การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูใน
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โดย

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ

เสนอตอ
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มกราคม 2553

คํานํา
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีความมูงหมายที่สําคัญเพื่อการประเมินบรรยายการการเรียน
และกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม
ภาคพิเศษ(Y-MBA) ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งผูวิจัยหวังวาการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอคณะบริหารธุรกิจในการนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
วางแผนปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนและกระบวนการเรียนรูที่ดีแกนักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปน
อยางสูงที่ไดกรุณาใหเงินทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัย
สมศรี ผลพานิชเจริญ
มกราคม 2553

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวั ตถุประสงค เพื่อศึก ษาระดับประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษ เพื่อการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริ หารธุรกิจ สําหรับนัก บริหารรุน
ใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมทั้งศึกษา
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษเสริมในโครงการและนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจ กรรมเสริมพิเศษเพื่อการ
เรีย นรู การวิเคราะหหาคาสถิติรอยละ และคาเฉลี่ย ของขอมู ลพื้ นฐานของนักศึกษา การวิเคราะห
ความแตกตางของขอมูล (Kruskal-Wallis Test ) การวิเคราะหการจําแนกกลุมตัวแปร (Cluster
Analysis) และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดย
รวบรวมขอมูลจากนักศึกษาโครงการ Y-MBA จํานวน 215 คน
ผลการวิ จั ย พบว า การวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย การประเมิ น บรรยากาศการเรี ย นและ
กระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA ในตัวแปรที่ ทําใหส ามารถสรางเปนแนวทางที่ดี
เกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนมีดังนี้ รอยละ 53 ของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย
อยูในชวง 27 – 28 ป (รอยละ 39.5) รายไดเฉลี่ย ชวง 20,001-40,000 บาท (รอยละ 49.8)
ไดรับขาวสารจากเวปไซทคณะบริหารธุรกิจรอยละ 59.5 สถาบันที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่มีค าเกิ นร อยละ 10 ได แก สถาบันพระจอมเกลา ฯ ลาดกระบั ง,มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร
และจุ ฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย สําเร็จการศึก ษาสาขาวิศวกรรมศาสตร(รอยละ 37.2 )รองลงมา
เปน วิทยาศาสตรและเทคนิคการแพทย ปที่จบการศึกษาอยูระหวางในป 2543-2545 (รอยละ
46.5) มีค าเฉลี่ ยคะแนนสะสม 3.01-3.50 (รอยละ 38.6) รองลงมา 2.51-3.00 สํา เร็จ
การศึก ษาในระดับ ปริญญาตรี รอ ยละ 95.3 ประวัติ การทํ างานประสบการณหลัง จบปริ ญญาตรี
ระหวา ง 6-10 ป รอ ยละ 54.9 ตําแหน งงานที่ มีรอ ยละเกิ นกว า 20 ไดแ ก ผู ป ฏิ บั ติ งาน
ระดับกลาง ผูบริหารระดับตน ประเภทกิจการที่มีรอยละเกินกวา 30 ไดแก การบริการ การผลิต
ประเภทอุต สาหกรรมที่ มีร อยละเกิ นกวา 10 ได แก สิ นค าอุ ปโภค เทคโนโลยีส ารสนเทศ, อื่ น ๆ
ลักษณะงานที่มีรอยละเกินกวา 10 ไดแก การตลาด การผลิต/การปฏิบัติการ การขาย ภาพรวม
ของการประเมินบรรยากาศการเรียนมีคาเฉลี่ย 3.744 อยูในระดับประเมินสูง การวิเคราะหความ
แปรปรวนของข อ มู ล ไม มี ค วามแตกต า งกั น และสอดคล อ งกั น และเมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห
ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธแ บบเพีย รสั นพบความสั มพั นธ เชิ งบวกและผลการ
สํารวจเกี่ ย วกั บระดับความสําคัญ ในกิ จ กรรมพิ เศษที่ ไ ดรับ เลือกมากที่ สุ ด คือ การศึก ษาดูงาน
ตางประเทศและการจัดโครงการฝกอบรม (CDC) ในกลุมวิชา Business Communication
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…การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมี
คุณภาพ ใหเปนทรัพยากรทางปญญาทีมีคาของชาติ...
.....งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ
เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นนอยูกับการ
ศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดี
แลว ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้น ดวยวาพลเมืองของเราบาง
สวนเสื่อมโทรมลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปน
อาการที่นาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอา
ตัวไมรอด ปรากฎการณเชนนี้ นอกจากเหตุอื่นแลวตองมี
เหตุมาจากการจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน... เราตองจัด
งานดานการศึกษาใหเขมแขงยิ่งขึ้น.....
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
12 ธันวาคม 2510

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
การศึกษาการประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูใน
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร นั้น
การศึกษาการประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู เปน
งานสําคัญในระบบการศึกษา เพราะเปนกลไกที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เพื่อให
ทุกคนอยูรวมกันอยางมี ความสุ ข ดังเชน พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวที่ว า
”ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชน แตละคนเปน
สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา” ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา สภาพความเปนอยูของสังคมใด ๆ เปนภาพสะทอนใหเห็นความมีประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาของสังคมนั้น ๆ ดวย
สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรเป นสถาบันการศึก ษาขั้น บัณฑิต ศึกษา ได กอตั้ งเมื่อ
วั น ที่ 1 เมษายน 2509 โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ให ก ารศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทางวิ ช าการ การบริ ห าร และพั ฒ นาในสาขาต า ง ๆ คื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร
บริห ารธุรกิจ พัฒ นาการเศรษฐกิ จ สถิ ติประยุ กต พัฒ นาสังคมและสิ่งแวดลอม ภาษาและการ
สื่อสารและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย ปจจุ บันไดทํ าการสอนในหลัก สูตรปริญญาโท 15 หลักสูต ร
และปริญญาเอก 9 หลักสูตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2550 : 23 ) โดยมุงเนนที่ผลิต
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณภาพและขี ด ความสามารถสู ง เพื่ อ ให เ ป น ผู นํา การเปลี่ ย นแปลง (Change
Agent) ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
กอตั้งสถาบันมาเมื่อปการศึกษา 2509 จนถึงปการศึกษา 2550 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น
44,510 คน เปนระดับปริญญาเอก 236 คน ปริญญาโท 44,164 คน และประกาศนียบัตร 110
คน (ขอมูล: ณ มิถุนายน พ.ศ. 2551กองบริการการศึกษา)
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป น คณะหนึ่ ง ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป ด สอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจ
ในการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนตามความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกัน
และกั น เพื่ อ เป น การนํ า ความรู ต า ง ๆ ไปปรั บ เปลี่ ย นองค ก ารให มี ค วามทั น สมั ย ต อ ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-2ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนและ
การจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูให มีความเหมาะสมและเพื่อเปนพัฒนานักศึกษาใหเปน
มหาบัณฑิ ตที่มีคุณภาพและมีป ระสิทธิภาพ ทําให ประเทศชาติมีความเจริญกา วหนาและเปนผลดี
ตอสังคม และประเทศชาติตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1. เพื่อศึกษาระดับการประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการ
เรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษเสริมในโครงการปริญญาโท
ทางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.2.3. เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงบรรยากาศการ
เรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใน
ระยะตอไป

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาที่ศึกษา ทําการศึกษาขอมูลเฉพาะระดับความเหมาะสมในการ
ประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูในโครงการปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ที่ศึกษา ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.3.3 ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษา นักศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 215 ตัวอยาง
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1.4 วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ตองทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้
1. แบบสอบถามของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหาร
รุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 215 คน
2. ขอมูลเอกสารตาง ๆ ที่ใชประกอบการวิจัย
3. การตั้งสมมติฐานการวิจัย (Research hypothesis) เชน ในกลุมผูมีอายุตางกันมีคาเฉลี่ย
การรับรูเรื่องการประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูไมตางกัน

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศการเรียน
และการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหาร
รุนใหมภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเปนองคกรการ
เรียนรู
2. ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับปรับปรุง
บรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ
3. ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในวางแผนการศึกษาและพัฒนาบรรยากาศการ
เรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใน
ระยะตอไป อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

1.6 ขอจํากัดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะระดั บ ความเหมาะสมและป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การประเมิ น
บรรยากาศการเรีย นและการจั ดกิ จ กรรมเสริ ม พิ เ ศษเพื่ อ การเรี ย นรู ในโครงการปริ ญญาโททาง
บริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหมภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดังนั้น อาจมีองคประกอบดานอื่นที่ผูวิจัยไมไดศึกษาในครั้งนี้ที่มีอิทธิพลตอนักศึกษา
ในโครงการปริ ญญาโททางบริ หารธุ รกิ จ สํ าหรั บนั กบริ หารรุ นใหม ภาคพิ เศษ (Y-MBA) คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ได
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1.7 นิยามศัพททั่วไป
1. ประเมิน (Evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง
การประเมินเปนกระบวนการใหไดมาซึ่งขอสนเทศ สําหรับตัดสินคุณคาการผลิต กระบวนการ และ
จุ ด มุ ง หมายของโครงการ หรื อ โปรแกรม หรื อ ทางเลื อ กต า ง ๆ ที่ นํ า ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให บ รรลุ
จุ ด มุง หมาย จุ ด เน น ของการประเมิ น คือ การเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มูล อย า งเป น ระบบ
ตลอดจนเพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการตีความหมายสิ่งที่เห็น ไดยินและรูสึกได
จากการสัมผั ส เพื่อใหรู วา คืออะไร การรับ รูของบุ คคลสามารถรับ รูทั้งทางวั ตถุ จิตใจ และทาง
สังคม ซึ่ งมีป ระโยชนตอการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยใ นองคการ หากบุ คคลมีการรับรูในทางบวก
บุคคลนั้นจะสามารถเขาใจตนเอง และสั งคมในองคการไดดีและพั ฒนาตนเองไดดีก วาบุคคลที่มี
การรับรูในทางลบ การศึกษาครั้งนี้หมายถึง การที่กลุมตัวอยางมีการรับรู การไดยิน การไดเห็นสิ่ง
ตาง ๆ ที่กําหนด หรือมีอยูในองคการ
3. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior change)อัน
เนื่องมาจากการไดรับประสบการณของแตละบุคคล เพื่อตอบสนองตอสิ่งเราเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และสามารถอยูไดในสังคมนั้น ๆ
4. บรรยากาศการเรียน (Learning Climate) หมายถึง การสรางสิ่งที่ทําใหการเรียนมี
ความกระตือรื อรน (Active learning) และตระหนักว าตนกําลังเรีย นอะไรอยู โดยสามารถสราง
บรรยากาศแบบนี้ไดจาก การจัดชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหา
เครื่องมือที่จะชว ยให ผูเ รียนไดพูดถึ งสิ่งที่เ รีย นออกมาเพื่ อจะไดรับ รูวาตัว เขาเองกําลัง ทํา อะไรอยู
(Self-awareness) เชน การเขียนไดอารีที่พูดถึงการเรียน ปญหาที่พบ และสิ่งที่ไดเรียน การจัดชั้น
เรียน ควรจะให ผูเ รียนไดมีโ อกาสทํ างานกลุม เพื่อ ที่จ ะได แลกเปลี่ย นความรูแ ละความคิดเห็ นกั บ
เพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน ควรจะใหผูเรีย นไดมีส วนร วม ในการเลือ ก
กิจกรรม เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย
(ผศ.ดร.พรนภิส ดาราสวาง )
5. บริห ารธุรกิจ หมายถึง การศึ กษาที่ ครอบคลุมถึ งการจัดการ การบัญชี การเงิน การ
ธนาคาร พาณิชยศาสตร อุตสาหกรรม
6. โครงการ ภาคพิเศษ หมายถึง โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ

-57. ภาคพิเศษ หมายถึง การศึกษาในตอนกลางคืน นอกเวลาราชการ เปนนักศึกษาที่มี
ประสบการณทํางานแลว
8. สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
9. คณะ หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 เรื่อง ดวยกันคือ
1. ความเปนมาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. การจัดการศึกษาของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเปนมาของคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจไดถือกําเนิดมาพรอมกับการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตามพระราชบัญ ญั ติสถาบั นบัณฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร พ.ศ. 2509 เมื่อวั นที่ 1 เมษายน
2509 เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2509 ตลอดระยะเวลากวา 40 ป คณะบริห ารธุรกิ จไดผ ลิต
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเป น จํ า นวนมาก และได เ ข า ไปเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของ
หน วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการบริ การวิช าการแก สังคมในด านการวิจัย
การฝกอบรม การจั ดสัมมนาวิ ชาการ การเปนที่ปรึก ษาให แกหน วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
การพัฒนาประเทศ และแกไขปญหาการบริหารประเทศอีกดวย
คณะบริหารธุรกิจไดมีการเปดหลักสูตรทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้
1. หลักสูตรภาคปกติ ภาษาไทย (R-MBA)
2. หลักสูตรภาคปกติ ภาคอังกฤษ (Eng-MBA)
3. โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สําหรับนักบริหารรุนใหม
(Y-MBA)
4. โครงการ ภาคพิเศษ สําหรับนักบริหาร (EMBA)
5. โครงการ ภาคพิเศษ (Flex-MBA)
6. โครงการ International Program
7. โครงการ Master of Science Program in Financial Investment and Risk
Management (International Program)

-78. Doctor of Philosophy Program in Finance (International Program)
ซึ่ ง ในที่ นี้ ข ออธิ บ ายความเป น มาของโครงการเฉพาะโครงการปริ ญ ญาโททาง
บริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม
1. 1 ความเปนมาของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม
สํา หรับ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิ จ สํา หรับ นัก บริ หารรุนใหม ในป พ.ศ.
2535 โดยจัดทําโครงการที่เปนพิเศษสําหรับนักบริหารรุนใหม หรือผูที่มีศักยภาพที่จะกาวไปสู
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงจากสาขาวิ ชาชีพตาง ๆ เพื่อศึกษาและเสริมสรางความรู ทางวิชาการ
ในการจัดการที่ทันสมัย นอกจากจะไดรับการถายทอดความรูและประสบการณจากคณาจารย
และนักธุรกิจภายนอกแลว ผูที่เขาศึกษายังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ซึ่งกันและกั นเพื่อ เปนการนําความรูตาง ๆ ไปปรับเปลี่ยนองคการไดมีความทัน สมัยต อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู แนวคิดและทักษะการจัดการสมัยใหม
2. เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการวิ เ คราะห ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่ อให มีความเขาใจในพฤติก รรมและแรงจู งใจของผู รวมงานและสามารถใช
ภาวะผูนําในการบริหาร
4. เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการกํ า หนดนโยบายและกลยุ ท ธ ข ององค ก รให
สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร
5. เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติการดานธุรกิจตางประเทศ
(INTERNATIONAL BUSINESS) ขณะที่โลกธุรกิจกําลังปรับตัวเขาสูยุคแหง
การคาและการแขงขันระหวางประเทศมากขึ้น
6. เพื่อเตรียมตัวบุคคลใหมีความรูความสามารถปฏิบัติงานเพื่อกาวสูการเปน
ผูจัดการระดับกลางคอนขางสูง (HIGHER MIDDLE MANAGEMENT) หรือ
ผูบริหารระดับตน (JUNIOR EXECUTIVE)

-8คุณสมบัติของผูสมัครโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม
คณะบริห ารธุ รกิจไดเปดโครงการปริญ ญาโททางบริห ารธุ รกิ จ สําหรั บนัก บริหารรุนใหม ในพ.ศ. 2535 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
สําหรับนักบริหารรุนใหม ดังนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของทั้งใน
ประเทศและต า งประเทศที่ ก พ.และ/หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มีประสบการณทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา
3 ป (โดยนับประสบการณทํางานถึงวันเปดภาคการศึกษา)
3. อายุระหวาง 25 ป – 32 ป
2. การจัดการศึกษาของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม
คณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
2.1 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) โดยจะตอง
ศึกษาการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจและวิชาทางดานบริหารธุรกิจ
16 วิชา (48 หนวยกิต) มีองคประกอบ ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
5 วิชา
15 หนวยกิต
2. หมวดวิชาหลัก
5 วิชา
15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเอก/รวม
5 วิชา
15 หนวยกิต
4. หมวดวิชาการคนควาอิสระ 1 วิชา
3 หนวยกิต
5. การสอบประมวลความรูดวยขอเขียน (Comprehensive Examination)
6. การสอบปากเปลา (Oral Examination)
2.2 ระบบการศึกษา
เปนการศึก ษาแบบหนวยกิต ปการศึกษาหนึ่ ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาคปกติ
และภาคฤดูรอน ดังนี้
ภาคที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคฤดูรอน เดือนเมษายน – พฤษภาคม

(16 สัปดาห)
(16 สัปดาห)
( 8 สัปดาห)

-9ในภาคการศึกษาหนึ่ง นักศึกษาจะลงทะเบียนเขาเรียนภาคปกติ 9 หนวยกิต
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจเปนกรณีพิเศษ ในกรณีที่ต่ํากวา 9 หนวยกิต
หรื อ เกิ น กว า 9 หน ว ยกิ ต แต ไ ม เ กิ น 15 หน ว ยกิ ต (สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
2551:125) และลงทะเบียน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน
2.3 ระยะเวลาการศึกษา
นัก ศึก ษาโครงการปริ ญ ญาโททางบริ ห ารธุ ร กิ จ สํ า หรั บ นัก บริ ห ารรุ นใหม
จะไดรับปริญญาโทจากสถาบันฯ ก็ตอเมื่อสําเร็จการศึกษาตามโครงการภายในระยะเวลาไมเกิน
5 ป
นั บจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่ นัก ศึก ษาขึ้น ทะเบียนเปนนั กศึกษา (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2548 : 63 ) สําหรับกําหนดระยะเวลาใหศึกษาไดอยางนอยที่สุด
นั้น นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาอยางนอย
2 ป 6 เดือน
2.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1) การวัดผลการศึกษาเปนไปตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยการศึกษากลาวคือ ผลการศึกษาแตละวิชาของนักศึกษาใหหมายความถึงผลรวมของการ
ทดสอบ การฝกหัด การเขียนรายงาน ขอเขียนประจําภาค ขอวิจารณ การสอบ และงานตาง ๆ
ที่ผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ ผลการศึกษาแสดงออกเปนขั้นตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
ก. หมวดวิช าตาง ๆ ซึ่ งระบุ ไวในหลั กสู ตรและมีการลงทะเบีย นเพื่อหน วยกิต
ใหแสดงออกเปนขั้นตาง ๆ ดังตอไปนี้
ภาษาไทย
ก
ดีเยี่ยม
กดีมาก
ข+
ดี
ข
ดีพอใช

ภาษาอังกฤษ
A
Excellent
AVery Good
B+ Good
B
Fairly Good

ระดับแตมเฉลี่ย
4.0
3.7
3.3
3.0

- 10 ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ขเกือบดี
BAlmost Good
ค+ พอใช
C+ Fair
ค
เกือบพอใช
C
Almost Fair
คไมพอใช
CPoor
ง
ใชไมได
D
Very Poor
ต
ตก
F
Failure
ถ
เพิกถอน
W
Withdrawal
ถต เพิกถอนในเกณฑตก WF Withdrawal Failure
ร
ผลการศึกษาไมสมบูรณ I
Incomplete

ระดับแตมเฉลี่ย
2.7
2.3
2.0
1.7
1.0
0
0
-

อาจารยผูสอนมีหนาที่รับผิดชอบในการใหผลการศึกษาของแตละวิชา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะตองมีเวลาเรียน
วิชานั้นไมนอยกวารอยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นใหถือวามีผลการศึกษาเปน “F”
ข. วิชาในหมวดตาง ๆ ตามความใน (ก.) ถาเปนการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง
ใหแสดงผลการศึกษา ดังนี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ฟ หมายถึง รวมฟง
AU หมายถึง Audit
ถ หมายถึง เพิกถอน
W หมายถึง Withdrawal
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การสิ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ยื่นใบลาออกและไดรับอนุมัติจากคณบดี
(3) สําเร็จการศึกษา
(4) คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตในภาค
หนึ่งภาคใด ตั้งแต 9 หนวยกิตขึ้นไป คิดเปนแตมเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.0
(5) อยูในสภาพรอพินิจมาแลว 1 ภาคการศึกษา และผลการศึกษาของ
วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่อยูในสภาพรอพินิจนั้น เมื่อนําไปคิดแตมรวมเฉลี่ยแลวยังต่ํากวา
2.7
(6) ไมลงทะเบียนเขาเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใด
ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา โดยมิไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาพักการศึกษา ยกเวนในกรณีที่
อยูในระหวางรอสอบประมวลความรูดวยขอเขียนหรือสอบปากเปลา
(7)
ศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลา 6 ป นับจากวันเปดภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(8) สถาบันสั่งใหลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามนัยแหงขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา หรือตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการสอบไล
(9) เมื่อลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตมาแลวเกินขอกําหนดขั้นต่ําที่ตน
จะตองศึกษาตามหลักสูตร 9 หนวยกิต และไดผลการศึกษาของวิชาดังกลาวรวมคิดเปนแตม
รวมเฉลี่ยยังต่ํากวา 3.0 ในการคิดหนวยกิต
(10) สอบประมวลความรูดวยขอเขียนหรือสอบปากเปลาในกรณีที่กําหนดไว
ในโครงการฯ ตก 2 ครั้ง และไมไดรับอนุมัติจากคณบดีใหสอบใหม
การไดรับอนุมัติปริญญา
นักศึกษาจะไดรับอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันไดเมื่อ
(1) ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ซึ่งมีหนวยกิตไมนอยกวา 48 หนวยกิต
(2) ไดผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเขาเรียนเพื่อหนวยกิตตาม
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(3)
(4)
(5)
(6)
เกียรตินิยม

หลักสูตรคิดเปนแตมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.0
ไดผลการศึกษาของวิชาหลัก (วิชารหัส 600) คิดเปนแตมรวมเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.0
สอบประมวลความรูดวยขอเขียนได
สอบปากเปลาได
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเดน มีแตมเฉลี่ยตั้งแต 3.75 ขึ้นไป จะมี
สิทธิไดรับปริญญา “เกียรตินิยม” ไดโดยจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้คือ
1.
ไมเคยสอบวิชาใดวิชาหนึ่งต่ํากวาระดับดีพอใช (B หรือ ข)หรือตองไม
มีผลการศึกษา “ไมพอใจ”
2.
ไมเคยสอบประมวลความรูดวยขอเขียนหรือสอบปากเปลาตก
3.
สําเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปครึ่ง นับแตวันขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา
4.
ตองไมมีการขอโอนหนวยกิตมานับรวมในหลักสูตร

- 13 3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวขอ งกับการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนํา การศึกษา
ทบทวน ซึ่งจะมีรายละเอียด ตอไปนี้
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
3.2 แนวคิดของการเรียนรูแบบเรงรัด
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
การประเมิ น เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให ท ราบผลการ
บริหารงานหรือการปฏิ บัติงานตามโครงการใด ๆ ว าบรรลุเปาหมายหรื อไม โดยเปรียบเที ยบ
จากผลงานที่ไดมาตรฐานที่กําหนด หรือผลที่คาดหมาย หรือปรารถนาจะใหเกิด ทั้งที่มองเห็น
ดวยตาและไมอาจมองเห็นไดดวยตาเปลา ผลแหงการประเมินจะมีประโยชนในการที่จะบอกให
ทราบถึงความสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งจะเปนบทเรียนและใชเปนแนวทางแกไขทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
ความหมายของคําวา “การประเมิน”และ”การประเมินผล” ไดมีผูใหความหมายไว
หลายทาน ดังนี้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528 : 98 อางในเฉลิมพล บุญยอย,2546 : 4 ) การ
ประเมิ น หมายถึ ง การตั ด สิ น คุ ณ ค า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง การประเมิ น เป น
กระบวนการใหไดมาซึ่งขอสนเทศ สําหรีบตัดสินคุณคาการผลิต กระบวนการ และจุดมุงหมาย
ของโครงการ หรือ โปรแกรม หรือทางเลือกตาง ๆ ที่ นําไปปฏิ บั ติเพื่ อให บรรลุจุ ดมุงหมาย
จุดเนนของการประเมินคือ การเก็บ รวบรวมและวิ เคราะห ขอมูลอยา งเปนระบบ ตลอดจนเพื่อ
ตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การประเมิ น ผล เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ตั ด สิ น ในการปฏิ บั ติ ง านว า โครงการที่
ดําเนินการไดบรรลุ วัตถุประสงค ตามเปาหมายหรือไม เพียงได เพราะวัตถุป ระสงคที่ร ะบุไวใน
โครงการและแผนงานเปนเครี่องชี้ให เห็นวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม และการประเมินผลก็
เปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ตอไป
Cronbach (1963 อางใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 18) การประเมินเปน
กระบวนการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวม และใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุงหมาย
หลัก ของการประเมิน โครงการอยูที่ ความต องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และสวนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแกไข

- 14 ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2540 : 7) คําวา “การประเมินผล” ในความหมาย
ดั้งเดิ ม มัก หมายความถึงกระบวนการที่ มุง แสวงหาคํ าตอบสํ าหรับ คํา ถามที่ ว า นโยบาย/
แผนงาน/โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไม และ
ระดับใด ซึ่งในปจจุบันการมุงตอบคําถามเชนที่กลาว จัดเปนเพียงสวนหนึ่งของการประเมินผล
รวบยอด กลาวอีกนัยหนึ่ง การประเมินผลในลักษณะดังกลาวก็คือ การประเมินผลลัพธของการ
ประเมินรวบยอด
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป (2535 อางใน พิศ นีย ตรีย ะวงศ, 2547 : 15 ) ให
ความหมายของการประเมินผลวา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในวิเคราะหการศึก ษาถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของงาน ผลกระทบต า ง ๆ ของโครงการ เพื่ อ ให รู ว า บรรลุ
วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย หรือ นโยบายที่ตั้งไวห รือไม กระบวนการประเมินผลจะมีลักษณะ
เปนกระบวนการขององคกร ที่มุงพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมหรือวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ที่กําลัง
ดําเนินการอยู หรือเปนเรื่องที่มุงใหเกิดการวางแผนที่ดีในอนาคต
ประชุม รอดประเสริฐ (2542 : 72-73 อางในพิศนีย ตรียะวงศ, 2547 : 16)
ให ความหมายของการประเมินผลวา หมายถึ ง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห ขอ มูล เพื่อ
ดําเนินการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ ยวกับ คําอื่น ๆ เชน
การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement) การประมาณการ (Assessment) และการ
พิจารณาตัดสินใจ (Judgment) ซึ่งอาจสรุปเปนความหมายหรือคําจํากัดความรวมกันไดวาเปน
การประเมินคาหรือการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นจาการดําเนินงาน โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมดวย
วิธีก ารสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิ ธี ก ารอื่น ๆ แลว ทํ าการวิ เคราะห เพื่ อตัดสิ น ว า การ
ดําเนินงานนั้นมีคุณภาพหรือบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานมากนอยเพียงใด
3.2 แนวคิดของการเรียนรูแบบเรงรัด โดย Dave Meier
ภาพรวมของวงจรการเรียนรู 4 ขั้น
1. ขั้นเตรียม (Preparation) เพื่อเราความสนใจกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจเรื่องที่กําลังจะเรียนโดยใชสื่อการสอนที่มีสีสันวูบวาบได
องคประกอบของการเตรียมการในการเรียนรู ประเด็นสําคัญ ไดแก
- การสรางบรรยายกาศเชิงบวก ทําไดโดยการชมเชยบอย ๆ อยาง
สม่ําเสมอ
- สรางบรรยายกาศเชิงบวกทางกายภาพ เชน วางผังหอง ใชการ
ตกแตงที่ทําใหรูสึกปลอดภัย
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ควรจะสื่ อและมีค วามสํ าคั ญตอผูเ รียนและมีป ระโยชนต อหนา ที่
การงาน
- บอกประโยชนที่จะไดรับทันที สามารถนําความรูใหมไปใชในการ
ทํางานครั้งหนาได
- วัดความเขาใจกอนเรียนโดยใชแบบสอบถามหรือสอบยอยไมเก็บ
คะแนน
- มีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบโดยใชวิธีเรียนแบบชวยเหลือพึ่งพากัน
จนบรรลุเปาหมายครบทุกคน อยางสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
ความหมายของการรับรู (Perception)
อรุ ณ รั ก ธรรม (2539) ให ค วามหมายของการรั บ รู (Perception) ว า
หมายถึงกระบวนการที่บุคคลไดรับ ขาวสารขอ มูล จากสิ่งแวดลอมรอบตัว และมีการวิเคราะห
ตีความขาวสารขอมูลนั้นจนเกิดความเขาใจในขาวสารขอมูลนั้น
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง สุวรรณ (2534) ไดใหความหมายของ
การรับรูวา เปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถาปราศจากการรับ รูแ ลว
บุคคลจะไมสามารถมีความจํา ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ เปน
ขั้น ตอน ดังนี้บุคคลรับพลัง งานจากสิ่ งเราที่จ ะเราประสาทสั มผัส ประสาทสั มผั ส จะเขา รหั ส
พลังงานนั้นผานมาทางเส นประสาทและเส นประสาทจะสงข อมูลไปยังสมอง ซึ่งขั้นสุดทายของ
ขบวนการจะเปนการรับรูเกี่ ยวกับ สิ่งเรานั้น ๆ ในกระบวนการนี้ความใสใจ (Attention) ของ
บุคคลจะแสดงถึงความรูสึกที่พุงไปยังสิ่งเราและประสาทสัมผัส และการรับรูจะแสดงถึงลักษณะ
สิ่งของในดานรูปราง เสียง ความรูสึก รส และกลิ่น ซึ่งเขียนเปนแผนผังได ดังแผนภาพที่ 1
สิ่งเรา

การรับสัมผัส
ดวยประสาทสัมผัส

สมองตีความ

แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของมนุษยไปสูการรับรู

เกิดการรับรู
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นั้น บุคคลจะอาศัยขอมูลที่ไดรับปจจุบันประกอบกับสิ่งที่เคยรับรูไวจากอดีตและเก็บไวในความ
ทรงจํา ตลอดจนความคาดหวังของบุคคลตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
สรุ ปว า การรับ รูห มายถึ ง กระบวนการตี ความในสิ่ ง ที่ เ ห็ น ได ยิ น และสิ่ งที่ รับ รูด ว ย
ประสาทสัมผัสวาคืออะไร ซึ่งจะตอบสนอตอสิ่งเรา การรับรูห ากไมบอกผูอื่นทราบ คนอื่นก็ไม
สามารถจะทราบได
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
3.3.1 ความหมายของการเรียนรู
สุ วั ฒ น วั ฒ นวงศ (2533) ให ค วามหมายของการเรี ย นรู คื อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับสั่งเรา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
ควรมีลักษณะที่ถาวรพอสมควร ซึ่งก็คือ การไดรับประสบการรณ นั่นเอง
Charles and Elusor (อางใน นันทพร โชตินุชิต, 2540) กลาววา การ
เรี ย นรู เป น การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะหรื อ ความสามารถก อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงานเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ยังคือกุญแจสําคัญในการที่จะสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมและแตกตาง
ไปจากเดิม ในช วงเวลาที่ต องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นอยู เสมอ ทําให ต องปรับตัว
และเรียนรู ที่จ ะกลายเปนผูเชี่ ยวชาญในการเรีย นรู สิ่งใหม ๆ อยา งต อเนื่อ ง มีทัศนคติ วิ ธีการ
และวิธีการแกปญหาใหม ๆ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น มีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็นอยาง
ตอเนื่องโดยไมไดถูกบังคับแตดวยความสมัครใจ
Lovell (1980) ใหความเห็นวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ
ของความสามารถของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เ ปนไปในลักษณะที่ค อนขางถาวร และเปน
ผลมาจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
สรุ ป ได ว า การเรี ย นรู เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะอย า งต อ เนื่ อ ง
กอ ใหเกิดการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมในลั กษณะที่คอนขา งถาวร มีก ารเปลี่ย นแปลงไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีประสบการณที่ซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง
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ผู วิจั ย ไดรวบรวมผลงานวิ จั ย อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เพื่ อนํ า
การศึกษาทบทวน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
วริ ศ รา แก ว สิ ท ธิ์ (2550) ได ทํ า การศึ ก ษาผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การ
ประเมินผลโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลง
ปลูกยางใหม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2547-2549): ศึกษากรณีจังหวัดเลย ซึ่งสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ดานปจจัยนําเขา (Input) การไดรับขอมูลขาวสารรายละเอียดของ
โครงการ เอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดดี สามารถ
นําไปปฏิบัติไดดี ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการทํางาน
และบริ ก ารเกษตรกร พบวา ไมเพี ย งพอ การจั ดสรรงบประมาณในการดําเนิน งาน พบว า
งบประมาณที่ใชในโครงการ มีความเพียงพอ โดยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จะถูกนํามาใช
ในการบริหารโครงการทั่วไป
2. ดานกระบวนการ (Process) การจัดการวางแผนโครงการ มาจากมติครม.
ที่วางแนวทางวิธี การปฏิบัติงานไว ลวงหน า เพื่อใหบรรลุวัตถุป ระสงคของหนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง
กับโครงการ โดยมีรายละเอียดของแผนงาน ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจใน
การปฏิ บัติง านที่ชัดเจน การจัดโครงสรา งการบริห ารและการปฏิ บัติงานของโครงการ ดา น
บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในสวนของผูบริหารมีความเห็นวา จํานวนหนวยงานที่
มีค วามเกี่ยวขอ งกั บโครงการนั้นมีค วามเหมาะสม แตใ นส วนของเจา หน าที่ป ฏิบั ติง านมองวา
บทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ
3. ดานปจจัยนําออก (Output) การสรางงานในพื้นที่ พบวา ระดับการสราง
งานในพื้นที่ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โดยประเด็นโครงการปลูกยางทํา
ใหมีความรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.23
นิภ าพรรณ จัน ทรเจ า (2542) ไดศึก ษาผลงานวิ จัยเรื่อง “การประเมิน ผล
โครงการแก ไขป ญหาความยากจน (กข.คจ.) ป2 536 ศึก ษากรณี จังหวัดบุ รีรัมย ซึ่งสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้
1. การประเมินปจจัยนําเขา พบวาจํานวนเงินงบประมาณไมเพียงพอตอ
จํ า นวนครั ว เรื อ นยากจนและวงเงิ น ยื ม ที่ อ นุ มั ติ ใ ห ยื ม มี ป ริ ม าณน อ ย ส ว นเจ า หน า ที่ มี
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับโครงการกข.คจ.คอนขางมาก ดานระเบียบมีความเหมาะสม
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หมูบานตอโครงการอยูในระดับต่ํา
2. การประเมินกระบวนการ พบวา กระบวนการดําเนินงานดานตาง ๆ ในภาพ
รวมมีความเหมาะสมในระดับปปานกลาง โดยในดานการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนยากจนให
ไดรับเงิน ยืมนั้น ไดพิ จารณาจากหลายหลักเกณฑ ทั้งการพิ จารณาจากฐานะความเปนอยู และ
ความสามารถในการสงใชเงินคืน ส วนการติดตามใหความชว ยเหลือของเจ าหนาที่ที่ เกี่ ยวของ
ครั ว เรื อ นยากจนมี ค วามพึ ง พอใจมากด า นความเหมาะสมของการเลื อ กอาชี พ นั้ น พบว า
ครัวเรือนยากจนเลือกอาชีพ ตามความถนัด และความสามารถ สว นการส งใชคืนเงินยื มของ
ครัวเรือนยากจน พบวา มากกวาครี่งหนึ่งสามารถสงคืนไดทั้งหมด
3. การประเมินผลผลิต พบว า ครัวเรือนยากจนสวนใหญมีเ งินไดเพิ่ มขึ้นแต ไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และมีค วามพึงพอใจตอผลที่ไดรับจากโครงการ สวนคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย พบวา ยังเหมือนเดิมกับกอนไดรับโครงการแกปญหาความ
ยากจน
4. การประเมิ น ผลกระทบ พบว า การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งาน ของ
คณะกรรมการหมูบานอยูในระดับต่ํา ดานความพึงพอใจของครัวเรือนยากจน พบวา มีความพึง
พอใจตอโครงการในระดับปานกลาง สวนการบริหารจัดการโครงการของคณะกรรมการหมูบาน
มีการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง
5. ปญ หาอุปสรรค พบว า สวนใหญเปนปญ หาที่เ กิด ขึ้นจากครัวเรือนยากจน
เชน การสงใชคืนเงินยืมของครัวเรือนยากจนไมเปนไปตามสัญญา และครั วเรือนยากจนไมนํา
เงินยืมไปประกอบอาชีพ ตามที่ ไดยื่ นขอเสนอโครงการไว รวมทั้ งปญหาเจา หน าที่ ไมเขาใจใน
ระเบียบโครงการอยางชัดเจน
วิรัช ปวะภูโต (2544) ศึกษาผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการปรับ
โครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) : ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 -50
ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 6 (ป.7 เดิม) มีรายไดตอปไมเกิน 10,000 บาท มี
จํานวนแรงงานในครอบครัวจํานวน 3 คน (ผูมีอายุ 13 ป ขึ้นไป) มีจํานวนพื้นที่ทําเกษตร
(ที่นา ที่ไร สวนอื่น ๆ ) 11-12 ไร ดําเนินกิจกรรมการปลูกไมผล
2. เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนนอยไดรับสินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. และใช
ดําเนินการตามโครงการไดเพียงบางสวน ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตไมครบถวนและไม
เหมาะสมตามแผนการผลิต และการลดพื้นที่ปลูกขาวทําไดนอยกวาแผนการผลิต มีรายไดใน

- 19 พื้ น ที่ ป รับ โครงสร า งก อ นเข า ร ว มโครงการต่ํ า ส ว นใหญ เคยได รับ การอบรมให ค วามรู ต าม
กิจ กรรมที่ผลิตตามโครงการ เคยไปศึกษาดูงานดานการเกษตรนอ ย มีเจ าหนาที่ ของรัฐ มา
ประชาสัมพั นธ โครงการในหมูบ าน เจ าหน าที่ของรั ฐไดม าวิเ คราะหความเหมาะสมของพื้นที่
กอ นเขา รวมโครงการ กิจกรรมทดแทนตามโครงการมีค วามเหมาะสมกับศัก ยภาพของพื้นที่
นอ ย มีเ จาหนา ที่ ของรัฐ มาตรวจเยี่ย มและให การแนะนํา เปนครั้งคราว เกษตรกรที่ เขา รว ม
โครงการเชื่อวาโครงการ คปร. สามารถแกปญ หาพืชผลทางการเกษตรได และเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการสวนใหญไดรับความรูตามโครงการ
สุพัตรา จันทรเทียน (2542) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การรับรูบรรยากาศ
องคการและศัก ยภาพการพั ฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา : วิ ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล
บรรยากาศในองคการและศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู สวนใหญเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ มีความสัมพันธระหวางกัน คือ
- ระดับการรับรูบรรยากาศองคการ และระดับการรับรูศักยภาพการพัฒนาไปสู
องค ก ารแห ง การเรี ย นรู มี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ทางบวกในระดั บ ค อ นข า งสู ง และมี
ความสัมพันธในระดับต่ํากับคุณลักษณะสวนบุคคล
- มิติทั้ง 8 ของการรับรูบรรยากาศในองคการสวนใหญมีความสัมพันธระหวาง
กั น ทางบวกในระดั บ ปานกลางและปานกลางค อ นข า งสู ง ยกเว น มิ ติ ด า นโครงสร า งการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกระหวางกันในระดับต่ําและคอนขางต่ํา
- องค ป ระกอบทั้ ง 5 ของศั ก ยภาพพั ฒ นาไปสู อ งค ก ารแห ง การเรี ย นรู มี
ความสัมพันธระหวางกันในทางบวกระหวางกับระดับปานกลางและปานกลางคอนขางสูง
- มิติ ทั้ ง 8 ของบรรยากาศองค การกับ องค ประกอบทั้ง 5 ของศัก ยภาพการ
พัฒนาไปสูองคการแหงการเรีย นรู พบวาสวนใหญมีความสัมพันธทางบวกระหวางกันในระดับ
ปานกลางและปานกลางค อ นข า งสู ง ยกเว น มิ ติ ด า นโครงสร า งของการปฏิ บั ติ ง าน มี
ความสัมพันธทางบวกระหวางกันระดับคอนขางต่ํา
มณฑิร า บุญมาก (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูบรรยากาศองค การกั บ
การพั ฒ นาคณาจารย ก รณี ศึก ษา : สถาบั น ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว า การรั บ รู
บรรยากาศองคการโดยรวม และการพัฒนาคณาจารยอยูในระดับปานกลาง เพศ วุฒิการศึกษา
และคณะวิชา มีการรับรูบรรยากาศองคการที่แตกตางกัน อายุและอายุราชการมีการรับรูการ
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คณาจารยคอนขางสูง
เจริญสุข ภาวศิริพงษ (2542) ไดศึกษาการพัฒนาแนวคิดองคการแหงการ
เรีย นรู เปนการศึกษาแนวคิด
และกิ จกรรมเกี่ยวกั บเรื่ององคก ารแหงการเรีย นรู ซึ่งเปน
แนวคิดการพัฒนาองคการที่เนนการสรางปจจัยและสภาพแวดลอมเพื่อใหสมาชิกขององคการ
เกิ ด การเรี ย นรู ส ามารถพั ฒ นาตนเองอยู ต ลอดเวลา การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น การศึ ก ษาให รู
สภาพแวดล อมขององค การ การกํ าหนดนโยบายและกลยุ ทธข ององคการ การฝ กอบรม การ
ปรับเปลี่ ยนโครงสรางองคการใหม การปรับปรุงกระบวนการทํา งาน การสรางบรรยากาศใน
องคการเพื่อสนับสนุน การเรีย นรู และการประเมินผลเปนวิธี การที่ ใช เพื่ อพั ฒนาใหเกิดการ
เรีย นรูขึ้นในองคก าร และไดศึกษาวิเคราะห ธนาคารไทยพาณิชย พบว าปจจัยที่ทํ าใหอ งคการ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูคือ ความรวมมือและความเขาใจเรื่อง
องคก ารแหงการเรียนรู การติดต อสื่ อสารในองค การความสามารถในการเลื อกแนวทางและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับองคการ
สัน ติม า ศรีสังขสุวรรณ (2540) ไดศึกษาเรื่ อง การพัฒ นาการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคลจะตองอาศัยความพรอม
ทั้ ง ด า นร า งกาย อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญา ความต อ งการของแต ล ะบุ ค คล การให ส ง
เสริมแรงเพื่อเปนแรงจูงใจให เกิดความตองการที่จ ะเรียนรู ในระดับองค กรจะตองสนับ สนุน
สงเสริมบรรยากาศเพื่อ การเรียนรูเพื่อใหบุคลากรในองค กรไดเรียนรูจ ากประสบการณในการ
ทํางาน เรียนรูจากการแกปญหา เรียนรูจากการทํางานรวมกัน และอุปสรรคของการเรียนรูจาก
ลักษณะของความเปนป จเจกบุค คล ลั กษณะการบริ หารงานในระบบราชการ หลัก และวิ ธีคิ ด
การพัฒนาแบบแยกสวน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริม
พิเ ศษเพื่ อการเรี ยนรูใ นโครงการปริ ญญาโททางบริห ารธุร กิจ สํ าหรับ นัก บริ หารรุ นใหม ภาค
พิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อศึกษาถึงตัวแปร
3 กลุม คือตัวแปรสวนที่ 1 ขอมูลพื้น ฐานของบุคคลที่ต อบแบบสอบถาม สว นที่ 2 การจัด
ระดับความเหมาะสมในการประเมิ นบรรยากาศการเรียนและการจัด กิจ กรรมเสริมพิเ ศษเพื่ อ
การเรียนรู และสวนที่ 3 การจัดระดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษและการจัด
โครงการฝกอบรมในโครงการ Y-MBA เพื่ อใหเห็น ถึงความเชื่ อมโยงของเรื่องดัง กลาว จึง
นําไปสูการสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน
ขอมูลพื้นฐานของบุคคล
• เพศ
• อายุ
• รายไดเฉลี่ย
• ขอมูลขาวสาร
• ประวัติการศึกษา
• ประวัติการทํางาน

ตัวแปรตาม
ระดับการประเมินบรรยากาศ
การเรียน
• เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา
• การเรียนการสอน
• การใหบริการการศึกษา
• การประเมินในภาพรวม
ศึกษา
ระดับความสําคัญในการจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษและการ
จัดโครงการฝกอบรม

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํา รวจ (Survey Research) เพื่ อ
ศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหาร
รุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา (Population)
ประชากรเปาหมายที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้งนื้ คือ นั กศึ กษาโครงการปริญ ญาโททาง
บริหารธุรกิ จ สําหรับนักบริห ารรุนใหม ภาคพิ เศษ (Y-MBA) ที่ กําลัง ศึก ษาอยู ในปจ จุบั นมี
จํานวน 239 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้
คือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ
สว นที่ 1 เปน คํา ถามเกี่ย วกั บข อมู ลพื้ นฐานของบุค คลของกลุม ประชากร ได แก
เพศ อายุ รายได ขอมูลขาวสาร ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการวัดระดับความเหมาะสมในการ
ประเมิ นบรรยากาศและการจั ดกิจ กรรมเสริมพิ เศษ เพื่ อการเรีย นรูในโครงการปริญ ญาโททาง
บริ หารธุร กิจ สํา หรับนัก บริหารรุ นใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) โดยสรา งแบบสอบถามเปนแบบ
มาตรประเมินคา (Rating Scale) รวมจํานวน 23 ขอ มีประเด็น ดังนี้
1. เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา จํานวน 7 ขอ และอื่น ๆ 1 ขอ
2. การเรียนการสอน จํานวน 6 ขอและอื่น ๆ 1 ขอ
3. การใหบริการการศึกษา จํานวน 7 ขอและอื่น ๆ 1 ขอ

ดังนี้

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการจัดกิจ กรรมเสริ มพิเศษ และโครงการฝกอบรม
1. การวัดความสําคัญในการจัด กิจ กรรมเสริมพิเ ศษ และโครงการฝกอบรมใน
โครงการ Y-MBA คณะบริหารธุรกิจ เปนแบบจัดสรรคะแนนตามลํ าดับ
ความสําคัญของกิจกรรมพิเศษ มีคะแนนทั้งสิ้น 10 คะแนน

- 23 2. การเรียงลําดับความสําคัญ 5 อันดับของโครงการฝกอบรม (CDC) จากมาก
ไปหานอย
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับการเพิ่มสถานที่สอนใน Downtown Campus
เปนคําถามวา “เห็นดวยหรือไมเห็นดวย”
4. การแสดงความคิ ดเห็น เกี่ย วกั บค าใชจ ายในการศึก ษาเพิ่ มขึ้นในกรณีที่เ พิ่ม
สถานที่เรียน Downtown Campus
5. ขอเสนอแนะและปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ
3.2.2 ตัวแปรในการศึกษา
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ย ขอมูล
ขาวสาร, ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
ก. ระดับการประเมินบรรยากาศในดาน
- เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา
- การเรียนการสอน
- การใหบริการการศึกษา
ข. ระดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษและการจัดโครงการ
ฝกอบรม
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรง (Content Validity)
แบบสอบถามที่นํามาใชการศึกษาครั้งนี้ไดผานการตรวจสอบจาก
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย ผูอํานวยการโครงการภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อขอคําแนะนํา
ในการพิจารณาแกไขแบบสอบถามใหมีความตรงในเนื้อหาและสามารถวัดไดตรงกับวัตถุประสงค
ที่ตองการศึกษาในครั้งนี้
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และความตรงตามโครงสราง
(Construct Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาคา สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ใช สูตร Cronbach’s
Alpha Coefficient ที่คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window ไดคาความเชื่อมั่นหรือ
ความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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เกณฑการใหคะแนนและการวัดผลการศึกษา
3.4.1 เกณฑใหคะแนนแบบสอบถาม
ลั ก ษณะการใช ค ะแนนของแบบสอบถามในส ว นที่ 2 เป น แบบประเมิ น ค า
(Rating Scale) ตามระดับความคิดเห็นที่สอดคลองในการประเมินบรรยากาศ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
4
มาก
ปากกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
3.4.2 เกณฑการวิเคราะหและวัดผลการศึกษา
ผูศึกษานําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามไปใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอการ
ประเมินบรรยากาศการเรียน เพื่อจําแนกใหเปนกลุมที่มีความแตกตางกัน ผูศึกษาไดแบงออกเปน
3 ระดับ ตามคาของคะแนนเฉลี่ย (Mean) คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา เพื่อใหสามารถเห็น
ถึงระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เพื่อการเรียนรู
ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สํ าหรั บนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) โดยได
คํานวณความกวางของแตละระดับ ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5-1 = 0.8
จํานวนชั้น
5
จากหลักเกณฑดังกล าวไดกําหนดการแปลความหมายของระดับความคิด เห็นตอ
การประเมินบรรยากาศการเรียน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5
หมายถึง ระดับการประเมินสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.2 หมายถึง ระดับการประเมินสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.41 หมายถึง ระดับการประเมินปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถึง ระดับการประเมินนอย
คะแนนเฉลี่ย 1 – 1.81 หมายถึง ระดับการประเมินต่ํา
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ผูศึกษาไดขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาโครงการปริญ ญาโททาง
บริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) โดยนําแบบสอบถามไปให
จํานวน 239 ชุด และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 215 ชุด ที่มีความครบถวนสมบูรณ
คิดเปนรอยละ 89.95
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะหขอมูลไดทําการตรวจสอบและคัดเลื อกแบบสอบถามฉบับที่สมบูร ณและลง
รหัสในแบบสอบถามแลวทําการประมวลผลขอมูลที่ไดรวบรวมมาทําการวิเคราะหตามระเบียบวิธี
สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC + Version 11 ซึ่งไดใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
3.6.1 ขอมูลพื้นฐานของผู ตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชสถิติ รอยละและคาเฉลี่ย
(Mean) และสว นที่ 3 ระดับความสํ าคัญในการจัด กิจ กรรมเสริมพิเ ศษ
และโครงการฝกอบรม
3.6.2 ขอมูลเกี่ย วกับ การวัดระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศการ
เรี ยนและการจัด กิจ กรรมเสริม พิเ ศษ เพื่อ การเรี ยนรู ในคํ าถามส วนที่ 2
รายขัอใชสถิติคา เฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.6.3 การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ รายได
เฉลี่ย ขอมูลขาวสาร ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานกับตัวแปร
ตาม ได แ ก 1)ระดั บ การประเมิ น บรรยากาศการเรี ย น 2) ระดั บ
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษและการจัดโครงการอบรม โดย
ใช Kruskal Wallis Test ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดคาของระดับความ
เชื่อมั่นทางสถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหไวที่นัยสําคัญ 0.05
3.6.4 การวิเคราะหและหาคาความสั มพั นธห รือค าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ โดย
ใชแบบของเพียรสัน (Pearson product moment correlations) เพื่อหา
1. คาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับการประเมิน
บรรยากาศการเรีย นและการจั ดกิ จกรรมเสริมพิ เศษเพื่อ การเรีย นรู
ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนั กบริห ารรุน ใหม
ภาคพิเศษ (Y-MBA)
2. ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ ความเหมาะสมในการประเมิ น
บรรยากาศการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู
3.5

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเรื่อง การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อ
การเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเศษ
(Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร นั้น ผูศึกษาไดรวบรวมแบบสอบถามที่รับ
คืนมาจํานวน 215 ชุด หลังจากนั้นนํามาตรวจสอบความถูกตองและนํามารวบรวมวิเคราะหประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11 เพื่อหาคาทางสถิติ ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวนขอมูล และความสัมพันธตาง ๆ ของตัวแปร โดยสรุปผลการวิเคราะหเปนประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนัก ศึก ษาโครงการ Y-MBA จํ านวน 215 คน
ในดาน เพศ อายุ รายไดเฉลี่ย ขอมูลขาวสาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน โดยใชคาสถิติรอยละ
ในการประมวลผล
4.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการวัดระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศ
การเรี ยนและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการปริญ ญาโททางบริ หารธุรกิ จ สําหรั บนัก บริหารรุน
ใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) รวมจํานวน 26 ขอ โดยแยกเปน 4 มิติ คือ 1) เหตุผ ลการตัดสินใจเขา
ศึกษา 2) การเรียนการสอน 3) การใหบริการการศึกษา 4) การประเมินในภาพรวม โดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) เพื่อวัดและจัดลําดับระดับการ
ประเมินบรรยากาศการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA และจํา แนกตามกลุม
คุณสมบั ติสวนบุคคลของประชากรที่ ศึกษา ตลอดจนการทดสอบความแตกตางระหว างกลุม ตัวแปร
มากกวา 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน โดยใช Kruskal Wallis Test และทดสอบคาสมมติฐานที่ตั้งไว
4.3 ผลการวิเคราะหและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชแบบของเพียรสัน (Pearson
product moment correlation) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษา
และการระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศการเรียนและ
กระบวนการจั ดการเรีย นรูใ นโครงการ Y-MBA และคาความสั มพันธของการประเมินบรรยากาศการ
เรียนของมิติตาง ๆ ในบรรยากาศการเรียนรู
4.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการวัดระดับความสําคัญในกิจกรรมเสริมพิเศษและการ
จัดโครงการฝกอบรมในโครงการY-MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน
4 องคประกอบ รวม 18 ขอ คือ 1) การจัดสรรคะแนนตามลําดับความสําคัญ ของกิจกรรมเสริมพิเศษ
2) เรียงลําดับความสําคัญ 5 อับดับของโครงการฝกอบรม (CDC) 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่ม
สถานที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Downtown Campus โดยใชคาโดยใชสถิติคาเฉลี่ย(Mean) เพื่อ
วัดและจัดลําดับความสําคัญในกิจกรรมเสริมพิเศษและการจัดโครงการฝกอบรมของประชากรที่ศึกษา

- 27 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาโครงการ Y-MBA
กลุมประชากรที่ศึกษาเปนตัวอยางประชากร 215 ราย ดังนี้ เพศหญิงสวนใหญ จํานวน 114
ราย คิดเปนรอยละ 53 สวนใหญเปนผูมีอายุระหวาง 27-28 ป จํานวน 85 ราย คิดเห็นรอยละ 39.5
รองลงมาของอายุ ในดานรายไดสวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001-40,000 บาท จํานวน 107
ราย คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมารายไดระหวาง 40,001-60,000 บาท จํานวน 52 ราย หรือรอย
ละ24.2 ในดานขอมูลขาวสารสวนใหญเปนเวบไซตของคณะ จํานวน 128 ราย หรือรอยละ 59.5
รองลงมาเปนเวบไซตของสถาบัน จํานวน 52 ราย หรือรอยละ24.2 ในดานประวัติการศึกษา ในสวน
ของระดับปริญญาตรีมีสถาบันที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญเปนสถาบันพระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
จํานวน 33 ราย หรือรอยละ 15.3 รองลงมาเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 29 ราย หรือรอยละ 13.5
ในสวนสาขาที่จบปริญญาตรี สวนใหญเปนวิศวกรรมศาสตร จํานวน 80 ราย หรือรอยละ 37.2
รองลงมาเปนวิทยาศาสตรและเทคนิคการแพทย จํานวน 59 ราย หรือรอยละ 27.4 ในสวนของปที่จบ
การศึกษาสวนใหญจบประหวาง 2543 – 2545 จํานวน 100 ราย หรือรอยละ 46.5 รองลงมาเปนป
2546-2549 จํานวน 65 ราย หรือรอยละ 30.2 ในสวนของ GPA ที่จบการศึกษาสวนใหญ เปน GPA
3.01-3.50 จํานวน 83 คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา GPA 2.51-3.00 จํานวน 79 รายรอยละ 36.7
ในสวนของระดับการศึกษา สวนใหญจบปริญญาตรี 205 ราย หรือรอยละ 95.4 ในดานประวัติการ
ทํางาน ในสวนของประสบการณทํางานหลังสําเร็จปริญญาตรี สวนใหญเปนประสบการณระหวาง 6 –
10 ป จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 54.88 รองลงมาเปนประสบการณระหวาง 3-5 ป จํานวน 91
รายหรือรอยละ 42.3 ในสวนของตําแหนงงานสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานระดับกลาง 64 ราย หรือรอย
ละ 29.8 รองลงมาเปนผูบริหารระดับตน จํานวน 49 ราย หรือรอยละ 22.8 ในสวนของประเภท
กิจการสวนใหญเปนการบริการจํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาเปนการผลิตจํานวน
74 ราย หรือรอยละ 34.4 ในดานสวนของประเภทอุตสาหกรรมสวนใหญเปนสินคาอุปโภค จํานวน 43
ราย คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 29 ราย หรือรอยละ 13.5 และใน
สวนของลักษณะงานสวนใหญเปนการตลาด จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาเปนการ
ผลิต/ปฏิบัติการ จํานวน 42 หรือรอยละ 19.5 ซึ่งขอมูลรายละเอียดอื่น ๆ ดังปรากฏตามตารางที่ 1

- 28 ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปลักษณะพื้นฐานสวนบุคคลที่ศึกษา
ลําดับ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
จํานวน (คน) รอยละ
1 เพศ.
ชาย
101
47
หญิง
114
53
215
100
รวม
2

อายุ
25- 26 ป
27-28 ป
29- 31 ป
32 ปขึ้นไป
รวม

3

4

รายได
ต่ํากวา 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
20,001 - 40,000
40,001 - 60,000
60,001 - 100,000
100,001 ขึ้นไป
รวม
ขอมูลขาวสาร
หนังสือพิมพ
เว็บไซด-คณะบริหารธุรกิจ
เว็บไซด-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
แผนพับและโปสเตอร
รวม

35
85
73
22
215

16.3
39.5
34
10.2
100

6
5
33
107
52
9
3
215

2.8
2.3
15.3
49.8
24.2
4.2
1.4
100

6
128
52
28
1
215

2.8
59.5
24.2
13
0.5
100

- 29 ลําดับ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
5 ประวัติการศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี
- สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันพระจอมเกลาฯ ธนบุรี
สถาบันพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง
สถาบันพระจอมเกลาฯ พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันราชภัฎของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
รวม
- สาขา
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคนิคการแพทย
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
สังคมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปศาสตรและเกษตรศาสตร
นิเทศศาสตรและศึกษาศาสตร
รวม
- ป
นอยกวา 2538
2539-2542
2543-2545

จํานวน (คน)

รอยละ

28
16
5
29
13
33
7
13
10
19
3
18
21
215

13
7.4
2.3
13.5
6
15.3
3.3
6
4.7
8.8
1.4
8.5
9.8
100

80
59
41
16
5
14
215

37.2
27.4
19.2
7.4
2.3
6.5
100

4
46
100

1.9
21.4
46.5

- 30 ลําดับ

6

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
2546-2549
รวม

จํานวน (คน)
65
30.2

รอยละ
30.2
0

- GPA.
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

43
79
83
10
215

20
36.7
38.6
4.7
100

5.2 ระดับการศึกษา
Bachelor
Master
Past master
รวม

205
9
1
215

95.3
4.2
0.5
100

ประวัติการทํางาน
6.1 ประสบการณทํางานหลังสําเร็จปริญญาตรี
3-5 ป
6-10 ป
10 ปขึ้นไป
รวม

91
118
6
215

42.3
54.9
2.8
100

6.2 ตําแหนงงาน
ผูปฏิบัติงานระดับกลาง
ผูปฏิบัติงานระดับสูง
ผูบริหารระดับตน
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับสูง
ผูประกอบการ/เจาของกิจการ
อื่น ๆ
รวม

64
32
49
18
27
22
3
215

29.8
14.9
22.8
8.4
12.5
10.2
1.4
100

- 31 ลําดับ

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
6.3 ประเภทกิจการ
การผลิต
รัฐบาล
การบริการ
รัฐวิสาหกิจ
การศึกษา
อื่น ๆ
รวม
6.4 ประเภทอุตสาหกรรม
ยานยนต
ธนาคารพาณิชย
สินคาอุปโภค
เครื่องจักรกล
ประกันภัย
สิ่งทอ/เสื้อผาสําเร็จรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ
รวม
6.5 ลักษณะงาน
การบัญชี
การตลาด
การขาย
ทรัพยากรมนุษย
การบริหารโครงการ
การเงิน
การผลิต/การปฏิบัติการ
การจัดหา/จัดซื้อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

74
9
81
10
3
38
215

34.4
4.2
37.7
4.7
1.4
17.7
100

19
16
43
14
8
4
29
82
196

8.8
7.4
20
6.5
3.7
1.9
13.5
38.2
91.2

9
43
40
11
17
10
42
9
19
15
215

4.2
20
18.6
5.1
7.9
4.7
19.5
4.2
8.8
7
100
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ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูใน
โครงการ Y-MBA

ผูตอบแบบสอบถามการประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ YMBA รวม 215 คน จํานวน 23 ขอ โดยแยกเปน 4 มิติ คือ 1 เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา 2.
การเรียนการสอน 3. การใหบริการการศึกษา 4. การประเมินในภาพรวม โดยผลการวิเคราะห
แบงเปน 3 สวน ดังนี้

Y-MBA

สวนที่1 ภาพรวมของการประเมินบรรยากาศและกระบวนการการจัดการเรียนรูในโครงการ

การประเมินบรรยากาศและกระบวนการการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.744 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3983 จัดอยูในระดับการประเมินสูง โดยมิติ
ยอยในเรื่องการประเมินในภาพรวมมีระดับการประเมินอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเปนลําดับที่ 1
คาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา และการเรียนการสอนมีระดับการประเมิน
จัดอยูในระดับสูง ลําดับที่ 2 และ 3 ดวยคาเฉลี่ย 3.86 และ 3.66 ตามลําดับ สวนมิติที่เหลือ ลําดับที่
4 จัดอยูในเกณฑปานกลางเปนลําดับที่ต่ําสุดคือ
การใหบริการการศึกษาคาเฉลี่ย 3.35 โดยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยูในเกณฑ
ปกติมีคาอยูระหวาง 0.55 ถึง 0.82 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย 23 ขอ ในเรื่องมีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.29 และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.07 ในเรื่องความเหมาะสมการจัด
กิจกรรมพิเศษของคณะบริหารธุรกิจโดยคาเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อยูในเกณฑปกติ
มีคาอยูระหวาง 0.60 ถึง 1.05 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2

- 33 ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย(Mean)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และจัดอันดับคา
เฉลี่ยเพื่อแสดงถึงระดับของการประเมินบรรยากาศการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรูใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
N=215
ประเด็น
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ลําดับที่ ระดับของ
(Mean) มาตรฐาน(S)
การประเมินฯ
1.เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา
3.864
0.5048
2
สูง
1.1. มีเนื้อหาหรือหลักสูตรที่ทานสนใจ
4.1
0.592
1.2. มีชวงอายุของผูที่ศึกษาใกลเคียงกัน
(25-32 ป)
3.74
0.926
1.3. มีชวงเวลาการเรียนการสอนที่
เหมาะสม
4. มีคาใชจายในการศึกษาที่เหมาะสม
5. มีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา
6. มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี
7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการ
2. การเรียนการสอน
1. การแบงกลุมเรียนในชวงเตรียมความ
พรอม (ภาษาอังกฤษ)
2. ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
3. ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมายในแตละวิชา
4. ความเหมาะสมของตารางเวลาเรียน
5. ความเหมาะสมของการประเมินผล
การศึกษา
6. ความเหมาะสมของการจัดอาจารย
ผูบรรยาย

4.03
2.87
3.72
4.29

0.719
0.913
0.95
0.619

4.17
3.667

0.665
0.512

3.4

0.926

3.97

0.603

3.27
3.65

0.893
0.701

3.66

0.698

4.05

0.632

3

สูง

ประเด็น
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ระดับของ
การ
ประเมินฯ
ปาน
กลาง

1

สูง

(Mean) มาตรฐาน(S)
3. การใหบริการการศึกษา

3.354

0.59

3.79

0.798

2. ความเหมาะสมของหองอานหนังสือ Study
Room

3.35

1.007

3. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร Computer Lab

3.2

0.829

4. ความสะดวกในการขอรับคําปรึกษาจาก
อาจารย

3.11

0.91

5. ความเหมาะสมการจัดกิจกรรมพิเศษของ
คณะ

3.07

0.814

6. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการ
การศึกษาระดับคณะ

3.56

0.726

7. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการ
การศึกษาระดับสถาบัน

3.41

0.723

4.0914

0.4996

3.89

0.598

4.2

0.623

4.18

0.667

3.744

0.3983

1. ความเหมาะสมของหองเรียน Lecture Room

4. การประเมินในภาพรวม
1. การปรับตัวของทานตอสภาพการเรียน
2. ความพึงพอใจในการเปนนักศึกษาที่คณะ
บริหารธุรกิจ
3. ความตั้งใจที่จะแนะนําใหคนอื่นมาเรียนที่นี่
รวมการประเมินบรรยากาศและกระบวน
การเรียนรูในหลักสูตรY-MBA(โดยเฉลี่ย)

- 35 สวนที่ 2 การวิเคราะหความแตกตางของขอมูลและทดสอบคาสมมติฐาน
การศึกษาการประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ YMBA โดยศึกษาถึงขอมูลพื้นฐานของบุคคลในดานตาง ๆ ไดแก ระดับอายุ GPAการศึกษา ตําแหนงงาน
และรายไดของกลุมประชากร เมื่อเทียบสวนองคประกอบทั้ง 23 ขอ ของมิติทั้ง 4 ของการประเมิน
บรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA โดยมีสมมติฐานในการศึกษาวาขอมูล
พื้นฐานบุคคลไมมีความแตกตางในการประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูโดยการ
วิเคราะหความแตกตางของขอมูลที่ศึกษาและทดสอบคาสมมติฐาน โดยใช Kruskal-Wallis Test ผลการ
วิเคราะหสรุปไดดังนี้
1.ดานอายุ กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการประเมินบรรยากาศ
และกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 2 กลุม 3มิติยอย คือกลุม
ที่ 3 การใหบริการการศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.ความเหมาะสมของหองเรียน Lecture Room และขอ
7.ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการการศึกษาระดับสถาบัน และกลุมที่ 4 การประเมินใน
ภาพรวม มีมิติยอยในเรื่อง ความตั้งใจที่จะแนะนําใหคนอื่นมาเรียนที่นี่ ที่มี Functional Status Score
แตกตางกัน
2. ดาน GPA การศึกษา กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการประเมิน
บรรยากาศและกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 1 กลุม 1มิติ
ยอย คือกลุมที่ 1 เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.เรื่องมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี
ที่มี Functional Status Score แตกตางกัน
3. ดานตําแหนงงาน กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการประเมิน
บรรยากาศและกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 1 กลุม 2มิติ
ยอย คือกลุมที่ 3 การใหบริการการศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.ความเหมาะสมของหองอานหนังสือ
Study Room และขอ 4.ความสะดวกในการขอรับคําปรึกษาจากอาจารย ที่มี Functional Status Score
แตกตางกัน
4. ดานรายได กลุมประชากรที่ศึกษามี Functional Status Score ทั้ง 4 กลุม ไมแตกตางกัน
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
และตารางการวิเคราะหโดยวิธี Kruskal –Wallis Test ในภาคผนวก

- 36 ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางระหวางขอมูลพื้นฐานของบุคคลดานตาง ๆ กับระดับการ
ประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA (Kruskal Wallis Test )
GPA
ขอมูลพื้นฐานบุคคลกับ
ระดับอายุ
การศึกษา
ตําแหนงงาน
รายได
ChiSquare

Sig.

.256 2.051
.273 5.842

.915
.441

1.491 .684 1.503 .472 11.295 .080 6.771

.343

4.817 .186 .108 .947 8.995
1.867 .600 2.149 .341 5.561

.174 5.898
.474 4.777

.435
.573

3.461 .326 6.601 .037 3.658
1.453 .693 4.560 .102 4.795

.723 4.296
.570 2.494

.637
.869

1.497 .683 2.046 .360 3.521

.741 5.796

.446

1.การแบงกลุมเรียนในชวงเตรียม
ความพรอม (ภาษาอังกฤษ)
2. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตร
3. ความเหมาะสมของปริมาณงานที่
ไดรับมอบหมายในแตละวิชา
4. ความเหมาะสมของตารางเวลาเรียน

.216

.888 5.687

.459

5.898 .117 .716

.699 5.261 .511 3.284

.772

4.030 .258 .191

.909 4.503 .609 8.067

.233

6.249 .100 .726

.696 2.533 .865 8.549

.201

5. ความเหมาะสมของการประเมินผล
การศึกษา
6. ความเหมาะสมของการจัดอาจารย
ผูบรรยาย
7.สิ่งที่ตองการเสนอแนะฯ

1.517 .678 .663

.718 4.241 .644 5.137

.526

2.721 .437 .915

.633 4.336 .631 4.509

.608

5.533 .137 3.513 .173 4.768 .574 4.363

.628

การประเมินบรรยากาศฯ
1.เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา
1. มีเนื้อหาหรือหลักสูตรที่ทานสนใจ
2. มีชวงอายุของผูที่ศึกษาใกลเคียงกัน
(25-32 ป)
3. มีชวงเวลาการเรียนการสอนที่
เหมาะสม
4. มีคาใชจายในการศึกษาที่เหมาะสม
5. มีความสะดวกในการเดินทางมา
ศึกษา
6. มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี
7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับ
การ ปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการ
8. อื่น ๆ

ChiSquare

Sig.

ChiSquare

Sig.

ChiSquare

2.521 .472 3.590 .166 7.757
3.920 .270 4.364 .113 7.546

Sig.

2. การเรียนการสอน
.975 1.294 .524 2.319
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ขอมูลพื้นฐานบุคคลกับ
การประเมินบรรยากาศฯ
3. การใหบริการการศึกษา
1. ความเหมาะสมของหองเรียน
Lecture Room
2. ความเหมาะสมของหองอาน
หนังสือ Study Room
3. ความเหมาะสมของ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Computer Lab
4. ความสะดวกในการขอรับ
คําปรึกษาจากอาจารย
5. ความเหมาะสมการจัดกิจกรรม
พิเศษของคณะ
6. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ใน
การใหบริการการศึกษาระดับคณะ
7. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ใน
การใหบริการการศึกษาระดับ
สถาบัน
8.สิ่งที่ตองการเสนอแนะฯ
4. การประเมินในภาพรวม
1. การปรับตัวของทานตอสภาพการ
เรียน
2. ความพึงพอใจในการเปน
นักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ
3. ความตั้งใจที่จะแนะนําใหคนอื่น
มาเรียนที่นี่

ระดับอายุ
ChiSquare

Sig.

GPA
การศึกษา
ChiSquare

Sig.

ตําแหนงงาน
ChiSquare

Sig.

รายได
ChiSquare

Sig.

8.395

.039 .357

.836 4.610

.595 7.940

.243

2.489

.477 .244

.885 23.519 .001 2.396

.880

7.066

.070 .322

.851 11.749 .068 11.473 .075

.654

.884 1.278

.528 13.609 .034 2.874

.825

4.698

.195 .361

.835 9.912

.128 4.488

.611

6.043

.110 3.114

.211 4.081

.666 11.470 .075

.384 8.667

.193 9.811

.133

1.499 .683 .441

.802 9.775

.134 9.272

.159

.686

.921 3.490

.745 10.984 .089

3.961 .266 1.465

.481 4.343

.630 1.297

.972

10.14

.164 3.811

.702 3.204

.783

17.631 .001

1.913

.876 .165

.017 3.616

- 38 4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวา งขอมู ลพื้น ฐานบุคคล กับการประเมินบรรยากาศและ
กระบวนการการเรียนรูในโครงการ Y-MBA
ผลการวิเคราะหความสัม พันธ ระหวางขอมูลพื้นฐานบุคคล ประเมินบรรยากาศและกระบวนการ
จัด การเรีย นรูหรื อการวิเ คราะหค าสัมประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ (Correlation) เพื่ อศึกษาถึงความสัมพั นธ
ภายในตัว แปรนั้นและตัวแปรอื่น ๆ วามีความสัม พันธกันหรือไม เพียงใด โดยใชสถิ ติวัดคา สหสัมพันธ
แบบเพีย รสัน (Pearson Product moment correlation) แบบ 2 ทาง (2 tailed) ที่ระดับนัยสําคัญ
(Significant) ที่.01 และ .05 ตามลําดับโดยมี
r = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
n = จํานวนประชากรที่ศึกษา
ซึ่งมีเกณฑพิจารณา(พวงรัตน ทวีรัตน 2540) ดังนี้
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.8 ขึ้นไป ถือวามีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.6-0.8 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.4-0.6 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.2-0.4 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาต่ํากวา 0.2 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 แสดงวา
1.ระดับรวมทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูงกับรวมเหตุผลการ
ตั ด สิ น ใจเข า ศึ ก ษา และรวมการรั บ รู ใ นภาพรวม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ .01 และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับตําแหนงงาน และความสัม พันธทางลบในระดั บต่ํากับอายุ รายได
และ GPA อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ระดับรวมเหตุผลการตัด สินใจเขาศึกษามีค วามสัมพันธท างบวกระดับคอนขางต่ํากับรวม
การเรียนการสอน รวมการใหบริ การการศึกษา และรวมการประเมินในภาพรวม อย างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติ ระดับ 0.01 และมีค วามสัมพันธทางบวกในระดั บต่ํากับอายุ และตําแหนงงาน และความสัมพันธ
ทางลบในระดับต่ํากับรายไดและ GPA อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ระดั บ รวมการเรีย นการสอนมี ค วามสั มพั น ธ ท างบวกในระดั บ ปานกลางกั บ รวมการ
ให บ ริก ารการศึก ษาและรวมการประเมินในภาพรวม อย างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับ GPA รายไดและตําแหนงงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

- 39 4. ระดับรวมการใหบริการการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางต่ํา
กับ รวมการประเมินในภาพรวม อยา งมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ระดับ0.01 และมีความสัมพัน ธเชิงบวกใน
ระดับต่ํากับตําแหนงงานและGPA และความสัม พันธทางลบในระดับต่ํากั บรายไดและอายุ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
5. ระดับ รวมการประเมิ นในภาพรวม มี ความสัมพั นธทางบวกในระดับต่ํ ากั บอายุ และมี
ความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับรายได GPA และตําแหนงงาน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. อายุมีค วามสั มพันธ ทางบวกในระดับคอนขา งต่ํ ากับรายไดอยางมี นัย สําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธท างลบในระดับต่ํากับGPA อยางมีนยสําคัญ ทางสถิติระดับ 0.05 และ
ความสัมพันธทางบวกในระดับตําแหนงงาน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ระดับรายได มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับตําแหนง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ระดับ 0.05 และ GPA อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
8. ระดับ GPA มีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับตําแหนงงานอยางไมมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติ

- 40 ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลกับระดับการประเมินบรรยากาศและกระบวนการการจัดการเรียนรูของโครงการ Y-MBA
** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หัวขอ
รวมทั้งหมด รวมเหตุผลฯ รวมการเรียนฯ รวมการใหบริการ รวมประเมินฯ อายุ รายได G:P.A.
1.รวมทั้งหมด
Pearson Corr.
.713*
.800*
.775*
.732*
.007 -.058 -.03
Sig. (2 -tailed)
.000
.000
.000
.000
.917 .401 .662
2. เหตุผลการตัดสินใจ
Pearson Corr.
เขาศึกษา
3. การเรียนการสอน
4. การใหบริการการศึกษา

5.การประเมินใน
ภาพรวม

6. อายุ
7.รายได
8.G:P.A.
9. ตําแหนงงาน

Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)
Pearson Corr.
Sig. (2 -tailed)

.441**
.000

.388**
.000
.490**
.000

n=215
ตําแหนงงาน

.047
.494

.352**
.000
.498**
.000

.037
.586
.031
.650

-.069
.314
.006
.930

-.073
.287
.051
.458

.057
.407
.007
.920

.394**
.000

.122 -.058
.074 .401

.018
.798

.084
.219

.052 -.052
.452 .448
.216**
.001

-.095
.165
-.146*
.032
.105
.126

-.015
.831
.106
.123
.149*
.029
-.048
.480

- 41 4.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความสําคัญในกิจกรรมพิเศษและการจัด
โครงการฝกอบรมในโครงการ Y-MBA
สวนที่ 1 ผลวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความสําคัญในกิจกรรมพิเศษ
ระดับความสําคัญในกิจกรรมพิเศษ มีการศึกษาดูงานตางประเทศ
ประมาณ 2 วัน 1 คืน มีคาเฉลี่ย (3.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.992 มากกวาคาเฉลี่ย
ของการศึกษาดูงานภายในประเทศและโปรแกรมฝกอบรมตาง ๆ (2.46) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (1.278)
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดโครางการฝกอบรม (CDC)
การเลือกจัดลําดับความสําคัญของโครงการฝกอบรมที่มีกลุมประชากรเลือก
มากที่สุด คือ Business Communication จํานวน 164 คน รอยละ 76.3 รองลงมาคือ Leadership
จํานวน 152 คน รอยละ 70.7
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มสถานที่จัดการเรียนการสอน
ลักษณะDowntown Campus
ผูมีความคิดเห็น ”เห็นดวย” จํานวน 107 รอยละ 49.8 และ”ไมเห็นดวย”
จํานวน 108 คน รอยละ 50.2
สวนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Downtown Campus
มีผลทําใหตองเพิ่มคาใชจายในการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผูท”ี่ เห็นดวย” จํานวน
33 คน รอยละ 15.3 และ”ไมเห็นดวย” จํานวน 182 คน รอยละ 84.7

- 42 ตารางที่ 5 สวนที่ 1 จํานวนคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดระดับ
ความสําคัญในกิจกรรมพิเศษและการจัดโครงการฝกอบรมในกิจกรรมพิเศษของ
โครงการ Y-MBA

รายการ
1.การศึกษาดูงานตางประเทศ ประมาณ 2 วัน 1 คืน
2.การศึกษาดูงานภายในประเทศและโปรแกรมฝกอบรมตาง ๆ
3.การจัดสัมมนาวิชาการ พรอมแจกอุปกรณ
4.การจัดอาหารเย็นกอนเขาเรียนและอาหารวางในขณะเรียน

N=215
คาเฉลี่ย
Std.
3.24
1.992
2.46
1.278
2.13
1.36
2.12
1.476

- 43 ตารางที่ 6 สวนที่ 2 จํานวนรอยละของโครงการฝกอบรม (CDC) ในกิจกรรมพิเศษของโครงการ Y-MBA

รายการ

1. Business Presentations
2. Business Communication
3. Negotiation
4. การลงทุนแบบเนนคุณคา
5. Leadership
6. สนทนาภาษาอังกฤษ
7. Personality Development
and Business Etiquette
8. Preference Analysis
for Successful Career
9. Team Work

สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก
รอย
รอย
จํานวน ละ จํานวน ละ
37 17.2 17
7.9
27 12.6 50 23.3
26 12.1 27 12.6
41 19.1 27 12.6
25 11.6 40 18.7
21
9.8
16
7.4

N=215
รวมจํานวนผู
เลือก

สําคัญปาน
สําคัญนอย
กลาง
สําคัญนอย
ที่สุด
ผูไมไดเลือก
รอย
รอย
รอย
จํานวน ละ จํานวน ละ จํานวน ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
23 10.7 26 12.1 22 10.2 125 58.1
90
41.9
38 17.6 31 14.4 18
8.4 164 76.3
51
23.7
34 15.7 24 11.2 24 11.2 135 62.8
80
37.2
27 12.5 20
9.3
20
9.3 135 62.8
80
37.2
28
13
28
13
31 14.4 152 70.7
63
29.3
18
8.4
14
6.5
18
8.4
87
40.5 128 59.5

13

6

21

9.8

25

11.6

28

13

25

11.7

112

52.1

103

47.9

13
13

6
6

14
8

6.5
3.7

14
9

6.5
4.2

31
15

14.4
7

35
18

16.4
8.4

107
63

49.8
29.3

108
152

50.2
70.7

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู
ในโครงการปริญญาโททางบริห ารธุ รกิจ สําหรับ นัก บริหารรุนใหม ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
5.1 สรุปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สรุ ป ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล เรื่ อ ง การประเมิ น บรรยากาศการเรี ย นและ
กระบวนการการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA ไดรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจัดสงจํานวน 239
ชุด ไดรับคืนมาจํานวน 215 ชุด คิดเปนรอยละ 89.95 โดยสรุปผลการวิเคราะหเปนประเด็น ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไป กลุมประชากรที่ศึกษา จํานวน 215 ราย
ดัง นี้ เป นเพศหญิงส วนใหญ จํานวน 114 ราย ส วนใหญเปนกลุม ที่มีอ ายุ 27-28 ป เปนร อยละ
39.5 ในดานรายไดสวนใหญมีรายได 20,001-40,000 บาท เปนรอยละ 49.8 ในดานขอมูล
ขาวสาร สวนใหญเปนเวบไซทของคณะเปนรอยละ 59.5 ในดานประวัติการศึกษา ในสวนของระดับ
ปริญญาตรีมีสถาบันที่สําเร็จการศึกษาส วนใหญเปนสถาบันพระจอมเกลา ฯ ลาดกระบังเป นรอยละ
15.3 ในสวนของสาขาที่จบปริญญาตรีสวนใหญเปนวิศวกรรมศาสตร เปนรอยละ 37.2 ในสวนของ
ปที่จบการศึกษาสวนใหญ จบประหวาง 2543 – 2545 เปนรอยละ 46.50 ในสวนของ GPA ที่จบ
การศึกษาสวนใหญเปน GPA 3.01 – 3.50 เปนรอยละ 38.6 ในสวนของระดับการศึกษาสวนใหญ
จบปริญ ญาตรี เปนรอยละ 94.9 ในด านประวั ติการทํ างานในสว นของประสบการณทํ างานหลัง
สําเร็จ ปริญ ญาตรี สวนใหญ เปนประสบการณระหว ง 6 -10 ป เป นรอยละ 54.88 ในส ว นของ
ตําแหนงงานสวนใหญ เปนผูปฏิบัติงานระดับกลางเปนรอยละ 29.8 ในสวนของประเภทกิจ การเปน
การบริหารเปนรอยละ 37.7 ในสวนของประเภทอุตสาหกรรมสวนใหญเปนสินคาอุ ปโภค เปนรอย
ละ 20 และในสวนของลักษณะงานสวนใหญเปนการตลาด เปนรอยละ 20
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ
Y-MBA

- 45 ภาพรวมของการประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูในโครงการ Y-MBA มี
คาเฉลี่ย 3.744 จัดอยูในระดับประเมินสูง โดยมิติยอยในเรื่องการประเมินในภาพรวมมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา และการเรียนการสอน มีระดับการประเมินจัดอยูใน
ระดับสูง ซึ่งลําดับสุดทายสุด คือ การใหบริการการศึกษา และเมื่อพิจารณาเปนรายยอย 26 ขอ ใน
เรื่อง มีชื่ อเสียงและภาพลักษณ ที่ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.29 และคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากั บ 3.07 ในเรื่อง
ความเหมาะสมการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) อยูในเกณฑปกติ
สวนที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางของขอมูลและทดสอบคาสมมติฐาน โดยมี
สมมติฐานในการศึกษาวา
ขอมูลพื้นฐานบุคคลไมมีความแตกตางกันในเรื่องการประเมินถึง
บรรยากาศและกระบวนการเรียนรู โดยการวิเคราะหความแตกตางของขอมูลที่ศึกษาและทดสอบคา
สมมติฐานโดยใช Kruskal-Wallis Test ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
1.ดานอายุ กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการประเมินบรรยากาศ
และกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 2 กลุม 3มิติยอย คือ
กลุมที่ 3 การใหบริการการศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.ความเหมาะสมของหองเรียน Lecture Room
และขอ 7.ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการการศึกษาระดับสถาบัน และกลุมที่ 4 การ
ประเมินในภาพรวม มีมิติยอยในเรื่อง ความตั้งใจที่จะแนะนําใหคนอื่นมาเรียนที่นี่ ที่มี Functional
Status Score แตกตางกัน
2. ดาน GPA การศึกษา กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการ
ประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 1
กลุม 1มิติยอย คือกลุมที่ 1 เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.เรื่องมีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดี ที่มี Functional Status Score แตกตางกัน
3. ดานตําแหนงงาน
กลุมประชากรที่ศึกษานั้น ไมมีความแตกตางกันในเรื่องการ
ประเมินบรรยากาศและกระบวนการจัดการการเรียนรู เวนแตที่ระดับนัยสําคัญ .05 มีอยางนอย 1
กลุม 2มิติยอย คือกลุมที่ 3 การใหบริการการศึกษา มีมิติยอยในเรื่อง 1.ความเหมาะสมของหอง
อานหนังสือ Study Room และขอ 4.ความสะดวกในการขอรับคําปรึกษาจากอาจารย ที่มี
Functional Status Score แตกตางกัน
4. ดานรายได กลุมประชากรที่ศึกษามี Functional Status Score ทั้ง 4 กลุม ไมแตกตาง
กัน

- 46 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห เ รื่ อ งการประเมิ น บรรยากาศและกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ใ น
โครงการปริญ ญาโททางบริห ารธุรกิจ สํ าหรับนักบริหารรุนใหม ภาคพิเ ศษ (Y-MBA) ไมมีความ
แตกตางกันและตรงตามสมมติฐานที่กําหนด
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตัวแปรตาง ๆ
ผลการวิเคราะหร ะหวางตัวแปรตาง ๆ เกี่ ยวกั บขอมู ลพื้ นฐานบุคคล การประเมิน
บรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรู หรือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ (Correlation)
โดยใชคาสถิติวัดคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product moment Correlation) สรุปผลได
คือสวนใหญมีความสัมพันธตอกันตรงความสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
1. ระดั บรวมทั้ งหมด มี ความสั มพัน ธท างบวกในระดับ คอนขา งสู งกับรวมเหตุ ผล
การตัด สินใจเขาศึกษา รวมการเรียนการสอน รวมการใหบริก ารการศึ กษาและรวมการประเมินใน
ภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.01
2. ระดับรวมเหตุผลการตัดสินในเขาศึกษา มีความสัมพันธท างบวกระดับคอนขาง
ต่ํากับรวมการเรียนการสอน รวมการใหบ ริก ารการศึกษา และรวมการประเมินในภาพรวมอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
3. ระดับรวมการเรี ยนการสอนมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับรวม
การใหบริการการศึกษา และรวมการประเมินในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
.01
4. ระดับรวมการใหบริการการศึกษา มีความสัมพันธท างบวกในระดับคอนขางต่ํา
กับรวมการประเมินในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01
5. ระดับรวมการประเมินในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกและทางลบในระดั บ
ต่ํากับอายุ รายได GPA และตําแหนงงาน อยางไมมีนัยสําคัญ
6. ระดั บ อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกในระดั บ ค อ นข า งต่ํ า กั บ รายได อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และมีความสัมพันธท างลบในระดับต่ํากับ GPA อยางมีนัย สําคัญ ทาง
สถิติระดับ .05
7. ระดับรายไดมีความสัมพันธ ทางบวกในระดับต่ํากับตําแหนง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.05 และGPA อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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นัยสําคัญทางสถิติ

มีความสั มพั นธ ท างลบในระดับ ต่ํ ากั บ ตํา แหนง อย างไม มี

สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความสําคัญ ในกิจกรรมพิเศษและการจัดโครงการ
ฝกอบรมในโครงการ Y-MBA
5.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความสําคัญในกิจกรรมพิเศษมีการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ ประมาณ 2 วัน 1 คืน มีคาเฉลี่ย 3.24 มากกวาโปรแกรมฝกอบรมอี่น ๆ
5.2 ผลวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรม (CDC)
กลุมประชากรที่ไ ดรับ การเลือกมากที่ สุ ดคือ Business Communication
จํานวน 164 คน รอยละ 76.3
สวนที่ 6 การแสดงความคิด เห็ นเกี่ยวกั บการเพิ่ม สถานที่ จัด การเรีย นการสอน ในลักษณะ
Downtown Campus มีความคิดเห็น “เห็นดวย” จํานวน 107 คน รอยละ 49.8 และ
”ไมเห็นดวย” จํานวน 108 คน รอยละ 50.2
สวนที่ 7 การแสดงความคิด เห็ นเกี่ ย วกั บ หากการจั ดการเรี ย นการสอนในลัก ษณะ
Downtown Campus มีผลทําใหตองเพิ่มคาใชจายในการศึกษา มีความคิด “เห็นดวย” จํานวน 33
คน รอยละ 15.3 และ ”ไมเห็นดวย” จํานวน 182 คน รอยละ 84.7
5.2 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการประเมินบรรยากาศและกระบวนการ
จัดการการเรียนรูในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สําหรับนักบริหารรุนใหม (Y-MBA)
ผูศึกษาไดจัดทํา SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
ตาง ๆ ในการที่จะพัฒนาการจัดการการเรียนรูของโครงการ Y-MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength) ของโครงการ Y-MBA
1.1 นักศึกษาสวนใหญมีอายุใกลเคียงกัน (25-32 ป) ทําใหลักษณะกลุม
ในการบรรยากาศการเรียนรูมีความเขาใจกัน และมีการสื่อสารในการเรียนไดดีกวาผูที่มีอายุหางกัน
1.2
สวนใหญเปนผูที่มี ประสบการณทํา งานอยา งน อย 3 ป ขึ้น ไป ทําให มีค วาม
รับผิดชอบมากกวาผูที่ยังไมมีงานทํา และสามารถนําวิชาความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับงานที่ทํา
ไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากกวา
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ความหลากหลายในการจั ดให มี เรี ย น ทํ าให นั ก ศึ ก ษามี ความรอบรู ในหลายดา นสามารถนํ าไป
แกปญหาในการทํางานและชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
1.4 มีคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิการศึกษาสูงอยูในระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ
1.5 การใหบริการการศึกษาของโครงการ มีการอํานวยความสะดวกในหองเรียน
หองอานหนังสือ หองสมุด หองปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร ขอรับคําปรึกษาจากคณาจารยตาง ๆ และ
เจาหนาที่ในการใหบริการการศึกษาในระดับคณะและสถาบันฯ

นอย

2. จุดออน (Weakness) ของโครงการ Y-MBA
2.1 การที่จํากัดอายุใกลเคียงกัน (25-32 ป ) ทําใหผูสมัครที่สนใจจํานวน

2.2 การกําหนดใหผูสมัครเปนผูมีประสบการณอยางนอย 3 ป ทําใหโอกาสผูที่
ไมมีประสบการณทํางานไมสามารถสมัครเรียนไดอาจทําใหมีผูสมัครนอย
2.3 การเรียนการสอนเมื่อมีจํานวนนักศึกษามาก ทําใหความตองการของนักศึกษาใน
วิทยาการตา ง ๆ มากขึ้น และต องทัน สมัย อยู ตลอดเวลา ทํา ให การปรับปรุงหลักสูตรไมทันสมัย ตอ
เหตุการณตาง ๆ ได
2.4 มีอัตราส วนอาจารยตอนักศึก ษาในเกณฑต่ํากวามาตรฐานซึ่งอาจารยแตละทาน
ตองรับผิดชอบตอนักศึกษา จํานวนที่มาก
2.5 ดานการใหบริการการศึกษา เมื่อมีนักศึกษามากขึ้น สิ่งอํานวยความสะดวก เชน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีค อมพิว เตอร หองเรีย น หอ งปฏิบั ติก ารคอมพิ วเตอร หอ ง
อานหนังสือ ฯ ลฯ ยังไมเพียงพอในการใชปฏิบัติการของนักศึกษา
3. โอกาส (Opportunity) ของโครงการ Y-MBA
3.1 นโยบายการพัฒนาคณาจารยใหมีการพัฒนาในดานคุณวุฒิการศึกษา การประชุม
สัมมนา วิชาการทั้ งภายในและภายนอกหนวยงาน ทํ าให ไดแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นให เกิ ดการ
เรียนรูพัฒนาตนเองและองคการ
3.2 มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย สําหรับคณาจารยจากแหลงลงทุนตาง ๆ
3.3 มี ร ะบบเครื อ ข า ยวิ ช าการระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและชื่ อ เสี ย งทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ทําให เพิ่ มโอกาสประเมิน การพั ฒนาวิ ชาการใหทั นสมัย กาวทั น
โลกาภิวัฒน
3.4 เปดโอกาสทางการศึกษาและพั ฒนาโดยเห็นคนเปนศู นยกลางการเรียนรู ตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
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4.1 แผนการปฏิรูปภาครัฐ ทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องจํานวนบุคลากร ทําใหไมสามารถ
เพิ่ ม ปริ ม าณอาจารย ไ ด ค วามสั ด ส ว นมาตรฐานระหว า งอาจารย กั บ นั ก ศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดได
ประกอบกับภาระหนาที่งานที่มีอยูทําใหการใชเวลาในการศึกษาและพัฒนาตนเองนอยลง
4.2 งบประมาณสนั บ สนุน จากภาครัฐ ไดล ดน อยลงตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ํ าใน
ปจจุบัน การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทันสมัยถูกจํากัดไมเพียงพอความตองการ
4.3 สภาวะสังคมและเศรษฐกิจ ปจจุ บันมีการแขงขันสูง เพื่อความอยูรอดในสังคม ทํ า
ใหค วามรวมมือในการทํางานบางเรื่ องจากหนวยงานภายใน ภายนอกนอยลง ทําใหการเรียนรูจาก
สภาพการณจริงในการประกอบการเรียนการสอนนอยลง
4.4 สภาพแวดลอมของการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนไมเอื้ออํานวย
และไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
จากการศึกษาสภาพแวดลอมของโครงการ Y-MBA ดังกลาวขางตน จากการรวบรวม
ขอมูล จากผู ตอบแบบสอบถามและเอกสารที่ เกี่ ย วของ วิ เคราะห ไ ดว า โครงการ Y-MBA มี
บรรยากาศที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดวยตนเอง แมจ ะมีท รัพยากรการเรียนรู ยังไมเ พียงพอกับจํานวน
บุคลากรและภาระงานตาง ๆ ของอาจารยยังมีมาก ทําใหโอกาสในการเรียนรูดวยตนเองมีนอย
แตในภาพรวมแลวบุคลากรและสถาบันฯ มีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
ได เนื่องจาก
1. เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เนนการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม การเรียนการสอน ซึ่งพวงรัตน ทวีรัตน (2540) ใหความหมายการวิจัยคือ การคน
ควาหาความรูความจริงที่เชื่อถือไดโดยวิธีการที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได เพื่อนําความรูที่ไดนั้น
ไปสร า งกฏเกณฑ ท ฤษฎี ต า ง ๆ เพื่ อ ไว ใ ช ใ นการอ า งอิ ง อธิ บ ายปรากฎการณ เ ฉพาะเรื่ อ งและ
ปรากฎการณทั่วไป ซึ่งเปนผลทําใหสามารถทํานายและควบคุมการเกิดปรากฎการณตาง ๆได แสดง
ให เห็ นว า การนํ าวิ จัยเปน การแสวงหาความรูอ ยางเป นระบบ เพื่ อการหาข อเท็จจริง หรื อเพื่อการ
ทดสอบสมมติฐาน จึงถือวาเปนการเรียนรูดวยตนเองในรูปแบบหนี่ง
2. ผูบริหารเนนความสํา คัญและสนับสนุนบุ คลากรในเรื่องพัฒนาบุ คลากรและสงเสริม
ใหมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เชน มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จากทั้งงบประมาณรายได
และงบประมาณเงินทุนคณะ และแหลงเงินทุนภายนอก
3. เปนแหลง ทรัพ ยากรสําหรับการเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือสํ าคัญในการเรีย นรู ดว ย
ตนเอง ซึ่งตรงกับที่ละเอียด แจม จันทร (2540) ไดเสนอวา การพัฒ นาทรั พยากรการเรียนรูของ
สถาบันใหเอื้อตอวิธีการเรียนแบบนําตนเอง เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ หรือศูนยการเรียน โดย
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การลงทุนระยะยาวที่มีผลตอนักศึกษาและอาจารยในการเรียนรูรวมกัน
4. มีการตั้งปณิธานปรัชญา พันธกิจและวิสัยทัศนขององคการไวอยางชัดเจน โดยสรุป
จะเปน Business School ชั้นนําในเอเชีย โดยมุงความเปนเลิศ ทางวิชาการและสรางผูนําธุรกิจ ทํา
ให ส รา งนั ก บริ ห ารและผู นํ า ธุร กิ จ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและทั ก ษะในระดับ สากลพั ฒ นาและ
เผยแพรองคความรูดานบริหารธุรกิจ สรางและสงเสริมใหคณะบริหารธุรกิจเปนองคการแหงโอกาส
และเรีย นรูใ นการบริห ารจั ดการที่ ดี และเป นศู นย ความรว มมือทางวิ ช าการและสร างเครือขา ย
ระหวางสถาบันการศึกษาองคกรภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและตางประเทศ
สรุ ปไดวา คณะบริหารธุรกิ จไดมีการเตรียมความพรอมและไดพัฒนาหลักสูตร Y-MBA
อย า งต อเนื่ อ ง ให มี ส ภาพแวดล อ มและบรรยากาศที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาครั้งนี้ที่พบวานักศึก ษาในโครงการ Y-MBA ที่มี อายุ GPA ตําแหนงงานและรายได ที่
แตกตางกัน มีก ารประเมินบรรยากาศและกระบวนจัดการเรีย นรู ไปสูองคการแหง การเรียนรู ไม
แตกตางกัน โดยอยูในระดับสูงและปจจั ยต าง ๆ สวนใหญมี ความสัมพัน ธระหวางกันในทางบวกใน
ระดับคอนขางสูง
5.3 สรุปผลการวิจัยเชิงขอเสนอแนะ
จากสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรตาง ๆ ในปจจุบันจําเปนตองมีการพัฒนา เพื่อให
สามารถอยู ร อดและแขง ขันได โ ดยการพั ฒ นาหลั ก สู ตรไปสู อ งคก ารแห ง การเรีย นรู ห รือองคก าร
อัจ ฉริยะโดยบุคลากรจะตองมีก ารพัฒนาในการเรียนรู ดวยตนเองอยางต อเนื่อ ง รวมทั้งการสราง
บรรยากาศการเรี ย นรู ที่ เ อื้อ ต อการเรี ย นรูแ ละพั ฒ นา ซึ่ งจะทํ า ให ห ลัก สู ตรฯ มี ก ารพั ฒ นาไปสู
หลักสูตรที่ดีตอไปในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1.1 ในดานการเรียนและการสอน ควรมีการใหเรียนรู
1. โดยการศึกษาความตองการของตนเอง (Needs)
2. โดยการปฏิบัติการ (Action Learning) เปนการเรียนรูจากทํางานวิจัย
3. โดยจากการแกปญหา (Problem Oriental Learning ) ในการทํางาน
4. โดยการปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร (Action Science) โดยการ
ปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร (Action Science) โดยนําขอมูลจาก
ผลการวิจัยหรือจากผลการเรียนรูตาง ๆ มาสรางเปนองคความรูใน
การทํางานเพื่อพัฒนาแนวคิดตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน
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ความรู และมีแนวความคิดเห็นที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาตนเองในการทํางานการเรียนรูและเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาองคการตางไป
1.2 ในดานการจัดกิจกรรมพิเศษโดยคําแนะนํา ดังนี้
1. การจัดโครงการในการจัดการเกี่ยวกับการแขงขันความรูตางๆ
2. โครงการฝกอบรมในเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
3. โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการตอเนื่องหลังจากจบการศึกษา
4. การแนะนําอาชีพและอบรมการเขียน Resume
5. จัดอบรมในสถานการณจริงในหนวยงานตาง ๆ
6. การดูงานภายในประเทศและตางประเทศ
7. จัดงานสังสรรค เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางรุนพี่ และรุนนอง
8. จัดกิจกรรมที่เนนดานจริยธรรม คุณธรรม และการกุศล
1.3 เรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ มีการกระจายขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง และรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการวัด
ระดับกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาไดมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคการ เนื่องจาก
ระบบขอมูลมีความสําคัญ สําหรับการตัดสินใจการดําเนินงานดานตาง ๆ
ในองคการอยางถูกตอง และเปนการพัฒนาบุคลากรดานขอมูลขาวสาร
1.4 วิสัย ทัศน นโยบายและเปาหมายขององคการควรให บุคลากรและนั กศึกษาทุก
คนไดรวมกําหนด เปนการสรางความผูกพันรักองคกรเกิดความรูสึกความเปน
เจาของ รวมทั้งยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน
1.5 เห็ น มี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการแก ป ญ หาหรื อ สร า งสรรค
แนวความคิดใหม ๆ รวมทั้ งการพั ฒนานัก ศึกษาใหรู จักทํางานเปนที มโดยมี
การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็นซึ่ งกันและกัน และพัฒนาอาจารยกลุม ที่มีอ ายุ
การทํ า งานตั้ ง แต 6- 10 ป ได มี โ อกาสให ไ ด ร ว มประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรูรวมกัน เปนการสนับสนุนการศึกษา และ
การเรียนรูดวยตนเองดวยกระบวนการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาองคการตอไป
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1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีการประเมิน
บรรยากาศการเรียนของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สําหรับ
นักบริหารรุนใหม (Y-MBA) จึงควรมีการศึกษาในทุกหลักสูตรตอไป
2. การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้สามารถนําไปขยายผลเพื่อศึกษาตัวแปร
อื่น ๆ ในสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโครงการ/คณะ และในระดับสถาบัน
ตอไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถามการประเมิน

แบบสอบถาม
การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับนักบริหารรุนใหม Y-MBA
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คําชี้แจง
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หนา ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 การวัดระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู สวนที่ 3 การวัดระดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ
และการจัดโครงการฝกอบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับนักบริหารรุนใหม Y-MBA
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และทําเครื่องหมาย  ใน  หนาขอความที่ตรงกับ
ความจริง เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนตัว

1.
2.
3.
4.

เพศ
 ชาย  หญิง
อายุ__________ป
รายไดเฉลี่ยตอเดือน__________บาท
ทานไดรับขอมูลขาวสารการรับสมัครทางสื่อตาง ๆ อยางไร
 หนังสือพิมพ
 เว็ปไซท
-  คณะ
(http:// mba.nida.ac.th หรือ
www.nidabusinessschool.com)
-  สถาบัน
(www.nida.ac.th)
 ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
 แผนพับและโปสเตอร
 อื่น ๆ ..................................................

ประวัติการศึกษา

5. ระดับปริญญาตรี

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สาขา

ป พ.ศ.

G.P.A.

ป พ.ศ.

G.P.A.

6. ระดับสูงกวาปริญญาตรี
ระดับ
ปริญญา

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขา

-2ประวัติการทํางาน

7. ประสบการณทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี_________ป
8. ตําแหนงงานปจจุบัน





ผูปฏิบัติงานระดับกลาง
ผูปฏิบัติงานระดับสูง
ผูบริหารระดับตน
อื่น ๆ
ระบุ___________________





ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับสูง
ผูประกอบการ/เจาของ
กิจการ





รัฐวิสาหกิจ
การศึกษา
อื่น ๆ
ระบุ___________________

9. ประเภทกิจการ




(เลือกเพียง 1 ขอ)
การผลิต
รัฐบาล
การบริการ

10. ประเภทของอุตสาหกรรม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)





ยานยนต
ธนาคารพาณิชย
สินคาอุปโภค
เครื่องจักรกล






ประกันภัย
สิ่งทอ/เสื้อผาสําเร็จรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ
ระบุ___________________

11. ลักษณะงานของทาน จัดอยูในสาขาใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)






การบัญชี
การตลาด
การขาย
ทรัพยากรมนุษย
การบริหารโครงการ







การเงิน
การผลิต/การปฎิบัติการ
การจัดหา/จัดซื้อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่น ๆ
ระบุ___________________

-3สวนที่ 2
การวัดระดับความเหมาะสมในการประเมินบรรยากาศการเรียนและกระบวนการ
จัดการเรียนรูในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร โดยการจัดลําดับคาความคิดเห็นของทานตอประเด็นเหลานี้
มากที่สุด = 5
มาก = 4
ปานกลาง = 3 นอย = 2
นอยที่สุด = 1
ประเด็น
1 เหตุผลการตัดสินใจเขาศึกษา
ทานเลือกศึกษาในโครงการนี้เพราะ
1. มีเนื้อหาหรือหลักสูตรที่ทานสนใจ
2. มีชวงอายุของผูที่ศึกษาใกลเคียงกัน (25-32 ป)
3. มีชวงเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสม
4. มีคาใชจายในการศึกษาที่เหมาะสม
5. มีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา
6. มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี
7. สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการ
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................
2. การเรียนการสอน
1. การแบงกลุมเรียนในชวงเตรียมความพรอม (ภาษาอังกฤษ)
2. ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
3. ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายในแตละวิชา
4. ความเหมาะสมของตารางเวลาเรียน
5. ความเหมาะสมของการประเมินผลการศึกษา
6. ความเหมาะสมของการจัดอาจารยผูบรรยาย
7. สิ่งที่ตองการเสนอแนะใหมีหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
....................................................................................
3. การใหบริการการศึกษา
1. ความเหมาะสมของหองเรียน Lecture Room
2. ความเหมาะสมของหองอานหนังสือ Study Room
3. ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Computer Lab
4. ความสะดวกในการขอรับคําปรึกษาจากอาจารย
5. ความเหมาะสมการจัดกิจกรรมพิเศษของคณะ
6. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการการศึกษาระดับคณะ
7. ความเหมาะสมของเจาหนาที่ในการใหบริการการศึกษาระดับสถาบัน
8. สิ่งที่ตองการเสนอแนะใหมีหรือปรับปรุงเกี่ยวกับการใหบริการการศึก ษา
............................................................................................
...............................................................................................

ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1

-4ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1

ประเด็น
4. การประเมินในภาพรวม
1. การปรับตัวของทานตอสภาพการเรียน
2. ความพึงพอใจในการเปนนักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ
3. ความตั้งใจที่จะแนะนําใหคนอื่นมาเรียนที่นี่

สวนที่ 3
การวัดระดับความสําคัญในการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษและการจัดโครงการ
ฝกอบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1. จากคะแนนทั้งสิ้น 10 คะแนน ขอใหทานจัดสรรคะแนนตามลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมเสริมพิเศษดังตอไปนี้ (หมายเหตุ คะแนนทีจัดสรรใหแตละรายการเมื่อรวมกัน
ดังนี้
แลวตองไมเกิน 10)
-----------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

การศึกษาดูงานตางประเทศ ประมาณ 2 วัน 1 คืน
การศึกษาดูงานภายในประเทศและโปรแกรมฝกอบรมตาง ๆ
การจัดสัมมนาวิชาการ พรอมแจกอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องคิดเลข MP3
การจัดอาหารเย็นกอนเขาเรียนและอาหารวางในขณะเรียน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................

2. ทานคิดวาควรมีการจัดโครงการฝกอบรม (CDC) โดยเรียงลําดับความสําคัญ 5 อันดับ
ดังนี้ (สําคัญมากใหคา = 1 จนถึงสําคัญนอย = 5)
 1. Business Presentations
 2. Business Communication
 3. Negotiation
 4. การลงทุนแบบเนนคุณคา
 5. Leadership
 6. สนทนาภาษาอังกฤษ
 7. Personality Development and Business Etiquette
 8. Preference Analysis for Successful Career
 9. Team Work
ขอเสนอแนะหัวขอฝกอบรมที่ตองการใหจัด
3. ทานเห็นดวยหรือไมกับการเพิ่มสถานที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Downtown Campus
เห็นดวย
!

ไมเห็นดวย
!

-5สําหรับผูที่ตอบวาไมเห็นดวย โปรดขามไปตอบขอ 5
4. สําหรับทานที่ตอบวาเห็นดวย หากการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Downtown
Campus มีผลทําใหคาใชจายในการศึกษาเพิ่มขึ้น ทานจะยังคงเห็นดวยหรือไม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
!
!

5. ขอเสนอแนะกิจกรรมที่ควรจัดใหมี..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. ปญหาที่พบในปจจุบันและตองการความชวยเหลือหรือแกไข
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

 ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

