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การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษ) ของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการเป ด หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การศึกษาความเปนไปไดดานทรัพยากรหรือความพรอมของหนวยงานในการดําเนินกิจกรรมบริหาร
หลักสูตรอยางมีคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวาหนวยงานมีความพรอมในดาน
ทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยการบริหารโครงการ อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยสนับสนุนหลักสูตร และความพรอมดานอาคารสถานที่ หองสมุด และอุปกรณการเรียนการสอน
2. การศึกษาความเปนไปไดดานตัวผูเรียน โดยศึกษาถึงความตองการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 6 ของภูมิภาคตะวันตกใน 5 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 626
คน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) (รอยละ 59.7) และมีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ในระดับปานกลาง โดยมีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชีบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ในระดับที่
ใกลเคียงกัน ( X = 2.12, 2.00 และ 1.98 ตามลําดับ)
3. การศึกษาความเปนไปไดทางดานสังคม ซึ่งเปนการศึกษาถึงความตองการของตลาดแรงงานและ
ผูใชบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 77 แหง ผลการวิจัย
พบวาสถานประกอบการสวนใหญยังคงมีความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ (ร อ ยละ 66.2) โดยผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด ( X = 4.59) รองลงมาคือ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และ
ความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต ( X = 4.28 และ 4.14 ตามลําดับ)
1

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140
Business Administration and Economics Program, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen
Campus, Nakhon Pathom 73140
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4. การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน โดยการวิเคราะหงบการเงินของโครงการ ทั้งในสวนของการ
ประมาณการรายรับและรายจายของโครงการ (ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556) และการวิเคราะหจุดคุมทุน
ผลการวิจัยพบวาโครงการมีรายรับสูงกวารายจายในแตละปเทากับ 389,856 บาท 1,418,852 บาท 3,357,097
บาท และ 5,403,491 บาท ตามลําดับ และในสวนของการวิเคราะหจุดคุมทุนพบวา จุดคุมทุนของโครงการจะอยูที่
การรับนิสิตจํานวน 41 คนตอรุน ในขณะที่โครงการมีเปาหมายการรับนิสิตในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูที่
จํานวน 50 คนตอรุน และในปการศึกษา 2555 และ 2556 มีเปาหมายการรับนิสิต จํานวน 80 คนตอรุน ดังนั้น
หากโครงการสามารถรับนิสิตไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โครงการจะมีความคุมทุนและสามารถเลี้ยงตัวเองได
จากการศึกษาความเปนไปไดทั้ง 4 ดาน แสดงวาการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ภาคพิเศษ) เปนโครงการที่ใหผลตอบแทนที่มีความคุมคาในการลงทุนในดานการเงินและยังสามารถ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมอีกดวย
คําสําคัญ : การศึกษาความเปนไปได การเปดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ABSTRACT
This research aims to study feasibility of establishment of Bachelor Degree of Business
Administration (Special Program) in Management, Business Administration and Economics Program,
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus). This feasibility
study is divided into 4 aspects as below:
1. The feasibility study in resources or readiness of the department in effective running
activities of curriculum management. According to the result of the study, it found that the department
is well prepared in resources in running activities of curriculum management which consists of the
project management of major professors of each curriculum, supporting professors and readiness of
buildings, library and teaching aids.
2. The feasibility study in students by studying the needs of students. The representative
sample used was totally 626 of 12 grade-high school students in 5 provinces in western region that are
Nakhon Pathom, Ratchaburi, Suphan Buri, Phetchaburi and Kanchanaburi by using questionnaire as a
tool in collecting information. The result of the research found that the majority of the sample wants to
study further in Bachelor Degree of Business Administration (Special Program) majoring in
management (59.7%). And they are moderately interested in other fields of Business Administration
such as Managerial Accounting, Marketing, and Economics in the similar level. ( X = 2.12, 2.00 and
1.98 respectively)
3. The feasibility study in social which is the study of the need of labor market and
employers by collecting information from The Personnel Managers or Human Resource Managers of
77 huge and moderate public and private enterprises in Bangkok Metropolitan Area. The result of the
research found that most of the enterprises still require employees who graduated from Business
Administration majoring in management (66.2%). The employers require the bachelors who have
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highest morals, ethics, and code of conducts in vocation ( X = 4.59). Next is the basis ability affecting
to working and educational knowledge and ability of the bachelors ( X = 4.28 and 4.14 respectively).
4. The feasibility study in finance by analyzing budget of the program both in estimation of
revenue and expense of the program (from academic year 2009-2012) and analyzing the break even
point. The result of the research found that the program has the revenue higher than the expense
equal to 389,856 Baht, 418,852 Baht 3,357,097 Baht and 5,403,491 Baht respectively. According to
the analysis found that the program will reach the break even point when 41 students are admitted per
year whereas the target of admission in academic year 2009 and 2010 is 50 students per year and in
2011 and 2012 is 80 students per year. Thus, if the program can admit students as the target, the
program will be self-sufficient.
From feasibility study in 4 aspects, it shows that the establishment of Bachelor Degree of
Business Administration (Special Program) in Management is the program providing worthy
investment in finance and also responds the needs of community and social.
Keywords : feasibility study, establishment of Bachelor Degree, Business Administration
E-mail : aeh_jureewan@hotmail.com

คํานํา
ในปจจุบันการจัดการศึกษาดานบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก คือ ในเขตจังหวัด
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี มีการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ อยูเพียง 3
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แตอยางไรก็
ตามก็ยังคงไมสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคตะวันตกไดอยางเพียงพอ โดย
ในส ว นของโครงการจั ด ตั้ ง สายวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนนั้น ไดเริ่มดําเนินการผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจในปการศึกษา
2550 ซึ่งสามารถรับนิสิตเขาศึกษาไดเพียงปการศึกษาละ 70 คน แตดวยความจําเปนในการเรงพัฒนาบุคลากร
ทางดานบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการขององคกรตางๆ และเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาแกผูเรียนในภูมิภาคตะวันตกที่มีความประสงคเขาศึกษาทางดานบริหารธุรกิจใหมากขึ้นจากเดิม
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร จึงสนใจที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดในการ
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้เพื่อเปนสารสนเทศในการเปดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคมในภูมิภาคตะวันตก รวมถึงผูใชบัณฑิตอยาง
แทจริงตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) มี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ที่ 1 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 6 ในภู มิ ภ าคตะวั น ตก จํ า นวน 5 จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมจํานวนประชากร 22,564 คน โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน
840 คน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
กลุมที่ 2 ผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดนครปฐม จํานวน 100 แหง โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาค
พิเศษ)
2. แบบสอบถามความต อ งการและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงค
1. การศึกษาความเปนไปได
ดานทรัพยากรหรือความ
พรอมของหนวยงานในการ
ดําเนินกิจกรรมบริหาร
หลักสูตร
2. การศึกษาความเปนไปได
ดานตัวผูเรียน
3. การศึกษาความเปนไปได
ทางดานสังคม

4. การศึกษาความเปนไปได
ทางการเงิน

แหลงขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
- เอกสารที่เกี่ยวของ
- การวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ
( เชน โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาค
พิเศษ) รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2551 เปนตน)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ของ - การหาคาความถี่ คารอยละ (%)
ภูมิภาคตะวันตกใน 5 จังหวัด
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
- ผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากร - การหาคาความถี่ คารอยละ (%)
มนุษยของสถานประกอบการขนาด
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
กลางและขนาดใหญทั้งภาครัฐและ
มาตรฐาน (SD)
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
- โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การวิเคราะหงบการเงินของโครงการ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
ทั้งในสวนของการประมาณการ
รายรับและรายจายของโครงการ
(ตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556)
และการวิเคราะหจุดคุมทุน
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. การศึกษาความเปนไปไดดานทรัพยากรหรือความพรอมของหนวยงานในการดําเนินกิจกรรมบริหาร
หลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ซึ่งเดิมเคยเปนหนึ่งในหนวยงานยอยของสายวิชาศิลปศาสตร
และกํ า ลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง เป น สายวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร โดยตั้ ง เป น โครงการจั ด ตั้ ง สายวิ ช า
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรในเบื้องตนนั้น ในปจจุบันโครงการไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางดานเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจแกนิสิตคณะตางๆ ภายในวิทยาเขต
กําแพงแสน และเปดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปจจุบันมีนิสิตใน
หลักสูตรทั้งสิ้น 3 ชั้นป จํานวน 160 คน นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีแผนที่จะเปดการเรียนการสอนหลักสูตรอื่นๆ
เพิ่มเติม และยังมีแผนใหบริการวิชาการแกสังคมในดานการจัดการฝกอบรมระยะสั้น และสรางเครือขายงานวิจัย
ทางดานเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับภายนอก ในอันที่จะตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกอีกดวย
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาในด า นความพร อ มของหน ว ยงานนั้ น โครงการจั ด ตั้ ง สายวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
เศรษฐศาสตรมีความพรอมในดานตางๆ ดังนี้
1.1 การบริหารโครงการ
โครงการมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ และมีระเบียบเฉพาะของโครงการ โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการบริหารโครงการ จํานวน 2 ชุด คือ
(1) คณะกรรมการบริหารโครงการ
(2) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
1.2 อาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย
(1) ผศ.วลี สงสุวงค
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
(2) อ.จุรีวรรณ จันพลา
บธ.ม. (การตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ)
(3) อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ
บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)
(4) อ.ดํารงค ถาวร
วท.ม. (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)
(5) อ.ดร.บุศยรินทร กองแกว
Ph.D. Business (International Program)
หมายเหตุ ปจจุบันคณะฯ ไดรับการจัดสรรอัตราเพื่อบรรจุอาจารยวฒ
ุ ิปริญญาเอกทางดาน
บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร จํานวน 3 อัตรา ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการรับสมัคร
และสอบคัดเลือก ทําใหมีอาจารยประจําหลักสูตร รวมทั้งหมด 8 คน
1.3 อาจารยสนับสนุนหลักสูตร
โครงการสามารถบูรณาการอาจารยผูสอนจากสายวิชาตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะจํานวน 26
คน รวมถึงอาจารยพิเศษจากหนวยงานตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณเฉพาะในหัวขอตางๆ จํานวน
11 คน ที่จะมาชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโครงการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตผูเรียนอีก
ดวย
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1.4 ความพรอมดานอาคารสถานที่ หองสมุด และอุปกรณการเรียนการสอน
โครงการสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย อาคาร
เรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 และอาคารเรียนของคณะ ซึ่งประกอบดวยอาคาร 5 และอาคาร 9 ซึ่งมีแตละ
หองมีอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนอยางครบถวน ทั้งคอมพิวเตอร LCD Projector และ VDO Visualizer
นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิวเตอรและหองสมุดสําหรับการคนควาของนิสิต ทั้งสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
และหองสมุดของคณะ ซึ่งมีหนังสือและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาคนควาอยางครบถวน
จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาโครงการมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมบริหารหลักสูตรอยางมี
คุณภาพ โดยโครงการจะมุงเนนคุณภาพและใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ ซึ่งใน
สวนอาจารยประจําและอาจารยสนับสนุนหลักสูตร รวมถึงอาคารสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ก็ไมมี
ผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
2. การศึกษาความเปนไปไดดานตัวผูเรียน
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ของภูมิภาคตะวันตกใน 5 จังหวัด คือ
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 626 คน จากจํานวนแบบสอบถามที่สงจริง 840 ชุด
คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 74.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาค
พิเศษ) (รอยละ 59.7) เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่นาสนใจ ตรงตามความสนใจ สามารถทํางานไดหลากหลายอาชีพ
ใกลบาน/การเดินทางสะดวก และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 40.3 ไม
สนใจที่จะศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) เนื่องจากสาขาวิชา/คณะไม
ตรงกับความสนใจ เวลาเรียนดึกเกินไป และคาใชจายสูง
2.2 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ และหลักสูต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ที่อยูในแผนการเปดหลักสูตรของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในหลักสูตรตางๆ ในระดับปานกลาง โดยมีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต ในระดับที่ใกลเคียงกัน ( X = 2.12, 2.00 และ 1.98 ตามลําดับ)
2.3 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งยังไมไดอยูใน
แผนการเปดหลักสูตรของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร พบวากลุมตัวอยางมีความสนใจ
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวสูงที่สุด (รอยละ 51.0) รองลงมาคือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (รอยละ 25.6) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการผลิต (รอยละ 20.6) ตามลําดับ
2.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วาควรจะมีการแนะแนวหลักสูตรที่
โรงเรียน ควรจะมีสาขาวิชาอืน่ ๆ เพิ่มเติม ควรจะใหทุนการศึกษา และควรใหโควตา เปนตน
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3. การศึกษาความเปนไปไดทางดานสังคม
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากลุมผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 77 คน จากจํานวน
แบบสอบถามที่แจกจริง 100 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 77.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความตองการบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายละเอียด

ความถี่

รอยละ

ในปจจุบันสถานประกอบการมีพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ไมมี
28
36.4
มี
49
63.6
ตําแหนงของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ
27
28.1
เจาหนาที่วางแผน/วิเคราะหนโยบายและแผน
14
14.6
ผูประสานงานของหนวยงาน
14
14.6
พนักงานขาย
18
18.8
ผูจัดการสํานักงาน
9
9.4
ผูจัดการทั่วไป
6
6.3
อื่นๆ
8
8.3
ความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในอนาคต
ไมตองการ
26
33.8
ตองการ
51
66.2

ผลการวิจัยพบวาในปจจุบันสถานประกอบการสวนใหญมีพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (รอยละ 63.6) ซึ่งสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป/
ธุรการ (รอยละ 28.1) และในอนาคตสถานประกอบการสวนใหญยังคงมีความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (รอยละ 66.2) เนื่องจากพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สวนใหญมีความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย มีความ
ขยัน อดทน เขาใจงานไดรวดเร็วและประสานงานตางๆ ไดดี
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3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายละเอียด
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต

X

SD.

แปลผล

ความพรอมเชิงวิชาการในการทํางาน
ความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางาน
ความสามารถและผลของการทํางานตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
ความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอรในการทํางาน
ความรูดานภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทํางาน
รวม
รายละเอียด
2. ดานความสามารถพื้นฐานทีส่ งผลตอการทํางาน

4.10
4.16
4.23
4.26
4.14
3.96
4.14
X

1.11
1.10
0.72
0.73
0.77
1.08
0.11
SD.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
แปลผล

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

มีความขยัน อดทน อดกลัน้ และตั้งใจทํางาน
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
ความสามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน
ทักษะในการสื่อสาร
วุฒิภาวะทางอารมณในการทํางานและการดําเนินชีวิต
ภาวะการเปนผูนํา
รวม
3. ดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4.55
4.13
4.21
4.25
4.29
4.23
4.28

0.58
0.66
0.66
0.67
0.70
0.84
0.14

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.77
4.66
4.70
4.52
4.52
4.34
4.59

0.76
0.53
0.49
0.62
0.68
0.64
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

ความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน
การตรงตอเวลา
ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการทํางาน
ความมีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการ
การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกปญหาตางๆ
รวม

มาก
มากที่สุด

ผลการวิจัยพบวาในปจจุบันสถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสูงที่สุด ( X =
4.59) รองลงมาคือ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และความรู
ความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต ( X = 4.28 และ 4.14 ตามลําดับ)
โดยหากพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตในดานความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตพบวา
สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานสูงที่สุด ( X = 4.26) สวนดาน
ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานพบวา สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มี ความขยัน อดทน อด
กลั้นและตั้งใจทํางานสูงที่สุด ( X = 4.55) และในดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พบวา สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางานสูงที่สุด ( X = 4.77)
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3.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้ควร
จะพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนในดานตางๆ เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่ทานตองการ
มากที่สุด ไดแก ความรูความสามารถในดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เนนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหสามารถ
ประยุกตใชในการทํางานไดจริง เชน การฝกงานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน และความสามารถในการ
แกปญหาเฉพาะหนา
4. การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
4.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจายของโครงการ
จากการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจายของโครงการตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 จะ
พบวาโครงการมีรายรับสูงกวารายจายตั้งแตปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 389,856 บาท 1,418,852 บาท
3,357,097 บาท และ 5,403,491 บาท ตามลําดับ
การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจายของโครงการ

จํานวนเงิน(บาท)

16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2553

2554

1. ประมาณการรายรับ

2555

2556

2. ประมาณการรายจาย

4.2 จุดคุมทุนของโครงการ
จากผลการคํานวณจุดคุมทุนพบวาจุดคุมทุนของโครงการจะอยูที่การรับนิสิตจํานวน 41 คนตอรุน
ในขณะที่โครงการมีเปาหมายการรับนิสิตในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูที่จํานวน 50 คนตอรุน และในป
การศึกษา 2555 และ 2556 มีเปาหมายการรับนิสิต จํานวน 80 คนตอรุน ดังนั้นหากโครงการสามารถรับนิสิตได
ตามเปาหมายที่ตั้งไว โครงการจะมีความคุมทุน สามารถเลี้ยงตัวเองได

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ทั้ง
4 ดาน แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีความพรอมในดานทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมบริหารหลักสูตรอยางมี
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คุณภาพ อีกทั้งยังเปนหลักสูตรตรงกับที่ตองการของกลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ใน
ภูมิภาคตะวันตก รวมถึงกลุมผูใ ชบัณฑิต ดวย และจากการวิเคราะหความเป นไปไดทางการเงิ นก็พ บวาเป น
โครงการที่ใหผลตอบแทนที่มีความคุมคาในการลงทุน และยังสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สังคมอีกดวย

เอกสารอางอิง
กาญจนา คุณารักษ. หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: อลีน เพรส, 2539.
ธํารง บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ, 2531.
Crifton, D.S. Jr. and D.E. Eyffe. Project Feasibility Study Analysis. New York ,1977

1445

