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12500009, 12500112: สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คาํสาํคญั : ความคาดหวงั / การรับรู้ / สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้  

กกกกกกกกกุลธิดา  ปาริชยัยนต ์และ วิไลวลัย ์ แกว้คง: ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการ

รับรู้ของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อาจารย์ท่ี

ปรึกษา:  อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ. 70 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั และระดบัสภาพท่ีเป็นจริง

ตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้น

การแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน โดยศึกษากลุ่มประชากรทั้งหมด 

227 คน โดยวิธีการเก็บแบบสอบถาม จากนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต และการวจิยัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการวจิยั  พบวา่ นกัศึกษาโดยเฉล่ียเป็นเพศหญิง มีรายได ้3,501 - 4,500 บาทต่อเดือน 

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของ

นกัศึกษาปัจจุบนั อยูใ่นระดบั 2.51 – 3.00 นกัศึกษาโดยเฉล่ียเขา้ศึกษาโดยวิธีสมคัรสอบคดัเลือก

ระบบโควตา้พิเศษ 28 จงัหวดั และเหตุผลท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการ สาขาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไปส่วนใหญ่คือ มีความสนใจในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  ความคาดหวงั

ของนกัศึกษาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาอยูใ่น

ระดบัมาก ดา้นหลกัสูตร ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ด้านการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร และด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน  และอยู่ในระดบัปานกลางด้านสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว และดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 
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การจดัทาํวิจยัเร่ือง  ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ไม่อาจสําเร็จลงไดห้ากปราศจากการ

สนบัสนุนและความร่วมมืออยา่งดียิ่งของบุคคลหลายฝ่าย คณะผูว้ิจยัจึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณ

กบับุคคลเหล่านั้นไว ้ณ ท่ีน้ี 
ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้คาํแนะนาํ 

ความรู้ แนวคิด ขอ้คิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขจนการวจิยัคร้ังน้ีจนแลว้เสร็จ 
ขอขอบพระคุณอาจารย ์ประพล เปรมทองสุข ท่ีให้คาํแนะนาํในการคาํนวณทางสถิติ 

และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีมีประโยชน์ต่อการวิจยัอยา่งยิ่ง ตลอดจนการตรวจทานแกไ้ขจน

งานวจิยัคร้ังน้ีจนแลว้เสร็จ 

ขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ และให้กาํลงัใจอยูเ่สมอ จนงานวิจยัคร้ัง

น้ีจนแลว้เสร็จ 
ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือในการทาํวจิยัคร้ังน้ีจนแลว้เสร็จ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกในปัจจุบนัประเทศต่างๆในโลกมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่างๆไปอยา่งรวดเร็ว จึง

ทาํใหแ้ต่ละประเทศเร่งการพฒันาประเทศให้สามารถทดัเทียมกบัประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ท่ีเร็วกวา่ 

ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา  พฒันาทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ี

และการบริหาร เพื่อให้ประเทศไทย สามารถแข่งขนัและพฒันาให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ การท่ี

จะพฒันาไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัหลายๆดา้น และปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้การพฒันาไปสู่

ความสําเร็จคือ การท่ีจะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติให้เป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถทั้ง

ทางวิชาการ วิชาชีพ และการบริหารไดส้ร้างส่ิงดีๆให้กบัประเทศการท่ีจะทาํให้ทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศมีความรู้ความสามารถไดน้ั้น จะตอ้งเขา้รับการศึกษา ซ่ึงกระบวนการศึกษา จะช่วยเพิ่ม

พฒันาทางดา้นสติปัญญา จิตใจ และคุณสมบติัอ่ืนๆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกการศึกษาเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีสุดประการหน่ึง ในการพฒันาประเทศให้มีความ

เจริญก้าวหน้า เพราะการศึกษาช่วยพฒันาทรัพยากรให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ, มี

สติปัญญา: คิดได ้คิดเป็น คิดประยุกต์, มีความรู้, มีคุณธรรม จริยธรรม, มีวฒันธรรม, อยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542: 2) รัฐบาลเห็นถึงความสําคญั

ของการศึกษาจึงไดอ้อกพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ไดก้าํหนดวา่ ใน

การจดัการศึกษา รัฐตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 12ปี โดยตอ้งจดัให้ทัว่ถึง มีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย (พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542: 4)ดงันั้นรัฐบาลซ่ึงมีความตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการศึกษาเป็น

อย่างยิ่ง จึงให้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ จดัทาํนโยบายเรียนฟรี 15ปี อยา่งมีคุณภาพ เพื่อ

ขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และผูเ้รียนทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับ

การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552)และเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วก็สนันสนุนให้เขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็น

การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนท่ีมุ่งพฒันาคนในระดบัวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ท่ีจาํเป็นในการพฒันา

ประเทศในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม (จรัส สุวรรณ 2545: 13, อา้งถึงใน 

ฉววีรรณ หลิมวฒันา 2546: 1)กกกก 
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 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ทั้งสถาบนัอุดมศึกษารัฐ และ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ต่างก็จะตอ้งมีเป้าหมายของการจดัการการศึกษาตาม พระราชบญัญติั 

การศึกษาแห่งชาติ หมวด 1 มาตรา 6 กล่าววา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน

การดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542: 2) นักเรียนท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นั้นต่างมีความมุ่งหวงัท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ เพื่อนาํความรู้ไปใชใ้น

การประกอบอาชีพต่อไป ประกอบกบัค่านิยมของสังคมไทยท่ียกยอ่งคนท่ีมีความรู้โดยเฉพาะคนท่ี

มีปริญญาติดตวั (เฉลียว บุรีภกัดี 2527, อา้งถึงใน ฉวีวรรณ หลิมวฒันา 2546 : 1) ทาํให้นกัเรียนชั้น

มธัยมปลายหรือเทียบเท่าสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวน

มาก และเม่ือสามารถสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้แล้ว ต่างมีความมุ่งหวงัและ

คาดหวงัต่อคณะวิชาท่ีเขา้ศึกษาวา่จะไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ต่างๆและประสบความสําเร็จใน

การศึกษาออกไปเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ นัน่คือ มีอาชีพการงานท่ีดี มีฐานะมัน่คง หรือการศึกษาต่อ

เพื่อความกา้วหนา้ของชีวิตต่อไปในอนาคต   ความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นส่ิงสําคญั 

ท่ีช่วยเป็นแรงผลักดันท่ีจะทําให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถ้า

เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีนักศึกษานั้นได้รับจริงจากคณะวิชานั้น ถ้ามากกว่าท่ีความคาดหวงัไว ้ก็จะ

สามารถเป็นแรงผลกัดนัท่ีดียิง่ต่อการประสบความสาํเร็จทางการศึกษา 

กกกกกกกกการจดัการศึกษาของคณะวิชานั้นเป็นส่ิงสําคญัยิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา

ของนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาเป็นบัญฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการจดัการศึกษาของคณะวิชานั้ น

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลายดา้น เช่น ดา้นการหลกัสูตร ท่ีจะจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เหมาะสม ตรงความตอ้งการของผูเ้รียน ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ท่ีจะถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวิชา ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ท่ีมีความพร้อมต่อการ

จดัการเรียนการสอน  ดา้นการบริการศึกษา ท่ีช่วยส่งเสริมทางการเรียนของนกัศึกษา  ดา้นการแนะ

แนว ท่ีแนะนาํเส้นทางทางการศึกษาและเส้นทางการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา  ด้านกิจกรรม

นกัศึกษา ท่ีเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ความรักสามคัคี และดา้นสังคม

และกลุ่มเพื่อน ท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น องค์ประกอบดังกล่าวล้วนแต่มีความสัมพนัธ์กับ

คุณภาพบณัฑิตและความสําเร็จทางการศึกษา เช่น จากการศึกษาของ วีระยุทธ์  พรพจน์ธนมาศ 

(2550) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัของนกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ในกรุงเทพมหานครต่อ

มหาวิทยาลยั พบว่า องค์ประกอบท่ีเป็นตวักาํหนดความคาดหวงัและส่งผลต่อความสําเร็จทาง
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การศึกษา นัน่คือ ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์   และจาก

การศึกษาศรัณย ูโกเมนต ์(2549) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อหลกัสูตรและการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พบวา่ การบริการการศึกษา

เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีนกัศึกษาคาดหวงัและยงัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา 

กกกกกกกกเน่ือง มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดรับนกัศึกษา และเร่ิม

จดัการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2545 โดยคณะวิทยาการจดัการ   ในหลกัสูตรศิลปศา

สตรบณัฑิต เป็นจาํนวน 3 สาขาวชิา ต่อมา เพิ่มสาขาวชิาจนปัจจุบนัในปีพ.ศ. 2553 ไดเ้พิ่มสาขาวิชา

เป็น 7สาขาวชิา แต่สาขาวชิาท่ีมีจาํนวนนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึนทุกๆปีนั้นคือสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป (หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวา่  นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษา

ในคณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตมีความ

คาดหวงัต่อการศึกษาอยา่งไร และหลงัจากการเขา้มาศึกษาแลว้นกัศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างไป

จากท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ โดยศึกษาในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน  ดา้นการ

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  ดา้นการบริการศึกษา  

ดา้นการแนะแนว  ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัของนักศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะ

วิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้น

การบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

กกกกกกกก2.เพื่อศึกษาระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะ

ของอาจารย์ผู ้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและ

กลุ่มเพื่อน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1.ขอบเขตของการศึกษาดา้นเน้ือหา 

กกกกกกกกเป็นการศึกษาเพื่อวดัระดบัความคาดหวงัและระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  คณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

(นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3-4) มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในดา้นหลกัสูตร   ดา้น

คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและ

กลุ่มเพื่อน 

2.ขอบเขตของการศึกษาดา้นประชากร 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงการสํารวจ ซ่ึงศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประชากรท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะ

วิทยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   ตั้งแต่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

3-4 จาํนวนทั้งส้ิน 227คน  

 3.ขอบเขตของการศึกษาดา้นเวลา 

กกกกกกกกการศึกษาความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  คณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในภาคการศึกษา 2553 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง 9 ธนัวาคม พ.ศ.2553  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกกการศึกษาความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต  คณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

กกกกกกกก1 เพื่อทราบระดบัความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรม

นกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

กกกกกกกก2 เพื่อทราบระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
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สารสนเทศเพชรบุรี ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการ

สอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะ

แนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

กกกกกกกก3.ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 

   

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคาดหวงัของนักศึกษา 

• ดา้นการหลกัสูตร 

• ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน 

• ดา้นการจดัการเรียนการ

สอนตามหลกัสูตร 

• ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ 

• ดา้นการบริการศึกษา 

• ดา้นการแนะแนว 

• ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

• ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

สภาพทีเ่ป็นจริงตามการรับ 

รู้ของนักศึกษา 

• ดา้นการหลกัสูตร 

• ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน 

• ดา้นการจดัการเรียนการ

สอนตามหลกัสูตร 

• ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ 

• ดา้นการบริการศึกษา 

• ดา้นการแนะแนว 

• ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

• ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 
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นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี(ชั้นปีท่ี 3-4)  

 ความคาดหวัง หมายถึง ความปรารถนา  ความมุ่งหวงั  หรือ  การคาดว่าจะไดรั้บหรือ

เกิดข้ึนของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 สภาพที่เป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษา  หมายถึง  ส่ิงท่ีนกัศึกษา ประสบ รับทราบ 

หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ หมายถึง หลกัสูตรการจดัการเรียน

การสอนท่ีใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะ

วทิยาการจดัการ (หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต) หลกัสูตรปกติ 4 ปี 

 หลักสูตร  หมายถึง  เน้ือหาวิชาในหลกัหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  หมายถึง  ลกัษณะและคุณสมบติัของอาจารยท่ี์จะทาํให้

การเรียนการสอนมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป และความกระตือรือร้นในการสอน เป็นตน้ 

 การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  หมายถึง วธีิการและกิจกรรมในการจดัการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษาและหลกัสูตร  

 สถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง  ความพร้อม ความเพียงพอ ความ

เหมาะสม ความทนัสมยั  ของสถานท่ี  ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ท่ี

ช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 การบริการศึกษา  หมายถึง การบริการของเจ้าหน้าท่ีหรือของคณะวิทยาการจดัการ 

ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ  การลงทะเบียนเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว และจดัหา

ทุนใหน้กัศึกษาอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ 

 การแนะแนว  หมายถึง การแนะนาํแนวทางต่อนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

คณะวทิยาการจดัการ ไดแ้ก่ จดัสัมมนาใหน้กัศึกษาสู่การทาํงานจริง จดัสัมมนาให้กบันกัศึกษาเร่ือง

การศึกษาต่อ และ.จดัหากลุ่มบริษทัต่างๆมาใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน  
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 กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง กิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

จดักิจกรรมรับน้องท่ีสร้างสรรค์ส่งเสริมความรักและสามคัคี กิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือสังคม 

และกิจกรรมกีฬานกัศึกษา เป็นตน้ 

 ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน  หมายถึง  กลุ่มนกัศึกษาท่ีอยูร่่วมกนั มีความสัมพนัธ์กนั เช่น 

นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆไดดี้  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั และ โอกาสไดท้าํ

ความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา เอกสาร หนงัสือ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัการนาํเสนอดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัความคาดหวงักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก

 2. ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. กรอบแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม 

 4. องคค์วามรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการศึกษา 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6. ประวติัความเป็นมาและหลกัสูตรของคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป (หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต) 

 

1. องค์ความรู้เกีย่วกบัความคาดหวงั 

   1.1 ความหมายของความคาดหวงั 

 จากการศึกษา ความคาดหวงั (Expectation Theory) เป็นความเช่ือหรือความคิดอยา่งมี

เหตุผล ในแนวทางท่ีเป็นไปได ้หรือเป็นความหวงัท่ีคาดการณ์วา่ตอ้งการจะไดใ้นอนาคตของบุคคล 

ความคาดหวงัจึงเป็นสภาวะทางจิตท่ีบุคคลคาดคะเนล่วงหนา้แต่บางส่ิงบางอยา่งวา่ควรจะมี ควรจะ

เป็นหรือควรจะเกิดข้ึนตามความเหมาะสม ในการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงั 

พบวา่ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย หรือ คาํจาํกดัความไวต่้างๆกนัดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ความคาดหวงั หมายถึง การประเมินคุณค่าของบุคคลหรือตนเอง ดา้นจิตสํานึกหรือจิต

ใตส้ํานึก และใช้ความคาดหวงันั้นมาเป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรม ท่ีจะมีต่อบุคคลท่ีตน

คาดหวงั หรือต่อตนเองในลกัษณะท่ีตนคิดวา่ถูกตอ้ง (Finn, 1962:930 อา้งถึงใน วีระยุทธ พรพจน์

ธนมาศ ,2550:7)ความคาดหวงั หมายถึง สภาวะทางจิตซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

ของบุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางส่ิงบางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึน 

(Oxford University Dictionary, 2003 อา้งถึงใน ศรัณย ูโกเมนต ์,2549:24)   
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 2. ทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีความคาดหวงั พบว่า มีอยู่ 2 ประการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั คือ 1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ และ2. การกระทาํท่ีนาํไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงทั้ง 

2 ส่วนน้ีจะสัมพนัธ์กนั คือเป้าหมายหรือความมุ่งหมายนั้น อยู่ในระดบัใด มีความสัมพนัธ์กบัการ

กระทาํท่ีนาํไปสู่เป้าหมายเสมอ ซ่ึงมีทฤษฎีความคาดหวงัน้ีไดมี้นกัพฤติกรรมศาสตร์หลายท่านได้

เสนอแนวคิดไวเ้ช่น Kurt  Lewin ,Edword Tolman ,Victor H Vroom ,Portor และ Lawer เป็นตน้  

ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวงัท่ีกล่าวน้ีจะอยู่ในรูปของกลุ่มทฤษฎีและเพื่อความเขา้ใจจะกล่าวถึง

ทฤษฎี Victor H Vroom ดงัน้ี ก 

 ทฤษฎีน้ีเสนอโดย Victor  H Vroom   (Victor H Vroom 1964, อา้งอิงใน วีระยุทธ พร

พจน์ธนมาศ ,2550:9) ไดข้ยายความโดยเสนอในรูปของตวัแบบ (model )  ของความคาดหวงัในการ

ทาํงานท่ีเรียกวา่ VIE Model หรือ VIE Theoryกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 V = Valance  คือ ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลั

กล่าวอีกนยัหน่ึงคือคุณค่าความสําคญัของรางวลัท่ีบุคคลให้กบัรางวลันั้นกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 I =  Instrumentality คือความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ 1 ท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ 2 เช่นการ

ทุ่มเทในการทาํงานจะนาํไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็นตน้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 E = Expectancy คือความคาดหวงัถึงความเป็นไปของการไดซ่ึ้งผลลพัธ์หรือรางวลัท่ี

ตอ้งการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่งกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 นอกจาก Vroom ยงัได้กล่าวว่า ความคาดหวงัของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ

พื้นฐาน3ประการคือกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. ความคาดหวงัในความพยายามต่อการกระทาํ หรือการปฏิบติัการเป็นการประมาณ

การหรือคาดการณ์ไวล่้วงหนา้วา่ มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด ต่อการแสดงพฤติกรรมหรือการ

ลงมือทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ โดยพิจารณาระหวา่งความสามารถ

ของตนกบัความพร้อมแต่ละดา้นในสถานการณ์ต่างๆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. ความคาดหวงัในการกระทาํต่อผลลพัธ์ หรือผลต่อการปฏิบติังานเป็นการคาดการณ์ 

หรือประมาณการไวล่้วงหน้า ก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือลงมือทาํงานว่า ถา้กระทาํแลว้จะได้

ผลลพัธ์อยา่งไรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. ความคาดหวงัในคุณค่าของผลลพัธ์ หรือรางวลัเป็นการคาดการณ์ หรือประมาณการ

ในการให้คุณค่าของผลลพัธ์ หรือรางวลัจากการกระทาํช้ินนั้นๆ ซ่ึงบุคคลจะมีความคาดการณ์หรือ

การประมาณการในการใหคุ้ณค่าของผลลพัธ์แตกต่างออกไปแต่ละบุคคล และหากส่ิงใดท่ีมีการให้

คุณค่าสูงก็จะเป็นการจูงใจใหบุ้คคลเกิดการตดัสินใจเลือกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้วามรู้ว่า ความคาดหวงัในการทาํงานท่ีเรียกว่า VIE 

Model หรือ VIE Theory คือ ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลั, 

ความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ 1 ท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ 2 และความคาดหวงัถึงความเป็นไปของการ

ไดซ่ึ้งผลลพัธ์ Vroom ยงักล่าวถึงความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงเป็นความคาดหวงัความพยายามต่อ

การกระทาํ, ความคาดหวงัในการกระทาํต่อผลลพัธ์, ความคาดหวงัในคุณค่าของผลลพัธ์ อีกดว้ย 

 

 3. กรอบแนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ในเชิงจิตวิทยาซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมมนุษยค์าํว่า 

“พฤติกรรม (behavior)” หมายถึง การกระทาํของบุคคลซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

   3.1 พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทาํบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้

และวดัได ้และอาจแสดงออกไดท้ั้งในรูปแบบวจันภาษา (verbal) และแบบอวจันภาษา (nonverbal) 

เช่น การพูด การหวัเราะ การร้องไห้ การเดินกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   3.2 พฤติกรรมภายใน คือ การกระทาํท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ซ่ึงบุคคล

อ่ืนไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ การรับรู้ การคิด อย่างไรก็ตาม สามารถ

วดัพฤติกรรมแบบน้ีไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวดั แบบทดสอบ ทั้งพฤติกรรมภายนอก

และพฤติกรรมภายในของบุคคล ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัละกนัอ่างแน่นแฟ้น กล่าวคือ พฤติกรรม

ภายนอกมกัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้ทราบถึงพฤติกรรมภายในของบุคคล เช่น เม่ือสังเกตเห็นบุคคล

กาํลังร้องไห้ อาจสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นกําลังรู้สึกเสียใจ เป็นต้นกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ปัจจัยกาํหนดพฤติกรรมมี 2 ปะเภทกกกกกกกกกกกกก 

ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวข้องกับลักษณ์ส่วนบุคคลของผู ้บริโภค ได้แก่ 

 1. การรับรู้ (perception) หมายถึง การเปิดรับ การใหค้วามสนใจ และแปลความหมายส่ิง

เร้าหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บผา่นประสาทรับสัมผสัทั้งหา้ กระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก จดั

ระเบียบ และแปลความหมายส่ิงเร้า ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีความสอดคล้องกัน 

(Schiffman & Kanuk,2007) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ กระบวนการการมองโลกรอบตวัของบุคคล 

ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ต่างกนั แมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเดียวกนัก็ตาม ทั้งน้ี

เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น ความตอ้งการ ค่านิยม หรือประสบการณ์

เดิม โดยทั่วไปแล้วกระบวนการการรับรู้ของบุคคลเกิดข้ึนต่อเนืองจากการรู้สึก (sensation) 

ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ รวม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

   1.1. การเลือกรับรู้ คือ การท่ีบุคคลมีการเลือกว่าจะรับรู้สิงเร้าใดบา้ง ใน

สถานการณ์ทัว่ไป บุคคลจะไดรั้บส่ิงเร้าจาํนวนมากมาย แต่จะเลือกให้ความสนใจแก่ส่ิงเร้าเพียง
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ไม่ก่ีอย่างเท่านั้น ตวัอย่างเช่น การไปซ้ือสินคา้ในซูเปอร์มาร์เก็ต ผูบ้ริโภคจะมองสินค้าจาํนวน

มากมายนบัหม่ืนชนิดท่ีมีความแตกต่างกนันัน่เองทั้งในดา้นสีสัน ขนาด และรูปทรง แมผู้บ้ริโภคจะ

ไดรั้บส่ิงเร้าท่ีหลากหลายจาํนวนมากมาย แต่ก็จะเลือกรับรู้แต่เฉพาะส่ิงเร้าท่ีตนเองให้ความสนใจ

และตอ้งการซ้ือเท่านั้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี    ก

    1.1.1. ลกัษณะของส่ิงเร้า (nature of the stimulus) หมายถึง กก

ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัทางกายภาพ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ช่ือหรือตราสินคา้ และการ

โฆษณา ตวัอยา่งเช่น สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์สวยงามและมีสีสันสะดุดตา ยอ่มจะทาํให้ผูบ้ริโภคใส่ใจ

รับรู้มากกวา่สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑไ์ม่สวยหรือสีสันไม่สวยงามกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

    1.1.2. ความคาดหวงั (expectation) ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้

ผลิตภณัฑ์ตามความคาดหวงัขอตนเอง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง รวมทั้ง

การไดรั้บคาํบอกเล่าของบุคคลหรือส่ือต่างๆ ตวัอยา่งเช่น หากผูบ้ริโภคไดรั้บการบอกเล่าจากเพื่อน

วา่ ภตัตาคารท่ีตนกาํลงัจะไปรับประทานอาหารมีบรรยายท่ีดีและอาหารอร่อย ผูบ้ริโภคคนน้ีก็ยอ่ม

มีความใส่ใจเป็นพิ เศษต่อบรรยากาศและอาหารของภัตตาคารแห่งน้ีหหหหหหหหหห 

    1.1.3. แรงจูงใจ (motives) ผูบิ้โภคมกัจะรับรู้ส่ิงต่างๆ ตามแง

ผลกัดนัหรือความตอ้งการของตน ยิ่งระดบัความตอ้งการนั้นสูงมากเท่าใด ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคใส่ใจ

ต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองมากข้ึนเท่านั้น เช่น คนท่ีกาํลงัหิว จะสนจบัรู้

ส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

   1.2. การจดัระเบียบการรับรู้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   1.3. แปลความหมายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปล่ียนแปลงในพฤติ กรรมของ

ตนเองท่ีค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 3. ความตอ้งการและแรงจูงใจ (needs and motives) หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้บุคคลมีความ

ปรารถนา เ กิดความต่ืนตัวและพลัง ทีจะกระทํา ส่ิง ต่างๆ  เพื่ อให้บรรลุ ถึง ส่ิ ง ท่ีต้องการ 

 4. บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความ

เป็นปัจเจกบุคคล และเป็นส่ิงท่ีกาํหนดลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวด ลอ้มหรือสถานการณ์

ของบุคคลนั้น 

 5. ทศันคติ(attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง ( เช่น บุคคล วตัถุ) 

ซ่ึงบ่งช้ีวา่ส่ิงนั้นดีหรือเลว พอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และมีปะโยชน์หรือเป็นอนัตราย 

 6. ค่านิยม หรือวิถีชีวิต (values and lifestyles) ค่านิยม คือ รูปแบบของความเช่ือท่ีแต่ละ

บุคคลยดึถือเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจวา่ส่ิงใดเลวหรือดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  
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ส่วนวิถีชีวิต คือ รูปแบบการใชชี้วิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม  ความสนใจ และ

ความคิดเห็น  

ปัจจยัภายนอก  คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรมการบริโภค 

ไดแ้ก่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. ครอบครัว (family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ท่ีมีความเก่ียวพนักนัทาง

สายเลือด หรือแต่งงาน หรือการเล้ียงดูบุคคลท่ีเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยกนักกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. กลุ่มอา้งอิง (reference  group) หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ

พฤติกรรมของบุคคลหน่ึงๆ โดยมุมมองหรือ ค่านิยมของกลุ่มอา้งอิงจะถูกนาํไปใช้เป็นแนวทาง

สาํหรับการแสดงพฤติกรรต่างๆของบุคคลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 3. วฒันธรรม (culture) หมายถึง แบบแผนการดาํเนินชีวิตของกลุ่มคนสังคมรวมทั้งส่ิง

ต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และแบบแผนพฤติกรรมท่ีมีการ

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. ชั้นทางสังคม (social class) หมายถึง การจาํแนกกลุ่มบุคคลในสังคมออกเป็นชั้นๆ

โดยบุคคลท่ีอยูใ่นชั้นเดียวกนั จะมีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นค่านิยม วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรม

สถานะทางเศรษฐกิจและการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้วามรู้ว่า “พฤติกรรม (behavior)” สามารถจาํแนกได้

เป็น 2 ประเภท พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน ซ่ึงมีปัจจยักาํหนดพฤติกรรม มี 2 ปะเภท 

ปัจจยัภายใน และ ปัจจยัภายนอก  ไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก จกั

ระเบียบ และแปลความหมายส่ิงเร้า ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีความสอดคล้องกัน 

กระบวนการรับรู้ของบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากความรู้สึก นัน่เอง 

กกกกกกกกกกกกกกก 

 4. องค์ความรู้เร่ืองหลักสูตรและการจัดการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   4.1 องค์ความรู้เร่ืองหลักสูตรและการจัดการศึกษากกกกกกกกกกกกกกก

 หลกัสูตร (curriculum) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน อาร์มสตรอง (Armstrong 1989, 

อา้งถึงใน เกษทิพย ์ศิริชยัศิลป์ 2552)วา่ "currere" ซ่ึงหมายถึงช่องทางสําหรับวิ่ง (a racing chariot, 

from which is derived a racetrack, or a course to be run) ซ่ึงนาํมาใชก้บัความหมายในทาง

การศึกษาก็หมายถึง แนวทางสําหรับการเรียนรู้ (a course of study) ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะการเรียนท่ี

ประสบความสาํเร็จจะตอ้งดาํเนินไปตามแนวทางและลาํดบัขั้นตอน อนัเหมาะสมท่ีไดก้าํหนดไว ้มิ

เช่นนั้นแลว้ก็จะออกนอกลู่นอกทางไม่ถึงจุดมุ่งหมายตามท่ีคาดหวงัหรือถึงจุดมุ่งหมายแต่ก็อาจจะ

เสียเวลามากไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไวอ้ยา่งหลากหลายแตกต่างกนัไป บางความหมาย ก็
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มีขอบเขตกวา้ง บางความหมายก็มีขอบเขตแคบ มีทั้งความหมายท่ีเป็นรูปธรรมและความหมายท่ี

เป็นนามธรรม ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีมีต่อหลกัสูตรนัน่เองดงั

ความหมายของหลกัสูตรท่ีมีผูก้ล่าวไว ้เช่นกก  

 หลกัสูตรคือส่ิงท่ีสอนในโรงเรียนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือชุดของวชิากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือเน้ือหากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือโปรแกรมการเรียนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือชุดของส่ือการเรียนรู้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือลาํดบัของกระบวนวชิากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือชุดของจุดประสงคท่ี์นาํไปปฏิบติักกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือกระบวนวชิาท่ีเรียนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 หลักสูตรคือทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ การแนะแนว และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 หลกัสูตรคือส่ิงใชส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนเป็นผูจ้ดักกกกกกก

 หลกัสูตรคือทุกส่ิงท่ีกาํหนดข้ึนโดยบุคลากรในโรงเรียนกกกกกกกกกกกก 

 หลกัสูตรคือประสบการณ์ของผูเ้รียนแต่ละคนอนัเป็นผลมาจากการเล่าเรียนในโรงเรียน 

 จากความหมายของหลกัสูตรตามทศันะของนกัการศึกษาไดใ้ห้ไวด้งัตวัอยา่งท่ีกล่าวมา 

สามารถบอกถึง แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัความหมายของหลกัสูตรจากลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุดสู่ 

ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีสุดเพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึนดงัน้ี กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1.หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นเอกสารหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2.หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นรายวชิาและเน้ือหาวชิากกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นแผนสําหรับจดัโอกาสการเรียนรู้หรือ ประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหแ้ก่ผูเ้รียนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4.หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 5.หลกัสูตรในฐานะท่ีเป็นจุดหมายปลายทางการเรียนรู้กกกกกกกกกกกกก 

 6.หลักสูตรในฐานะท่ี เ ป็นมวลประสบการณ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

หลกัสูตรมีความสําคัญดังนี ้

 1. เป็นเอกสารของทางราชการ เพื่อให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดป้ฏิบติัตามและ

เขา้ใจตรงกนักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2.เป็นแผนการปฏิบติังานของครูในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนกกกกกกกกกกกกก 



14 

 3.เป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัต่าง ๆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4.เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู ้เรียนตาม

จุดมุ่งหมายของการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 5. เป็นเคร่ืองกาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้

ไดรั้บประโยชน์ทั้งต่อตนเองชุมชนและสังคมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 6 .เป็นตวักาํหนดลกัษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต และเป็นเคร่ืองช้ีวดัความ

เจริญกา้วหนา้ของประเทศกกกกกกกกกกกปปปปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 7. เป็นแผนการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามนโยบายของ

การจดัการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกปปปปปปปปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้วามรู้วา่ “หลกัสูตร” มีหลายความหมาย ซ่ึงนกัทฤษฎี

แต่ละบุคคลอาจให้ความหมายต่างกนั แต่ความหมายโดยรวมของหลกัสูตร คือ แผนงานท่ีเขียน

อธิบายถึงขอบเขต และการจดัเตรียมของโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียนหน่ึง จะตอ้งมีการวางแผน

ล่วงหน้าโดยอาศยัแนวคิดทางทฤษฎีการวิจยัหรือประสบการณ์ในวงการศึกษาทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนั โดยจะมีการพฒันาเปล่ียนหลกัสูตรไปเร่ือยๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

   4.2 องค์ประกอบของหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนท่ีอยูภ่ายในและประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตร

เป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้ความหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์เป็นแนวทางในการจดัการเรียน การ

สอน การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลักสูตรนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง

องคป์ระกอบของหลกัสูตรไวด้งัน้ีกก 

 ไทเลอร์  ( Tiler 2007, อา้งถึงใน เกษทิพย ์ศิริชยัศิลป์ 2552) กล่าวถึง องคป์ระกอบของ

หลกัสูตรวา่ประกอบดว้ยโครงสร้าง 4 ประการคือกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. จุดมุ่งหมาย (educationpurpose) ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดผลกกกกกกกกก 

 2. ประสบการณ์ (education experience) ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อใหก้กกกกกก 

 3. วิธีการจดัประสบการณ์ (organization of education experience) เพื่อให้การสอน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. การประเมินผล (determiation of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง

ไวก้ 

 สุนีย์ ภู่พนัธ์ (2550, อ้างถึงใน เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 2552) กล่าวว่า หลักสูตรมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือกกกกกกกกกกกกกกก  
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 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (curriculum aims) หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวงัท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูท่ี้จะผา่นหลกัสูตร เป็นตวักาํหนดทิศทางและขอบเขตในการให้ การศึกษา

แก่เด็ก ช่วยในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรมตลอดจนใชเ้ป็นมาตรการอยา่งหน่ึงในการประเมินผล 

 2. เน้ือหา (content) เป็นส่ิงท่ีคาดวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้

โดยดาํเนินการตั้งแต่การเลือกเน้ือหาและประสบการณ์การเรียงลาํดับเน้ือหาสาระ และการ

กาํหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสมกกกกปปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. การนาํหลกัสูตรไปใช ้(curriculum implementation) เป็นการนาํกกกกกหลกัสูตรไปสู่ 

การปฏิบติัประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัทาํวสัดุหลกัสูตร การจดัเตรียมความพร้อมดา้น

บุคลากรและส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. การประเมินผลหลกัสูตร (evaluation) คือการหาคาํตอบวา่หลกัสูตรสัมฤทธิผลตามท่ี

กาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายหรือไม่มากนอ้ยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลกัสูตรเป็น

งานใหญ่และมีขอบเขตกวา้งขวางผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งวางโครงการประเมินผลไวล้่วงหนา้กก 

 ธาํรง บวัศรี กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของหลกัสูตรวา่มีดงัต่อไปน้ีปปปปปปปป 

 1. เป้าประสงคแ์ละนโยบายการศึกษา (education goals and policies)กกกกหมายถึงส่ิงท่ี

รัฐตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

 2. จุดหมายของหลกัสูตร (curriculum aims) หมายถึงผลส่วนรวมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่

ผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตร (types and structures) หมายถึง ลกัษณะและแผนผงั

ท่ีแสดงการแจกแจงวชิาหรือกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์กกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. จุดประสงค์ของวิชา (subject objectives) หมายถึงผลท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน

หลงัจากท่ีไดเ้รียนวชิานั้นไปแลว้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 5. เน้ือหา (content) หมายถึงส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ทกัษะและความสามารถท่ี

ตอ้งการใหมี้รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 6. จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (instructional objectives) หมายถึงส่ิงท่ีกกกกตอ้งการให ้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไดมี้ทกัษะและความสามารถหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหากาํหนดไว ้

 7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (instructional strategies) หมายถึงวิธีการจดัการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑเ์พื่อใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

 8. การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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 9. วสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน (curriculum materials and กกกก

instructional media) หมายถึงเอกสารส่ิงพิมพ ์แผน่ฟิล์ม แถบวีดีทศัน์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

รวมทั้งอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรตามท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรและนกัการ

ศึกษาไดก้าํหนดไวต้ามท่ีกล่าวมา สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบหลกัท่ีสําคญัของหลกัสูตร มี 4 

ประการคือกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. เน้ือหากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. การนาํหลกัสูตรไปใชก้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. การประเ มินผลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ประการของหลกัสูตรต่างก็มีความสัมพนัธ์ต่อกนัดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกก 

 1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 2. เน้ือหากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. การนาํหลกัสูตรไปใชก้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 4.  การประเมินผลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 มีการจาํแนกประเภทหรือรูปแบบของหลักสูตรไวห้ลายรูปแบบด้วยกัน ซ่ึงแต่ละ 

รูปแบบก็มีแนวคิดจุดมุ่งหมาย และโครงสร้างท่ีแตกต่างก็ออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์การจดัการเรียนรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลาย หรือเพื่อให้สนองเจตนารมณ์ของการ

จดัการเรียนรู้ลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามระดับการศึกษา ดังนั้ นหลักสูตรแต่ละรูปแบบจึงมี

ลกัษณะเฉพาะของตนเอง รวมทั้งต่างก็มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยดว้ยกนัทั้งส้ินเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน

รูปแบบของหลกัสูตร (Curriculum desigh) แบบต่าง ๆ ซ่ึงมีไม่ตํ่ากวา่ 10 รูปแบบไดดี้ยิ่งข้ึน จึงไดมี้

การจดัประเภทรูปแบบของหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์ยดึเป็นประเภทใหญ่ๆดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกก 

 1. หลกัสูตรท่ียึดสาขาวิชาและเน้ือหาสาระเป็นหลกั (disciplines/subjects curriculum) 

กลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญักบัการจดัเน้ือหาสาระวชิาท่ีจะเรียน มีรูปแบบของหลกัสูตร 5รูปแบบดงัน้ี 

   1.1 หลักสูตรรายวิชา หรือหลักสูตรเน้ือหาวิชา (subject matter 

curriculum) 

   1.2 หลักสูตรกว้าง หรือหลักสูตรหมวดวิชา (broad fieldกกกก 

curriculum) หรือหลกัสูตรหลอมรวมวชิา (fusionดcurriculum)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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   1.3 หลกัสูตรสัมพนัธ์วิชาหรือหลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ กก(correlated 

curriculum)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

   1.4 หลักสูตรแบบแกนกลาง หรือหลักสูตรแบบแกนร่วมกัน หรือ

หลกัสูตรแบบแกน (coreเcurriculum)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

   1.5 หลกัสูตรแบบบูรณาการด (integratedดcurriculum)กกกกก  

 2. หลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นหลกั (learners centred) หลกัการของหลกัสูตรน้ียึด ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั จดัหลกัสูตรเพื่อสนองความตอ้งการ ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกัมี

รูปแบบของหลกัสูตระ3รูปแบบดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

   2.1 หลกัสูตรแบบเอกตับุคคลฎ (individualizedดcurriculum)ก 

   2.2 หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล (personalizedไcurriculum)กกกกกกกกก 

   2.3 หลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียน (child – centered curriculum) หรือหลกัสูตรท่ี

ใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (leaner–centre curriculum)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3. หลกัสูตรท่ียึดกระบวนการทางทกัษะหรือประสบการณ์เป็นหลกั (process skill or 

experience curriculum) การจดัหลกัสูตรประเภทน้ีเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั

ผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการแกปั้ญหา ถา้เป็นหลกัสูตรท่ียึดกระบวนการเป็นหลกัจะมุ่งเนน้การ

พฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีรูปแบบของหลกัสูตร 3รูปแบบดงัน้ีกกกกกกปปป 

   3.1 หลกัสูตรเพื่อชีวิตและสังคม หรือหลกัสูตรท่ียึดกิจกรรมกระบวนการ

ทางสังคมและการดาํรงชีวติ (social processหandไlifeหfunctionกcurriculum)กกกกกก 

   3.2 หลกัสูตรประสบการณ์ (experience curriculum) หรือกกกหลกัสูตร

แบบกิจกรรมและประสบการณ์ (activity and experience curriculum)กกกกกกกกกกกกก 

    3.3 ห ลั ก สู ต ร ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( the process approachcurriculum)3.4 

หลกัสูตรเกณฑ์ความสามารถ (the competency – based curriculum)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ความรู้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร คือ ส่วนท่ีอยู่

ภายในและประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตรเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหค้วามหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์

เป็นแนวทางในการจดัการเรียน การสอนตามท่ีไดก้าํหนดแลว้  และองคป์ระกอบหลกัท่ีสําคญัของ

หลกัสูตร มี 4 ประการท่ีเด่นๆ คือ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร, เน้ือหา, การนาํหลกัสูตรไปใช ้และการ

ประเมินผล มีการจาํแนกประเภทหรือรูปแบบของหลักสูตรไวห้ลายรูปแบบด้วยกัน ซ่ึงแต่ละ 

รูปแบบก็มีแนวคิดจุดมุ่งหมาย และโครงสร้างท่ีแตกต่างก็ออกไปหลักสูตรแต่ละรูปแบบจึงมี

ลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
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 5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วีรยุทธ์ พรพจน์ธนมาศ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคาดหวงัของนกัศึกษา สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาตร์ในกรุงเทพมหานครต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ นกัศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาตร์ และ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ในระดบัปริญญาตรี 

ภาคปกติ ชั้นปีท่ี 2 3และ4 ในกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2550 ซ่ึงศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ประเภทมหาวทิยาลยัจาํกดัรับท่ีไม่ใช่มหาวทิยาลยัราชภฎั 3แห่ง และประเภทมหาวิทยาลยัราชภฎั 3

แห่ง โดยสุ่มตวัอย่างมีจาํนวนทั้งส้ิน 601คน การสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลทาํโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นอิสระจากกนั ความ

แปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ และสัมประสิทธสหสัมพนัธ์

เพียร์สันอออปปปปปปอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ 

ผลการศึกษาพบวา่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษามีความคาดหวงัต่อมหาวทิยาลยัทั้งโดยรวม และรายไดแ้ละ

ระดบัความคาดหวงัค่อนขา้งมาก ยกเวน้ดา้นอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัอยู่ใน

ระดบัมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลยัโดยรวมและรายดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียและระดบัความคาดหวงั

สูงกว่าความพึงพอใจกกกกปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

 3. เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลยัท่ีมีความแตกต่าง

กนัในเร่ืองภูมิหลังของครอบครัว/บุคคล  การศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย การศึกษา

ในช่วงมหาวทิยาลยัและความคาดหวงัในอนาคต  พบวา่  ภูมิหลงัของครอบครัว/บุคคล ไม่ส่งผลต่อ

ความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลยัในภาพรวม  , เกรดเฉล่ียสะสมมธัยมศึกษาตอนปลายไม่พบวา่ส่งผล

ต่อความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลยัในภาพรวม ,การศึกษาในช่วงมหาวิทยาลยั ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

ความคาดหวงัคือการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาสูงกวา่คนท่ีทาํกิจกรรมนกัศึกษานอ้ย ส่วนระดบั

ความคาดหวงัท่ีสูงท่ีสุด คือลกัษณะการมาเรียน กลุ่มท่ีมานั่งเรียนมีความคาดหวงัมากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีออกมานอกห้องบ่อยๆนอกนั้ นไม่พบว่าส่งผลต่อความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมกกกกกกกกปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. ความคาดหวงัในอนาคตไม่ส่งผลต่อความคาดหวงัต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม  

ดร.รวีวรรณ  สนัน่วรเกียรติ ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต่อการ

จดัการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ปี
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การศึกษา  2551 ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research))  และ

ดาํเนินการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Study)  โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประชากรไดแ้ก่ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา  ท่ีศึกษาในปี

การศึกษา  2551 จาํนวน  41  คน และกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง    (Purposive  

Sampling)  เฉพาะนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนรายวชิาต่างๆในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 30 

 ผลการศึกษาพบว่า   นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนทั้ง  5  ดา้น

ของหลกัสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)   , ความพึง

พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน ของหลกัสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา ดา้น

อาจารยผ์ูส้อน  พบวา่  ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดา้นอาจารย์

ผูส้อน ในระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.79) , ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน  

ของหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่า   ใน

ภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ในระดบัมากท่ีสุด   ( X = 4.52)  ,  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ

หลกัสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน  พบวา่  ในภาพรวม  

นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนดา้น ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนใน

ระดบัมาก  ( X  = 4.08)   ,ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร

สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา ดา้นการวดัผลประเมินผล  พบวา่  ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจ

ในการจัดการเ รียนการสอนด้านการว ัดผลประเ มินผลในระดับมาก ท่ีสุด ( X ด=เ4 .60) 

 ศรัญยู โกเมนต์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการบริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยเก็บตวัอยา่งจาก

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาตน้ปีการศึกษา 2549  จาํนวน 380 ราย โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงและแบบสัดส่วน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวงัและระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั มีเพียงมิติการเอาใจใส่ และมิติความสามารถในการตอบสนอง

ท่ีระดบัความคาดหวงัสูงกว่าระดบัความพึงพอใจ ปัจจยักลุ่มสาขาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลทาํให้เกิด

ความแตกต่างของความคาดหวงัและความพึงพอใจ ในมิติคุณลักษณะทางกายภาพ มิติความ

น่าเช่ือถือ มิติความสามารถในการตอบสนอง และมิติความไวว้างใจ ปัจจยัชั้นปีศึกษาท่ีแตกต่างกนั

ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความคาดหวงั แต่ส่งผลให้เกิดการแตกต่างของความพึงพอใจใน

มิติคุณลกัษณะทางกายภาพ มิติความน่าเช่ือถือ มิติความสามารถในการตอบสนองและมิติการเอาใจ
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ใส่ ส่วนปัจจยัเกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจกกกกกปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ฉววีรรณ  หลิมวฒันา (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็น

จริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะโบราณคดี โดยใช้

ตวัอย่างประชากรคือ นักศึกษาปริญญาบณัฑิตชั้นปีท่ี1 คณะโบราณคดีจาํนวน 224คน และสุ่ม

ตวัอยา่งจากนกัศึกษาจาํนวน20คนเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก

กกกกกกกผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาปริญญาบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 มีความคาดหวงัในการจดัการเรียนก

การสอนมีความคาดหวงัในระดับมาก ยกเวน้ สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษอยู่ในระดับปานกลาง

นกัศึกษาส่วนใหญ่คาดหวงัว่า การเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ซักถามและแสดง

ความคิดเห็นเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนหาความรู้ใหต้นเองกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 จากการเปรียบเทียบในแต่ละสาขาพบวา่สาขาเอกภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลางใน

ทุกๆด้านแต่สาขาวิชาเอกโบราณคดีมกัอยู่ในระดบั มาก ต่อความคาดหวงัในการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิตกกกกกปปปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้วามรู้ว่า ผลการศึกษาของแต่ละบุคคลในหวัเร่ืองต่าง

นั้ นมักเน้นในระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนมาก และเป็นการสํารวจขนาดใหญ่พอสมควร 

เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคดหวงัในเร่ืองต่างๆสูง ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่ี

เรียน สถานท่ีท่ีพกั อาจารย ์อาหาร และท่ีสําคญัการไดรั้บบริการจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเห็นได้

ชดัเลยวา่ บางพวกท่ีมีความคาดหวงัก่อนเขา้มาศึกษาในสถานท่ีท่ีนั้นค่อนขา้งสูงกวา่การไดรั้บจาก

สภาพเป็นจริงอยูม่าก 

 

 

 6. ประวัติความเป็นมาและหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจทั่วไป (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   6.1 ประวตัิความเป็นมา 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขต

การศึกษาไปยงัวิทยาเขตแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัถดัจาก

วิทยาเขตวงัท่าพระกรุงเทพฯและวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์จงัหวดันครปฐมกกกกกกกกกก

กกกกกกกกคณะวทิยาการจดัการ (Faculty of Management Science) จดัตั้งข้ึนเป็นคณะวิชาท่ี 12 ใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร เร่ิมจดัการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
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ระดบัหน่ึง เป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วม

ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคาํนึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั คณะวิทยาการจดัการ มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะเนน้ให้นกัศึกษาของคณะไดฝึ้กฝน

ความรู้และทกัษะในภาษาองักฤษ และ/ หรือภาษาต่างประเทศท่ีสอง รวมทั้งทกัษะทางด้าน

เทคโนโลยี และการเป็นผูป้ระกอบการ คณะยงัสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรง ทั้ง

จากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขนัภายนอก และการทาํโครงการต่างๆ ในทุกหลกัสูตรของคณะ

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป เปิด ปี 2545 (Bachelor of 

Arts programkinlGerneral Business Management) (ปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2552) 

 มีเป้าหมายผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง รู้จกันาํความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆ ในดา้นการจดัการไปประยุกต์ใช้ได้

อยา่งเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในวงการธุรกิจหรือหน่วยราชการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้วามรู้วา่ การเรียนการสอนเนน้การจดัการดา้นต่าง ๆ 

อาทิ การจดัการการตลาด การจดัการเงิน การจดัการการดาํเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการ ภาษาองักฤษและกระบวนการวิจยัเน้นประสบการณ์

ฝึกงานในสถานประกอบการจริงก 

ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 

   6.2 โครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปปี 2545 จาํนวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 

144 หน่วยกิจ ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกัสูตร 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชา

เฉพาะ หมวดวชิาปฏิบติัการการจดัการธุรกิจ และหมวดวชิาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่1 แสดงโครงสร้างหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปปี 2545 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกิจ หลกัสูตรการศึกษาปกติ 

1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

      กลุ่มวชิาภาษา 

      กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

      กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

30 

9 

9 

12 

2.หมวดวชิาเฉพาะ 108 
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       วชิาบงัคบัคณะ 

       วชิาบงัคบัเอก 

       วชิาเลือกเอก 

54 

45 

9 

3.หมวดวชิาปฏิบัติการการจัดการธุรกจิ ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 

4.หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 

รวมหน่วยกิตสะสมนอ้ยกวา่ 144 

 จากความหมายข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้ความรู้ว่า สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไปปี 2545 

ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกัสูตร 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ, หมวด

วชิาปฏิบติัการการจดัการธุรกิจ และหมวดวชิาเลือกเสรี 

   6.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ระเบียบการวดัผล

การศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ของมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 

พ.ศ. 2537 โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.3.1 สอบไดห้น่วยกิตสะสมครบถว้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 144

หน่วยกิตกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

     

    6.3.2 สอบได้ระดับเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 

และระดบัเฉล่ียสะสมของสาขาวิชาเอกไม่ตํ่ากวา่ 2.00กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.3.3 ผ่านการฝึกปฏิบัติการการจัดการธุรกิจทั่วไปตามท่ี

คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 สาํหรับ หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ 2544, อา้งอิงใน 

สมนึก ธาตุทอง 2548: 6) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดงัน้ีddddddddddddddddddddddd 

 1.หลกัการdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 2.จุดหมายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 3.โครงสร้างกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4.การจดัหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 5.การจดัเวลาเรียนdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 6.การจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 7.สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 8.การจดัการเรียนรู้dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
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 9.ส่ือการเรียนรู้dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 10.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 11.เกณฑก์ารผา่นช่วงชั้นและการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานddddddddddddddd 

 12.เอกสารหลกัฐานการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 13.การเทียบโอนผลการเรียนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 14.การพฒันาศกัยภาพครูddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 15.การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 16.การกาํกบัติดตามประเมินและรายงานกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ความรู้ว่า หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป ระเบียบการวดัผลการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

เช่น สอบไดห้น่วยกิตสะสมครบถว้นตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 144หน่วยกิต, สอบไดร้ะดบัเฉล่ีย

สะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 และระดบัเฉล่ียสะสมของสาขาวิชาเอกไม่ตํ่ากวา่ 2.00 เป็น

ตน้ก 

   6.4. ลกัษณะของหลักสูตรรูปแบบต่างๆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.4.1 หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum or Subject 

Centere-กกกกก Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นเน้ือหาความรู้เป็นหลกั ประกอบดว้ยเน้ือหา

สาระท่ีสําคญัได้แก่ ความคิดรวบยอด ทกัษะ กฎเกณฑ์ หลกัเกณฑ์ต่างๆ เน้นท่ีผลการเรียนจาก

เน้ือหาสาระอยา่งเดียว ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเหมือนกนั ไม่คาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ไม่ไดเ้นน้ความสนใจหรือความตอ้งการของผูเ้รียน แต่เนน้ท่ีทฤษฎีและการถ่ายทอด

เน้ือหาวชิามากกวา่การนาํไปใช ้ดงันั้น การทาํขอ้สอบจึงมีความสําคญัมากกวา่การนาํไปใชใ้นชีวิต

จริง 

    6.4.2 หลักสูตรรวมวิชา (Broad-Field Curriculum) เป็น

หลกัสูตรท่ีกกรวบรวมศาสตร์และวิชาต่างๆท่ีมีเน้ือหาสาระใกล้เคียงกนัเขา้ไวใ้นหมวดวิชาใหญ่ 

เช่น หมวดวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเขา้ด้วยกนั ประกอบด้วย วรรณคดี การอ่าน การ

ส่ือสาร การใช้ภาษา หลกัภาษา ซ่ึงตวัอย่างของหลกัสูตรรวมวิชาจะเห็นได้ชัดเจนในหลกัสูตร

การศึกษาพุทธศกัราช 2503 ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.4.3 หลักสูตรแกนวิชา (Core Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ี

ผสมผสานกกเน้ือหาวิชาต่างๆท่ีใกลเ้คียงกนัอยู่เป็นหมวดหมู่เดียวกนั เน้นวิธีการแกปั้ญหา ซ่ึงจะ

เป็นปัญหาของบุคคลหรือส่วนรวมก็ได ้จะใชเ้วลาเรียนติดต่อกนัในแต่ละคร้ังประมาณ 2-3 ชัว่โมง 

โดยครูเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษา จดัการเรียนการสอนแบบหน่วย และมีการจดัทาํหน่วย
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การเรียนรู้หลายๆหน่วยท่ีเนน้การบูรณาการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.4.4 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) เป็น

หลกัสูตรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในหมวดวิชาหรือระหวา่งวิชา มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ือง เช่ือมโยง

กนัไม่ขาดตอน เช่น วรรณคดีกบัประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์ กบัวิทยาศาสตร์ เป็นตน้กกกกกกกกก

    6.4.5 หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum) หรือ 

หลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child-Centered Curriculum) หรือหลกัสูตรยึดการดาํรงชีวิต(Area 

of Living Design) มีลักษณะท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ การจดัเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ใดๆก็ตาม ตอ้งจดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อให้มีความเจริญงอกงาม

ในทุกๆดา้น มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของการดาํรงชีวิต โดยผูเ้รียนมีบทบาทส่วน

ร่วมในการเลือกหากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ และตรงกบัจุดหมายในหลกัสูตร ลกัษณะ

การร่วมกิจกรรมจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน เรียนรู้ดว้ยการแกปั้ญหา 

และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงไดก้กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

    6.4.6 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็น

หลกัสูตรท่ีรวมประสบการณ์การเรียนรู้ ต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงคดัเลือกมาจากหลายวิชา แลว้จดัเป็น

กลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ เป็นการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ

ประสบการณ์ มีความสัมพนัธ์และต่อเน่ือง มีคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต จะเห็นไดช้ดัเจนในหลกัสูตร

ประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีให้ความสําคญักับผูเ้รียน โดยนําวิชาหรือ

เร่ืองราวต่างๆท่ีเรียกว่า “มวลประสบการณ์” มาจดักลุ่มเพื่อสร้างเสริมให้ผูเ้รียนมีความเจริญงอก

งาม ไดแ้ก่ กลุ่มทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริม

ลกัษณะนิสัย กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพและกลุ่มประสบการณ์พิเศษกกกกกกกกกกกกกกกกก

 จากความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัไดค้วามรู้วา่ “หลกัสูตร” มีลกัษณะท่ีหลากหลายแต่ท่ีเด่นๆ

มีดงัน้ี หลกัสูตรรายวิชา, หลกัสูตรรวมวิชา, หลกัสูตรแกนวิชา, หลกัสูตรสัมพนัธ์วิชา, หลกัสูตร

ประสบการณ์, หลกัสูตรบูรณาการ ในแต่ละหลกัสูตรมีความแตกต่างกนัไป เช่น หลกัสูตรรายวิชา 

คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้เน้ือหาความรู้เป็นหลกั ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความคิดรวบ

ยอด ทักษะ  หลักเกณฑ์ต่างๆ เน้นท่ีผลการเรียนจากเน้ือหาสาระอย่างเดียว หรือหลักสูตร

ประสบการณ์ คือหลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child-Centered Curriculum) กล่าวคือ การจดั

เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ประสบการณ์ใดๆก็ตาม ตอ้งจดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของ

ผูเ้รียน เพื่อให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของ

การดาํรงชีวติ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนักศึกษา ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี

กาํหนดไว ้ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนและวธีิการศึกษาคน้ควา้ตามรายละเอียดดงัน้ีกกกกกกกกกกกกก 

 

ประชากรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน้ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 227คน 

(สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ,มหาวิทยาลัยศิลปากร :2553)/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยั  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัท่ีสร้างข้ึน

โดยมีวธีิการสร้าง คือกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 1. ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาตรบณัฑิตคณะวิทยาการจดัการสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไปกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 2. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 

 3. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัและสร้างแบบสอบถามความคาดหวงัและสภาพท่ี

เป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษา ต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยศึกษาใน 8 ดา้น ดงัน้ี

   1. ดา้นการหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   2. ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

   3. ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกก

   4. ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

   5. ดา้นการบริการศึกษา 
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   6. ดา้นการแนะแนว 

   7. ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

   8. ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 4. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) และการใชภ้าษาเพื่อใหมี้ความชดัเจนเขา้ใจตรงกนักกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 5. นาํขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาพิจารณาปรับปรุงขอ้คาํถาม 

 6. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข แลว้มาทดลองใช ้

 7.จดัทาํแบบสอบถามความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษา ต่อ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สาํหรับเก็บขอ้มูล 

 

ลกัษณะของแบบสอบถาม  

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี จาํนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้น เพศ 

อายุ รายได้ ชั้นปีการศึกษา ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมปัจจุบนั จาํนวน 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนท่ี 2  เป็นข้อมูลในการเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรในเร่ือง นกัศึกษาสมคัร

สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไปดว้ยวิธีใด  ก่อนนกัศึกษาจะเขา้

ศึกษาในสาขาวิชาการจกัารธุรกิจทัว่ไป นักศึกษาเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนมาก่อน

หรือไม่ นกัศึกษาคิดท่ีจะสอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไปอีกหรือไม่ และ เหตุผลท่ีนกัศึกษา

เลือกศึกษาต่อคณะวทิยาการจดัการสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไปในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ดว้ย

วธีิใด จาํนวน 4 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนท่ี 3  คาํถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษา 

ต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยศึกษา 8 ดา้น จาํนวน 74 ขอ้ ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.ดา้นการหลกัสูตรจาํนวน 10 ขอ้ คือ ขอ้ 11ถึง ขอ้ 20 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 14 ขอ้ คือ ขอ้ 21ถึง ขอ้ 34 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรจาํนวน10ขอ้คือขอ้35ถึงขอ้ 44

กกกกกกกกกกกกกกกก4.ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์จาํนวน 15 ขอ้คือขอ้ 45ถึงขอ้ 59 
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กกกกกกกกกกกกกกกก5.ดา้นการบริการศึกษาจาํนวน 8ขอ้ คือ ขอ้ 60ถึง ขอ้ 67 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.ดา้นการแนะแนวจาํนวน 3 ขอ้ คือขอ้ 68ถึง ขอ้ 70 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.ดา้นกิจกรรมนกัศึกษาจาํนวน10ขอ้คือขอ้71ถึงขอ้80 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนจาํนวน 4 ขอ้ คือขอ้ 81ถึง ขอ้ 84 

และทา้ยแบบสอบถามใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั คือ 

 5 หมายความว่า มีความคาดหวงัมากท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนมากท่ีสุดตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 4 หมายความวา่ มีความคาดหวงัมาก หรือ เกิดข้ึนมากตามการรับรู้ของนกัศึกษา 

 3 หมายความว่า มีความคาดหวงัปานกลาง หรือ เกิดข้ึนปานกลางตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 2 หมายความวา่ มีความคาดหวงันอ้ย หรือ เกิดข้ึนนอ้ยตามการรับรู้ของนกัศึกษา 

 1 หมายความว่า มีความคาดหวงัน้อยท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

เกณฑก์ารวเิคราะห์ใชเ้กณฑด์งัน้ี ( ฉววีรรณ หลิมวฒันา 2546) 

 4.51-5.00 หมายถึง มีความคาดหวงัมากท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนมากท่ีสุดตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา  

 3.51-4.50 หมายถึง มีความคาดหวงัมาก หรือ เกิดข้ึนมากตามการรับรู้ของนกัศึกษา 

 2.51-3.50 หมายถึง มีความคาดหวงัปานกลาง หรือเกิดข้ึนปานกลางตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา  

 1.51-2.50 หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ย หรือ เกิดข้ึนนอ้ยตามการรับรู้ของนกัศึกษ 

 1.00-1.50 หมายถึง มีความคาดหวงันอ้ยท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3-4 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ดาํเนินการดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ตรวจสอบขอ้มูลจาํนวน นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศา

สตรบณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3-4 จากกองบริการการศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 

กกกกกกกก2. ตรวจสอบวนั-เวลาท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต คณะวทิยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3-4 ท่ีมีเรียนการลงทะเบียนในรายวชิานั้นทุกคน 

กกกกกกกก3. นาํแบบสอบถามไปแจกให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยช้ีแจงรายละเอียดของกกกกก

แบบสอบถามให้นกัศึกษาเขา้ใจ และให้นกัศึกษาส่งคืนแบบอบถามท่ี นางสาวกุลธิดา ปาริชยัยนต ์

และ นางสาววไิลวลัย ์แกว้คง 

กกกกกกกก4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

กกกกกกกก5. แบบสอบถามท่ีแจกใหน้กัศึกษา ทั้งหมด 227 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน

227ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเม่ือรวบรวมแบบสอบถามไดแ้ลว้ นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้วิเคราะห์

ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows แลว้นาํเสนอในรูปตาราง 

โดยใชส้ถิติในการวจิยัดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูก้รอกแบบสอบถาม (นกัศึกษา) และวเิคราะห์ขอ้มูล

ในการเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

กกกกกกกก2. การวิเคราะห์ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษา ต่อ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
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 บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการสร้างแบบสอบถามสํารวจความคาดหวงั และสภาพท่ี

เป็นจริงตามการรับรู้ของ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-

4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์โดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้

ทาํการวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน คือ  

กกกกกกกกส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และแปลความหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผูต้อบ

แบบสอบถาม นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-4 โดย

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

กกกกกกกกส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลในการเขา้รับการศึกษาในสาขาวิชา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage) 

กกกกกกกกส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และแปลความหมายความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการ

รับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการ

จดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในรายขอ้ และ ในภาพรวมของด้าน

ต่างๆ โดยนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์และแปลความหมาย ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษา

คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-4กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที ่2 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละเพศของนกัศึกษา 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

58 

169 

25.6 

74.4 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 2 พบวา่ เพศ ของนกัศึกษาโดยเฉล่ียเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 169 คน คิด

เป็นร้อยละ 74.4 และเพศชาย มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที ่3 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ อายขุองนกัศึกษา 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

20ปี 

21ปี 

มากกวา่ 21ปี 

54 

113 

60 

23.8 

49.8 

26.4 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที ่3 พบวา่ อายุ นกัศึกษาส่วนมากอาย ุ21 ปี มีจาํนวน 113 คิดเป็นร้อยละ 49.8  

รองลงมาอาย ุมากกวา่21ปี  มีจาํนวน 60 คิดเป็นร้อยละ 26.4 และ อายุ20ปี มีจาํนวน  54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.8ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 

ตารางที ่4 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ รายไดข้องนกัศึกษา 

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1,500 บาท 

1,501 - 2,500 บาท 

2,501 - 3,500  บาท 

3,501 - 4,500 บาท 

4,501 – 5,500 บาท  

มากกวา่ 5,500 บาท 

3 

6 

29 

75 

53 

61 

1.3 

2.6 

12.8 

33.0 

23.3 

26.9 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที ่4 พบวา่ รายได้ นกัศึกษาส่วนมากมีรายได ้ 3,501 - 4,500 บาท มีจาํนวน 75 

คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมามีรายได ้มากกวา่ 5,500 บาท มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9  

รายได ้4,501 – 5,500 บาท มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ  23.3 รายได2้,501 - 3,500  บาท             
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มีจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  รายได ้1,501 - 2,500 บาท มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 

และรายไดน้อ้ยกวา่ 1,500 บาท มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบัดดดดดดดดกกดดด 

ตารางที ่5 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ระดบัชั้นปี ของนกัศึกษา 

ระดบัชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 3 

ชั้นปีท่ี 4 

117 

110 

51.5 

48.5 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวา่ ระดับช้ันปี นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.5 และนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี 4 มีจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5  

ตารางที ่6 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมชั้น 

กกกกกกกมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ของนกัศึกษา 

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1.50 

1.51 – 2.00 

2.01 – 2.50 

2.51 – 3.00 

3.01 – 3.50 

มากกวา่ 3.50 

1 

6 

36 

92 

77 

15 

0.4 

2.6 

15.9 

40.5 

33.9 

6.6 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

ระดบัคะแนนเฉล่ียส่วนมากของนกัศึกษาเท่ากบั 2.51 – 3.00 มีจาํนวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ40.5  

รองลงมา ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.01 – 3.50 มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9  ระดบัคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 2.01 – 2.50 มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9   ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั มากกวา่ 

3.50 มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6     ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.51 – 2.00 มีจาํนวน 6  คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.6 และ ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั นอ้ยกวา่ 1.50 มีจาํนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

ตามลําดับกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ตารางที่ 7 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  

กกกกกกกปัจจุบนัของนกัศึกษา 

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมปัจจุบนั จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1.50 

1.51 – 2.00 

2.01 – 2.50 

2.51 – 3.00 

3.01 – 3.50 

มากกวา่ 3.50 

2 

7 

64 

100 

43 

11 

0.9 

3.1 

28.2 

44.1 

18.9 

4.8 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน  ระดบัคะแนนเฉล่ียส่วนมาก

ของนกัศึกษาเท่ากบั    2.51 – 3.00 มีจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1  รองลงมา  ระดบัคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 2.01 – 2.50มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.01 – 3.50  

มีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9  ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั มากกวา่ 3.50 มีจาํนวน 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.8  ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.51 – 2.00 มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดบั

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั นอ้ยกวา่ 1.50 มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามลาํดบักกกกกกกกกกกกก 

 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์และแปลความหมาย ขอ้มูลในการเขา้รับการศึกษาใสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที่ 8 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของนกัศึกษาท่ีสมคัรสอบ  

กกกกกกกคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไปโดยวธีิการต่างๆดงัน้ี 

วธีิการสอบคดัเลือก จาํนวน ร้อยละ 

   สอบ สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา     

(ส.ก.อ.) ระบบโควตา้พิเศษ 28 จงัหวดั 

27 

83 

11.9 

36.6 

   ระบบโควตา้จากโรงเรียนมธัยมในเขต 

10 จงัหวดั ระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ

(O-net และ A-net) 

40 

77 

17.6 

33.9 

รวม 227 100 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบวา่ นกัศึกษาสมคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไปดว้ยวธีิ นกัศึกษาส่วนมากเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป

ดว้ยวิธี สมคัรสอบคดัเลือกระบบโควตา้พิเศษ 28 จงัหวดั มีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6  

รองลงมา สมคัรสอบคดัเลือกโดยวิธีระบบรับตรงจากทัว่ประเทศ(O-net และ A-net) มีจาํนวน  77 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 สมคัรสอบคดัเลือกโดยวิธีระบบโควต้าจากโรงเรียนมธัยมในเขต 10 

จงัหวดั มีจาํนวน 40 คิดเป็นร้อยละ 17.6  และสมคัรสอบคดัเลือกโดยวิธีสอบ สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)มีจาํนวน 27 คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามลาํดบักกกกกกกกกกกก 

ตารางที่ 9 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ขอ้มูลของนกัศึกษาก่อนจะ 

กกกกกกกเขา้ศึกษาในสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปนกัศึกษาเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่ง 

กกกกกกกอ่ืนมาก่อนหรือไม่ 

นกัศึกษาเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

แห่งอ่ืน 
จาํนวน ร้อยละ 

เคย 

ไม่เคย 

19 

208 

8.4 

91.6 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวา่ ก่อนนกัศึกษาจะเขา้ศึกษาในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป

นกัศึกษาเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนมาก่อนหรือไม่ นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในสาขาวชิา

การจดัการธุรกิจทัว่ไปส่วนมากไม่เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนมาก่อน มีจาํนวน 208 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.6 และ มีนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนมาก่อน มีจาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที ่10 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ขอ้มูลของนกัศึกษาคิดท่ีจะ 

กกกกกกกกสอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไปอีกหรือไม่ 

นกัศึกษาคิดท่ีจะสอบคดัเลือกใหม่ในปี

การศึกษาต่อไปอีกหรือไม่ 
จาํนวน ร้อยละ 

สอบ 

ไม่สอบ 

ไม่แน่ใจ 

12 

196 

19 

5.3 

86.3 

8.4 

รวม 227 100 

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาคิดท่ีจะสอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไปอีก

หรือไม่ นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไปส่วนมาก          
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คิดท่ีจะไม่สอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไปอีก มีจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ86.3ท      

นกัศึกษาคิดท่ีจะสอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไปท่ีมีความไม่แน่ใจททมีจาํนวน 19 คนคิดเป็น

ร้อยละ8.4และ นกัศึกษาคิดท่ีจะสอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไป   มีจาํนวน12mคน คิดเป็น

ร้อยละ5.3ตามลาํดบักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที ่11 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของเหตุผลท่ีนกัศึกษาเลือก 

กกกกกกก ศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป (ผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกก  สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

เหตุผลท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษาต่อต่อคณะ

วทิยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป 

จาํนวน ร้อยละ 

   มีความสนใจในสาขาทางดา้นน้ี 

   เลือกเป็นลาํดบัสาํรองไว ้

   เดินทางสะดวก/ใกลบ้า้น 

   หางานทาํไดง่้าย 

   มีเพื่อน รุ่นพี่ เรียนอยูก่่อนแนะนาํมา 

   คิดวา่เรียนไม่อยาก 

   คะแนนสอบคดัเลือกอยูใ่นช่วงของสาขา

การจดัการธุรกิจทัว่ไปพอดี 

   ไดรั้บอิทธิผลจากบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง 

   อ่ืนๆ............................. 

132 

49 

58 

53 

46 

47 

70 

 

59 

7 

58.1 

21.6 

25.6 

23.3 

20.3 

20.7 

30.8 

 

26 

3.1 

รวม 282 

กกกกกกกกจากตารางที ่11 พบวา่  เหตุผลท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการ สาขาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไปส่วนมากคือมีความสนใจในสาขาทางดา้นน้ี มีจาํนวน132 คน คิดเป็นร้อยละ58.1    

เหตุผลลองลงมาคือ คะแนนสอบคดัเลือกอยูใ่นช่วงของสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไปพอดี มีจาํนวน

70คน คิดเป็นร้อยละ30.8 ไดรั้บอิทธิผลจากบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ง มีจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ

26   เดินทางสะดวก/ใกลบ้า้น มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ25.6  หางานทาํไดง่้าย มีจาํนวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.3 เลือกเป็นลาํดบัสํารองไว ้มีจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ21.6   คิดว่าเรียนไม่

อยาก มีจาํนวน 47คน คิดเป็นร้อยละ20.7 มีเพื่อน รุ่นพี่ เรียนอยูก่่อนแนะนาํมา มีจาํนวน 46คน คิด

เป็นร้อยละ20.3 และเหตุผลอ่ืนๆท่ีทาํให้นักศึกษาเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการ สาขาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป เช่นเน่ืองจากปัญหาแอดมิตชัน่ และทางบา้นมีธุรกิจส่วนตวั มีจาํนวน 7คน   
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คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามลาํดบักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และแปลความหมายความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ตารางที ่12 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อ 

กกกกกกกกหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ทางด้านหลักสูตรในราย

กกกกกกกกขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นหลกัสูตร 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   เน้ือหาวิชามีประโยชนต่์อการประกอบ

อาชีพ 

   เน้ือหาวิชาสามารถประยกุตใ์ชใ้น  

ชีวิตประจาํวนั 

   เน้ือหาเป็นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษา          

สามารถเลือกเรียนรายวิชาไดต้าม 

ความสนใจ 

   เน้ือหาวิชามีความทนัสมยัเหมาะกบั 

สงัคมปัจจุบนั 

   เน้ือหาวิชามีความหลากหลาย 

   เน้ือหาวิชามีความน่าสนใจ 

   เ น้ื อ ห า วิ ช า มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้อ ง กับ

วตัถุประสงค ์

   เน้ือหาวิชาสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐาน ความรู้

ของผูเ้รียน 

   มีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงาน 
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  จากตารางที่ 12 พบวา่ ด้านหลักสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดา้นการหลกัสูตร 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.76- 4.07ขอ้ 10 มีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั 4.07 และขอ้ 4 สามารถเลือกเรียนรายวิชาไดต้ามความสนใจ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.76 



36 

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 4 สามารถเลือกเรียนรายวิชาไดต้ามความสนใจ อยู่

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.27-4.08ขอ้ 10 มีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั 4.08 และ ขอ้ 4 สามารถเลือกเรียนรายวชิาไดต้ามความสนใจ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.27 

ตารางที่ 13 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

 ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) 

 และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ 

   มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา  ท่ีสอน

และทนัต่อสถานการณ์  

   มีการเตรียมการสอนล่วงหนา้ 

   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น/

ซกัถาม 

   มีความรู้ท่ีทนัสมยักวา้งขวางทนัต่อ

สถานการณ์ 

   อุทิศตนทุ่มเทเวลาใหก้บัการสอน 

   รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 

   อธิบายเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจง่าย 

    มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา 

   ใหเ้วลากบันกัศึกษานอกหอ้งเรียน/ เวลา

เรียน 

   มีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสม 

   มีความกระตือรือร้นในการสอน 

   ความตรงต่อเวลาในการสอน 

   ตอบขอ้คาํถามไดช้ดัเจน 
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 จากตารางที ่13 พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นคุณลกัษณะ

ของอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.86-4.12ขอ้ 11 มีความสามารถใน

การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.12 และ ขอ้ 20 ให้เวลากบันกัศึกษา

นอกห้องเรียนและเวลาเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 3.86กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 28 กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผู ้

เรียนเป็นศูนยก์ลางและขอ้ 30 มีวิธีสอนเหมาะสมกบัรายวิชา อยู่ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย

ระหวา่ง 3.44-3.79ขอ้ 11 .มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากบั3.79   และขอ้ 20 ให้เวลากบันกัศึกษานอกห้องเรียน/เวลาเรียน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.44   

ตารางที่ 14 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ 

กกกกกกกกของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ด้านการ 

กกกกกกกกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( )  

กกกกกกกกและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร 

ความคาดหวงั สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั   (S.D.) ระดบั 

      การเรียนการสอนส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ไดอ้ภิปราย ซกัถามและแสดงความ 

คิดเห็นdddddddddddddddddddddd 

      การเรียนการสอนส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ศึกษาหาความรู้ดว้ยตวัเอง 

         การเรียนการสอนส่งเสริมให้

นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

        กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

        ใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา/กิจกรรม 
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 จากตารางที ่14 พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตร อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.85-4.06ขอ้ 34 จดั

นกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.06 และขอ้ 32 33 จดักิจกรรมเสริม

ประกอบการเรียน ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.85 พพพพแกกกพพ 

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 33 ติดตามการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้นักศึกษานาํไปปรับปรุงและพฒันา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.44- 4.06ขอ้ 34 จดันกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.06 

และขอ้ 33   ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.44ddddddddddddddddddd 

ตารางที ่15 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้กก

กกกกกกกกของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

 ด้านสถานทีแ่ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   มีจาํนวนห้องเรียนจาํนวนท่ีเพียง   

พอต่อจาํนวนนกัศึกษา 
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คาํถาม 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร 

ความคาดหวงั สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   มีวธีิการประเมินผลการเรียนอยา่ง

ชดัเจนและโปร่งใส 

   จดักิจกรรมเสริมประกอบการเรียน 

   ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยา่ง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหน้กัศึกษานาํไปปรับปรุง

และพฒันา 

   จดันกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 
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0.84 

มาก 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 
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   มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสม 

   หอ้งเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย 

และมีอากาศถ่ายเทไดดี้ 

   หอ้งเรียนปราศจากเสียงรบกวน

จากภายนอก 

   อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

   อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีเพียงพอ 

   มีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั  

    มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ 

   หอ้งสมุดมีหนงัสือเรียน ตาํรา

ต่างๆใหค้น้ควา้อยา่งเพียงพอ 

   มีท่ีนัง่ในหอ้งสมุดท่ีเพียงพอ 

   มีสถานท่ีพกัผอ่นของนกัศึกษาท่ี 

เพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัศึกษา 

   มีอาคารสถานท่ีสะอาด ร่ืนรมย ์

   มีท่ีนัง่รับประทานอาหารในโรง

อาหารท่ีเพียงพอ  

   มีจาํนวนห้องนํ้าท่ีเพียงพอ 

   หอ้งนํ้ามีความสะอาด 
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4.00 

0.77 
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0.88 

 

0.79 
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มาก 
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มาก 

 

มาก 

มาก 

3.75 

3.51 

 

3.54 

 

3.41 

3.37 

3.13 

3.00 

3.11 

 

3.24 

3.07 

 

 

3.41 

2.97 

 

3.31 

2.79 

0.86 

0.90 

 

0.92 

 

0.94 

0.98 

1.02 

1.02 

1.09 

 

1.05 

1.02 

 

 

0.89 

1.03 

 

0.93 

1.10 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  

      จากตารางที ่15 พบวา่ ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นสถานท่ีและ

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.00 -4.11ขอ้ 36 มีขนาด

หอ้งเรียนท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.11 และ ขอ้ 37 หอ้งเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย และ

มีอากาศถ่ายเทไดดี้ ขอ้ 45 มีสถานท่ีพกัผอ่นของนกัศึกษาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 

และขอ้ 49 ห้องนํ้ ามีความสะอาด ตามลาํดบั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 4.00 กกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น
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สถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 35 มีจาํนวนห้องเรียน

จาํนวนท่ีเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา ขอ้ 36 มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสม ขอ้ 37 ห้องเรียนมีความ

สะอาดเรียบร้อยและมีอากาศถ่ายเทไดดี้ และขอ้ 38 ห้องเรียนปราศจากเสียงรบกวนจาก ภายนอก 

อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.79 -3.75ขอ้ 36 มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดเท่ากบั 3.75 และขอ้ 49 หอ้งนํ้ามีความสะอาด มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 2.79 กกกกกกกกกกกกก 

ตารางที่ 16 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ 

กกกกกกกกของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ด้านการ 

กกกกกกกกบริการศึกษาในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบน 

กกกกกกกกมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นการบริการศึกษา 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   จดัหาทุนใหน้กัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

   จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน 

   การลงทะเบียนเ รียนมีความสะดวก 

รวดเร็ว 

   แจง้ผลการเรียนอยา่งถูกตอ้ง,รวดเร็ว 

   เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

   ความรวดเ ร็วในการให้บ ริการของ 

เจา้หนา้ท่ี ท่ีนกัศึกษาติดต่อ 

   การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีความ 

สุภาพ 

  เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา 

3.94 
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4.04 

4.01 
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0.82 
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มาก 
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3.12 

3.67 

3.16 
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2.83 

0.91 
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1.17 

 

1.06 
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1.05 

1.07 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 จากตารางที ่16 พบวา่ ดา้นการบริการศึกษา 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นการบริการ

ศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.94 -4.10ขอ้ 51 จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.10 และขอ้ 50 จดัหาทุนให้นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 

3.94 

 สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การบริการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 51 จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน อยู่ใน
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ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.78 -3.67ขอ้ 51 จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากับ 3.67 และข้อ 54 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 2.78 

ตารางที่ 17 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ 

กกกกกกกกของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 

กกกกกกกกทัว่ไป ด้านการแนะแนวในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วน 

กกกกกกกกเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นการแนะแนว 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   จัด สั ม ม น า ใ ห้ นัก ศึ ก ษ า สู่ ก า ร

ทาํงาน 

   จดัสมัมนาใหก้บันกัศึกษาเร่ืองการ

ศึก ต่อ ทั้งในและต่างประเทศ 

   จัด ห า ก ลุ่ ม บ ริ ษัท ต่ า ง ๆ ม า ใ ห้

คาํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน 
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ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 จากตารางที ่17 พบวา่ ดา้นการแนะแนว 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัศิลปากร    วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นการแนะแนว 

อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.94-3.97 ขอ้ 58 จดัสัมมนาให้นกัศึกษาสู่การทาํงาน 

มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.97 และขอ้ 59 จดัสัมมนาให้กบันกัศึกษาเร่ืองการศึก ต่อ ทั้งในและ

ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.94กกก 

 สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การแนะแนว อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.32-3.43 ขอ้ 60 จดัหากลุ่มบริษทั

ต่างๆมาให้คาํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.43 และขอ้ 59 จดัสัมมนาให้กบั

นกัศึกษาเร่ืองการศึกต่อ ทั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.32 
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ตารางที่ 18 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ 

กกกกกกกกของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 

กกกกกกกกทัว่ไป ด้านกิจกรรมนักศึกษาในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และ 

กกกกกกกกส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

 

คาํถาม 

ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   จดักิจกรรมรับนอ้งท่ีสร้างสรรค ์

ส่งเสริมความรักและสามคัคี 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือสงัคม 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริม

วฒันธรรม 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาทางดา้นวชิาการ 

   มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา 

   มีสถานท่ีเหมาะสมในการทาํกิจกรรม 

   ผูบ้ริหารและอาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรม 

   ผูบ้ริหารและอาจารยใ์หค้าํปรึกษาใน

จดักิจกรรมแก่นกัศึกษา 

   มีการติดตามและประเมินผลการจดั

กิจกรรมของนกัศึกษา 
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 จากตารางที ่18 พบวา่ ดา้นกิจกรรมนกัศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นกิจกรรม

นกัศึกษา  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.74-3.97 ขอ้ 61 จดักิจกรรมรับน้องท่ี

สร้างสรรค ์ส่งเสริมความรักและสามคัคี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.97 และขอ้ 64 มีกิจกรรมนกัศึกษา

ท่ีส่งเสริมวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.74กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

กิจกรรมนกัศึกษา อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 61 จดักิจกรรมรับน้องท่ีสร้างสรรค ์



43 

ส่งเสริมความรักและสามคัคี ขอ้ 63มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือสังคม และขอ้ 66 มีกิจกรรมกีฬา

นกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.31-3.60 ขอ้ 66 มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดเท่ากบั 3.60 และขอ้ 68 ผูบ้ริหารและอาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.31 

ตารางที่ 19 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

 ของนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

 ทัว่ไป ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนในรายขอ้ โดยแสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) 

 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัน้ี 

คาํถาม 

ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

   นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบั

เพื่อนๆไดดี้ 

   มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 

   นกัศึกษารุ่นพี่ใหค้วามช่วยเหลือ

แนะนาํในดา้นการเรียนแก่รุ่นนอ้ง 

   โอกาสทาํความรู้จกักบัเพื่อนต่าง

คณะ 

4.18 

 

4.13

4.11 

 

3.83 

0.79 

 

0.80 

0.82 

 

0.79 

มาก 

 

มาก

มาก 

 

มาก 

3.95 

 

3.84

3.74 

 

3.25 

0.78 

 

0.85 

0.95 

 

1.10 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 ความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นสังคมและ

กลุ่มเพื่อน  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.83-4.18 ขอ้ 71 นกัศึกษาสามารถปรับตวั

เขา้กบัเพื่อนๆไดดี้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.18 และขอ้ 74 โอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ 

มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.83กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

สังคมและกลุ่มเพื่อน  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 74 โอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ 

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.25-3.95 ขอ้ 71 นักศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบั

เพื่อนๆไดดี้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.95 และขอ้ 74 โอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.25กกกกก 
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ตารางที่ 20 สรุประดบัความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร 

กกกกกกกกศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยั 

กกกกกกกกศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในรายข้อ จากตารางท่ี 4.11- 4.18 

 

คาํถาม 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

ด้านการหลกัสูตร 

   เน้ือหาวชิามีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

   เ น้ื อ ห า วิ ช า ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น  

ชีวติประจาํวนั 

   เน้ือหาเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการศึกษา 

   สามารถเลือกเรียนรายวชิาไดต้ามความสนใจ 

   เน้ือหาวิชามีความทันสมัยเหมาะกับ สังคม

ปัจจุบนั 

   เน้ือหาวชิามีความหลากหลาย 

   เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 

   เน้ือหาวชิามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

   เน้ือหาวิชาสอดคลอ้งกับพ้ืนฐาน ความรู้ของ

ผูเ้รียน 

   มีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงาน 

ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน 

   มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ์ 

   มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา ท่ีสอนและทนั

ต่อสถานการณ์ 

   มีการเตรียมการสอนล่วงหนา้ 

   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น/ซกัถาม 

   มีความรู้ท่ีทนัสมยักวา้งขวางทนัต่อสถานการณ์ 

   อุทิศตนทุ่มเทเวลาใหก้บัการสอน 

   รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 

   อธิบายเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจง่าย 

   มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา 

   ใหเ้วลากบันกัศึกษานอกหอ้งเรียน/เวลาเรียน 
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คาํถาม 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

   มีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสม 

   มีความกระตือรือร้นในการสอน 

   ความตรงต่อเวลาในการสอน 

   ตอบขอ้คาํถามไดช้ดัเจน 

ด้านการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

   การเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย 

ซกัถามและแสดง  ความ คิดเห็น 

   การเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้ รียนศึกษาหา

ความรู้ดว้ยตวัเอง 

   การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู ้ เ รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

   ใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบั

เน้ือหาวชิา/กิจกรรม 

   มีวธีิสอนเหมาะสมกบัรายวชิา 

   มีวิธีการประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจนและ

โปร่งใส 

   จดักิจกรรมเสริมประกอบการเรียน 

   ติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ

เพ่ือใหน้กัศึกษานาํ ไปปรับปรุงและพฒันา 

   จดันกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 

ด้านสถานทีแ่ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

   มีจาํนวนห้องเรียนจาํนวนท่ีเพียงพอต่อจาํนวน

นกัศึกษา    

   มีขนาดหอ้งเรียนท่ีเหมาะสม 

   ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย และมีอากาศ

ถ่ายเทไดดี้ 

   หอ้งเรียนปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 

   อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
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คาํถาม 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนกัศึกษา 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

   อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีเพียงพอ 

   มีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั 

   มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ  

   ห้องสมุดมีหนังสือเรียน ตาํราต่างๆให้คน้ควา้

อยา่งเพียงพอ 

   มีท่ีนัง่ในหอ้งสมุดท่ีเพียงพอ 

   มีสถานท่ีพกัผ่อนของนักศึกษาท่ี เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของนกัศึกษา 

   มีอาคารสถานท่ีสะอาด ร่ืนรมย ์

   มี ท่ีนั่ ง รับประทานอาหารในโรงอาหาร ท่ี

เพียงพอ 

   มีจาํนวนหอ้งนํ้ าท่ีเพียงพอ 

   หอ้งนํ้ ามีความสะอาด 

ด้านการบริการศึกษา 

   จดัหาทุนใหน้กัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

   จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน 

   การลงทะเบียนเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว 

   แจง้ผลการเรียนอยา่งถูกตอ้ง,รวดเร็ว 

   เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

   ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของ เจา้หนา้ท่ี  

ท่ีนกัศึกษาติดต่อ 

   การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ 

   เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา 

ด้านการแนะแนว 

   จดัสมัมนาใหน้กัศึกษาสู่การทาํงาน 

   จดัสมัมนาใหก้บันกัศึกษาเร่ืองการศึก ต่อ ทั้งใน

และต่างประเทศ 

   จดัหากลุ่มบริษทัต่างๆมาให้คาํแนะนําในเร่ือง

การทาํงาน 
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คาํถาม 

ความคาดหวงั 
สภาพท่ีเป็นจริงตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

  ด้านกจิกรรมนักศึกษา 

   จดักิจกรรมรับนอ้งท่ีสร้างสรรค ์ส่งเสริมความ

รักและสามคัคี 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือสงัคม 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริมวฒันธรรม 

   มีกิจกรรมนกัศึกษาทางดา้นวชิาการ 

   มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา 

   มีสถานท่ีเหมาะสมในการทาํกิจกรรม 

  ผูบ้ริหารและอาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรม 

   ผูบ้ริหารและอาจารยใ์หค้าํปรึกษาในจดักิจกรรม

แก่นกัศึกษา 

   มีการติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมของ

นกัศึกษา 

ด้านสังคมและกลุ่มเพือ่น 

   นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนๆไดดี้ 

   มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 

   นกัศึกษารุ่นพ่ีให้ความช่วยเหลือแนะนาํในดา้น

การเรียนแก่รุ่นนอ้ง 

   โอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพ่ือนต่างคณะ 
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ตารางที่ 21 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

 นักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะ

 วิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในภาพรวมของ

 ด้านต่างๆ 

ดา้น 
ความคาดหวงั 

สภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

 (S.D.) ระดบั  (S.D.) ระดบั 

ดา้นการหลกัสูตร 

ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 

ด้า น ก า ร จัด ก าร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม

หลกัสูตร 

ด้ า น ส ถ า น ท่ี แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก ก ก ก ก

โสตทศันูปกรณ์ 

ดา้นการบริการศึกษา 

ดา้นการแนะแนว 

ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 

ดา้นสงัคมและกลุ่มเพ่ือน 

3.90 

3.94 

3.93 

 

4.05 

 

4.01 

3.96 

3.86 

4.06 

0.81 

0.83 

0.83 

 

0.87 

 

0.93 

0.86 

0.87 

0.80 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

3.62 

3.65 

3.66 

 

3.29 

 

3.04 

3.38 

3.46 

3.70 

0.79 

0.81 

0.80 

 

0.98 

 

1.04 

0.90 

0.87 

0.92 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.86-4.06 ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.06 แต่ ดา้นกิจกรรมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั3.86กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใน

ภาพรวมดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการหลกัสูตร ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการ

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสถานท่ี

และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา โดยมี

ค่าเฉล่ียระหวา่ง3.04-3.70 ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.70 แต่ ดา้นการบริการ

ศึกษา มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ3.04กกกกกดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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ข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

ddddddddผู ้วิจ ัยได้นําข้อเสนอแนะของนักศึกษา มารวบรวมได้ดังน้ีdddddddddddddddddddd 

1.ควรใหมี้การฝึกงานในปีการศึกษาท่ี2 ในระดบัชั้นปีท่ี4 เพราะมีโอกาสมากในการจะไดท้าํงานต่อ 

2.กิจกรรมนกัศึกษามีมากแต่นกัศึกษาบางคนไม่ใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม ควรมีการบงัคบัให้

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึน เพื่อไม่ใหเ้กิดการส้ินเปลืองงบประมาณไปเปล่า โดยไม่ก่อประโยชน์

ใ ดๆ ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 

3.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่าเทอม) สูงมาก กกกิกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

4.ผูบ้ริหารควนมีการปรับกระบวนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยั ความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาต่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ผูว้ิจยัได้ทาํการสรุปขั้นตอนการวิจยั และ

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

วตัถุปะสงค์ของการวจัิยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการจดัการเรียน

การสอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา ดา้นการแนะ

แนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกก2.เพื่อศึกษาระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ในดา้นหลกัสูตร   ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนดา้น

การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการ

ศึกษา ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 

สรุปผลการวจัิยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม มาวเิคราะห์ขอ้มูล และไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกส่วนที่ 1 ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษาคณะวิทยาการ

จดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-4 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 

ปี รายได ้3,501 - 4,500 บาท ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมปัจจุบนัอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 กกกกกกกกหหกกกก 

กกกกกกกกส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลในการเขา้รับการศึกษาในสาขาวิชา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า นกัศึกษาส่วนมาก เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไปดว้ยวธีิ สมคัรสอบคดัเลือกระบบโควตา้พิเศษ 28 จงัหวดั โดยไม่เคยศึกษาใน 
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สถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนมาก่อน และไม่คิดท่ีจะไม่สอบคดัเลือกใหม่ในปีการศึกษาต่อไป เหตุผลท่ี

นกัศึกษาตดัสินใจเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาการจดัการส่วนมากคือ มีความสนใจในสาขาทางดา้นน้ี

กกกกกกกกส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และแปลความหมายความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตาม

การรับรู้ของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ไป คณะ

วทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในรายขอ้ และ ในภาพรวมของ

ดา้นต่างๆ พบวา่ 

1.ด้านการหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดา้น

การหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด และ สามารถ

เลือกเรียนรายวิชาไดต้ามความสนใจ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ในดา้น

การหลกัสูตรของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ สามารถ

เลือกเรียนรายวชิาไดต้ามความสนใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอนกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  และ ใหเ้วลากบันกัศึกษานอกห้องเรียนและเวลาเรียน มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ในด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผูส้อนของนักศึกษา

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู ้

เรียนเป็นศูนยก์ลาง และวธีิสอนเหมาะสมกบัรายวชิา ซ่ึงอยูร่ะดบัปานกลาง 

3.ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยจดันกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด  และจดักิจกรรมเสริมประกอบการเรียน, ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ในดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของนกัศึกษา

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อใหน้กัศึกษานาํไปปรับปรุงและพฒันา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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4.ด้านสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

สถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด  และห้องนํ้ ามีความสะอาดซ่ึงมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ใน

ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยูใ่นระดบั

มากทุกขอ้ ยกเวน้มีจาํนวนห้องเรียนจาํนวนท่ีเพียงพอต่อจาํนวนนักศึกษา, มีขนาดห้องเรียนท่ี

เหมาะสม, ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและมีอากาศถ่ายเทไดดี้ และห้องเรียนปราศจากเสียง

รบกวนจาก ภายนอก อยูใ่นระดบัปานกลาง  

5.ด้านการบริการศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การบริการศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยจดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และจดัหา

ทุนให้นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ในดา้นการบริการ

ศึกษาของนกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ ยกเวน้จดัโครงการ

นกัศึกษาฝึกงาน อยูใ่นระดบัมาก  

6.ด้านการแนะแนวกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

การแนะแนว อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยจดัสัมมนาให้นกัศึกษาสู่การทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และ

จดัสัมมนาใหก้บันกัศึกษาเร่ืองการศึก ต่อ ทั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียตํ่า ส่วนสภาพท่ีเป็นจริง

ตามการรับรู้ในเพชรบุรีดา้นการแนะแนวของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยูใ่นระดบั

ปานกลางทุกขอ้ ยกเวน้จดัหากลุ่มบริษทัต่างๆมาใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

7.ด้านกิจกรรมนักศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

กิจกรรมนกัศึกษา  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยจดักิจกรรมรับนอ้งท่ีสร้างสรรค ์ส่งเสริมความรักและ

สามคัคี มีค่าเฉล่ียสูงสุด  และมีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริมวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ี

เป็นจริงตามการรับรู้ในเพชรบุรีดา้นกิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
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อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ ยกเวน้ จดักิจกรรมรับนอ้งท่ีสร้างสรรค ์ส่งเสริมความรักและสามคัคี, มี

กิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือสังคม และ มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  

8.ด้านสังคมและกลุ่มเพือ่นกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้น

สังคมและกลุ่มเพื่อน  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยนกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนๆไดดี้ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด  และโอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริง

ตามการรับรู้ในเพชรบุรีดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ โอกาสไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

อภิปรายผลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปราย ดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกระดบัความคาดหวงัของนักศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ทั้ง 8 ด้าน อยู่ใน

ระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง (ตารางท่ี 4.19) กบัผลวิจยัความคาดหวงัของนกัศึกษา คณะโบราณคดี 

(ฉววีรรณ หลิมวฒันา 2546)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษานั้นขดัแยง้กบัผลวิจยัของ(ฉวีวรรณ 

หลิมวฒันา 2546) ซ่ึงแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั ดงัน้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกก1.ดา้นการหลกัสูตร ในภาพรวมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ สามารถเลือกเรียน

รายวิชาไดต้ามความสนใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงนอ้ยกวา่ความคาดหวงัของนกัศึกษา แสดงให้

เห็นว่า นักศึกษาให้ความสําคัญกับรายวิชาท่ีสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจซ่ึงจะส่งผลต่อผล

การศึกษาของนกัศึกษาเองกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกก2.ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ในภาพรวมของนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู ้เรียนเป็นศูนยก์ลางและ มีวิธีสอนเหมาะสมกบัรายวิชา อยูร่ะดบั

ปานกลาง เพราะคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนมีบทบาทท่ีสําคญัในการสอนและถ่ายทอดความรู้ 

จดัประสบการณ์การเรียนท่ีเหมาะสม ดงันั้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเรียนรู้ของนกัศึกษา   

กกกกกกกก3.ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร   ในภาพรวมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

ยกเวน้ การติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหน้กัศึกษานาํ ไปปรับปรุงและพฒันา 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ตํ่ากวา่ความคาดหวงัของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ดีนกัเน่ืองจาก จะส่งผล
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ต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาเช่นกนักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกก4.ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ในภาพรวมของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงตํ่ากว่าความคาดหวงัของนกัศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจาก อาคารเรียนของนกัศึกษาเป็น

อาคารเรียนรวมซ่ึงมีจาํนวนน้อยกว่าจํานวนนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า ส่วนหน่ึงเน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณกกกกกกกกกกกกกกก  

กกกกกกกก5.ดา้นการบริการศึกษา ในภาพรวมของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ยกเวน้ การจดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางตํ่ากวา่ความ

คาดหวงัของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการของเจ้าหน้าท่ีท่ีควรปรับปรุง 

กกกกกกกก6.ดา้นการแนะแนว ในภาพรวมของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ

การจดัสัมมนาให้นักศึกษาสู่การทาํงาน การจดัสัมมนาให้กบันกัศึกษาเร่ืองการศึกต่อ ทั้งในและ

ต่างประเทศ และการจดัหากลุ่มบริษทัต่างๆมาให้คาํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน เพื่อเพิ่มทางเลือก

ใหแ้ก่นกัศึกษา                     

กกกกกกกก7.ด้านกิจกรรมนักศึกษา ในภาพรวมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ยกเวน้   จดักิจกรรมรับน้องท่ีสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรักและสามคัคี มีกิจกรรมนักศึกษาท่ี

ช่วยเหลือสังคม และ มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา อยูใ่นระดบัมาก แต่ในระดบัอยูป่านกลางนั้นมีค่าตํ่า

กวา่ความคาดหวงัของนกัศึกษาจึงควรจะปรับปรุงประเด็น กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ วฒันธรรม 

และวิชาการ  สถานท่ีเหมาะสมในการทาํกิจกรรม  ผูบ้ริหารและอาจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรม  ผูบ้ริหาร

และอาจารย์ให้คาํปรึกษาในจดักิจกรรมแก่นักศึกษา  และมีการติดตามและประเมินผลการจดั

กิจกรรมของนกัศึกษากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกก8.ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อนในภาพรวมของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ 

โอกาสได้ทาํความรู้จกักับเพื่อนต่างคณะ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงตํ่ากว่าความคาดหวงัของ

นกัศึกษา จึงควรมีกิจกรรมท่ีก่อใหมี้โอกาสท่ีไดท้าํความรู้จกักบัเพื่อนต่างคณะไดม้ากข้ึนกกกกกกก 

กกกกกกกกจากความแตกต่างดังกล่าวนั้นมีสาเหตุ เพราะ เน่ืองจากความแตกต่างกันทางด้าน

หลกัสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชาท่ีเขา้รับการศึกษา และยงัมีในส่วนของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ท่ีส่งผลต่อระดบัสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกด้านการหลักสูตร ควรสนับสนุนส่งเสริมในเน้ือหา ให้เหมาะสมกับนักศึกษาตาม

หลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ในดา้นต่างๆกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ควรเพิ่มประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบอยา่งทัว่ถึง

ว่าอาจารยแ์ต่ละท่านมีเวลาให้นกัศึกษาเขา้พบและขอคาํปรึกษาโดยชัดเจน และขอความร่วมมือ
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คณาจารยอ์ยูต่ามเวลาท่ีระบุหรือนดัหมายไวด้ว้ยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ควรให้อาจารยเ์ขา้รับการอบรม ประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน สนบัสนุนใหท้าํงานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ เพื่อนาํมาปรับใชใ้นการเรียนการ

สอน นอกจากน้ีควรสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรท่ีจะช่วยในการจดัทาํส่ือการเรียนการสอน

กกกกกกกกดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เน่ืองจากคณะวิทยาการจดัการมีพื้นท่ีค่อนขา้ง

จาํกดั ดงันั้นการบริหารจดัการในการจดัสรรและการใชพ้ื้นท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ เช่น ดา้นการจดัตารางสอน หรือ ตารางสอบ ควรมีการ

ใชห้อ้งเรียนให้เต็มเวลา ทุกคาบ การขอใชส้ถานท่ีจกหน่วยงานอ่ืนๆ โดยคณะวิทยาการจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมารับผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วย

ทําให้มีการกระจายการใช้พื้นท่ีลดความแออัด และช่วยแก้ปัญหาการให้บริการอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกดา้นการบริการศึกษา ควรมีการแจง้รายละเอียดในดา้นของทุนการศึกษา จดัโครงการ

นกัศึกษาฝึกงาน, การลงทะเบียนเรียนมีความสะดวก รวดเร็ว และแจง้ผลการเรียนอยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ส่วนดา้นเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการส่ือสารถึงรายละเอียดต่างๆท่ีนกัศึกษาเกิด

ความขอ้งใจ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่ายกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกด้านการแนะแนว ควรมีการสนับสนุนในการจดัตั้งสัมมนา เก่ียวกบัการฝึกงานของ

นกัศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้นกัศึกษาในการเร่ิมตน้ฝึกงานในแต่ละท่ี รวมไปถึงการแนะนาํงาน

ต่างๆใหก้บันกัศึกษาเม่ือเรียนจบกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรส่งเสริมและเน้นให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ี

สร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม นอกจากนั้นควรหาวิธีการท่ีจะกระตุน้ให้นักศึกษาทุกคนได้เขา้ร่วม

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีจดัข้ึนตามความสนใจ เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการจดัละเขา้

ร่วมกิจกรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น เป็นการส่งเสริมให้มี

ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ความรับผดิชอบ และการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์หหหหหหหหหหห  

กกกกกกกกดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน มีการแนะนาํการใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น โดยการช่วยเหลือ มี

นํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และสร้างโอกาสในการทาํความรู้จกักบัผูอ่ื้นท่ีอยู่ในสาขาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไปและต่างสาขาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป

ดัง น้ีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกควรมีการการศึกษาความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาต่อ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ชั้นปีท่ี 3-4 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปีต่อไป เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา 

กกกกกกกกควรมีการเปรียบเทียบความคาดหวงัของนกัศึกษาและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของ

นกัศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดา้นภูมิหลงั เช่น เพศ อายุ หรือรายได ้เป็นตน้

กกกกกกกกควรศึกษาเพิ่มเติมทางด้านความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อหลกัสูตรต่างๆตามความ

สนใจของผูว้จิยั 
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                                                                                                                 ชุดที ่

 
 แบบสอบถาม  

เร่ือง ความคาดหวงั และสภาพทีเ่ป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิา การจัดการธุรกจิทั่วไป 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากรอวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในดา้นหลกัสูตร ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ดา้นการบริการศึกษา 

ดา้นการแนะแนว ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน 
คําช้ีแจงทท 

กกกกกกกก1.แบบสอบถามชุดน้ีใช้สําหรับสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการทชั้นปีท่ี3-4ทมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีโดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็นม3ส่วนคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนทีอ่1ทขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนทีอ่2อขอ้มูลในการเขา้รับการศึกษาในสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไปท

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี    

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนทีน่3จคาํถามเก่ียวกบัชปความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้

ของนักศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตทสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการ

จดัการมหาวทิยาลยัศิลปากรทวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความท่ีเป็นคาํตอบของท่าน ท่ีแสดงระดบัความ

คาดหวงั และสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาต่อหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตทสาขา

วิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป ตามความคิดของท่านโดยแต่ละขอ้คาํถามมีตวัเลือก แบ่งออกเป็น 5 

ระดบั แต่ละระดบัมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก5 หมายความว่า มีความคาดหวงัมากท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนมากท่ีสุดตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4 หมายความว่า มีความคาดหวงัมาก หรือ เกิดข้ึนมากตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก3 หมายความวา่ มีความคาดหวงัปานกลาง หรือ เกิดข้ึนปานกลางตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2 หมายความว่า มีความคาดหวงัน้อย หรือ เกิดข้ึนน้อยตามการรับรู้ของ

นกัศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก1 หมายความว่า มีความคาดหวงัน้อยท่ีสุด หรือ เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดตามการ

รับรู้ของนกัศึกษา 

กกกกกกกก3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บเป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 

 

 

       คณะผู้จัดทาํ 

                                                                                 นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการธุรกจิทัว่ไป       

                                                                               คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่3 คาํถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและสภาพท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการหลกัสูตร  

11.เน้ือหาวชิามีประโยชน์ต่อการ

ประกอบอาชีพ 

12.เน้ือหาวชิาสามารถประยุกตใ์ช้

ในชีวติประจาํวนั 

13.เน้ือหาเป็นพื้นฐานสาํหรับ

การศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

14.สามารถเลือกเรียนรายวชิาได้

ตามความสนใจ 

15.เน้ือหาวชิามีความทนัสมยั

เหมาะกบัสังคมปัจจุบนั 

16.เน้ือหาวชิามีความหลากหลาย 

17.เน้ือหาวชิามีความน่าสนใจ 

18.เน้ือหาวชิามีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

 

      

 

 

 

    (   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

19.เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัพื้น

ฐานความรู้ของผูเ้รียน 

20.มีหลกัสูตรนกัศึกษาฝึกงาน 

          (   ) 

 

(   ) 

ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน   

21.มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ 

22.มีความรู้ความเช่ียวชาญใน

สาขาท่ีสอนและทนัต่อ

สถานการณ์ 

23.มีการเตรียมการสอนล่วงหนา้ 

24.เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดง

ความคิดเห็น/ซกัถาม 

25.มีความรู้ท่ีทนัสมยักวา้งขวาง

ทนัต่อสถานการณ์ 

26.อุทิศตนทุ่มเทเวลาใหก้บัการ

สอน 

27.รับฟังความคิดเห็นของ

นกัศึกษา 

28.อธิบายเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจง่าย 

          (   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

29.มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา           (   ) 

30.ใหเ้วลากบันกัศึกษานอก

หอ้งเรียน/เวลาเรียน 

          (   ) 

31.มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสม           (   ) 

32.มีความกระตือรือร้นในการ

สอน 

          (   ) 

33.ความตรงต่อเวลาในการสอน           (   ) 

34.ตอบขอ้คาํถามไดช้ดัเจน           (   ) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

35.การเรียนการสอนส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น 

          (   ) 

36.การเรียนการสอนส่งเสริมให้

ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตวัเอง 

          (   ) 

37.การเรียนการสอนส่งเสริมให้

นกัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์

          (   ) 

38.กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

          (   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

39.ใชส่ื้อประกอบการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา/

กิจกรรม 

          (   ) 

40.มีวธีิสอนเหมาะสมกบัรายวชิา           (   ) 

41.มีวธีิการประเมินผลการเรียน

อยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

          (   ) 

42.จดักิจกรรมเสริมประกอบการ

เรียน 

          (   ) 

43.ติดตามการเรียนรู้ของนกัศึกษา

อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้นกัศึกษา

นาํไปปรับปรุงและพฒันา 

          (   ) 

44.จดันกัศึกษาไปดูงานนอก

สถานท่ี 

          (   ) 

ด้านสถานทีแ่ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  

45.มีจาํนวนหอ้งเรียนจาํนวนท่ี

เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา 

          (   ) 

46.มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสม           (   ) 

47.หอ้งเรียนมีความสะอาด

เรียบร้อยและมีอากาศถ่ายเทไดดี้ 

 

 

 

         (   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

48.หอ้งเรียนปราศจากเสียง

รบกวนจากภายนอก 

          (   ) 

49.อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ี

ทนัสมยั 

          (   ) 

50.อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ี

เพียงพอ 

          (   ) 

51.มีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั           (   ) 

52.มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ี

เพียงพอ 

          (   ) 

53.หอ้งสมุดมีหนงัสือเรียน ตาํรา

ต่างๆใหค้น้ควา้อยา่งเพียงพอ 

          (   ) 

54.มีท่ีนัง่ในหอ้งสมุดท่ีเพียงพอ           (   ) 

55.มีสถานท่ีพกัผอ่นของนกัศึกษา

ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัศึกษา 

          (   ) 

56.มีอาคารสถานท่ีสะอาด ร่ืนรมย ์           (   ) 

57.มีท่ีนัง่รับประทานอาหารใน

โรงอาหารท่ีเพียงพอ 

          (   ) 

58.มีจาํนวนหอ้งนํ้าท่ีเพียงพอ 

 

          (   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

59.หอ้งนํ้ามีความสะอาด           (   ) 

ด้านการบริการศึกษา  

60.จดัหาทุนให้นกัศึกษาอยา่ง

เพียงพอ 

          (   ) 

61.จดัโครงการนกัศึกษาฝึกงาน           (   ) 

62.การลงทะเบียนเรียนมีความ

สะดวกรวดเร็ว 

          (   ) 

63.แจง้ผลการเรียนอยา่งถูกตอ้ง

,รวดเร็ว 

          (   ) 

64.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ

เตม็ใจ 

          (   ) 

65.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ

ของเจา้หนา้ท่ี ท่ีนกัศึกษาติดต่อ 

          (   ) 

66.การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมี

ความสุภาพ 

          (   ) 

67.เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อนกัศึกษา 

          (   ) 

ด้านการแนะแนว  

68.จดัสัมมนาใหน้กัศึกษาสู่การ

ทาํงาน 

          (   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

69.จดัสัมมนาใหก้บันกัศึกษาเร่ือง

การศึกต่อ ทั้งในและต่างประเทศ 

          (   ) 

70.จดัหากลุ่มบริษทัต่างๆมาให้

คาํแนะนาํในเร่ืองการทาํงาน 

          (   ) 

ด้านกจิกรรมนักศึกษา  

71.จดักิจกรรมรับนอ้งท่ี

สร้างสรรค ์ส่งเสริมความรักและ

สามคัคี 

          (   ) 

72.มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ 

          (   ) 

73.มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีช่วยเหลือ

สังคม 

          (   ) 

74.มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีส่งเสริม

วฒันธรรม 

          (   ) 

75.มีกิจกรรมนกัศึกษาทางดา้น

วชิาการ 

          (   ) 

76.มีกิจกรรมกีฬานกัศึกษา           (   ) 

77.มีสถานท่ีเหมาะสมในการทาํ

กิจกรรม 

          (   ) 

78.ผูบ้ริหารและอาจารยเ์ขา้ร่วม

กิจกรรม 

          (   ) 
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ประเด็นการสํารวจ 

 

ความคาดหวงั 
สภาพทีเ่ป็นจริงตาม 

การรับรู้ของนักศึกษา สําหรับ

ผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

79.ผูบ้ริหารและอาจารยใ์ห้

คาํปรึกษาในจดักิจกรรมแก่

นกัศึกษา 

           

80.มีการติดตามและประเมินผล

การจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

           

ดา้นสังคมและกลุ่มเพื่อน            

81.นกัศึกษาสามารถปรับตวัเขา้

กบัเพื่อนๆไดดี้ 

           

82.มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนั

และกนั 

           

83.นกัศึกษารุ่นพี่ใหค้วาม

ช่วยเหลือแนะนาํในดา้นการ

เรียนแก่รุ่นนอ้ง 

           

84.โอกาสไดท้าํความรู้จกักบั

เพื่อนต่างคณะ 

           

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………...

………….……………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวกุลธิดา  ปาริชยัยนต ์
ท่ีอยู ่  85/61 หมู่ 3  แขวงบางขนุเทียน  เขตจอมทอง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร

 10150 

ประวติัการศึกษา 
          พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียน 

 วดัราชโอรส จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

          พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาววไิลวลัย ์  แกว้คง 

ท่ีอยู ่  281/9  หมู่ 5  ตาํบลไพศาลี  อาํเภอไพศาลี  จงัหวดันครสวรรค ์60220 

ประวติัการศึกษา 

กกกกกพ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน 

 บางแกว้ประชาสรรค ์จงัหวดั สมุทรปราการ 

กกกกกพ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


