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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 3 ดาน
ไดแก ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิตของหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชาของ
ผูสําเร็จการศึกษา 33 คน โดยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณซึ่งไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมินหลักสูตร พบวา คุณภาพ
หลักสูตรดานกระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สวนดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร และ
ดานผลผลิตของหลักสูตรอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร. บริหารธุริจมหาบัณฑิต
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Abstract
The objective of this research were to evaluate the Business Administration Master’s Degree
Program, Vongchavalitkul University. Data was collected from a sample of 33, key informants are
instructors, students, graduates and graduates’ supervisors. The instrument has composed by
questionnaires and interview. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation
and rubric scoring. The results revealed that, Process was appropriated at the highest level. For the
curriculum evaluation of Business Administration Master’s Degree Program, both inputs and outputs
factor were appropriated at the high level.
Keywords: Curriculum Evaluation, Master’s Degree Program
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คุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน การประเมินหลักสูตรเปนการศึกษาหาหลักฐาน
ขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาหรือการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาใชใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม และทันสมัยมากขึ้นตามกาลเวลา
เปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคม
ในระดับประเทศได (สุรางค นณงคศักดิ์สกุล, 2552)
ในปจจุบันนี้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการทํางานภายใต
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาในองคกรชั้นนําหลายองคกร พนักงานสวนใหญจะจบ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนใหญ จากความตองการในการศึกษาหาความรูในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งนับวัน
จะมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหสถานศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมารองรับกับความตองการที่
เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อใหมีการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสูสังคมอันจะทําใหมีสวนชวยเหลือประเทศในการพัฒนาได
ตอไปในอนาคต โดยหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือหลักสุตรปริญญาโท
ทางดานการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้อาจจะเกิดเนื่องจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือหลักสูตรนี้จะเนนการพัฒนาทักษะการ
เปนผูบริหารที่ดี ซึ่งจะเปนทักษะที่มีความจําเปนในทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนวิศวกร แพทย นักบัญชี สถาปนิก หรือ
อื่น ๆ จึง ทําใหบุ คลากรในหลากหลายอาชีพ เหลา นั้นมี ความสนใจในการพั ฒนาความรูค วามสามารถของตนเอง
เพื่อที่จะไดรับโอกาสในการพัฒนาสูการเปนนักบริหารที่ดีตอไป ประการที่สองที่ทําใหหลักสูตรนี้เปนที่นิยม คือการที่
หลักสูตรนี้ไมไดมีการจํากัดพื้นฐานการศึกษาปริญญาตรีเหมือนกับหลักสูตรปริญญาโทอื่น ๆ โดยไดมีการเปดโอกาส
ใหกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาใหไดรับโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวจึงทําใหไมมี
ขอจํากัดในเรื่องพื้นฐานการศึกษา จากความตองการที่มีเปนจํานวนมากนี้เอง จึงทําใหมหาวิทยาลัยเปดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย : นภดล รมโพธิ์ , 2554)
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ก็เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ชื่อยอภาษาอังกฤษ MBA (Master of Business Administration)
หลั กสู ตรดั งกลา ว เริ่ม เปด ดํา เนิ น การจั ด การเรี ยนการสอนครั้ง แรกป 2536 วั ตถุ ประสงคข องหลัก สูต รเพื่ อผลิ ต
มหาบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรู ความสามารถทั้งในดานวิชาการและประสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกตกับธุรกิจจริงไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจปญหาของการประกอบ
ธุรกิจทั้งในทองถิ่นและสวนกลาง ตลอดจนปญหาของสังคมสวนรวม มีคุณสมบัติของความเปนผูนําที่ดี และเพียบพรอม
ดวยจรรณยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ที่จะสรางคุณคาและความเจริญกาวหนาแกสังคมทองถิ่น
และประเทศชาติไดอยางแทจริง
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศตอไป หลักสูตรจึงควรไดรับการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องใหทันกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุมศึกษา ที่กําหนดวาหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหทันสมัยกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย อยางนอยทุก ๆ 5 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดมีการปรับปรุงครั้งสุดทายในป 2555 และใชในการเรียน
การสอนป 2556 จนถึงปจจุบัน และจะตองดําเนินการปรับปรุงรอบตอไปในป 2560 ทําใหตองมีการดําเนินการ
ประเมินหลักสูตรกอนเขากระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้โดยยึดถือนโยบายมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ป 25602564 ผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติ ซื่อสัตย สูงาน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 จาก
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่
12 เมษายน พ.ศ. 2559 ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ จึงมีการกําหนดนโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูที่เปนสากลและกาวทันโลก เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
และการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 3 ดาน ไดแก
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
2

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้ ไดแก ผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแตป
การศึกษา 2556-2559 จํานวน 7 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 4
คน อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยผูสอน จํานวน 10 คน และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน 7 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
interview) โดยแยกตามกลุมประชากรที่เกี่ยวของเปนผูใชหลักสูตร ไดแก
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย
ขอคําถาม 3 สวน คือ สวนที่ 1ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับหลักสูตร
3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (เนื้อหาวิชา บุคลากร อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก) ดานกระบวนการ (การเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวิชาการ ดาน
ความพึงพอใจและดานอื่นๆ) สวนที่ 3 ขอคําถามดานปญหา / ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
2. แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ โดยทั่วไป แบง ขอคําถามออกเปน 3 สวน
ดังนี้ สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและ
คุณภาพนักศึกษา / บัณฑิต สวนที่ 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เกี่ยวกับขอเสนอแนะ / ความ
คิดเห็น
2.1) แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3 สวน
คือ สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และตําแหนงทางวิชาการ สวนที่ 2 ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานที่) ดาน
กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และดานผลผลิต
(คุณลักษณะของบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) สวนที่ 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เกี่ยวกับ
ปญหาของหลักสูตร และขอเสนอแนะ
2

2
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2.2) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน / บัณฑิต ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถาม
ออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ไดแก เพศ ชั้นปศึกษา และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สวนที่ 2 ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 2 ดาน
คือ ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานที่) ดานกระบวนการ (การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) สวนที่ 3 ขอคําถามปลายเปด (openended questions)เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ ขอเสนอแนะ
2.3) แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต โดยในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1
ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ(checklist) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
หนวยงานสังกัด และระยะเวลาการทํางานที่หนวยงานปจจุบัน สวนที่ 2 ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 1
ดาน คือ ดานผลผลิต (คุณลักษณะของบัณฑิต ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากทางดานวิชาการ) สวน
ที่ 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนนี้ ไดแก คาความถี่
(frequency), รอยละ (percentage), คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2

2

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัย

นําเขา หลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต และขอเสนอแนะจาก
อาจารยประจําหลักสูตร เปนดังนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูล ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และ ผลผลิต
ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา

𝑥𝑥̅

S.D.

ดานโครงสรางและเนื้อหาวิชา

4.64

0.59

ดานอาจารย
ดานบุคลลากรของภาควิชา

4.75
4.30

0.51
0.64

ดานนักศึกษา

3.74

0.58

ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน

3.64

0.74

ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

4.27

0.51

4.22

0.59

รวม
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กระบวนการ
ดานการจัดการเรียนการสอน

4.47

0.53

ดานการวัดและประเมินผล

4.75

0.45

ดานการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
รวม

4.55
4.59

0.59
0.52

ดานคุณลักษณะของบัณฑิต

4.24

0.56

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดานวิชาการ

4.30
4.56

0.53
0.51

4.37

0.53

ผลผลิต

รวม

1. ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา
ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.22, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานอาจารยผูสอน และดานโครงสรางหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด สวนดานนักศึกษา ดานวัสดุอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอน และดานอาจารยสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก และในสวนของดาน
บุคลากรของภาควิชา มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง
จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา เกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรซึ่ง
ไมจํากัดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรควรตระหนักถึงการสอนเสริมในรายวิชาทางบริหารธุรกิจ
อยางเขมขน โดยเฉพาะรายวิชาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายทางธุรกิจ
2. ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ
ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.59, S.D.=0.52)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับการจัดกิจกรรมของ
หลักสูตร สวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ มาก
จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีรูปแบบ
ประเมินผลการเรียนการสอนแบบเชิงรุก และกระตุนใหนักศึกษาตื่นตัวอยูตลอดเวลาในระหวางการเรียนการสอน
กลาวคือจะเนนการวิคราะหจากกรณีศึกษา และมีการมอบหมายใหทํารายงานหรือศึกษาคนควาเพิ่มเติม การนําเสนอ
หนาชั้นเรียน รวมทั้งการสอบวัดผลปลายภาค จึงสามารถตัดปญหาในเรื่องนักศึกษาขาดเรียน และขาดความใสใจหรือ
ขาดความตั้งใจเรียนไดเปนอยางดี ระบบการประเมินผลการเรียนดังกลาวจึงถือวาเหมาะสม และถือวาเปนการกระตุน
ใหนักศึกษาตื่นตัวเพื่อที่จะเรียนรูตลอดเวลา
3. ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต
ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.37, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดานวิชาการ มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด สวนคุณลักษณะของ
บัณฑิต และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยูในระดับมาก
2
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จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถที่เพียงพอตอการทํางานจริงในภาคธุรกิจ ดังปรากฏในผลการสํารวจภาวะผูไดงานทํา รวมทั้งจาก
ผลการสอบถามจากผูใชบัณฑิตที่พบวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มีความอดทนสูง และมีความใฝรูที่จะพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
อภิปรายผล
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2556) ผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติ
ของผูเ ขา ศึกษา รูป แบบการจั ดการเรีย นการสอน จํา นวนนั กศึก ษาและหอ งเรีย น คุ ณวุ ฒิอ าจารย ผูส อน รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนดวย ใน
ส ว นของกระบวนการในการจั ด การหลั ก สู ต ร มี ค วามเหมาะสม อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ไม ว า จะเป น การวั ด และ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มี
กระบวนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรระบบ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูทํางานจึงมีการจัดการ
เรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย เพื่อสนองตอบตอกลุมเปาหมายที่เขาศึกษา ในสวนของดานผลผลิต ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากเนื่องจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดนําความรูความสามารถที่ไดในการเรียนการสอน
ไปเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห และ
ตัดสินใจ เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษานําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ในการทํางานได
2

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ควรมีการปรับปรุงวัสดุอปุ กรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหทันสมัย และสอดคลองกับเทคโนโลยีในยุค
ปจจุบัน และมีจํานวนที่เพียงพอในการใชงาน เพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต ควรมีการบูรณาการหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับการสภาพของทํางานจริงในภาคธุรกิจ และควรมีการสงเสริม และพัฒนาอาจารย ทั้งใน
ดานของการสนับสนุนใหเรียนตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานวิชาการเพื่อเขาสูต ําแหนงวิชาการ
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