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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขา
การบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด จํานวน 110 คน การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณมุงศึกษาความสอดคลองการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด กับความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
 ผลการวิจัยเรื่องระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังในดานความรูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยเฉพาะเรื่องการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 จากการสัมภาษณผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีคาดหวัง
ในดานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยมีความมุงหวังใหประกอบอาชีพสูงท่ีสุดของนักบัญชี ไดแก ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) และมีความคาดหวังใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนนักบัญชี
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา  
 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญมีความยินดีในการเขารวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยควรมี
การจัดระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครองผานชองทางไปรษณีย ซึ่งในปจจุบันผูปกครองใหความ
เช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 92.31 
เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงเปนมหาวิทยาลัยของคนใน
ทองถ่ินท่ีเปดมาเปนระยะเวลานานพอสมควร อีกท้ังยังพบวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถท่ีจะนําความรูความสามารถ และประสบการณท่ีเรียนรูไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได รวมถึงการกํากับดูแลของอาจารยท่ีมีตอนักศึกษาซึ่งจะทําใหผูปกครองมีความรูสึกมั่นใจวาบุตรหลานน้ัน
จะสามารถสําเร็จการศึกษาไปไดอยางมีคุณภาพ รอยละ 7.69 ตอบวาไมมีความเช่ือมั่นเทาท่ีควร เพราะวา 
ผูปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาแลวไมมีงานทํา  
 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม
สอด เนนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการจากบุคคล
ท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการประยุกตใช เชน อาจจะใหนักศึกษา
เก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในระหวางเรียน  
คําสําคัญ: ความคาดหวัง / สาขาวิชาการบัญชี / แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 The research investigated the level of parents' expectation on educational management 
of an accounting program of Kampheng Phet Rajabhat University Maesot and explored guidelines 
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for developing educational management in the accounting program. A sample group of the 
research was 110 parents of the accounting students. The quantitative research was used in this 
study focusing on relationship between teaching and learning of a bachelor of accountancy of 
Kampheng Phet Rajabhat University Maesot and the expectations of the parents. 
 The findings revealed that the highest level of parents' expectation toward educational 
managements of the accounting program was knowledge that had the average at 4.07 and S.D. 
0.73 . Especially, in terms of apply the knowledge into a work has the average at 4.36 and S.D. at 
0.77. The results from the interviewing the parents indicated that the parents expected on their 
children to be an accountant in a highest position such as Certified Public Accountant (CPA) and 
Tax Auditor (TA) and the students to be a standardized accountant to work after graduation.  
 The results showed that the majority of the parents are willing to participate activities in 
the university providing communication systems for giving information back to the parents via mail 
channel and the parents believed in the bachelor of accountancy of Kampheng Phet Rajabhat 
University Maesot at the high level which had 92.31 percent. This is because Kampheng Phet 
Rajabhat University is the national university which has been opened for long period of time for 
local people. Besides, the students who graduated from this university success in their careers and 
they are able to exploit the knowledge and experiences from the study to work in future careers. 
Furthermore, lectures' supervision systems toward the students make the parents believed that 
their children will be able to graduate with high professional qualities. Only 7.69 percent referred 
to no confidence because the parents concerned on graduates' unemployment.  
 The guidelines for educational development on educational management of an 
accounting program of Kampheng Phet Rajabhat University Maesot are desired to focus on 
development of learning methods and techniques from experts and using authentic learning. This 
will lead the students on applying their knowledge. Students may use the accounting knowledge 
during their internships in the accounting office or exchanging the knowledge with the relevant 
agencies during the study.  
Keywords: expectation / accounting program / development of teaching and learning methods 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาจัดเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต นํามาซึ่งความรู ความคิด สติปญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะและคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด มีดังน้ี 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral) 2) ดานความรู (Knowledge) 3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห
เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) ซึ่งเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนเกิดการพัฒนาจากการเรียนรูท้ัง 5 ดานท่ีไดรับการ
พัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหท้ังในและนอก
หลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนท่ีเช่ือถือเมื่อเรียน
จบในรายวิชาหรือหลักสูตรน้ันแลว (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยท่ีทําการเปดการเรียนการสอนหลายสถาบัน หลายหลายสาขา
ใหเลือก แตสาขาหน่ึงท่ีไดรับความนิยมมากลําดับตนๆ คือ สาขาการบัญชี ซึ่งเปนสาขาท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ และ
สังคมท้ังภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ท้ังกิจการท่ีมุงหวังกําไร และกิจการท่ีไมมุงหวังกําไรเปนอยางมาก อาทิ 
วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร 
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ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558) เพราะนักบัญชีน้ันสามารถชวยการวางแผน การ
ประเมินผลและควบคุมการดําเนินงานการตัดสินใจ ใหกับองคกรธุรกิจ ซึ่งถือวานักบัญชีสามารถเปนผูชวยสําคัญใน
การวิเคราะหธุรกิจเปน เปนจิ๊กซอวตัวหน่ึงท่ีจะนําไปสูการบริหารธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ ในปจจุบันทาง
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ไดทําการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งอีก
หน่ึงแหง ในเขตจังหวัดตาก โดยเลือกพ้ืนท่ีในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เน่ืองมาจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีหาง
จากตัวอําเภอ การเดินทางท่ีลําบากพอสมควร และยังเปนเขตชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา หรือท่ี
เรียกวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งถือไดวาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเล็งเห็นถึงการเขาถึงการศึกษาได
อยางถูกจุด โดยใชช่ือเรียกอีกช่ือวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดทําการเปดสาขาตางๆ เพ่ือทําการ
รองรับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางเหมาะสม และสาขาท่ีดําเนินการเปดลําดับแรกๆ คือ สาขาการบัญชี โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหคนในทองถ่ินไดมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสาขาวิชา
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาโดยตลอด เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษามีคุณภาพ เปนท่ีตองการของผูประกอบ
ตลาดแรงงาน และการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตในการประกอบอาชีพตอไปไดในอนาคต การ
บริหารงานของหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีจึงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมความรวมมือระหวางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย หลักสูตร กับรัฐบาล สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต อีกท้ังยังใหความสําคัญตอ
ผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเพ่ือรวมกันในการตั้งเปาหมาย ลักษณะความตองการบัณฑิต การเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เพ่ือใหไดบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมีคุณภาพมาตรฐานมากท่ีสุด 

ดังน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนสาขาการบัญชี เปนอยางมาก โดยมีความประสงคตองการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ท่ีนอกเหนือจากความตองการของผูประกอบการ หนวยงานท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนานักศึกษายังมีอีกหลายหลายหนวยงาน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงความคาดหวังของผูปกครองของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ท่ีมีตอการศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี โดยใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิต จํานวน 5 ดาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหท้ังในและ
นอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนท่ีเช่ือถือเมื่อ
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการบัญชี และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด  
 
ขอบเขตการวิจัย 

มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
ขอบเขตดานประชากร 
ผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท้ังหมด 110 คน โดยจําแนก

เปนผูปกครองของนักศึกษาตามระดับช้ัน ดังน้ี 
ป 1 รหัสหมูเรียน 6055201 จํานวน 25 คน 
ป 1 เทียบโอน รหัสหมูเรียน 6055301 จํานวน 8 คน 
ป 2 รหัสหมูเรียน 5955201 จํานวน 16 คน 
ป 3 รหัสหมูเรียน 5855201 จํานวน 28 คน 
ป 4 รหัสหมูเรียน 5755201 จํานวน 33 คน 
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ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังให
บัณฑิตมี ท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การศึกษาจากการสัมภาษณท้ัง 5 ประเด็น ไดแก 1) ความคาดหวังของอาชีพในความตองการของบุตร
หลานของทาน 2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค 3) บทบาทการเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการของหลักสูตร 4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง และ 5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

การศึกษาแนวทาง 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด ในปการศึกษา 2559 เพ่ือนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
1. แบบสอบถามการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด แบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามความคาดหวังในการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด ตอนท่ี 3 สอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

2. แบบสัมภาษณการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดแบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 สัมภาษณขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบ
สัมภาษณ ตอนท่ี 2 มีคําถาม จํานวน 5 ขอ ขอท่ี 1 ความคาดหวังของอาชีพในความตองการตอบุตรหลาน ขอท่ี 2 
ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีพึงประสงค ขอท่ี 3 บทบาทการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการของ
หลักสูตร ขอท่ี 4 ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง ขอท่ี 5 ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุงศึกษาความสอดคลองการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กับความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมจํานวน 110 
คน ซึ่งแบบสอบถามท่ีใหคําตอบเชิงปริมาณผูวิจัยใชกลุมประชากรท้ังหมดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สวนแบบสัมภาษณ
ท่ีใหคําตอบเชิงคุณภาพผูวิจัยใชกลุมตัวอยางโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 26 คน เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน
วิจัยครั้งน้ีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการศึกษาและออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณการศึกษาวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความ
คาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการสอบถามความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยผูวิจัยไดเขาไปศึกษาวิจัยจากการลงพ้ืนท่ีพบปะผูปกครอง และไดมี
การดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังบานของผูปกครอง จํานวนท้ังหมด 110 ฉบับ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการสัมภาษณผูปกครองเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 26 คน เพ่ือใหไดขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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 ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหและประเมินผลโดยใชโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS โดยแบบสอบถามใชระดับ
ความคาดหวังเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑการประเมินระดับความคาดหวัง ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย    แปลความหมาย 

4.50 – 5.00   มีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   มีความคาดหวังอยูในระดับมาก 
2.50 – 3.49   มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   มีความคาดหวังอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.49   มีความคาดหวังอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 ข้ันตอนท่ี 6 ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ข้ันตอนท่ี 7 สรุปผลการวิจัย และการนําเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับทราบและวางแผนการพัฒนา
ตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยได 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการ
บัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาวิจัยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 110 ชุด ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบรายละเอียด ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
   หญิง 
   ชาย 

 
69 
41 

 
62.70 
37.30 

อายุ 
   36 – 40 ป 
   41 – 45 ป 
   46 – 50 ป 
   51 – 55 ป 
   56 – 60 ป 
   61 ปข้ึนไป 

 
6 

29 
29 
17 
11 
9 

 
5.50 

26.40 
26.40 
15.50 
10.00 
8.20 

การศึกษา 
   ระดับช้ันประถมศึกษา 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
   ระดับปริญญาตรี 
   ระดับปริญญาโท 
   อ่ืนๆ (ไมไดรับการศึกษา) 

 
55 
13 
7 
1 
2 

12 
1 

19 

 
50.00 
11.80 
6.40 
0.90 
1.80 

10.90 
0.90 

17.30 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
   เกษตรกร/ประมง 
   ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 
   รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
   พนักงานเอกชน 
   รับจางท่ัวไป 
   แมบาน/พอบาน 
   พนักงานรัฐวิสากกิจ 
   อ่ืนๆ (ไมไดประกอบอาชีพ) 

 
51 
5 
7 
6 

15 
16 
2 
8 

 
46.40 
4.50 
6.40 
5.50 

13.60 
14.50 
1.80 
7.30 

 สาเหตุของการท่ีสงบุตรหลานเขามารับการศึกษา ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (โดยเรียงลําดับความสําคัญจากสาเหตุท่ีมากไปหานอย 1 ถึง 5) จาก
การศึกษาพบวา อันดับท่ี 1 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะเปนมหาวิทยาลัยของภาครัฐ อันดับท่ี 2 สาเหตุท่ีเลือกเรียน
เพราะความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน อันดับท่ี 3 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะมีระบบการจัดการเรยีนการสอนท่ีมี
คุณภาพ อันดับท่ี 4 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะคาใชจายตลอดหลักสูตรไมสูง และอันดับท่ี 5 สาเหตุท่ีเลือกเรียน
เพราะมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

2. ความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา 
 
ตารางท่ี 2 ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

ความคาดหวังตอการเรียนการสอน 
ระดับความคาดหวัง 

Mean S.D ระดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. การเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียนของสังคม 

3.92 0.84 มาก 

2. มีการปลูกฝงใหเห็นคณุคาของวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี 

4.02 0.70 มาก 

3. มีการจัดโครงการการเรียนรูมารยาททางสังคม 3.87 0.83 มาก 
4. การเขาหองเรียนและทํากิจกรรม มีการเช็คช่ือเพ่ือใหนักศึกษา มคีวามตรง
ตอเวลา 

4.04 0.73 มาก 

5. การเสรมิสรางใหเกิดความความเสียสละ รูจักการใหและการแบงปน 
ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 

4.08 0.81 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.98 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 2 ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (ตอ) 

ความคาดหวังตอการเรียนการสอน 
ระดับความคาดหวัง 

Mean S.D ระดับ 
ดานความรู 
1. รายวิชามีความหลากหลาย นาสนใจ และทันสมัย 4.04 0.73 มาก 
2. มีระยะเวลาท่ีใชศึกษาตลอดหลกัสูตรฯ อยางเหมาะสม  
( 4 ป) 

4.11 0.65 มาก 

3. มีการทําโครงงานวิจัยระดบัปรญิญาตรีเพ่ือฝกปฏิบัติงานวิจัยพ้ืนฐาน 3.87 0.76 มาก 
4. การเรียนการสอนมีการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 4.01 0.76 มาก 
5. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏบัิติงานไดจริง 4.36 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.07 0.73 มาก 
ดานทักษะทางปญญา 
1. มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 3.88 0.79 มาก 
2. มีการสนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเปดโลกทัศนให
กวาง 

3.83 0.88 มาก 

3. ระบบการเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยฝกใหผูเรียนไดคิด และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง 

4.00 0.80 มาก 

4. ฝกการคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 4.15 0.78 มาก 
5. มีกิจกรรมการนําไปสูการคิดอยางสรางสรรค 4.01 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.97 0.80 มาก 
ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. หลักสูตรฯ มีการฝกงานอยางเหมาะสม (จํานวน 650 ช่ัวโมง) 4.14 0.72 มาก 
2.หลักสูตรฯ มีเครือขายในการเรียนรูรวมกับปราชญชาวบาน วิสาหกิจชุมชน 3.80 0.77 มาก 
3. มีการฝกการทํากิจกรรมกลุม/การทํางานเปนทีม 3.88 0.80 มาก 
4. มีการทํากิจกรรมกลุม จะตองไดมาซึ่งความคิดของทุกคน เพ่ือฝกการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4.01 0.75 มาก 

5. มีการกําหนดสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา เพ่ือฝกความ
รับผิดชอบ 

4.11 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.98 0.78 มาก 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีสื่อและเทคโนโลยีภายในหองเรียนท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย และพรอมใชงาน 3.98 0.92 มาก 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาไดฝกการสื่อสารและการเปน
วิทยากร 

3.92 0.82 มาก 

3. มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.10 0.82 มาก 
4. มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน/เว็บไซต 4.01 0.84 มาก 
5. การคนควาขอมูลความรูจากแหลงสืบคนท่ีนาเช่ือถือ 4.10 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.02 0.83 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด 5 ดาน 4.00 0.78 มาก 

 จากการศึกษาความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสตูรของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา ความคาดหวังตอการเรียนการ
สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความคาดหวังในภาพรวมมีคาความคาดหวังอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคาดหวังดานความรูมากท่ีสุด มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 รองลงมาคือ ดานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ดานความ
คาดหวังท่ีนอยท่ีสุดคือ ทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80  
 จากการสัมภาษณผูปกครองท้ังหมด 26 คน พบวา สวนใหญมีความเก่ียวของกับนักศึกษาโดยเปน
มารดาจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมามีความเก่ียวของเปนบิดา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.23 
มีความเก่ียวของเปนปา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.69 และเปนพ่ีชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.85 
ตามลําดับ มีความคาดหวังนักศึกษาท่ีเรียนอยูในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ผูวิจัย
สรุปตามประเด็น ท้ังหมด 5 ประเด็น ดังน้ี  

1) ความคาดหวังของอาชีพในความตองการของบุตรหลานของทาน พบวา ผูปกครองมีความ
คาดหวังในดานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยมีความมุงหวังใหประกอบอาชีพสูงท่ีสุดของนักบัญชี ไดแก 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคาดหวังใหนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 30.77 เชน ครู อาจารยสอนวิชาการบัญชี เจาหนาท่ี
พนักงานของกรมสรรพกร เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล ตํารวจธุรการ เปนตน พนักงานปฏิบัติงานทางดานบัญชีใน
สํานักงานบัญชี ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมไปถึงพนักงานธนาคาร คิดเปนรอยละ 19.23 

2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค พบวา ผูปกครองมีความคาดหวัง
ใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานไดจริงเมื่อจบการศึกษา คิดเปน
รอยละ 30.78 รองลงมามีความตองการใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถทางดานการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
ทางดานธุรกิจ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาพมา เปนตน คิดเปนรอยละ 26.23 เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 19.23 มีลักษณะการเปนผูนํา คิดเปนรอยละ 3.85 มีความรูรอบตวัตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีอาจเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 3.85 และไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 16.06 

3) บทบาทการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของหลักสูตร พบวา ผูปกครองมีความยินดใีน
การเขารวม คิดเปนรอยละ 84.62 และมีผูปกครองบางสวนไมสามารถเขารวมได คิดเปนรอยละ 15.38 เน่ืองจาก 
ไมสะดวกในการเดินทางมามหาวิทยาลัยฯ 

4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความตองการขอมูล
ขาวสารเพ่ิมเติมเน่ืองจากปจจุบันท่ีไดรับจะเปนเพียงผลการเรียนท่ีสงไปรษณียมาเทาน้ัน สวนขาวสารอ่ืนๆ จะรับรู
จากนักศึกษาโดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา มีความตองการขอมูลสงกลับมาในลักษณะสงขอมูลขาวสารทาง
ไปรษณีย คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมามีความตองการขอมูลขาวสารแจงทางสื่อโซเชียลมีเดีย เชน line 
Facebook หรือการแจงขาวสารทางเว็บไซตตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยหรือของสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 30.77 
โทรศัพทสายตรงยังไปยังผูปกครอง คิดเปนรอยละ 3.85 อ่ืนๆ มีความคิดเห็นวาเพียงพออยูแลวเพราะวาสวนใหญ
ทราบขาวสารจากนักศึกษาก็ถือวาเปนการบอกตอท่ีเพียงพอแลว 

5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา 
ผูปกครองมีความเช่ือมั่นในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีความเช่ือมั่นอยูใน
ระดับมากท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คิดเปนรอยละ 92.31 เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงเปนมหาวิทยาลัยของคนในทองถ่ินท่ีเปดมาเปนระยะ
เวลานานพอสมควร อีกท้ังยังพบวานักศึกษาท่ีจบสถาบันแลวยังมีงานทํา ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
สามารถท่ีจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได รวมถึงการดูแลของอาจารยท่ีมีตอนักศึกษาซึ่งจะทําใหผูปกครองมี
ความรูสึกมั่นใจวาบุตรหลานน้ันจะสามารถจบไปแลวมีงานท่ีแนนอน และอีกรอยละ 7.69 ตอบวาไมมีความเช่ือมั่น
เทาท่ีควร เพราะวา ผูปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของการหางานทําภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด จากการศึกษาวิจัยทําใหผูวิจัยไดเสนอแนะผลวิจัยตอหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จึงมีแนวคิดรวมกันท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการ
ประยุกตใช เชน ใหนักศึกษาเก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะใหนักศึกษา
เขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระหวางเรียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามความคาดหวังของผูปกครอง ดังน้ี 
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1) 1.ทางดานอาชีพ ผลจากการสัมภาษณความคาดหวังของผูปกครองท่ีตอนักศึกษาสาขาการบัญชี 
ใหความคาดหวังในอาชีพ CPA/TA จํานวน 13 คน โดยตรงกับความคาดหวังดานความรูจากแบบสอบถาม ในเรื่อง
ของการความรูความสามารถท่ีไดรับไปปฏิบัติงานไดจริง แนวทางการพัฒนาสาขาการบัญชีจึงไดมีการเพ่ิมความรู
ความสามารถโดยการจัดใหมีการฝกประสบการณ เพ่ิมมากข้ึน โดยทําสหกิจศึกษารวมกับหนวยงานภายนอก ควบคู
ไปกับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน รวมไปถึงการท่ีใหนักศึกษาไปทําการศึกษาธุรกิจแตละประเภทในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือหาความแตกตางในการจัดทําบัญชีของแตละกิจการ โดยสอดแทรกในรายวิชาสัมมนาการบัญชี 
และวิชาวิจัยทางการบัญชี 

2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชากับบัญชีท่ีพึงประสงค แนวทางการพัฒนาลักษณะความ
ตองการบัณฑิตสาขาวิชากับบัญชีท่ีพึงประสงค พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพ สามารถทํางานไดจริงเมื่อจบการศึกษา ทางสาขา
การบัญชีมีการเสริมสรางกิจกรรมการฝกคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีการจัดสงนักศึกษาเขา
แขงขันทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับในรูปแบบของการจัดทําบัญชี เพ่ือนําไปสูความ
เช่ือมั่นในตัวเองเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการสรางกระบวนการคิด และการตัดสินใจซึ่งมีผลตรงกับความคาดหวังของ
ผูปกครองตอไป 

3) บทบาทการเขามสีวนรวมในการบริหารการจัดการหลักสูตร แนวทางการพัฒนาบทบาทการเขา
มีสวนรวมในการบริหารการจัดการหลักสูตรของผูปกครอง โดยผูปกครองสวนใหญใหการรวมมือเปนอยางดี  
มีบางสวนท่ีไมสามารถใหความรวมมือไดอยางเต็มท่ี เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ทางสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จัดทําโครงการเยี่ยมบานนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางเครือขายระหวางผูปกครองกับอาจารยสาขา
การบัญชี 

4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง แนวทางการแกไขระบบการสื่อสารการ
แจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง ผลจากการสัมภาษณ พบวาระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง มี
การแจงไมเพียงพอ เน่ืองมาจากหลายปจจัยท่ีเขามามีบทาทในการสงขอมูลขาวสาร ทางสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จัดทําการสรางเครือขายการติดตอท่ีหลายหลายชองทางเพ่ิมมากข้ึน อาทิ 
การสรางกลุมทาง IG LINE FACEBOOK รวมไปถึงการติดตามขาวสารทางเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด รวมไปถึงการแจงขาวสารผานนักศึกษาโดยจัดทําเปนเอกสาร โดยมีการลงรับตามแบบตอบ
กลับหนังสือ 

5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด แนวทางการ
พัฒนาความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เน่ืองมาจากเดิมผูปกครอง
ใหความเช่ือมั่นในสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในระดับมาก แตยังมีบางสวนท่ียัง 
ไมมั่นใจวาเรียนสาขาการบัญชีจบแลวจะมีงานทํา ทางสาขาการบัญชีจัดทําการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนไปตามความคาดหวัง 5 ดานท่ีผูปกครองตองการ โดยมีการพัฒนาในหลากหลายดานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดย
การฝกนักศึกษาใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเรียนการสอน นอกสถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการฝกประสบการณ
โดยตรงกับสถานประกอบการท่ีนาเช่ือถือ มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงเพ่ิมมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยอภิปราย จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 
1. ระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ังหมด 5 ดาน 
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางมีความคาดหวังในดานความรูมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได
จริ ง  ซึ่ ง ไม สอดคลองกับงานวิจัยของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (2554) ท่ีไดศึกษาความตองการและความ
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คาดหวังของผูใชบัณฑติในอนาคต ตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร พบวาความคาดหวังของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะบัณฑิตจะให
ความสําคัญในดานคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสุด จากการศึกษาวิจัยน้ันเห็นวาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ควรพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง เชน อาจจะให
นักศึกษาเลือกฝกงานทางดานสาขาวิชาการบัญชีเทาน้ัน โดยเฉพาะสํานักงานบัญชีเพราะจะทําใหนักศึกษามีความ
เขาใจวงจรการจัดทําบัญชีมากยิ่งข้ึนกอนออกไปทํางานจริง และควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยไมตองมีโครงการฝกอบรมเปนพิเศษ เพียงใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน การฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน เพราะหาก
ปฏิบัติอยูเสมอก็จะกลายเปนความเคยชิน เปนจิตสาํนึกท่ีตองปฏิบัติอยางน้ันอยูเสมอ ซึ่งจะทําใหเห็นวาการทํางาน
ของหลักสูตรน้ันจะตองทํางานรวมกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยสราง
ภาคีเครือขายรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครอง และผูใชบัณฑิต  

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด จากการศึกษาวิจัยทําใหผูวิจัยไดเสนอแนะผลวิจัยตอหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จึงมีแนวคิดรวมกันท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการ
ประยุกตใช เชน อาจจะใหนักศึกษาเก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะให
นักศึกษาเขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระหวางเรียน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตควรสรางภาคีเครือขายรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครอง และผูใช
บัณฑิต โดยอาจจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน กรรมการในการบริหารจัดการหลักสูตร มีการประชุม และการวางแผน 
การพัฒนาหลักสูตร อยางนอยเดือนละครั้งเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนการสอนนําเสนอใหคณะกรรมการทราบ 

2. หลักสูตรควรพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง โดยใหนักศึกษาเลือกฝกงาน
ทางดานสาขาวิชาการบัญชีเทาน้ัน โดยเฉพาะสํานักงานบัญชีเพราะจะทําใหนักศึกษามีความเขาใจวงจรการจัดทํา
บัญชีมากยิ่งข้ึนกอนออกไปทํางานจริง และควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในหลักสูตรการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา โดยไมตองมีโครงการฝกอบรมเปนพิเศษ เพียงใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีกับกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของหลายๆ ฝาย 
เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
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