
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
 
 การศึกษาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษามีบทบาทสําคัญใน
การขับเคล่ือนใหประสบความสําเร็จ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนา
ตนเองดานตาง ๆ นอกเหนือธรรมชาติหรือท่ีเปนสัญชาตญาณ การไดศึกษาเรียนรูจนถึงการพัฒนา             
ศักยภาพของคนใหบรรลุคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ระบบการศึกษาจะตองใหเปนระบบท่ีเปดกวาง
เปนทางเลือกสูงสุดในแงกระบวนการเรียนรู และเสริมสรางความสามารถดานตาง ๆ ใน             
การดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน               
การศึกษาจึงมีความสําคัญสูงสุดในการสรางชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน การศึกษา
ดานบริหารธุรกิจ เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในสถาบันการศึกษาระดับสากลท่ีมีช่ือเสียง        
เนื่องจากสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม       
การเมือง และเทคโนโลยี สงผลใหองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวทั้งระบบ รวมท้ัง     
ศักยภาพการจัดการเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางกลมกลืนและสอดคลอง สามารถ     
รองรับกระแสแหงการเปล่ียนแปลงในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
http://www.onec.go.th.  2548) 

หลักสูตรการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษา จึงควรตองมีการปรับปรุง          
แกไขใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ ผูพัฒนา
หลักสูตรจะตองคิดถึงวิธีท่ีจะพิจารณาตัดสินหลักสูตร หรือประสบการณท่ีจัดข้ึนนั้นถูกตองตาม
หลักการมากนอยเพียงใด ยอมจําเปนตองมีการตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห ข้ันตอนตาง ๆ                
มีขอบกพรองท่ีตองมีการปรับปรุงแกไขใหบรรลุเปาหมายไดดีท่ีสุดของหลักสูตร 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544 : 11 - 12) กลาววาระบบการศึกษาเปนระบบตามปรัชญา    
การศึกษาตลอดชีวิต เปนระบบสังคมเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหคนในสังคมใฝรูใฝเรียน ทันโลกทัน  
เหตุการณ หลักการจัดการศึกษาเนินการศึกษาเพื่อมวลชน เนนการเสมอภาคใหคนไทยใน          
การเขาเรียนและคุณภาพการศึกษา โดยใหความสําคัญกับหลักความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ      
ในการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการสรางความม่ันคงทางสังคมใหแกประเทศชาติอยางถาวร หลักสูตร
และการเรียนการสอนจะมีสากลสภาพ มีความทันสมัยใชเทคโนโลยี วิทยาการตาง ๆ เขาชวย       
ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ตองดํารงดุลยภาพในการเรียนรูจากคน         
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สํานักงานคณะกรรมการอุมศึกษาไดจัดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา            
พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548             
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2548 : 12) ดังตอไปนี้ 

1.  หลักสูตรปริญญาโทมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ                  
รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ
ศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.  โครงสรางหลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมี    
การทําวิทยานิพนธ แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทํา          
วิทยานิพนธ  แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

3.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจํา 
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา         
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

4. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณ     
ดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

5.  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ อาจารย 1 คนใหเปน
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 
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6.  คุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

7.  เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนด
ในหลักสูตร  โดยตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือ              
ปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

8.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร อยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเดน็ คือ 
การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให 
คําปรึกษาแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

9.  การพัฒนาหลักสูตรใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา   
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป (กระทรวงศึกษาธิการ.  2548 : 19-32) 

ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดเสริมสรางความแข็งแกรง                  
ทางการศึกษา โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ                
การศึกษา และมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงและตอบสนอง            
ความตองการของสังคมอยูตลอดเวลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2547 : 29) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดใหความสําคัญในการพัฒนา      
คุณภาพของมหาบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถในดานการบริหารในระดับสูง จึงเปดสอน    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 
โดยมีปรัชญาของหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะมีความรูความเขาใจอยางพอเพียงใน
องคความรูทางธุรกิจ มีความรูดานเชิงวิเคราะห เปนผูมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสรางความพรอมในการปรับตัวเพื่อกาวสูการแขงขันท้ังภายในและระหวาง
ประเทศ เปนผูรูการเขาสังคม และจรรยาบรรณในการเปนผูประกอบการ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใน
การบูรณาการของโลกธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตของ      
องคการและประเทศ และเพ่ือบมเพาะการพัฒนาองคการธุรกิจท่ียั่งยืน (สถาบันราชภัฏเชียงราย.  
2545 : 1) 

หลักสูต MBA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เร่ิมเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2545 จนถึงปการศึกษา 2548  เปนจํานวน 3 ป มีอาจารยกับนักศึกษาจํานวน 359 คน แตยังไมเคยมี
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรดังกลาว ผลการศึกษาอิสระ เร่ือง การประเมินหลักสูตร MBA 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1.  เพื่อประเมินหลักสูตร  MBA  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง)  ตามความคิดเห็นผูเกีย่วของ 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับหลักสูตร MBA คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) 

3.  เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตหลักสูตร MBA                     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย  
 
ประโยชนของการวิจัย 
 

1.  ทําใหทราบผลการประเมินหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ตามความคิดเหน็ผูเกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

2.  ทําใหทราบความแตกตางของความคิดเห็นของผูเกีย่วของกับหลักสูตร MBA  คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) 

3.  ขอมูลจาการศึกษาสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต  
หลักสูตร MBA ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 

   4.  วิธีการศกึษาในคร้ังนีส้ามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาและประเมินหลักสูตร 
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินหลักสูต MBA คณะวิทยาการจัดการ                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) ตามความคิดเห็นของผูเกีย่วของ 
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ในการประเมินในครั้งนี้ ผูประเมินไดดําเนินการประเมินโดยใชรูปแบบ CIPP Model 
ของ Stufflebeam (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี.  2548 : 56-60; อางอิงจาก Stufflebeam.  Theoey  into  
Practice. 1967 : Unpaged) โดยทําการประเมิน 4 ดาน ประกอบดวย สวนบริบท (Context)                 
สวนปจจัยนําเขา (Input) สวนกระบวนการ (Process) และ  สวนผลผลิต (Product) 

 

1.  ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความชัดเจน ความสอดคลอง ความเหมาะสม               
ของวัตถุประสงค โครงสรางและเนื้อหาวชิาของหลักสูตร                  

2.  ดานปจจยันําเขา (Input) เปนการประเมินความเหมาะสมการจัดการเรียนปจจยั                
ท่ีเกื้อหนนุตอการเรียนการสอนของหลักสูตร ไดแก อาจารยผูสอน นักศึกษา เคร่ืองมือส่ือการเรียน
การสอน เอกสาร ตํารา การเรียนการสอน อุปกรณ และอาคารสถานท่ี 
   3.  ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินดานความเหมาะสมดานการบริหาร    
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธหลักสูตร การวัดและการประเมินผล 

 4.  ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินดานความเหมาะสมในดานคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตตามหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชในการทํางาน ระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษา
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดานการใชหลักสูตร 

ขอบเขตดานประชากร 
ลักษณะของประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง  
1.  ผูบริหารหลักสูตร MBA และอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร MBA  มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงราย 
2.  มหาบัณฑติ สาขาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีสําเร็จการศึกษา    

ตั้งแตปการศึกษา 2545 - 2548 
3.  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระหวางการทําการศึกษาอิสระในปการศึกษา 2545 - 2548 
4.  ผูใชบัณฑิต ซ่ึงเปนหัวหนา เพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาอยู 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 

ผูเกี่ยวของกับหลักสูตร MBA  ตามเพศ  อายุ และอาชีพ มีความคิดเห็นตอหลักสูตร MBA 
แตกตางกัน 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 

การประเมินหลักสูตร MBA หมายถึง พิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตร MBA            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง) โดยใชรูปแบบ                
การประเมินในรูปแบบ CIPP-Model ประเมินดานบริบท (Context) ดานนําเขา (Input) ดาน
กระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) 

หลักสูตร MBA หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป              
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

ผูเกี่ยวของ หมายถึง ผูบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอน  มหาบัณฑิต  นักศึกษา และ  
ผูใชบัณฑิต ดงัตอไปนี ้

ผูบริหารหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย   

อาจารย หมายถึง อาจารยผูสอนมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ตั้งแตปการศึกษา 2545 - 2547 

มหาบัณฑิต หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งแตปการศึกษา 2545 - 2548 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2545 - 2548 

ผูใชบัณฑิต หมายถึง ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน หรือผูมีความเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน สามารถประเมินคุณภาพการทํางานของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได 

บริบท (Context) หมายถึง วตัถุประสงคของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ 
วิสัยทัศนและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง เนื้อหาวิชา แผนการเรียน อาจารยผูสอน และนักศึกษาหลักสูตร 
MBA  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

กระบวนการจัดดานการเรียนการสอน (Process มายถึง เคร่ืองมือเครื่องใช และ                 
ส่ือการเรียนการสอน ของหลักสูตร MBA  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

) ห

 ผลผลิต (Product) หมายถึง มหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามหลักสูตร MBA และนําความรู
ท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 
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