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ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  

เพชรบุรี และกาญจนบุรี) และความตองการของผูใชบัณฑิต  
Further Studies Needed in Bachelor of Business Administration Program in Marketing  

of Mathayomsuksa 5 Students in Western Region (Nakhon Pathom, Ratchaburi, Suphan Buri, 
Phetchaburi and Kanchanaburi) along with Labor Requirements of Employers 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี) และ
ความตองการของผูใชบัณฑิต มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก 2) ศึกษาโอกาสในการทํางานของบัณฑิตทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
และ 3) ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของภูมิภาคตะวันตกใน 5 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุร ี
เพชรบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 616 คน และผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 61 คน โดยใชแบบสอบถาม ในสวนของการวิเคราะห
ขอมูลนั้นใชสถิต ิการแจกแจงความถี่ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย
พบวา 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ในภูมิภาคตะวันตกสวนใหญมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (รอยละ 59.80) และมีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาอื่นๆ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในระดับปานกลาง โดยมีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว สูงที่สุด ( X = 1.86) รองลงมาคือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต ( X = 1.72) 
 2. ในปจจุบันสถานประกอบการสวนใหญมีพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด (รอยละ 73.80) ซึ่งสวนใหญปฏิบัติงานในดานการวางแผนการตลาด (รอยละ 18.20) และใน
อนาคตสถานประกอบการสวนใหญยังคงมีความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (รอยละ 78.70) 
                                                 
1 โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน  
 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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3. ในปจจุบันสถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง
ที่สุด ( X = 4.43) รองลงมาคือ มีความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และมีความรูความสามารถทาง
วิชาการของบัณฑิต ( X = 4.36 และ 4.08 ตามลําดับ)  
 
คําสําคัญ :  ความความตองการศึกษาตอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

Abstract 
 The research aims to study: 1) the needs in Bachelor of Business Administration Program in 
Marketing of Mathayomsuksa 5 students in Western region, 2) the opportunity to work of graduates in 
both at the state government and private sections, and 3) the labor requirements of employers. Data 
was collected both from 616 Mathayomsuksa 5 students in 5 provinces (Nakhon Pathom, Ratchaburi, 
Suphan Buri, Phetchaburi and Kanchanaburi) of Western region and 61 human resource managers of 
medium and large government and private sections by using questionnaire. The data was analyzed 
statistically by using frequency, percentage (%), mean ( X ) and standard deviation (SD). The research 
found that: 
 1. Most Mathayomsuksa 5 students in Western region wanted to further their study in Bachelor 
of Business Administration Program in Marketing (59.80%). Moreover, they also showed their interest in 
Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management ( X = 1.86), and 
Bachelor of Economics Program in Economics. ( X = 1.72) 
 2. At present, most companies are hiring staffs earning Bachelor of Business Administration 
Program in Marketing (73.80%), which most of them work in the marketing plan. (18.20%) In the future, 
most companies still want graduates in this field. (78.70%)   

3. As for company requirement towards the graduate’s qualification, we found that nowadays 
the graduates with good moral and ethics are required the most. ( X = 4.43) Next is the graduates who 
have proper behavior ( X = 4.36) and who have necessary knowledge in related fields. ( X = 4.08)  
 
Keywords : Further Studies Needed, Bachelor of Business Administration Program 
E–mail : aeh_jureewan@hotmail.com 

 
คํานํา 

ในปจจุบันการจัดการศึกษาดานบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก คือ ในเขตจังหวัด
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี มีการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ อยูเพียง 3 
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แตอยางไรก็ตาม
ก็ยังคงไมสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคตะวันตกไดอยางเพียงพอ โดยในสวน
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ของ โครงการจั ดตั้ ง สายวิ ชาบริ หารธุ รกิ จและ เศรษฐศาสตร  คณะศิลปศาสตร และวิ ทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนนั้น ไดเริ่มดําเนินการผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจในปการศึกษา 
2550 ซึ่งสามารถรับนิสิตเขาศึกษาไดปการศึกษาละ 70 คน และในปการศึกษา 2553 นี้ ไดเริ่มดําเนินการผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ โดยรับนิสิตเขาศึกษาไดปการศึกษาละ 80 
คน แตดวยความจําเปนในการเรงพัฒนาบุคลากรทางดานบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในดานการตลาด เพื่อสราง
ยอดขายอันเปนรายไดหลักของธุรกิจที่ตองเผชิญภาวการณแขงขันที่รุนแรงและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนในภูมิภาคตะวันตกที่มีความประสงคเขาศึกษาทางดานการตลาดให
มากขึ้นจากเดิม  
  โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร จึงสนใจที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดในการเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ทั้งนี้เพื่อเปนสารสนเทศในการเปดการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนในภูมิภาคตะวันตก รวมถึงผูใชบัณฑิตอยางแทจริงตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 การศึกษาความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี) และ
ความตองการของผูใชบัณฑิต มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้
 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก จํานวน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมจํานวนประชากร 19,639 คน โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 754 คน 
โดยการสุมแบบแบงชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

กลุมที ่2 ผูจัดการฝายบุคคลหรือฝายทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 100 แหง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
 2. แบบสอบถามความตองการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี่ และคารอยละ (%) 
จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม    
 2. การวิเคราะหระดับความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่อยูในภูมิภาค
ตะวันตก และคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยการหา
คาความถี่ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จําแนกตามกลุมของผูตอบ
แบบสอบถาม 
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ผลและวิจารณ 
ตอนที่ 1 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 
 ในการศึกษาความตองการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาค
ตะวันตก ครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของภูมิภาคตะวันตกใน 5 
จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 616 คน จากจํานวนแบบสอบถามที่สง
จริง 760 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 81.10 พบวา 

1. ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (รอยละ 59.80) โดยเหตุผล
ที่ตองการจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เพราะหางานไดงาย (รอยละ 21.10) 
รองลงมาคือ สาขาวิชาตรงกับความตองการที่จะศึกษาตอ (รอยละ 15.70) และสาขาวิชาตรงกับอาชีพที่ใฝฝน (รอย
ละ 15.00) 

2. ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ และหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต พบวากลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ในระดับปานกลาง โดยมี
ความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว สูงที่สุด ( X = 1.86) 
รองลงมาคือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ( X = 1.72) 

 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5  

( n = 616) หลักสูตร 
X  SD. แปลผล 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต        
    1.1 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 1.61 1.10 ปานกลาง 
    1.2 สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส 1.44 1.08 ปานกลาง 
    1.3 สาขาวิชาการเงิน 1.61 1.07 ปานกลาง 
    1.4 สาขาวิชาการจัดการการผลิต 1.60 1.05 ปานกลาง 
    1.5 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 1.86 1.10 ปานกลาง 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1.72 1.11 ปานกลาง 

  
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พบวากลุมตัวอยางไดให

ขอเสนอแนะวาควรจะมีการแนะแนวหลักสูตรที่โรงเรียน ควรจะใหทุนการศึกษา และควรใหโควตา 
 
ตอนที่ 2 โอกาสในการทํางานของบัณฑิต 

ในการศึกษาโอกาสในการทํางานของบัณฑิต ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการฝายบุคคลหรือฝาย
ทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 61 คน จากจํานวน
แบบสอบถามที่แจกจริง 100 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 61.00 พบวา 
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ในปจจุบันสถานประกอบการสวนใหญมีพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด (รอยละ 73.80) ซึ่งสวนใหญปฏิบัติงานการวางแผนการตลาด (รอยละ 18.20) และในอนาคตสถาน
ประกอบการสวนใหญยังคงมีความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (รอยละ 78.70) 

 
รายละเอียด ความถี ่ รอยละ 

ในปจจุบันสถานประกอบการมีพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
ไมม ี 16 26.20 
ม ี 45 73.80 

 
รายละเอียด ความถี ่ รอยละ 

ตําแหนงของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
การขาย 22 16.10 
การวางแผนการตลาด 25 18.20 
การบริหารผลิตภัณฑ 7 5.10 
ลูกคาสัมพันธ 8 5.80 
การบริหารชองทางการจัดจําหนาย 10 7.30 
การโฆษณา 10 7.30 
การประชาสัมพันธ 12 8.80 
การจัดซื้อ 13 9.50 
การสงเสริมการขาย 18 13.10 
การตลาดระหวางประเทศ 7 5.10 
การวิจัยตลาด/การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 4 2.90 
อื่นๆ 1 0.70 
ความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในอนาคต 
ไมตองการ 13 21.30 
ตองการ 48 78.70 

 
ตอนที่ 3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พบวา 
ในปจจุบันสถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด ( X = 4.43) 
รองลงมาคือ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต 
( X = 4.36 และ 4.08 ตามลําดับ)  
 โดยหากพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตในดานความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตพบวา 
สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานสูง
ที่สุด ( X = 4.27) สวนดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางานพบวา สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่
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มี บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสูงที่สุด ( X = 4.93) และในดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพพบวา สถานประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางานสูงที่สุด ( X = 4.64)  
 2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการตลาด พบวากลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยตางๆ ที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชานี้
ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน ความรู
ความสามารถในดานภาษาอังกฤษ ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี เนนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหสามารถ
ประยุกตใชในการทํางานไดจริง เชน การฝกงาน ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา คุณธรรมจริยธรรมใน
การทํางาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  

( n = 626) แหลงขอมูล 
X  SD. แปลผล 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต    
1.1.  ความพรอมเชิงวิชาการในการทํางาน 4.07 0.74 มาก 
1.2.  ความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางาน 4.27 0.81 มาก 
1.3.  ความสามารถและผลของการทํางานตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา 4.15 0.64 มาก 
1.4.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.17 0.70 มาก 
1.5.  ความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอรในการทํางาน 3.93 0.83 มาก 
1.6.  ความรูดานภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทํางาน 3.90 1.01 มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 
2.  ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน    
2.1.  มีความขยัน  อดทน  อดกลั้นและต้ังใจทํางาน 4.53 0.73 มากที่สุด 
2.2.  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน 4.93 0.54 มากที่สุด 
2.3.  ความสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงาน 4.25 0.66 มาก 
2.4.  ทักษะในการสื่อสาร 4.27 0.67 มาก 
2.5.  วุฒิภาวะทางอารมณในการทํางานและการดําเนินชีวิต 4.07 0.81 มาก 
2.6.  ภาวะการเปนผูนํา 3.98 0.76 มาก 

รวม 4.36 1.21 มาก 
3.  ดานการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    
3.1.  ความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน 4.64 0.72 มากที่สุด 
3.2.  การตรงตอเวลา 4.46 0.80 มาก 
3.3.  ความเอาใจใสและรับผิดชอบในการทํางาน 4.47 0.68 มาก 
3.4.  ความมีวินยัและปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการ 4.32 0.68 มาก 
3.5.  การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.49 0.65 มาก 
3.6.  การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกปญหาตางๆ 4.22 0.74 มาก 

รวม 4.43 0.60 มาก 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
   จากการศึกษาความตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี) และ
ความตองการของผูใชบัณฑิต แสดงใหเห็นวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตกมีความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหากพิจารณาในสวนของผูใชบัณฑิต 
พบวาในอนาคตสถานประกอบการสวนใหญยังคงมีความตองการพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมีความตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และความรูความสามารถทางวิชาการ
ของบัณฑิต  
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการศึกษาพบวาการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปนที่ตองการของ
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภูมิภาคตะวันตก รวมถึงกลุมผูใชบัณฑิต จึงเปน
สารสนเทศของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาว
ตอไป 
 2. จากผลการศึกษาพบวายังมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต ที่กลุมเปาหมายใหความสนใจ จึงเปนทางเลือกที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ที่
จะพัฒนาหลักสูตรตางๆ เหลานั้น เพื่อเปดการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 
 3. จากผลการศึกษาที่ผูใชบัณฑิตใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้วาควร
จะพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนในดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ความรูความสามารถในวิชาชีพ โดยเนน
การฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหสามารถประยุกตใชในการทํางานไดจริง เชน การฝกงาน รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางานนั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานี้จึงควรพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป 
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