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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาค
วิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประเภทหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตองการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความ
ตองการกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) วิเคราะหประเภทหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่สงผลตอการรับรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 172 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาสถิติสถิติทีแบบกลุมตัวอยางคู
อันดับ และการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) การวิจัยแสดงผลดังตอไปนี้ 1) คาเฉลี่ยความ
ตองการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยรวมจัดอยูในระดับมาก 2) หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาไม
มีความสัมพันธกับการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก
ประเภทกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) คาเฉลี่ยการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละ
ประเภทกิจกรรมและคาเฉลี่ยความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนแตละประเภทกิจกรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนคาเฉลี่ยระดับการรับรูการจัดกิจกรรมในหลักสูตรแบบสรางองคความรูกับ
คาเฉลี่ยความตองการกิจกรรมในหลักสูตรแบบสรางองคความรูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
4) หลักสูตรที่ตางกันสงผลตอการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และความตองการกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่ตางกันสงผลตอการรับรู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตองการกิจกรรม   การเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 และมีอันตรกิริยาระหวางหลักสูตรกับผล สัมฤทธิ์การศึกษาตอการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ABSTRACT 

This survey research examines the perception and need for instructional activities among 
undergraduate Thai students. Self-administered questionnaire was conducted with a sample of   172 
senior students, Department of International Business Management, School of Business 
Administration, Bangkok University in the Academic Year 2009. Statistical analyses by Pearson 



Correlation Coefficient, Paired Sample t-test, and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
reveal the following findings. 1) Students’ need for instructional activities was at a high level for all 
activities.  2) Students’ background in terms of curriculum and academic achievement was      not 
significantly correlated with their need and perception of instructional activities at the .05 level. 3) 
Their perception was significantly different from their need at the .01 level for all activities, except the 
perception of constructivism teaching activity was significantly different from their need at the .05 
level. 4) Students with different curriculum were not significantly different in their perception and 
need for instructional activities whereas those with different academic achievement indicated 
significantly different perception and need at the .05 level. In addition, there was a significant 
interaction between curriculum and academic achievement on students’ perception and need for 
instructional activities at the .01 level. 

 
บทนํา 

ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ- 
ศึกษาไทย ไดเปลี่ยนแปลงมาสูการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการ- 
ศึกษาไทย พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึด
หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาจึง
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 
ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติให
คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง การสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางแทจริงโดยการสอนอยางเดียวจึงไม
เพียงพอ ครูจะตองเปนผูสรางแรงบันดาลใจและแรงกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจและความรักที่จะเรียนรู (DiCarlo, 
Stephen E, 2009) โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
กระบวนการในการจัดสภาพการเรียนรูที่จะนําทางผูเรียนไป 
สูจุดหมายของการเรียนการสอนที่กําหนดไว ผูเรียนไดรับทั้ง
ความรูและสนใจที่จะเรียนรูในเรื่องนั้นๆ โดยไมเบื่อหนาย 
(เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 2549, น.291) 

คณาจารยในภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
และไดจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตาม กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวจัดขึ้นโดย
พิจารณาความเหมาะสมและประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ
เปนหลัก แตยังขาดขอมูลสนับสนุนวากิจกรรมการเรียนการ
สอนดังกลาวตรงกับความตองการของนักศึกษาหรือไม และ
กิจกรรมประเภทใดที่ควรจัดเพิ่มเติม 

ดังนั้น การทราบความตองการกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เนื่องจากจะเปนขอมูลใหกับคณาจารยในภาควิชา 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ตรงกับความตองการของนักศึกษา นอกจากนี้ 
การศึกษาตัวแปรดานหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษา จะ
ทําใหคณาจารยมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษาโดยละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทหลักสูตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับการรับรูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทหลัก 
สูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความตองการกิจกรรม
การเรียนการสอน  

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการรับรูการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4. วิเคราะหประเภทหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ที่สงผลตอการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

กิจกรรมการเรียนการสอน คือ สภาพการณของการจัด
ประสบการณ และการกระทําทุกสิ่งที่จัดขึ้นจากความรวมมือ
ระหวางผูสอนและผู เรียน เพื่อใหการเรียนการสอนนั้น
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นาสนใจ และนําพาผูเรียนไป 
สูจุดมุงหมายที่กําหนดไว (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 2549,    
น.292; วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2542, น.91) กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ดีจะสงผลตอการพัฒนาของผูเรียนหลากหลาย



ดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เนื่องจาก
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน มีความ 
สุขในการเรียนรู ไมเบื่อหนาย นอกจากนี้ การที่ผูเรียนไดมี
โอกาสฝกปฏิบัติจริงจะสามารถเชื่อมโยงความรูและประสบ-
การณที่ไดจากการทํากิจกรรมเขากับความรูที่มีอยูทําใหเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง  

กิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกประเภทตามหลักสูตร 
แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 2549, 
น.293) 

1. กิจกรรมในหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นในลักษณะที่สัมพันธกับบทเรียนตามที่หลัก 
สูตรกําหนดไว อาจจะเปนกิจกรรมที่ทําขึ้นภายในหรือนอก
ช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนเขาใจบทเรียนงายขึ้นและมีประสิทธิ-
ภาพ อยางไรก็ตาม ไมมีการแยกประเภทกิจกรรมในหลัก-
สูตรออกมาอยางชัดเจน งานวิจัยฉบับนี้จึงอางอิงประเภท
กิจกรรมในหลักสูตรจากเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
(อาภรณ  ใจเที่ยง, 2544 อางอิงมาจากคณะกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543; วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2542, น.91 ) โดยใน
ที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกิจกรรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับงาน 
วิจัยฉบับนี้ ไดแก  

1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบสรางองคความรู 
เปนกระบวนการเรียนรูที่บุคคลเปนผูสรางความรูจากความ 
สัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม 
เกิดเปนโครงสรางทางปญญา ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช ไดแก การเรียนแบบสืบคน แบบคนพบ แบบแก 
ปญหาโดยการทํารายงาน โครงงานตางๆ 

1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบใชเทคโนโลยี เปน
การใชเทคโนโลยีจูงใจผูเรียนเพ่ือจัดประสบการณเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย คอมพิวเตอรชวย
สอนเนื้อหา โปรแกรมจําลองสถานการณ และเกมการศึกษา  

1.3  การจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ 
เปนวิธีสงเสริมความรูจากประสบการณที่ผู เรียนไดจาก
ปฏิบัติและกระบวนการเรียนรู กิจกรรมเนนประสบการณ 
ไดแก เกม กรณีศึกษา สถานการณจําลอง และบทบาทสมมติ 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาความสามารถ ความสนใจของผูเรียน เปนการเพิ่มพูน
ประสบการณในการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหกวาง 
ขวางยิ่งขึ้น และเปนกิจกรรมที่ใหเขารวมดวยความเต็มใจ 

ไมมีการใหคะแนนทางวิชาการ (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 
2549, น.292; ไพโรจน  นาคสุวรรณ และ วันนอร  มะทา, 
2528, น.5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม และกิจ-
กรรมนันทนาการ (ไพโรจน  นาคสุวรรณ และวันนอร  มะทา, 
2528, น.5) แตเนื่องจากปจจุบันภาควิชาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมครบทุก
ประเภท ในงานวิจัยฉบับนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึง
ประกอบดวย 

  2.1  กิจกรรมวิชาการ เชน ชมรมตางๆ การทัศนาจร 
และการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ  

    2.2  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน กิจกรรมที่
เกี่ยวกับศาสนาและและศิลปการแสดงตางๆ 

     2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
เชน การชวยเหลือพัฒนาชุมชนและการเยี่ยมเยือนคนชรา  

 
ทฤษฎีการรับรู 

การรับรู คือ การสัมผัสที่สื่อความหมายเปนการแปล
หรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับออกมาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่มีความหมายอันเปนที่รูจักและเขาใจกัน ผูตีความจะใช
ประสบการณเดิม แตหากไมมีความรูเดิมก็จะไมมีการรับรู
สิ่งนั้น มีแตการสัมผัสสิ่งเราเทานั้น (พรพิมล  จันทรพลับ, 
2539) ปจจัยที่มีผลตอการรับรูที่แตกตางกันของบุคคล ไดแก  

1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูรับรู ไดแก ทัศนคติ บุคลิก-
ภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณที่ผานมา และความ
คาดหวัง (Stephen, 2003, p. 124) รวมไปถึงสติปญญาอันเปน
ผลจากการเรียนรูเดิม (พรพิมล  จันทรพลับ, 2539) 

2.  ปจจัยดานสิ่งเรา เปนปจจัยภายนอกที่ทําใหคนเรา
เกิดความสนใจที่จะรับรู เชน ความใหม การเคลื่อนไหวของ
สิ่งเรา และความคลายคลึงกันของสิ่งเรา (พรพิมล  จันทร-
พลับ, 2539; Stephen, 2003, p. 124) 

 
ความตองการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

เสาวนีย  หยกเล็ก, 2549 (อางอิงมาจาก สมโภชน  อเนก-
สุข, 2529: 22) กลาวถึงองคประกอบของความตองการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษาวา การที่นักศึกษาจะมีความสนใจ
และตองการเขารวมกิจกรรมขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย



อยาง เชน องคประกอบสวนตัวนักศึกษา ประสบการณของ
นักศึกษา และความสัมพันธในกลุม ซึ่งองคประกอบที่แตก 
ตางกันสงผลใหนักศึกษาตองการเขารวมกิจกรรมแตกตาง
กัน สอดคลองกับการศึกษาของแอสตินที่พบวา การเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษาขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน 
ไดแก ทัศนคติตอกิจกรรมประเภทนั้น สภาพความตองการ
และสภาพแวดลอมตางๆ (เสาวนีย  หยกเล็ก, 2549, อางอิง  
มาจาก Astin, 1970: 450) 

 
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาการจัด 
การธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-
กรุงเทพ 

ปจจุบันภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปกติ 4 
ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ผูวิจัยไดรวบรวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยการสัมภาษณคณาจารยภาควิชา 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สามารถสรุปได ดังนี ้

กิจกรรมในหลักสูตร ประกอบดวย กิจกรรมแบบสราง
องคความรู ไดแก การทํารายงานและนําเสนอรายงานหนา
ช้ันเรียน การอภิปรายกลุมยอย การวิเคราะหขาวเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆ ผานการชมภาพยนตร การสัมภาษณผูบริหารบริษัท
ขามชาติเพื่อนําขอมูลมาทํารายงาน การทําวิจัยธุรกิจระหวาง
ประเทศ การทําแผนธุรกิจเพื่อสงออกตลาดตางประเทศ การ
ทําแผนการตลาดเพื่อสงออกตลาดตางประเทศ และการระดม
สมองเพื่อคิดคนผลิตภัณฑใหมโดยใชความคิดสรางสรรค 
กิจกรรมแบบเนนประสบการณ ไดแก การอานและวิเคราะห
กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ และกิจกรรมแบบใช
เทคโนโลยี ไดแก การใหนักศึกษาเขียนบล็อกเพื่อสรุปความ 
รูที่ไดจากการเรียนแตละครั้ง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ 
ไดแก ทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก การใหความรูดาน 
 

 
 
 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การเลี้ยงอาหารเด็กกําพรา 
การปลูกปา และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดแก การ
กราบสักการะและทําบุญที่วัด และเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับความตองการกิจกรรมการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีนอยมากโดยเฉพาะความ
ตองการกิจกรรมในหลักสูตร งานวิจัยที่เกี่ยวของในที่นี้จึง
เปนงานวิจัยเกี่ยวกับความตองการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น บุญ
ยงค  บุญฟก (2546) ศึกษาถึงความตองการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบวา ความตองการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไป
หานอย คือ ดานกีฬาและนันทนาการ ดานวิชาการ ดาน
บําเพ็ญประโยชน และดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยูใน
ลําดับสุดทาย พรทิพย  มั่งคั่ง (2547) ไดทําการศึกษาความ
ตองการเขารวมกิจกรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหา-
วิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา ความตองการเขารวม
กิจกรรมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ ดานบําเพ็ญประโยชน ดานวิชาการ ดานกีฬา และ
ดานศิลปวัฒนธรรม สายพิณ  สุดคนึง (2536) ไดศึกษาความ
ตองการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร พบวา นักศึกษาที่มี เพศ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตางกันมีความตองการเขารวม
กิจกรรมนิสิตไมตางกัน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงาน 
วิจัยของ ปณิดา  จอยทองมูล (2552) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางตองการในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหา-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 
1 - 4 กับปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา โดยมีกลุมตัวอยาง 
400 คน ผลการวิจัยพบวา เพศ ภูมิลําเนา ระดับช้ันป และผล 
สัมฤทธิ์การศึกษาไมมีความสัมพันธกับความตองการเขา
รวมกิจกรรมนักศึกษา ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
 
 
 
 



คําถามวิจัย 
1. ประเภทหลักสูตรที่ศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของนักศึกษาภาคการจัดการธุรกิจระหวางประเทศมี
ความสัมพันธกับระดับการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม 
อยางไร 

2. นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศมี
ระดับการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความตอง 
การกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ประเภทหลักสูตรที่ศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการรับรูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน
แตกตางกันหรือไม อยางไร 

 
คํานิยามศพัทเฉพาะ  

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมในหลัก 
สูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยภาควิชาการจัด 
การธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ   

การรับรู หมายถึง การรับรูการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนของภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศใน
ปจจุบันของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความ
ตองการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หลักสูตร หมายถึง ประเภทหลักสูตรของนักศึกษาภาค
วิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศชั้นปที่ 4 แบงเปน หลัก 
สูตรภาคปกติ 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศชั้นปที่ 4 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาควิชาการ

จัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2551-2554 จํานวนประมาณ 
700 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาค  
 

วิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน  
ปที่ 4 ปการศึกษา 2552 จํานวน 172 คน ซึ่งมาจากการสุมตัว 
อยางแบบกลุม (Cluster sampling) โดยมีความเชื่อมั่น 95% 
และมีความผิดพลาดไมเกิน 7% (วัฒนา  สุนทรธัย, 2549)  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา แบง 

เปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 
ไดแก หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษา สวนที่ 2 สอบถาม
ระดับการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชา 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในปจจุบันและความตอง 
การกิจกรรมการเรียนการสอน มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยประเด็นคําถามไดมาจากการสัม- 
ภาษณคณาจารยในภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
จํานวน 5 ทาน ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ภาควิชาที่เกี่ยวของกับการจัด การธุรกิจ
ระหวางประเทศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น สวนที่ 3 ขอ 
เสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ใช
เครื่องมือวิจัยเปนการสัมภาษณนักศึกษาภาควิชา การจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศเพื่อใหทราบขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นาสนใจจากแบบสอบถาม  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เชิญผูทรงวุฒิดาน
บริหารธุรกิจ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองโดย
ใชสถิติ IOC หาความตรงดานเนื้อหา และนําแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการทํา Try Out กับนักศึกษา
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 30 คน จากนั้น
นํามาวิเคราะหความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ความเชื่อมั่นของแบบวัดการรับรู 36 ขอ มีคา
เทากับ .943 และความเชื่อมั่นของแบบวัดความตองการ
กิจกรรม 36 ขอ มีคาเทากับ .951 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยขอความรวมมือจากอาจารยผูสอนนักศึกษาภาค

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ช้ันปที่ 4 เพื่อแจกแบบสอบ 
ถามใหนักศึกษาทําดวยตนเอง สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศเพื่อให
ทราบขอมูลในประเด็นที่นาสนใจ ใชวิธีการสัมภาษณทาง
โทรศัพท ตามหมายเลขโทรศัพทที่ขอใหผูตอบแบบสอบ 
ถามใหขอมูลโดยสมัครใจ 

 



การวิเคราะหขอมูล 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน ตัวแปรอิสระ 

ไดแก หลักสูตร (ปกติและตอเนื่อง) และผลสัมฤทธิ์การ  
ศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก การรับรูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 
1. วิเคราะหหลักสูตรที่ศึกษาและผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

โดยใชความถี่ รอยละ และวิเคราะหความตองการกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการ 
ศึกษาและหลักสูตรที่ศึกษาตอการรับรูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช Pearson’s Correlation 

3. วิเคราะหความแตกตางระหวางการรับรูการจัดกิจ-
กรรมการเรียนการสอนและความตองการกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชสถิติสถิติที  แบบกลุมตัวอยางคูอันดับ 
(Paired Sample t Test) 

4. วิเคราะหผลกระทบของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์
การศึกษา ตอการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 172 
คน แบงเปนนักศึกษาหลักสูตรปกติ 159 คน และหลักสูตร
ตอเนื่อง 13 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ระหวาง 2.50 – 2.99 (41.86%) รองลงมา คือ 1.89 – 2.49 
(27.33%) และ 3.00 -3.49 (22.10%) ตามลําดับ กลุมตัวอยางที่
มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไปมีเปนสวนนอย 
(8.72%) การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบวา ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมมีคา 
เฉลี่ย 3.88 ซึ่งจัดอยูในระดับมาก  โดยความตองการกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การศึกษา

ระหวาง 2.50 – 3.49 มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.02 ซึ่งจัดอยูใน
ระดับมากและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ระหวาง 3.50 – 3.93 
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 3.64 แตยังจัดอยูในระดับมาก หากแยก
ตามหลักสูตรที่ศึกษา พบวา ความตองการกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องที่มีผลสัมฤทธิ์การ 
ศึกษาระหวาง 3.00 – 3.49 มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.54 จัดอยูใน
ระดับมากที่สุด และความตองการของนักศึกษาหลักสูตร
ตอเนื่องที่มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาระหวาง 3.50 – 3.93 มีคา 
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ 2.73 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง 

การตอบคําถามวิจัย นําเสนอในประเด็นดังนี้ 
1. การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียรสันเพื่อ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การ 
ศึกษากับการรับรูและความตองการกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบวา หลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาไมมีความ 
สัมพันธกับการรับรูและความตองการกิจกรรมการเรียนการ
สอนในทุกประเภทกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

2. การใชสถิติที แบบกลุมตัวอยางคูอันดับ เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยการรับรูและคาเฉลี่ยความตอง 
การกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา คาเฉลี่ยการรับรูและคา 
เฉลี่ยความตองการแตละประเภทกิจกรรมแตกตางกันอยาง  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ยกเวนกิจกรรมในหลักสูตร
แบบสรางองคความรูที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ พบวา คาเฉลี่ยการรับรูตํ่ากวาคา 
เฉลี่ยความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกประเภท
กิจกรรม กิจกรรมในหลักสูตรมีคาเฉลี่ยการรับรูใกลเคียง  
กับความตองการ ในขณะที่กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีคาเฉลี่ย
การรับรูแตกตางจากความตองการมากกวา โดยคาเฉลี่ยการ
รับรูการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมตางจากคาเฉลี่ย
ความตองการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสูงที่สุด (3.11, 4.07)  
และคาเฉลี่ยการรับรูการจัดกิจกรรมแบบสรางองคความรู
ตางจากคาเฉลี่ยความตองการกิจกรรมแบบสรางองคความรู
นอยที่สุด (3.69, 3.79) ดังขอมูลในตารางที่ 1  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับการรับรูการจัดกิจกรรมและคาเฉลี่ยความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ระดับการรับรู ความตองการ     

ประเภทกิจกรรม 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน t Sig. 

   SD ระดับ  SD ระดับ     
• กิจกรรมในหลักสูตร 3.53 0.54 มาก 3.78 0.59 มาก 5.88   .027** 
     1. แบบสรางองคความรู 3.69 0.57 มาก 3.79 0.61 มาก 2.24   .007*  
     2. แบบเนนประสบการณ 3.73 0.60 มาก 3.85 0.67 มาก 2.72  .000** 
     3. แบบใชเทคโนโลยี 3.17 0.78 ปานกลาง 3.69 0.76 มาก 8.6  .000** 
• กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.24 0.79 ปานกลาง 3.99 0.68 มาก 12.4 .000** 
     4. กิจกรรมวิชาการ 3.25 0.72 ปานกลาง 3.95 0.58 มาก 11.65 .000** 
     5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 3.34 0.89 ปานกลาง 3.95 0.87 มาก 8.27 .000** 
     6. กิจกรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 3.11 1.12 ปานกลาง 4.07 0.90 มาก 11.22 .000** 
• รวมทุกประเภท 3.38 0.62 ปานกลาง 3.88 0.59 มาก 11.16 .000** 
*   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05, ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 

ภาพที่ 1  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและคาเฉลี่ยความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. การวิเคราะห MANOVA เพื่อทดสอบวาหลักสูตร
และผลสัมฤทธิ์การศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอตัวแปรตาม
คือ การรับรูและความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนแตก 
ตางกันหรือไม พบวา ในภาพรวมหลักสูตรที่ตางกันสงผล
ตอตัวแปรตามทั้งสองไมแตกตางกัน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์

การศึกษาที่ตางกันสงผลตอตัวแปรตามทั้งสองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังมีอันตร-
กิริยาระหวางหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอตัวแปร
ตามทั้งสองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ภาพรวม (Multivariate Tests) ผลการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร ของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอ
ตัวแปรตาม คือ การรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษา                                                                

แหลงความแปรปรวน Wilks' lambda Value F Hypothesis df Error df 
หลักสูตร 1.00 0.10 2 163 
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา 0.89 3.14* 6  326 
หลักสูตรที่ศึกษา × ผลสัมฤทธิก์ารศึกษา 0.86  4.14** 6  326 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , **   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 
ในภาพยอยผลการทดสอบสอดคลองกับภาพรวม หลัก 

สูตรไมสงผลตอตัวแปรตามทั้งสอง ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาสงผลตอตัวแปรตามทั้งสองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีอันตรกิริยาระหวางหลักสูตรและผล 

สัมฤทธิ์การศึกษาตอการรับรูและความตองการกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง
ที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ภาพยอยผลการทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปรของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอตัวแปรตาม คือ 

การรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

 
จากกราฟที่ 2 จะเห็นไดวา นักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องที่

มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาต่ํากวา 3.50 มีการรับรูอยูในระดับมาก 
สูงกวาหลักสูตรปกติ ที่อยูในระดับปานกลาง แตนักศึกษา
หลักสูตรตอเนื่องที่มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

การรับรูลดลงจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย และต่ํากวา
หลัก สูตรปกติที่มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
ซึ่งการรับรูอยูในระดับมาก 

แหลงความแปรปรวน Dependent Variable SS df MS F 
หลักสูตร การรับรู 0.02 1 0.02 0.07 
  ความตองการ 0.01 1 0.01 0.04 
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา การรับรู 2.92 3 0.97  2.78* 
  ความตองการ 5.23 3 1.74   5.73** 
หลักสูตร × ผลสัมฤทธิ์
การศึกษา 

การรับรู 5.84 3 1.95   5.56** 

ความตองการ 6.16 3 2.05   6.75** 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ภาพที่ 2 แสดงอันตรกิริยาของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
จากกราฟที่ 3 จะเห็นไดวา นักศึกษาภาควิชาการจัดการ

ธุรกิจระหวางประเทศ ช้ันปที่ 4 หลักสูตรตอเนื่องที่มีผล 
สัมฤทธิ์การศึกษาต่ํากวา 3.50 มีความตองการสูงกวานัก- 
ศึกษาหลักสูตรปกติ แตนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องที่มีผล 

สัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไปความตองการลดลงจนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย และมีความตองการต่ํากวานักศึกษา
ภาคปกติที่มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ซึ่งมี
ความตองการอยูในระดับมาก 

ภาพที่ 3 แสดงอันตรกิริยาของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาตอความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ในสวนขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ พบวา มี
ประเด็นที่นาสนใจ คือ นักศึกษาสวนใหญที่ใหขอเสนอแนะ
ตองการใหเนนไปที่กิจกรรมวิชาการที่ไดฝกปฏิบัติจริง และ
ไดเปดโลกทัศนดานธุรกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้น เชน การ
ฝกงานในภาคฤดูรอน ทัศนศึกษา การอบรมทักษะทางวิชา- 

การ การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ นักศึกษาบาง 
สวนเห็นวาเนื้อหาวิชาในภาคการจัดการธุรกิจระหวางประ-
เทศแตละวิชามีความคลายกัน งานที่ไดรับมอบหมายในแตละ
วิชามีความใกลเคียงกัน จึงตองการใหมีกิจกรรมในหลักสูตร
ที่แตกตางและหลากหลายมากขึ้น 
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การอภิปรายผล 
ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะนักศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยพัฒนา
ทั้งดานสติปญญา อารมณ และดานสังคม นักศึกษาจะเชื่อม 
โยงประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรมเขากับความรูที่มี
อยูทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (เบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ, 
2549, น.292)  

คําถามวิจัยที่ 1 ตอบไดวาหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การ 
ศึกษาไมมีความสัมพันธกับการรับรูและความตองการกิจ-
กรรมการเรียนการสอน ซึ่งในเรื่องของความตองการนั้นสอด 
คลองกับผลวิจัยของ สายพิณ  สุดคนึง (2536) และปณิดา  
จอยทองมูล (2552) ที่พบวา ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
ไมมีความสัมพันธ กับความตองการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา การที่ผลแสดงดังนี้อาจเปนเพราะการรับรูเกิดจาก
ปจจัยสวนบุคคลในดานอื่นๆ เชน ประสบการณที่ผานมา 
ทัศนคติ และความสนใจ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของนักวิชา 
การ Stephen P. Robbins สําหรับความตองการก็อาจเกี่ยวของ
กับประสบการณสวนบุคคลมากกวา หลักสูตรและผล 
สัมฤทธิ์การศึกษาจึงไมมีบทบาทกับการรับรูและความตอง 
การกิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก 

คําถามวิจัยที่ 2 ตอบไดวา คาเฉลี่ยการรับรูและคาเฉลี่ย
ความตองการกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน โดยใน
ภาพรวมนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
ช้ันปที่ 4 มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ความ
ตองการกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวา ควรเพิ่มการรับรูใหเปนระดับมากสอด 
คลองกับความตองการกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษามีการรับรู
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปานกลางแตมีความตอง 
การระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับการรับรูการจัดกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมนอยกวากิจกรรมประเภทอื่น ใน
ขณะเดียวกันก็เปนกิจกรรมที่นักศึกษามีความตองการมาก
ที่สุด สําหรับกิจกรรมในหลักสูตร นักศึกษามีการรับรูการ 
จัดกิจกรรมอยูในระดับมากซึ่งใกลเคียงกับความตองการ
กิจกรรมในหลักสูตรที่อยูในระดับมากเชนเดียวกัน อยางไร 
ก็ตาม นักศึกษามีการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบใชเทคโนโลยีระดับปานกลางแตมีความตองการใน
ระดับมาก แสดงวาการจัดกิจกรรมประเภทนี้ยังนอยเกินไป  

คําถามวิจัยที่ 3 ตอบไดวาหลักสูตรไมสงผลตอตัวแปร
ตาม คือ การรับรูและความตองการกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์การศึกษาสงผลตอตัวแปรตามทั้ง
สอง และหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การศึกษาก็รวมกันสงผล
ตอตัวแปรตาม เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องที่มีผล 
สัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไปความตองการลดลงอยูใน
ระดับปานกลาง และมีความตองการต่ํากวาภาคปกติที่มีผล 
สัมฤทธิ์การศึกษาตั้งแต 3.50 ขึ้นไปซึ่งมีความตองการระดับ
มาก โดยการสัมภาษณนักศึกษากลุมนี้ ซึ่งมีผูสมัครใจให
เบอรโทรศัพทติดตอ 3 คน พบวา การจัดกิจกรรมในหลัก 
สูตรแบบสรางองคความรูจัดมากเกินกวาความตองการ และ
การที่นักศึกษากลุมนี้มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาสูงกวากลุมอื่น 
และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงมักจะเปนที่พ่ึงพา
ของเพื่อนในการทํารายงานในวิชาตางๆ อาจทําใหรับรูวามี
กิจกรรมในหลักสูตรมากกวาความตองการ นอกจากนี้
นักศึกษากลุมนี้มีการรับรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบใชเทคโนโลยีอยูในระดับนอย แตก็ไมตองการกิจกรรม
นี้มากนักเพราะคิดวาไมมีประโยชนเทากับกิจกรรมวิชาการ
ที่ชวยพัฒนาทักษะและเปดโลกทัศนไดมากกวา อยางไรก็
ตาม นักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาหลักสูตรปกติ และเปนกลุมที่เรียนและ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอนประเภทเดียวกันในชวงเวลา
เดียวกัน ทําใหมีประสบการณการเรียนรูที่คลายคลึงกัน จึง
อาจทําใหผลการวิจัยไมสะทอนถึงการรับรูและความตองการ
ของนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องในรุนอื่นๆที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับเดียวกัน 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและการ
วิจัยในครั้งตอไป 

คณาจารยภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยเนนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมสงเสริมศิลปะ-
วัฒนธรรมโดยอาจจัดรวมกับกิจกรรมวิชาการ เชน การจัด
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงานบริษัทที่มีธุรกรรมนําเขาสงออก 
และไปเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับ
กิจกรรมวิชาการควรจัดกิจกรรมที่เนนการนําไปประยุกตใช
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นตามความตองการของนักศึกษา 
ไดแก การจัดอบรมแนะนําแหลงขาวสารขอมูลความรูพ้ืน 
ฐานที่จําเปนสําหรับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ เชน 



การติดตามคาเงินขอมูลการคาของประเทศตางๆ การบรรยาย
โดยผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ และการบรรยาย
พิเศษโดยฑูตถึงโอกาสการคาและการลงทุนในแตละ
ประเทศ 

การจัดกิจกรรมในหลักสูตรควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เชน การใหนักศึกษาเลน
เกมจําลองคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการตลาดไรพรมแดน โดย
อาจจัดเปนกิจกรรมในวิชากลยุทธการตลาดระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ คณาจารยผูสอนอาจเปลี่ยนจากการแยกกันมอบ 
หมายรายงานในแตละวิชามาเปนการรวมกันมอบหมาย   
งาน เนื่องจากผลการวิจัยในสวนขอเสนอแนะชี้ใหเห็นวา 
นักศึกษารูสึกวารายงานในแตละวิชามีความคลายคลึงกัน 
การทําใหเกิดความแตกตางนั้นอาจทําไดโดยใหนักศึกษา
เลือกบริษัทที่สนใจและคณาจารยใชบริษัทเดียวกันเปน 
โจทยในการมอบหมายงานในแตละวิชา ซึ่งจะทําใหการจัด
กิจกรรมไมซ้ํากัน และนักศึกษาสามารถนําขอมูลจากการ 
ศึกษาในแตละวิชามาตอยอดทําใหเกิดความรูเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัด คือ เปนการ 
ศึกษาความตองการของนักศึกษาในภาควิชาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ช้ันปที่ 4 เทานั้น จึงอาจจะไมสามารถสรุปผลไปยังนักศึกษา
ในภาควิชาหรือคณะอื่นๆ ได เนื่องจากมีการจัดการเรียน  
การสอนที่แตกตางกัน สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรมีการ
วิจัยความสัมพันธของปจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับความ
ตองการกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา เชน ปจจัย
ทางจิตวิทยาสังคม ไดแก ทัศนคติที่มีตอการจัดกิจกรรม  
และประสบการณการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ ควรมีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมในแตละรายวิชาของภาคการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ  
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