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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ งการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ปการศึกษา 2557 เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (quantitative and qualitative research) เพื่อประเมิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในดานปจจัยนําเขา ในดานกระบวนการและในดานผลผลิต ประชากรประกอบดวย
อาจารยประจํา อาจารยพเิ ศษ นักศึกษา และผูใ ชบณ
ั ฑิต จํานวน 99 คน กลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นีร้ วมทัง้ สิน้ จํานวน
80 คน ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและอาจารยพิเศษ จํานวน 14 คน นักศึกษาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลจํานวน 51 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 10
คน โดยการสุม กลุม ตัวอยางใชวธิ สี มุ แบบแบงชัน้ (stratified random sampling)เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสอบถาม
(questionnaire) สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean)
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ผลการวิจัยพบวา
ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ดานวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร
พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพเิ ศษ มีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาในปจจุบันมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ดานความสอดคลองกับสภาพแวดลอม พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความคิดเห็น
วามีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความคิด
เห็นวาปรัชญาของหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาของคณะ และของมหาวิทยาลัย ในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษามี
ความคิดเห็นวา สอดคลองกับปรัชญาของคณะ และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก ดานการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเ รียนและสังคม พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพเิ ศษ เห็นวา หลักสูตรมีการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนและสังคม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาในปจจุบัน
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ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา ดานโครงสรางและเนือ้ หา ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขา
อยูในระดับมากและพบวา ดานโครงสรางและเนื้อหา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ เห็นวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาในระดับมาก ดานอาจารย พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนนักศึกษาเห็นวา มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ดานบุคลากร พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพเิ ศษ มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ
มีความเห็นวาความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความเห็นวา ความเหมาะสม
ดานวัสดุอปุ กรณและสือ่ การเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ปจจุบัน ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ เห็นวา อาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน
ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการ ในภาพรวม อยูใ นระดับมาก ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความเห็นวา มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็น
ของนักศึกษาในปจจุบัน ดานกระบวนการวัดและประเมินผล พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความ
เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ สวนนักศึกษาปจจุบนั มีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมดานกระบวนการวัด
และประเมินผลอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
พิเศษ มีความเห็นวา การจัดกิจกรรมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาในปจจุบัน
ั ฑิต
ผลการประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต ในภาพรวม อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ดานคุณลักษณะของบัณฑิต ผูใ ชบณ
มีความคิดเห็นวา คุณ ลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
พิเศษ มีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ดานผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ
พบวา ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยพิเศษ ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดานวิชาการ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะ
ของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การประเมิน, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
Abstract
This curriculum evaluation of Bachelor of Business Administration Program in Business
Computer at Vongchavalitkul University in the academic year 2014 was quantitative and qualitative
research. The number of samples used in this research was a total of 80 people, including 5
faculty members, 14 guestteachers and other department instructors, 51 current students, and 10
graduate users. The sample group was selected by stratified random sampling. The research
instruments consisted of structured interview and questionnaires. The statistics used in this research
comprised of frequency, percentage, mean, and standard deviation. Content analysis was used for
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data from interview, descriptive data, or qualitative data.
The results were shown as follows:
The overall evaluation results of context were at high level. Faculty members at the
Faculty of Business Administration Program in Business Computer, guest teachers and other
department instructors, and current students thought that the appropriateness of curriculum
objectives and structure, the compliance of curriculum and environment, the compliance of
curriculum and vision/aspiration of the university, and the compliance of curriculum and the needs
of students and society were at high level.
The overall evaluation results of input were at high level. Faculty members, guest teachers
and other department instructors thought that the appropriateness of structure and contents and
teachers were at highest level while current students thought that they were at the high level.
Faculty members, guest teachers and other department instructors, and students thought that the
appropriateness of personnel was at the highest level. Faculty members, guest teachers and other
department instructors, and students thought that the appropriateness of students, educational
materials, and premises and facilities were at high level.
The overall evaluation results of process were at high level. Faculty members, guest
teachers and other department instructors, and students thought that the appropriateness of
learning management process was at the high level. Faculty members, guest teachers and other
department instructors thought that the appropriateness of evaluation process was at highest level
while current students thought that it was at high level. Faculty members, guest teachers and
other department instructors, and students thought that the appropriateness of curriculum activity
setup process was at high level.
The overall evaluation results of product were at the highest level. Expected graduates
thought that characteristics of graduates were at the highest level while faculty members, guest
teachers and other department instructors thought that it was at high level. The graduate users,
faculty members, guest teachers and other department instructors thought that academic
achievement were at high level, and non-academic achievements were at the highest level.
Keywords; Evaluation, Bachelor of Business Administration, Program in Business Computer,
Vongchavalitkul University
บทนํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework forHigher Education: TQF : HEd) หมายถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบดวย

ระดับคุณวุฒกิ ารแบงสายวิชาความเชือ่ มโยงตอเนือ่ งจาก
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ หนึ่ ง ไปสู ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้ น มาตรฐานผลการ
เรียนรูข องแตละระดับคุณวุฒซิ ง่ึ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของ
คุณวุฒลิ กั ษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒปิ ริมาณ
การเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใชการเปดโอกาสให
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เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณซึ่งเปนการสง
เสริมการเรียนรูตลอดชีวิตรวมทั้งระบบและกลไกที่ให
ความมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบัน
อุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงให
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการนํ า แนว
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ละมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
เป น รู ป ธรรมเพราะกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารยการเรียนรูของ
นักศึกษาตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ
ใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
มุงหวังไดจริง 2) มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นตํ่า
เชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให
หน ว ยงานและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งได เ ข า ใจและมั่ น ใจถึ ง
กระบวนการผลิตบัณฑิตโดยเริม่ ทีผ่ ลผลิตและผลลัพธของ
การจัดการศึกษา คือกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตที่คาดหวังไวกอนหลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค
ประกอบอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีจ่ ะสงเสริมใหบณ
ั ฑิตบรรลุถงึ มาตรฐานผลการเรียน
รู นั้ น อย า งสอดคล อ งและส ง เสริ ม กั น อย า งเป น ระบบ
3) มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ได
ดํ า เนิ น การไว แ ล ว เข า ด ว ยกั น และเชื่ อ มโยงเป น เรื่ อ ง
เดียวกันซึง่ จะสามารถอธิบายใหผเู กีย่ วของไดเขาใจอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการ
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จั ด การศึ ก ษาของคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาในระดั บ ต า งๆ
4) มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศเนื่องจาก
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนด
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยาง
เปนระบบโดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการ
ศึกษาคือคุณภาพของบัณฑิตซึง่ จะมีมาตรฐานผลการเรียน
รูตามที่มุงหวังสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข
และภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนคน
ดีของสังคมชวยเพิม่ ความเขมแข็งและขีดความสามารถใน
การพัฒนาประเทศไทย
ในปการศึกษา 2555 คณะคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดดาํ เนินการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลยึดหลักการที่สําคัญมาอยาง
สมํ่าเสมอคือการรักษาคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ
ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการ
วางแผนอยางดี การนําเอาหลักสูตรไปใช การวิจยั ประเมิน
ผลการดําเนินการ และ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
อยางครบวงจร เพือ่ ใหนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีน่ กั ศึกษาพัฒนาขึน้ ในตนเองจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย
5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and
Moral) หมายถึงการพัฒนานิสัยในการประพฤติอยาง
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและดวยความรับผิดชอบทัง้ ในสวนตน
และสวนรวมความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยมการพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ติ นตาม
ศีลธรรมทัง้ ในเรือ่ งสวนตัวและสังคมและมหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี
คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2)
ดานความรู (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการ
เขาใจการนึกคิดและการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหและ
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จําแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3) ดานทักษะ
ทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถใน
การวิเคราะหสถานการณและใชความรูความเขาใจใน
แนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการตางๆในการคิด
วิเคราะหและการแกปญ
 หาเมือ่ ตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการ
ทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูน าํ ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิด
ชอบในการเรียนรูของตนเองและ (5) ดานทักษะการ
วิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication
and Information Technology Skills) หมายถึงความ
สามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขความสามารถในการใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการ
สือ่ สารทัง้ การพูดการเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูลการดําเนินการ
บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจรวม 6หลักสูตรคือหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ วและ
การโรงแรม และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งจะทําใหทราบ
เกี่ยวกับหลักสูตรดานวัตถุประสงคโครงสรางและเนื้อหา
สาระในหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมบริบทปญหาและความตองการตางๆหรือไม
อยางไรเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไมและสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมและผูเ รียนไดมากนอย
เพี ย งใด จํ า นวนหน ว ยกิ ต และความเหมาะสมของ
หลักสูตรเนือ้ หาวิชาและปจจัยตางๆทีเ่ กีย่ วของกับการใช
หลักสูตรซึง่ ไดแกบคุ ลากรผูเ รียนอุปกรณและสือ่ การเรียน

การสอนอาคารสถานทีส่ งิ่ อํานวยความสะดวกงบประมาณ
สภาพการเรี ย นการสอนการจั ด กิ จ กรรมต า งๆการวั ด
และการประเมินผลเปนการตรวจสอบวากระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆของการใชหลักสูตรในสภาพที่เปนจริงเปน
อยางไรมีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา
ผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือ
ไมเพียงใดซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ รียนรวมถึงการประเมินผลลัพธของหลักสูตรซึง่ เปนการ
ประเมินผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
(academic achievement) ซึ่ ง ได แ ก ค วามรู ค วาม
สามารถในวิชาการตางๆที่เรียนและดานผลสัมฤทธิ์ที่ไม
เกีย่ วกับวิชาการ (non-academic achievement) ไดแก
บุคลิกภาพความรับผิดชอบความสามัคคีความซื่อสัตย
เปนตน จากความตองการดังกลาวสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จึง
ดําเนินการวิจยั การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ปการศึกษา 2557
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุลในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลลัพธ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยภาควิชาอื่นอาจารย
พิเศษ ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล จํานวน 99 คน
2. กลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรอาจารยภาควิชาอืน่
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อาจารยพิเศษ ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดจากการเปดตารางการ
ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ มอรแกน
Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ไดกลุม ตัวอยางรวมทัง้
สิ้นจํานวน 80 คนโดยการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ
แบงชั้น (stratified random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดแกแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม
(questionnaire) โดยแยกตามกลุม ประชากรทีเ่ กีย่ วของ
เปนผูใชหลักสูตรไดแก
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured
interview) สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย
ขอคําถาม 3 สวนคือ
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูใหขอมูล
สวนที่ 2 : ขอคาถามเกีย่ วกับหลักสูตร 4 ดาน
คือดานบริบท (วัตถุประสงคโครงสรางปณิธานปรัชญา
ความเหมาะสมกั บ สั ง คมผู เ รี ย นและความสอดคล อ ง)
ด า นป จ จั ย นํ า เข า (เนื้ อ หาวิ ช าบุ ค ลากรนั ก ศึ ก ษาวั ส ดุ
อุปกรณอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก) ดาน
กระบวนการ (การเรียนการสอนกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวิชาการดานความพึง
พอใจและดานอื่นๆ)
สวนที่ 3 : ขอคําถามดานปญหา/ขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับหลักสูตร
2. แบบสอบถาม (questionnaire)
แบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นีโ้ ดยทัว่ ไปแบง
ขอคําถามออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูใหขอมูล
สวนที่ 2 : ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรและคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต
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สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกีย่ วกับขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1.) แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/
อาจารยพิเศษ/อาจารยภาควิชาอื่น
ในการวิจัยนี้แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3
สวนคือ
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุวุฒิการศึกษา ประสบการณในการ
สอน ตําแหนงวิชาการ
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับการประเมินหลักสูตร 3 ดานคือดานปจจัยนําเขา
(อาจารยบุคลากรนักศึกษาอุปกรณสื่อตาราอาคารสถาน
ที)่ ดานกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร) และด า น
ผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ
ขอเสนอแนะ
2.) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน
ในการวิจัยนี้แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเป น
3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
เหตุจูงใจที่เลือกศึกษาในสาขาวิชา
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับหลักสูตร 3 ดานคือดานบริบท (นโยบายและแผน
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย , ปรั ช ญาปณิ ธ านจุ ด มุ ง หมาย
โครงสรางเนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย
บุคลากรนักศึกษาอุปกรณสอื่ การสอนตําราอาคารสถานที)่
ดานกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกีย่ วกับปญหาของหลักสูตรและขอ
เสนอแนะ
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3.) แบบสอบถามอาจารยดานคุณลักษณะ
บัณฑิตโดยในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามแบงออกเปน
3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ไดแก เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสมระยะเวลาที่ใชในการ
ศึกษาอาชีพ/ตําแหนงเหตุจงู ใจในเลือกศึกษาในสาขาวิชา
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับหลักสูตร 3 ดานคือดานบริบท (นโยบายและแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยปรัชญาปณิธานจุดมุง หมายโครงสราง
เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารยบุคลากร
นักศึกษาอุปกรณตาราอาคารสถานที่) ดานกระบวนการ
(การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ในภาพ
รวมผลการประเมินหลักสูตรดานบริบทอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ด า นวั ต ถุ ป ระสงค แ ละโครงสร า งของ
หลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อาจารย พิ เ ศษ
อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมดานวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร
อยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาในปจจุบันมีความ
คิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัตถุประสงค
และโครงสรางของหลักสูตร อยูในระดับมาก
1.2 ดานความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอม พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อาจารย พิ เ ศษ
อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ
เหมาะสมด า นความสอดคล อ งเหมาะสมกั บ สภาพ

แวดลอม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาใน
ปจจุบัน
1.3 ดานความสอดคลองกับปรัชญาของคณะ
บริหารธุรกิจ และของมหาวิทยาลัย พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา
หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาของคณะ
บริหารธุรกิจ และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด
ส ว นนั ก ศึ ก ษาในป จ จุ บั น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า หลั ก สู ต ร
มี ค วามสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก
1.4 ด า นการตอบสนองต อ ความต อ งการ
ของผูเรียนและสังคม พบวา อาจารยประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ อาจารย
พิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตร
มีการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาในปจจุบัน
2. ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา
ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด า นโครงสร า งและเนื้ อ หา พบว า
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น
มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานโครงสราง
และเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาปจจุบัน
มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานโครงสราง
และเนื้อหาในระดับมาก
2.2 ดานอาจารย พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
อาจารยพเิ ศษ อาจารยภาควิชา มีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานอาจารยในระดับมาก
ที่สุด สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวา หลักสูตร
มีความเหมาะสมดานอาจารยในระดับมาก
2.3 ดานบุคลากร พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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อาจารยพเิ ศษ อาจารยภาควิชา มีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานบุคลากรในระดับ
มากที่สุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ปจจุบัน
2.4 ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชา มีความเห็นวา หลักสูตร
มี ค วามเหมาะสมด า นนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ระดั บ มาก
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
2.5 ด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสื่ อ การเรี ย น
การสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อาจารย พิ เ ศษ
อาจารยภาควิชาอืน่ มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสม
ดานวัสดุอปุ กรณและสือ่ การเรียนการสอนอยูใ นระดับมาก
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
2.6 ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อาจารย พิ เ ศษ
อาจารยภาควิชาอื่นมีความเห็นวา หลักสูตรดานอาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ปจจุบัน
3. ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการ
ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชา
อืน่ มีความเห็นวา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานกระบวน การ
จัดการเรียนการสอน อยูใ นระดับมาก สอดคลองกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
3.2 ดานกระบวนการวัดและประเมินผล พบ
วา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
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คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น
มีความเห็นวา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานกระบวนการวัด
และประเมิ น ผลอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ส ว นนั ก ศึ ก ษา
ปจจุบนั มีความคิดเห็นวา ความเหมาะสมดานกระบวนการ
วัดและประเมินผลอยูในระดับมาก
3.3 ด า นกระบวนการจั ด กิ จ กรรมของ
หลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อาจารย พิ เ ศษ
อาจารยภาควิชาอืน่ มีความเห็นวา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสม
ดานกระบวน การจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
4. ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต
ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ดานผลผลิต อยูใ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต พบว า
ผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณ ลักษณะของ
บัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สวนอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น มีความเห็น
สอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก
4.2 ดานผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ พบวา ผูค าด
วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของบัณฑิต
มีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับอาจารย
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น
4.3 ด า นผลสั ม ฤทธิ์ น อก เหนื อ จากด า น
วิชาการ พบวา ผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา
คุณลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ
การอภิปรายผล
ขอคนพบจากการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหาร
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ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถนํามา
อภิปรายไดดังตอไปนี้
1. ดานคุณภาพของหลักสูตร
ผลการวิ จั ย พบว า ในภาพรวม หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน มีราย
ละเอียดดังนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ มีความเหมาะสมดานบริบท โดยทัว่ ไป
อยู ใ นระดั บ มาก สอดคล อ งกั บ ปณิ ธ านของคณะ
บริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเ รียน สังคมและประเทศใน
ระดั บ มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค และ
โครงสร า งของหลั ก สู ต รที่ เ อื้ อ และส ง เสริ ม การพั ฒ นา
ผูเ รียนใหมคี วามรูค วามสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ซึง่ สอดคลองกับขอมูลของปรารถนา โกวิทยางกูร (2543)
ที่ไดเสนอในงานวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชรปู แบบการประเมินแบบ
ซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบวาดานบริบท (context) วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนดีสอดคลอง
กับความตองการของสังคมปจจุบันและสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก นอกจากนี้จากการศึกษาพบ
วาสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาววินี ภูสุนทเรศ
(2548) ทํ า การวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย
บูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบ
วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา
การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามการรับรูข องผูส าํ เร็จการศึกษาดานบริบทอยูใ นระดับมาก
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ มีความเหมาะสมดานปจจัยนําเขาโดย
ทั่ ว ไปในระดั บ มาก โครงสร า งเนื้ อ หารายวิ ช ามี ค วาม
เหมาะสม ปจจัยนําเขาดานอาจารย มีความเหมาะสมอยู
ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ของปรารถนา

โกวิทยางกูร (2543) ทีไ่ ดเสนอในงานวิจยั เรือ่ ง การประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชรูปแบบ
การประเมินแบบซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบวา
ดานปจจัยนําเขา โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ตําแหนงทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย
ทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินงานของหลักสูตรอยูใ นระดับสูง
กวาเกณฑนอกจากนีจ้ ากการศึกษาพบวาสอดคลองกับผล
การศึกษาของนาววินี ภูสุนทเรศ (2548) ทําการวิจัย
ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรู
ของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบวา 1) การประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จ
การศึกษาดานปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก
ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ
พรอม ความรูแ ละประสบการณในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
ด า นสื่ อ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน สถานที่ แ ละ
สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาววินี ภูสุนทเรศ
(2548) ทํ า การวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหา
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย
บูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบ
วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา
การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตาม
การรับรูของผูสําเร็จการศึกษาดานปจจัยนําเขาอยูใน
ระดับมาก
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ มีความเหมาะสมดานกระบวนการ โดย
ทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร
มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ของ นาววินี ภูสุนทเรศ (2548) ทําการวิจัยประเมิน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
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การศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของ
ผูส าํ เร็จการศึกษาผลการวิจยั พบวา 1) การประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา
ด า นกระบวนการอยู ใ นระดั บ มากและจากการศึ ก ษา
พบวาวินัยครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตร
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของสถาบั น พั ฒ นาข า ราชการ
กรุงเทพมหานครโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ
(CIPP Model) ผลการวิ จั ย พบว า การประเมิ น ด า น
กระบวนการ (process evaluation) การจัดกิจกรรม
หลั ก สู ต รและการวั ด ผลโดยรวมมี ค วามเหมาะสม
และมีประโยชนในระดับมาก
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานผลผลิต โดย
ทั่วไปในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัย
ของหวาน นาววินี ภูสนุ ทเรศ (2548) ทําการวิจยั ประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูข องผูส าํ เร็จ
การศึ ก ษาผลการวิ จั ย พบว า การประเมิ น หลั ก สู ต ร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา
ดานผลผลิตอยูในระดับมาก
2. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ
หลักสูตร
2.1 เนือ่ งจากเปนหลักสูตรเกีย่ วกับทางดาน
เทคโนโลยี ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเสมอ
2.2 ควรมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย
อยางเปนระบบทั้งในดานการฝกอบรม การศึกษาตอ
การขอตําแหนงทางวิชาการ
2.3 ควรมี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารให แ ก บุ ค ลากร
อยางเหมาะสม
2.4 ควรมีวธิ กี ารในการเพิม่ จํานวนนักศึกษา
ใหมากขึ้น
2.5 อาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากร
ของคณะฯ ยังมีสัดสวนในการทําวิจัยที่คอนขางตํ่า
116

2.6 อาจารยประจําหลักสูตร บุคลากรของ
คณะฯ ยังขาดแคลนคุณวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก
และตําแหนงทางวิชาการ
3. ดานคุณภาพของบัณฑิต
ความแตกตางของระดับความคิดเห็นใน
การใหขอ มูล ซึง่ ขอมูลทีไ่ ดจากกลุม ตัวอยางแตละคนอาจ
มีระดับความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน จากผลการประเมินพบ
วา ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางมีความแตกตางกัน ดาน
ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร : โดยอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
อาจารยพเิ ศษ อาจารยภาควิชาอืน่ มีความเห็นสอดคลอง
กันวา บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระดับมาก ใน
ขณะที่ ผู ค าดว า จะใช บั ณ ฑิ ต มี ค วามเห็ น ว า บั ณ ฑิ ต มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง ด า น
วิชาการ นอกเหนือจากดานวิชาการและดานคุณลักษณะ
อื่นๆทั่วไป
4. ความคิดเห็นอื่นๆ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ที่เลือกศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
วงษชวลิตกุล เนื่องจาก
4.1 มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะบริหารธุรกิจ
4.2 ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คล
ทั่วไป และมีความเชื่อมั่นในอาจารยผูสอนวามีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณการสอน
4.3 ตองการเตรียมความพรอมสาหรับ
การกาวสูอาชีพในอนาคต
4.4 อาจารยดแู ลนักศึกษา ใหคาํ ปรึกษา
แกนักศึกษาอยางดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ผลจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เนือ้ หาวิชา และ
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กระบวนการการเรี ย นการสอน ให เ ข า กั บ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ควรใหผูคาดวาจะใชบัณฑิต มีสวนรวมใน
การใหขอ มูลของตลาดแรงงานภายนอก เพือ่ ใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการปรังปรุงหลักสูตร
3. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสายผูสอนทุก
ทานศึกษาตอในระดับปริญญาเอก รวมทัง้ การสงเสริมให
อาจารยทุกทานทําวิจัย สรางผลงานวิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงวิชาการ
4. ควรมี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ใ ห
นักศึกษาไดฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน
ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับโครงสรางของ
หลักสูตร รายวิชา และเนื้อหารายวิชา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย วงษ ช วลิ ต กุ ล กั บ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ของของสถานศึกษา
อื่นๆ
3. ควรศึ ก ษาทั ศ นคติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลผลิ ต ของ
หลักสูตรจากมุมมองของตัวนักศึกษา/บัณฑิต รวมถึงมุม
มองของผูใตบังคับบัญชาของบัณฑิตดวย เพื่อทําการ
เปรียบเทียบผลขอมูลที่ได

3. วินยั ครามวงษ, (2541) “การประเมินหลักสูตรผูบ ริหาร
สถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพฯ.”
วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขา
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง.
4. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement,
30(3), pp. 607-610.
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