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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษา
จ�ำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลีย่ สะสม และแขนงวิชา ส่วนอาจารย์จำ� แนกเพศ อายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบไป
ด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการ
ศึกษา 2561 จ�ำนวน 193 คน และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำนวน 6 คน ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของนักศึกษาต่อหลักสูตรแตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ในส่วนของอาจารย์พบว่า อาจารย์มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร พบ
ว่าอาจารย์ทมี่ อี ายุแตกต่างกันส่งผลความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ตอ่ หลักสูตรแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ 0.10
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร
ABSTRACT
This study aims to study the satisfaction and compare level of satisfaction between
students and lecturers towards the Economics Curriculum in Faculty of Management Science,
Buriram Rajabhat University. Classifications of students are age, gender, accumulative GPA and
field of study; whereas, classifications of lecturers are age, gender, academic personnel, academic
position, education level and teaching experiences. Sample of the study are 193 forth year
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students of the academic year 2018 from Economics Curriculum in Faculty of Management Science,
Buriram Rajabhat University and 6 lecturers of Economic Curriculum. Data collection is done by
questionnaires and using statistics analysis of frequency, percentage, mean, standard deviation,
independent sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
Result showed that the overall satisfaction level of students towards the Economics Curriculum is moderate. In comparison of students’ satisfaction towards Economics Curriculum showed
that different cumulative GPA of students affect the satisfaction towards Economics Curriculum
with statistical significance level at 0.10. The satisfaction level of lectures towards the Economics
Curriculum is at high level. In comparison of lectures’ satisfaction towards Economics Curriculum
showed that age differences had different effect on lecturers’ satisfaction towards Economics
Curriculum at statistical significance level of 0.10.
Keywords: Satisfaction, Economics, Curriculum
บทน�ำ
ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงของสภาวการณ์โลกทัง้ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีมากขึน้
รวมไปถึงประเทศไทย ซึง่ ส่งผลท�ำให้ทกุ องค์การจ�ำเป็นต้องพัฒนาเพือ่ ให้องค์กรสามารถอยูร่ อดและมีศกั ยภาพแข่งขัน
ได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทีม่ จี ำ� นวนมากไม่วา่ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของ
ภาคเอกชน ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
ต่อสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง อีกทัง้ โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมไร้พรมแดนและขับเคลือ่ นด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและการสือ่ สาร ความรูม้ วี งจรชีวติ ทีส่ นั้ ลง ดังนัน้ มนุษย์ในสังคมโลกยุคปัจจุบนั และอนาคตต้องแสวงหา
ความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เนือ่ งจากความรูค้ อื สินทรัพย์ โดยสถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีห่ ลักคือการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ผลิตงานวิจยั ส�ำหรับการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วยเหตุนแี้ ต่ละสถาบันย่อมต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2557
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมกับมีความรู้ความสามารถด้านทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ หรือ
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร สามารถประยุกต์ทฤษฏีมาใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวัน รูห้ ลักเศรษฐกิจพอเพียง หลัก
ความสมดุล รูค้ ณ
ุ ค่าของการใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม องค์กร และต่อตนเอง ซึง่ ก�ำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
นอกจากนีห้ ลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้กำ� หนดคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ โดยบัณฑิตจะต้อง มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าในการพัฒนา
ท้องถิ่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  ในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่ง
เชือ่ มโยงบูรณาการกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทัง้ เพิม่ ทักษะการจัดการเรียนรูแ้ ละการประสานความร่วม
มือระหว่างครอบครัว องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน
และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การปรับปรุงหลักสูตรจะต้อง
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ปรับปรุงให้ทันสถานการณ์หรือบริบทของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตรจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ซึ่งถือเป็น
อีกหนึ่งก�ำลังที่ส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับตลาดแรงงานของประเทศ (ทศพร แก้วขวัญไกร, 2559)
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำการประเมินหลักสูตร เพือ่ ให้สอดรับกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ส�ำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและเพือ่ เป็นการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานและเป็นไปตามกรอบของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และถือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง จากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ท�ำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถน�ำไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุปะสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มตี ่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยท�ำการศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) จากการส�ำรวจ (Survey) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 193 คน และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำนวน 6 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ
(Purposive sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การทดสอบที (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยได้ โดยด้านรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายด้าน
ประเด็นในการพิจารณา
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านรายวิชาในหลักสูตร
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
7. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.33
3.63
3.16
3.25
3.33
3.30
3.61
3.25
3.36

1.18
1.11
1.24
1.21
1.19
1.20
1.16
1.22
1.19

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ พบว่าอาจารย์มคี วามพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านสามารถเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยได้ โดยด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายด้าน
ประเด็นในการพิจารณา

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
4.31
2. ด้านการบริหารอาจารย์
3.77
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.10
4. ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 4.20
14

S.D.
0.84
0.90
0.76
0.82

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

วารสารสหวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นในการพิจารณา
5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.77
4.07

0.94
0.87

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

3. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และแขนงวิชา พบว่าเกรด
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10
ส่วนแขนงวิชา เพศ และอายุ ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเพศของนักศึกษาส่ง
ผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านรายวิชาในหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ส่วนอายุ
ของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ 0.05 ส�ำหรับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านรายวิชาใน
หลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านอาจารย์ผู้สอนที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05, 0.10 และ 0.10 ตาม
ล�ำดับ นอกจากนีแ้ ขนงวิชาของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านรายวิชาในหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และแขนงวิชา
ประเด็นในการพิจารณา
เพศ
อายุ
เกรดเฉลี่ยสะสม
แขนงวิชา

t

F

sig

-0.95
-1.33

0.32
1.89*
-

0.34
0.73
0.09
0.19

ที่มา: ค�ำนวณจากโปรแกรม SPSS Version 23
หมายเหตุ: *, ** และ *** คือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 10%, 5% และ 1% ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และแขนงวิชา รายด้าน
ความพึงพอใจ
1. ด้านหลักสูตร

เพศ
t
-1.59

อายุ
sig
0.11
15

F
0.25

เกรดเฉลี่ยสะสม
sig
0.78

F
1.00

sig
0.43

แขนงวิชา
t
0.49

sig
0.63
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ความพึงพอใจ

เพศ

t
2. ด้านรายวิชาในหลักสูตร
1.65*
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน
0.95
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน -0.34
5. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
-1.51
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
-1.13
7. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา -0.18
8. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน -1.28
หลักสูตร
รวม
-0.95

อายุ

เกรดเฉลี่ยสะสม

sig
F
sig
F
0.09 0.28 0.76 2.46**
0.35 0.12 0.89 1.92*
0.73 0.75 0.47 1.59
0.13 1.10 0.34 1.94*
0.26 0.18 0.83 0.94
0.86 3.74** 0.03 1.04
0.20 0.54 0.58 1.26

sig
0.03
0.08
0.15
0.08
0.47
0.40
0.28

0.34

0.09

0.32

0.73

1.89*

แขนงวิชา
t

1.45

sig
0.00
0.00
0.91
0.82
0.54
0.00
0.15

-1.33

0.19

-2.96***
-3.59***

0.12
0.22
0.62
-3.04***

ที่มา: ค�ำนวณจากโปรแกรม SPSS Version 23
หมายเหตุ: *, ** และ *** คือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 10%, 5% และ 1% ตามล�ำดับ
4. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน พบว่าอายุของอาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ของอาจารย์ต่อหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ส่วนประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ประสบการณ์ใน
การสอน และต�ำแหน่งทางวิชาการ ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่เพศ และระดับการศึกษาของอาจารย์ไม่สามารถ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ได้ เนื่องจากอาจารย์เป็นเพศชายและส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททัง้ หมด ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันจึงท�ำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลในส่วนนีไ้ ด้ (ตารางที่ 5) เมือ่ พิจารณาราย
ด้าน พบว่า อายุของอาจารย์สง่ ผลความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่ หลักสูตรในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการ
บริหารอาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05, 0.10 และ 0.10 ตาม
ล�ำดับ ส่วนประเภทของบุคคลกรสายวิชาการของอาจารย์ส่งผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรในด้านการ
บริหารอาจารย์ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ส�ำหรับต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อหลักสูตรในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อหลักสูตรในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และด้านการบริหารอาจารย์ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 และ 0.10 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามอายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ต�ำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ในการสอน
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วารสารสหวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเด็นในการพิจารณา
อายุ
ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์ในการสอน

F

sig

11.53*
1.14
0.00
0.88

0.08
0.43
0.97
0.50

ที่มา: ค�ำนวณจากโปรแกรม SPSS Version 23
หมายเหตุ: *, ** และ *** คือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 10%, 5% และ 1% ตามล�ำดับ
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามอายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ต�ำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ในการสอน รายด้าน
ประเภทของ
ต�ำแหน่งทาง ประสบการณ์ใน
อายุ
บุคคลกรสาย
วิชาการ
การสอน
ความพึงพอใจ
วิชาการ
t

sig
1. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 25.62** 0.04
2. ด้านการบริหารอาจารย์
17.61* 0.05
3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา 0.67 0.64
อาจารย์
4. ด้านกระบวนการการจัดการ 2.18 0.33
เรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล
5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 9.91* 0.09
หลักสูตร
รวม
11.53* 0.08

F
0.69
1.51

sig
0.57
0.04
0.35

F
0.03
0.12
0.88

sig
0.87
0.74
0.40

t
sig
0.44 0.68
6.21* 0.09
14.06** 0.03

0.12

0.90

0.09

0.77

0.19

0.84

0.46

0.67

0.75

0.44

0.04

0.96

1.14

0.43

0.00

0.97

0.88

0.50

11.15**

ที่มา: ค�ำนวณจากโปรแกรม SPSS Version 23
หมายเหตุ: *, ** และ *** คือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 10%, 5% และ 1% ตามล�ำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต คณะวิทยาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 8 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านรายวิชาในหลักสูตร และด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร และด้านอาจารย์ผู้สอน ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภ
รณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ที่กล่าวว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) ที่สรุปว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจในต่อหลักสูตรในด้านเนื้อหาหลักสูตร และด้านเนื้อหารายวิชา เป็น 2 ล�ำดับแรก ส่วนด้านการจัดการเรียน
การสอน และด้านอาจารย์ผสู้ อน เป็น 2 ล�ำดับสุดท้าย นอกจากนีใ้ นส่วนของผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2556) ที่พบ
ว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนเป็นล�ำดับสุดท้าย และผลการวิจัย
ของทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ (2560) ที่ให้ข้อสรุปว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรด้านการให้บริการ การ
สนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นล�ำดับสุดท้าย จึงสรุปได้วา่ หลักสูตรควรทีจ่ ะปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และแขนงวิชา พบว่าเกรด
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10
ส่วนแขนงวิชา เพศ และอายุ ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรักษ์ มีแจ้ง (2552), อิสรีย์ โชว์วิ
วัฒนา (2556), สุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) และ วรญา ทองอุ่น และจันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) ที่สรุป
ว่าเพศไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตร  อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เกรดเฉลีย่ สะสมของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านรายวิชาในหลักสูตรทีร่ ะดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ด้านระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา และด้านอาจารย์ผสู้ อนทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ส�ำหรับเพศ
ของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านรายวิชาในหลักสูตร ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.10 ส่วนอายุของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และแขนงวิชาของนักศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านรายวิชาในหลักสูตร ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งหมายความ
ว่าแท้จริงแล้วเพศ อายุ และแขนงวิชาส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ที่สรุปว่าเพศของนิสิตมีผลต่อความ
พึงพอใจต่อโดยรวมที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และผลการวิจัยของสุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) ซึ่ง
พบว่านักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
3.จากผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้าน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านการบริหาร
อาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญเรียม ทะไกรราช และรุ่งอุษา ค�ำร้อยแสน (2558) ที่พบว่าอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และสาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านหลักสูตร
และด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็น 2 ล�ำดับแรก ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
เป็นล�ำดับสุดท้าย และผลการวิจยั ของคณะวิทยาการจัดการ (2559) ทีส่ รุปว่าอาจารย์มคี วามพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นล�ำดับสุดท้าย จึงสรุปได้ว่าหลักสูตรไม่เพียงแต่จะปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรให้กับนักศึกษาเท่านั้น จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ในหลักสูตรให้กับอาจารย์ด้วย เนื่องจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นใน
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การปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่สามารถท�ำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงอย่างเดียวได้ ไม่ว่า
จะเป็นห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น
นอกจากนี้ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ จ�ำเป็นจะต้องศึกษาภาพรวมของระบบเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจมหภาค
ด้วย โดยมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้ฐานข้อมูลจ�ำนวนมากในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ อาทิ
SPSS, EViews, STATA หรือ R เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสิ่งสนับสนุนการเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลท�ำให้ความพึงใจของอาจารย์ในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ทมี่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จ�ำแนกตามอายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ต�ำแหน่งทางวิชาการ
และประสบการณ์ในการสอน พบว่าอายุของอาจารย์สง่ ผลความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ตอ่ หลักสูตรทีร่ ะดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.10 ส่วนประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ประสบการณ์ในการสอน และต�ำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ เนือ่ งจากอาจารย์มภี าระหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบหลายด้าน ทัง้ ด้านการสอน วิจยั บริการวิชาการ ท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ของทางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จึงส่งผลท�ำให้อาจารย์ต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลายด้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยทีไ่ ม่เกีย่ วกับประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ต�ำแหน่งทางวิชาการ
หรือประสบการณ์ในการสอน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเภทของบุคคลกรสายวิชาการของ
อาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรในด้านการบริหารอาจารย์ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10
ส่วนประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรในด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ และด้านการบริหารอาจารย์ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.10 ตามล�ำดับ นั่นหมายความ
ว่าประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์
ที่มีต่อหลักสูตรในบางด้าน
ส�ำหรับอายุของอาจารย์นั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอายุของอาจารย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อหลักสูตรในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
หลักสูตรที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05, 0.10 และ 0.10 ตามล�ำดับ เนื่องจากอาจารย์ที่มีอายุแตกต่างกันมักได้รับ
ภาระการงานที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่อาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่าจะได้รับภาระงานมากกว่า โดยเฉพาะภาระงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการน้อย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในอนาคต ดังนั้นอายุ
ของอาจารย์จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ทมี่ ตี อ่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ หลักสูตรควรให้ความส�ำคัญกับด้านทีม่ คี วามพึงพอใจต�ำ่ กว่า 3.50 คะแนนหรือความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลางลงไป โดยเฉพาะด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจน้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีอยู่ล้าสมัย ดังนั้นหลักสูตรควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรให้
มีความเหมาะสม ทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งขยายเสียง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวม
ไปถึงโปรแกรมส�ำเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นภาคปฏิบัติ และน�ำเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จะส่งผลท�ำให้นักศึกษามีศักยภาพมากขึ้นสามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงาน
ส�ำหรับด้านหลักสูตรควรมีการปรับปรุงหรือทบทวนหลักสูตรในทุกๆ รอบปีการศึกษา เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเชิญผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมาร่วมพัฒนาหลักสูตร
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เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนา ความรู้
ความสามารถเพิ่มเติม รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูง หรือก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และควรน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หลักสูตร ผู้เรียน อาจารย์
ผู้ประกอบการณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท�ำการศึกษาเพียงนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
และอาจารย์ประหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปีในหลักสูตร และอาจารย์
ประจ�ำในสาขาวิชาทุกคน รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของทั้งบัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการณ์ หรือผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
และเป็นการวิจยั ในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท�ำให้
เกิดข้อบกพร่องในส่วนของข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดังนั้นควรท�ำการศึกษาข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Interview) เพื่อได้
ข้อมูลทีม่ คี วามละเอียด ถูกต้อง หลากหลาย ตรงตามความต้องการ และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในประเด็นต่างๆ ได้
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