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บทคัดย่อ 

การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัด การ
เรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศึ ก ษ า  มห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์  เพื่ อรวบรวมข้อ เสนอแนะสู่ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ประชากรที่ศึกษาได้แก่กลุ่มนิสิตหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยา ลัย เกษตรศาสตร์  นิสิ ตปี  2555-2557 

ท้ังหมด 27 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

และแบบสัมภาษณ์  ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสําเร็จรูป สถิติท่ี
ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบ
มาตรฐาน ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์สรุปข้อมูล
โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลก า ร วิ จั ย พบ ว่ า ค ว าม เ ห็ นขอ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม แสดงความเห็นในเรื่องการจัดการศึกษา 
ด้านชื่อเสียงและการตลาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด         
ด้านเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่อยู่ใน
ระดับมาก และ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงความเห็นในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ด้านคณาจารย์และกระบวนการจัด    
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง จาก
การสัมภาษณ์พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในเนื้อหา

หลักสูตรมีความทันสมัย น่าสนใจ ชัดเจน มีประโยชน์ 
สามารถนําไปใช้ในการทํางานและใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ ปัญหาจากความเห็นของนิสิต สื่อการเรียนการสอน
ไม่พร้อมทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ      
ลดน้อยลง 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น การจัดการศึกษา                  
การจัดการเรียนการสอน ธุรกิจศึกษา 

Abstract 

The population in the study included 
the graduate students in Master of Education 
Program, Major in Business Education 
Administration, Kasetsart University holding 
student ID 2012-2014 for the total of 27 
respondents. The data collection is done by 
questionnaires and interviews. Data from 
questionnaire were analyzed by a statistical 
program. The statistical methods used are 
frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Data from the interviews were 
analyzed by conclude data conclusion and 
through content analysis method.  

The result of the research found that the 
opinions of the respondents regarding 
educational management; ‘reputation’ and 
‘marketing’ aspects were in the ‘highest level’ 
and 1st ranked, the 2nd ranked aspect belong to 
‘content of the curriculum’ which was in the 
‘high level’, the 3rd ranked aspect was ‘location’ 
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rated at ‘high level’, and the 4th ranked aspect 
was ‘pricing’ rated at ‘intermediate level’. The 
respondents viewed ‘lecturers’ and ‘instructional 
process’ as strengths of the program (1st ranked) 
while ‘instructional support’ was in ‘intermediate 
level’ (2nd ranked). Data from interviews indicated 
that students realized the curriculum content 
was up-to-date, interesting, cleared, and useful. 
Students could be able to apply in works and 
everyday life. Students perceived that 
unconditioned instructional media were 
obstacles of the instructional effectiveness in this 
program. 

Keywords: Opinion, Education Management, 
Instruction, Business Education 

บทนํา 

ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย 
ประชาชนทุกคนล้วนแต่ต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
สังคมโลก  การศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการมี
ส่วนร่วมสร้างเสริมให้ทุกคนมีความรู้ ก้าวทันสังคมโลก  
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม “การศึกษา
เป็นเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของ
บุ คคล  เ พื่ อ ให้ เ ป็ นพล เมื อ งดี  มี คุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทําได้สะดวก 
ราบรื่น ได้ผลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว”  (พระราชดําริของ
สมเด็จพระเจ้ าอ ยู่ หัวพระราชทาน  เมื่ อวันที่  22 
กรกฎาคม 2520) จึงควรจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (สํานักคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) และยังต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร
ของประเทศให้ก้าวทันระบบเศรษฐกิจและมีความรู้และ
เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจควบคู่กับการศึกษาหรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ธุรกิจศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาควบคู่
กันเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยด้วยเหตุนี้จึงเกิดการขยาย
หลักสูตรธุรกิจศึกษาให้ครอบคลุมลงมาถึงการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน มีการสอนวิชาธุรกิจในโรงเรียนระดับมัธยม
เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ท้ังการสอนเพื่อเป็น
งานอาชีพและเพื่อให้เป็นผู้บริโภคท่ีฉลาดมีคุณภาพ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ มี
คุณประโยชน์สามารถนําไปเป็นข้อมูลให้บุคคลเห็น
ความสําคัญของธุรกิจศึกษา ทราบถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
สามารถนําแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม
ในหลักสูตร การจัด การศึกษาและการจัดการเรียน        
การสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอบเขตการวิจัย 

ด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
หลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต   สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการ
จัดการ เรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ด้านระยะเวลา  การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ต้ังแต่ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 
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ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษากับกลุ่มนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ต้ังแต่รหัสนิสิต 2555 ถึง 2557 รวม
จํานวนนิสิตท้ังหมด  27 คน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้ งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 2 แบบ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
การสร้างแบบสอบถามขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของนิสิต
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบประชากร   ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และที่อยู่
ปัจจุบัน เป็นคําถามแบบเลือกตอบ  ตอนที่ 2 คําถาม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการ
จัดการ เรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ และตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา และสร้าง
แบบสัมภาษณ์ขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็น
คําถามกําหนดขึ้นไว้การสนทนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
เรียงลําดับก่อนหลังไว้เป็นอย่างดี โดยเป็นลักษณะ
คําถามปลายเปิด 

 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษา
จากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัย
และสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ ครอบคลุมความมุ่งหมาย
ของการวิจัย 

2.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์  จากตํารา  เอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร เพื่อนํามา
ปรับปรุงและสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

3.  สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตาม
หลัก เกณฑ์ ใ ห้ครอบคลุม เนื้ อหา โดยศึกษาจาก
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ต่างๆ ท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียง 

4.  นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง 
เพื่อให้ได้ข้อคําถามท่ีมีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อ
นําไปหาคุณภาพเครื่องมือ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 

5.  นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนําแล้ว
มาดําเนินการทดสอบกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 10 คนและนําแบบสัมภาษณ์ดําเนินการ
ทดสอบกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2 คน 

6.  นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบได้ ทดสอบความ
เชื่อมั่น โดยวิธีการใช้สูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ      
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 ได้ผล
สรุปว่า แบบสอบถามเชื่อถือได้ (มากกว่า 0.80) 

7.  ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
อีกครั้ง แล้วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมจนได้เครื่องมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และนําแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
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8. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยประสานงาน
กั บ เ จ้ า หน้ า ท่ี ภ าค วิ ช าอาชี ว ศึ กษ า  สาขา วิ ช า
บริหารธุรกิจศึกษา เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 
ติดต่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง และดําเนินการ
ส่งแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามจนครบ และ
ดําเนินการสัมภาษณ์ เก็บรวมรวมแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ทําการวิเคราะห์ต่อไป 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร 
ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นิสิตให้ความคิดเห็น
ว่าหลกัสูตรมีความทันสมัยและเนื้อหาหลักสูตรสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ ทางด้านชื่อเสียงสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์มีชื่อเสียงและมีคุณภาพทั้งในด้านชื่อเสียง
และการจัดการศึกษา มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ราคาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาะสม สถานที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยสะดวกในการเดินทางในเรื่องของที่จอด
รถไม่เพียงพอมีความพึงพอใจน้อย  ส่วนด้านการ
จัดการเรียนการสอนพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน นิสิตให้ความคิดเห็นว่าในเรื่อง
ของการสนับสนุนการ เรี ยนการสอนมีการ เก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่ากิจกรรมที่เหมาะสมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าท่ีในเรื่องของความ
สุภาพในระดับความคิด เ ห็นที่ น้ อย  ในส่ วนของ
คณาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอน นิสิต
ให้ความคิดเห็นส่วนมากโดยพบว่าอาจารย์มีความรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีเทคนิคการสอนและ
มีการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนมากที่สุด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า นิสิตมีทัศนคติเกี่ยวกับ
จดุเด่นของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุ รกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ว่าหลักสูตรมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น ด้านเนื้อหา
ของหลักสูตร มีความน่าสนใจ ชัดเจน สามารถนํา
ความรู้ตามสาขามาใช้ในการทํางานตลอดจนมาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค

ก า ร ส อนขอ ง คณาจ า ร ย์ มี ค ว า มน่ า ส น ใ จ  จั ด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย แต่พบ
ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ยังไม่
ทันสมัย และสื่อมีการชํารุดเสียหาย  ด้านการบริการ
ของเจ้าหน้าท่ีนั้นยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ
ช่วยเหลือนิสิต ด้านความสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม แต่มี
ปัญหาด้านสถานที่จอดรถไม่เพียงพอแก่นิสิต 

อภิปรายผลการวิจัย 

ด้านหลักสูตร พบว่าผู้ศึกษาต่อพึงพอใจต่อ
หลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้ได้จริงแต่
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรยังไม่เป็นที่
รู้จักกว้างขวาง การสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษน้อย
ควรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการทํางานเดี่ยว
และงานกลุ่ มและนํ า เสนอโดยใช้ภาษาอั งกฤษ
สอดแทรกไปด้วย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่ ยุค
อาเซียน ท้ังการเรียนและการทํางานล้วนจําเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษ “The working language of ASEAN 
shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทํางานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2550) การจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ไ ม่ มีการศึกษาดู งานต่างประเทศ         
(กิดานันท์  มลิทอง, 2540) ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศไว้ว่า การศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นการ
เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษา ภาษา 
และวัฒนธรรม แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีคาดว่า
จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในหน้าท่ี
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หากมีการศึกษาดูงานต่างประเทศจะสร้างความน่าสนใจ
และความนา่เชื่อถือเรื่องการเปิดกว้างในการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศให้หลักสูตรย่ิงขึ้น 

ด้านราคาและด้านสถานที่ ด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาะสม  ไ ม่แพงจนเกินไป  การเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีการแจ้งล่วงหน้าและราคา
เหมาะสม การเลือกศึกษาต่อหรือบริโภคมีปัจจัยหนึ่งที่
คํานึงถึง คือ ท่ีจอดรถ หากไม่ตอบสนองความพึงพอใจ 
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ก็อาจจะทําให้ผู้ศึกษาต่อหรือผู้บริโภคไม่เลือกเข้าศึกษา
ต่อ เพราะความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษย์เมื่ออยู่ในที่ใด
ย่อมมีความต้องการพื้นฐานไม่ต่างกัน (อลิสา พูนสิน, 
2556) 

ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน ไม่พร้อมใช้งาน มีปัญหาบ่อยครั้งเมื่อ
เวลาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีมีปัญหา การ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีควรปรับปรุงเรื่องความสุภาพ
และความเต็มใจ เนื่องจากนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาต้องการ
ได้รับบริการที่ ดี การบริการที่ ดีผู้รับจะได้รับความ
ประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร เบื้องหลังความสําเร็จของทุก
งาน มักจะมีงานบริการเป็นตัวสนับสนุน เจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพจนเกิดเป็น “การบริการ   
ท่ีดี” (สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555) 
ดังนั้นการบริการที่ ดี รวดเร็วจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้
เป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

ด้านคณาจารย์และด้านกระบวนการการจัด 
การเรียนการสอน  นิสิ ตมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
คณาจารย์ในระดับท่ีพึงพอใจ เนื่องจากอาจารย์ทุกท่าน
เป็นผู้ มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการสอน  มีการ
เตรียมการสอนมาอย่างดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ตรงตาม
เป้าหมาย เข้าใจง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ (จิราพร 
ศรีวรรณ, 2546) การจัดการเรียนการสอนคือ 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบ
ในการกําหนดการจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยมีการวางแผนจัดการอย่างมี
ระบบ คณาจารย์รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีเทคนิคในการสอนหลากหลาย มีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยจึงควรพัฒนาใน
เรื่องเหล่านี้เพื่อก้าวเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ ท่ีหลากหลาย 
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางอินเทอร์ เน็ต  สื่อ เทคโนโลยี ต่าง  ๆ  เช่น        
แฟนเพจเฟสบุ๊คไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และการจัดกิจกรรมการศึกษา ต่าง ๆ นอกสถานท่ี เพื่อ
เป็นการขยายและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 

2.  ควรกําหนดเนื้อหาหลักสูตรให้ชัดเจนโดย
กําหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางที่จะทําให้
เป้าหมายนั้นบรรลุผลสําเร็จ ติดต่อช่องทางการทํางาน
เกี่ ย ว กั บ ด้ านก า รศึ กษ า  โ ดยก ารนํ า หลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจศึกษา เข้าสู่เส้นทางการทํางาน เช่น          
จบแล้วสามารถสอบบรรจุเป็นครูสายอาชีพได้ สามารถ
เปิดโรงเรียนกวดวิชาได้ นอกจากนี้ควรสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างผลงานและ
ชื่อเสียงอันดี เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้
บุคคลสนใจเข้ามาเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายเพิ่มขึ้น 

3.  ควรสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษโดยผ่าน
สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดความน่าสนใจ กระตุ้น
ความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 

4.  ลดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอหาที่จอดรถ
ไม่ได้ สามารถทําได้โดยจัดพนักงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ลานจอดรถให้ มีทุกตึก และต้องปฏิบั ติงานตลอด
ช่วงเวลางาน เมื่อมีรถเข้า – ออก ต้องดูท่ีว่างในการ
จอดรถให้ผู้มาติดต่อ เพื่อลดเวลาในการวนหาที่จอดรถ 
รถทุกคันที่จําเป็นต้องจอดขวาง ต้องปลดเกียร์ว่างและ
เมื่อรถข้างในต้องการเลื่อนรถ 

5.  ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคน
ให้ปฏิบัติงานได้ เต็มประสิทธิภาพเมื่อสื่อมีปัญหา 
สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว ควรจัดหาสื่อที่ทันสมัยมีเครื่อง
สํารองและมีการตรวจเช็คสภาพของสื่อการสอนให้
พร้อมก่อนที่นิสิตจะเริ่มเรียน เพื่อให้การเรียนเป็นไป
อย่างราบรื่น 

6.  ควรมีการประเมินการทํางานของเจ้าหน้าท่ี
ทุกครั้ งที่ ไปติดต่อ  จัดฝึกอบรมการบริการให้ ไ ด้
มาตรฐานที่ดี มีการเสริมแรงทางบวกให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
บริการดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อความบันเทิงและ
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อไป 

7.  ควรจัดใ ห้ มีการทํ างานกลุ่มหรือสร้ าง
นวัตกรรมร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนิสิตเพื่อสร้าง
ผลงานให้สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรส่งเสริมภาษาอังกฤษ จึงควรศึกษา
แนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นิสิต เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และมุมมอง
วิสัยทัศน์ความเป็นสากลของนิสิต และเป็นการสร้าง
สะพานสู่การเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

2. ควรทําการศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียน
การสอนที่มีความร่วมมือกับการศึกษาต่างประเทศ ซ่ึง
อาจเป็นช่องทางที่ทําให้นิสิตระดับปริญญาโท ได้มี
โ อ ก า ส เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ สบ ก า รณ์ กั บ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร และนําไปสู่แนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน เช่น การทําวิจัยร่วมกันกับนิสิต
ระดับปริญญาโท 

3. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาการสนับสนุนการ
เรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านอุปกรณ์ท่ีมีความ
พร้อม และระบบการเพิ่มบริการท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
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