‚ 4

13          

32

28.9          

71.1

ÃÇÁ 45 100.0

31

12

2

68.9

26.7

4.4

นิสิตที่ลงเรียนมี 2 ชั้นป พบวาสวนใหญเปน 
นิสิตชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 71.1 สวนนิสิตชั้นป
ที่ 3 มีเพียงรอยละ 28.9  สวนคณะที่ลงทะเบียน
มี 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจซึ่งมีจำนวนนิสิต 
ลงทะเบียนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 68.9 รองลงมา 
เปนนิสิตคณะสังคมศาสตร คือ รอยละ 26.7 และ
นิสิตคณะวิทยาศาสตรลงทะเบียนนอยที่สุดคิดเปน

รอยละ 4.4 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ μ σ ระดับ
à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
1. ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôμ 4.09 .848 ÁÒ¡
2. ¨Ó¹Ç¹º·àÃÕÂ¹ 4.13 .661 ÁÒ¡
3  à¹×éÍËÒ¤Ãº¶ŒÇ¹ ÊÍ´¤ÅŒÍ§μÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ 4.20 .611 ÁÒ¡
4. à¹×éÍËÒÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂ 4.09 .763 ÁÒ¡
5. ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒä»»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ 4.44 .624 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
6. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 3.84 .852 ÁÒ¡
  áμ ‹ÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ºÃÃÂÒÂà»š¹ÀÒÉÒä·Â
7. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 3.11 .920 »Ò¹¡ÅÒ§
   áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ºÃÃÂÒÂà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÃÇÁ´ŒÒ¹à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ 3.99 .779 ÁÒ¡
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)
1. ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅ
   à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ

4.00 .640 ÁÒ¡

2. ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ
   à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÇÔªÒ

3.76 .712 ÁÒ¡

3. ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ª‹Í§·Ò§μ Ô´μ ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ                                                                         
   ¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹

3.76 .957 ÁÒ¡

4. ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¢‹ÒÇÊÒÃãËŒ¹ÔÊÔμ 3.64 .609 ÁÒ¡
5. ¡ÒÃªÕéá¨§/á¨Œ§¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¹×éÍËÒ
   áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÇÔªÒ

3.98 .783 ÁÒ¡

ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ 3.83 .617 ÁÒ¡
ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)
1. ¤ÇÒÁμÃ§μ ‹ÍàÇÅÒã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÍ¹ 4.67 .522 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
2. ¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ 4.64 .529 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
3. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒá¡‹¼ÙŒàÃÕÂ¹ 4.40 .654 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
4. ¤ÇÒÁàÍÒã ã̈Ê‹ª‹ÇÂàËÅ×Í¹ÔÊÔμ 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
5. ¡ÒÃà» � ấÍ¡ÒÊãËŒ¹ÔÊÔμ«Ñ¡¶ÒÁàÁ×èÍÊ§ÊÑÂ 4.60 .654 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
6. ¡ÒÃáμ ‹§¡ÒÂ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ ¡ÔÃÔÂÒÇÒ¨Ò
   ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹

4.60 .580 ÁÒ¡·ÕèÊØ´

ÃÇÁ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã 4.55 .598 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process)
1. ÃÐºº¡ÒÃàªç¤ª×èÍà¢ŒÒàÃÕÂ¹ 4.20 .661 ÁÒ¡
2. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ 3.73 .863 ÁÒ¡
3. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÓÃÒÂ§Ò¹ 3.89 .745 ÁÒ¡
4. ÍÒ¨ÒÃÂ �ÊÍ¹¤¹à´ÕÂÇμ ‹Í 1 ËÁÙ‹àÃÕÂ¹ 4.16 .706 ÁÒ¡
5. ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒàÃÕÂ¹ 4.13 .726 ÁÒ¡
6. μÒÃÒ§àÃÕÂ¹à»š¹ä»μÒÁ course syllabus 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
7. ¢ŒÍÊÍºÁÕ¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇÒ§ÍÑμ¹ÑÂáÅÐ»Ã¹ÑÂ 3.69 .733 ÁÒ¡
ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.03 .726 ÁÒ¡
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process)
1. ÃÐºº¡ÒÃàªç¤ª×èÍà¢ŒÒàÃÕÂ¹ 4.20 .661 ÁÒ¡
2. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ 3.73 .863 ÁÒ¡
3. ¡ÒÃÊÍ¹â´Â¡ÒÃºÃÃÂÒÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÓÃÒÂ§Ò¹ 3.89 .745 ÁÒ¡
4. ÍÒ¨ÒÃÂ �ÊÍ¹¤¹à´ÕÂÇμ ‹Í 1 ËÁÙ‹àÃÕÂ¹ 4.16 .706 ÁÒ¡
5. ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒàÃÕÂ¹ 4.13 .726 ÁÒ¡
6. μÒÃÒ§àÃÕÂ¹à»š¹ä»μÒÁ course syllabus 4.38 .650 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
7. ¢ŒÍÊÍºÁÕ¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÃÐËÇÒ§ÍÑμ¹ÑÂáÅÐ»Ã¹ÑÂ 3.69 .733 ÁÒ¡
ÃÇÁ´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.03 .726 ÁÒ¡
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 ผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการการเรียนการสอน
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยหมู เรียนเปน
ภาษาอังกฤษอยูใน ระดับมากท่ีสุดมี 2 ดาน ไดแก 
ดานบุคลากร (4.55) และดานสภาพแวดลอมทาง 
กายภาพ (4.29) ซึ่งคะแนนดานบุคลากรอยูในระดับ 
มากท่ีสุด สอดคลองกับการวิจัยของจิตติมา อัครธิติพงศ 
(2552),  ทิพวัลย  ศรีจันทร และคณะ (2547) สวน 
ผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการการเรียนการสอนวิชานี้  
ทีอ่ยูในระดบัมากม ี3 ดาน ไดแก  ดานกระบวนการใน 
การเรียนการสอน (4.03) ดานเน้ือหาสาระของวิชา 
(3.99) การสงเสริมการตลาด (3.83) ตามลำดับ

• ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÊÁÁμ Ô°Ò¹ •
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลดานชั้นปที่
แตกตางมีระดับผลสัมฤทธิ์ การใหบริการการเรียน 
การสอนวิชา การ บริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษ ที่แตกตางกัน

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ μ σ ระดับ
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environ-
ment)
1. ¨Ó¹Ç¹¹ÔÊÔμàËÁÒÐ¡Ñº¢¹Ò´ËŒÍ§àÃÕÂ¹ 4.24 .645 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
2. ÍØ»¡Ã³ �»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¤Ãº¶ŒÇ¹ 4.31 .633 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
3. ÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 4.40 .688 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
   ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹
4. ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§´ŒÒ¹ áÊ§ ÊÕ àÊÕÂ§ 4.22 .823 ÁÒ¡·ÕèÊØ´
   áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÍàËÁÒÐ
ÃÇÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 4.29 .697 ÁÒ¡·ÕèÊØ´

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกตาง แตกต่าง
1. à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
2. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)  .645

3. ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)  .633

4. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process) .688

5. ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environment) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกตาง แตกต่าง
1. à¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§ÇÔªÒ (Product)
2. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´ (Promotion)  .645

3. ºØ¤ÅÒ¡Ã (Personal)  .633

4. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ (Process) .688

5. ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ (Physical Environment) 

μÒÃÒ§·Õè 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 μÒÃÒ§·Õè 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

 ผลสัมฤทธิ์การใหบริการการเรียนวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอั งกฤษ 
เมื่อจำแนกตามปจจัยสวน บุคคลตามชั้นป พบวา 

มีความแตกตางกันในปจจัยทางดานเนื้อหาสาระ
ของวชิา (Product) และดานกระบวนการในการเรยีน
การสอน (Process) และผลสัมฤทธิ์ตอการเรียน
การสอนเมื่อจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลตาม
ชั้นปไมแตกตางกันไดแกการสงเสริมการตลาด
(Promotion) บุคลากร (Personal) และสภาพ 
แวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment)

ในดานเน้ือหาสาระของวิชา (Product) ท่ี
พบวามีความแตกตางกันเมื่อจำแนกตามชั้นป 
กลาวคือนิสิตปสาม ไดผลอยูในระดับมาก (3.43) 
สวนนิสิตในปสี่อยูในระดับมากที่สุด (4.21) ซึ่งอาจ
เนื่องจากนิสิตในปที่สี่มีความสามารถดาน ภาษา
อังกฤษในระดับท่ีดีกวาจึงเขาเน้ือหาสาระมากกวา
จึ ง ใ ห ร ะ ดั บ ค ะ แนน สู ง ก ว า นิ สิ ต ใ นป ที่ ส า ม
เชนเดียวกันกับดาน กระบวนการในการเรียน 
การสอนพบวา นิสิตในปที่สามอยูในระดับมาก 
(3.53) สวนนิสิตในปสี่อยูในระดับมากที่สุด (4.23) 
อาจเนือ่งจากมคีวามเคยชนิและความสามารถในการ
ปรับตัวที่ดีกวา จึงใหคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลดานคณะ 
ที่แตกตางมีระดับผลสัมฤทธิ์ การใหบริการการเรียน 
การสอนวิชาการ บริหารทรัพยากรมนุษยหมูเรียน
เปนภาษาอังกฤษ ที่แตกตางกัน

 ผลสัมฤทธ์ิการใหบริการการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยหมูภาษาอังกฤษ 
เมื่อจำแนกตามปจจัย สวนบุคคลตามคณะ พบวามี
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ความแตกตางกันในปจจัยทางดานเน้ือหาสาระของ
วชิา (Product) กบักระบวนการในการ เรียนการสอน 
(Process) สวนผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการสอนเมื่อ
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานคณะและไมแตก
ตางกันไดแก การสงเสริมการตลาด (Promotion)   
บุคลากร (Personal)และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(Physical Environment)
 ในดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานที่
มีความแตกตางกันเมื่อจำแนกตามคณะในดานเนื่อ
หาสาระของวิชา และดานกระบวนการในการเรียน
การสอนน้ัน พบวานิสิตคณะวิทยาศาสตรมีความคิด
เห็นในดานสาระวิชาในระดับมาก ท่ีสุด (4.50)  ในขณะ  
ที่นิสิตคณะสังคมศาสตรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
อยูในระดบัมาก  (โดยมรีะดบัคะแนน 4.10  และ 3.95 
ตามลำดับ) ซึ่งนาจะเปนความคิดเห็นของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรในแงที่เปนเนื้อหาท่ีแปลกใหมจากท่ีเคย
เรียนมาจาก คณะวิทยาศาสตร  จึงเห็นวาดานเนื้อหา
สาระเปนขอที่ใหคะแนนมากท่ีสุด ในขณะที่นิสิตทาง
ดานคณะสังคมศาสตรและ คณะบริหารธุรกิจ 
อาจเรียน เน้ือหาท่ีคลายคลึงกันมาแลวบางจากท่ี
เคยเรียนมาในคณะของตัวเองจึงใหคะแนนอยูใน
ระดับมากเทานั้น  สวนทางดานกระบวนการในการ
เรียนการสอนพบวานิสิตคณะวิทยาศาสตรและนิสิต
คณะสงัคมศาสตรมคีวามเหน็อยูในระดบัมาก ( 4  และ  
3.54  ตามลำดับ) ในขณะท่ีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
อยูในระดับมากที่สุด (โดยมีระดับ คะแนน 4.22) ทั้ง
นี้อาจเปนเพราะนิสิตคณะบริหารธุรกิจ อาจมี
ความเคยชินจึงใหคะแนนอยูในระดับมากที่สุด

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ดานการสงเสริมการตลาดแมวาจะได
คะแนนในระดับมากแตก็เปนปจจัยดานที่ไดรับ
คะแนนนอยที่สุดเม่ือเทียบกับ ปจจัยดานอื่นๆ 

จึงสมควร ใหปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใน
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
และคณะสังคมศาสตร โดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ขาวสารใหนิสิตมากขึ้น เชน เพิ่มความหลากหลาย
ของชองทางในการติดตอสื่อสารกับอาจารย ผูสอน 
เพิ่มความสะดวกในการคนหาขอมูลเ ก่ียวกับ
รายละเอียดวิชา   และเพิ่มความสะดวกในการสอบ
ถามขอมูลเก่ียวกับ รายละเอียดวิชา เชน สามารถใช
คอมพิวเตอรในการสอบถามขอมูล
ดานเน้ือหาสาระ มีผลสัมฤทธ์ิไดคะแนนอยูในระดับ 
มากแตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาระดับ
คะแนนของขอยอย เชนเรื่องเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและอาจารย 
ผูสอน สอนเปนภาษาอังกฤษน้ัน ไดคะแนนอยูใน 
ระดับปานกลาง เนื่องจากนิสิตสวนใหญเห็นวาเปน
การเรียนท่ีหนักกวาการเรียนในหมูภาษาไทยเพราะ
นอกจากตองทำ ความเขาใจเนื้อหาในวิชาน้ันแลว 
ยังตองเขาใจดานภาษาอังกฤษดวย จึงควรมีการ 
ปรับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษกอนการ เรียน 
โดยเฉพาะดานการฟงและการอาน และควรมีการ 
ทดสอบระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ
กอนและอนุญาตให นิสิตที่ผานเกณฑในระดับที่
กำหนดไวเทานั้น จงลงเรียนในหมูภาษาอังกฤษได 
สวนนิสิตที่ไดคะแนนต่ำกวาระดับท่ีกำหนดก็ให 
ไปเรียนหมูภาษาไทยแทน
 ดานกระบวนการในการเรียนการสอนควร
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แมวามีระดับผลสัมฤทธิ์ 
อยูในระดับมาก แตก็ควรพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ในดาน 
ตางๆ เชน ระบบการเช็คชื่อเขาเรียน, การสอนโดย
ก า รบ ร ร ย า ยประกอบก า รท ำ ร า ย ง านและ 
การทำกิจกรรม, อาจารยสอนคนเดียวตอ 1 หมู 
เรียน ,  ความเหมาะสมของวันและเวลาเรียน ,  
ขอสอบมีการผสมผสานระหวาง อัตนัยและปรนัย 
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เพื่อพัฒนาใหระดับผลสัมฤทธิ์สูงเพิ่มขึ้น
ดานบุคลากร เปนดานที่ไดระดับคะแนน 

มากที่สุดนั้น เห็นสมควรใหรักษาระดับในการให
บริการดังกลาว อันไดแก อาจารยผูสอน การแตงกาย 
บุคลิกภาพ กิริยาวาจา การตรงตอเวลา ความรูและ
ความสามารถในการถายทอด ในสวน สภาพแวดลอม 
ทางกายภาพก็ไดระดับคะแนนมากท่ีสุดเชนกัน จึง
สมควรรักษาระดับการใหบริการในปจจุบันไวอัน
ไดแก ขนาดหอง อุปกรณในการสอน แสง สี เสียง

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¤ÃÑé§μ ‹Íä» •
1. วิจัยระดับความรูทางภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมในการเรียน หมูบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาของคณะ บริหารธุรกิจ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะนิสิตท่ีตองการเรียนหมูภาษา
อังกฤษใหมีความสามารถทางภาษาท่ี เหมาะสม และ 
ใชเปนแนวทางในการคัดเลือกนิสิตที่ตองการเรียนใน
หมูภาษาอังกฤษ

2. วิ จั ย ก า รป ร ะช า สั มพั น ธ  รู ป แบบ 
ชองทางการส่ือสารเกี่ยวกับรายวิชาที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพราะนิสิตที่ตางคณะ ตางชั้นปกัน อาจมี
ความนิยมใชสื่อหรือชองทางเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาไมเหมือนกัน นอกจากน้ีอาจไมตรงกับชอง
ทางที่อาจารยใชในการประชาสัมพันธและใหขอมูล 
ดังนั้นถาทราบพฤติกรรมและความชอบของนิสิตก็
สามารถปรับการ ประชาสัมพันธในชองทางและรูป
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