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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งน้ีเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอวัตถุประสงค/โครงสราง/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จาก
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 255) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.3175) 
 การประเมินความพึงพอใจตอโครงสรางหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอย
กวา 136 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 
หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในยคุ
ปจจุบัน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รายวิชา
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบไปดวย 1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบไปดวย15 รายวิชา 2) 
วิชาเอกบังคับ ประกอบไปดวย 11 รายวิชา 3) วิชาเอกเลือก มีท้ังหมด 5 รายวิชา และวิชาประสบการณภาคสนามมี
ท้ังหมด 2 รายวิชา จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: การประเมิน / ความพึงพอใจ / หลักสูตร / บัณฑิต 
 

Abstract 
 Assessment Course Bachelor of Accountancy Program, Kampheangphet Rajabhat University 
to evaluate student satisfaction in accounting courses with the objectives/ structure/ courses of 
the graduate accounting program Faculty of Management Science Kampheangphet Rajabhat 
University. The results of the study most respondents were satisfied with the course bachelor of 
accountancy program. The majority of samples surveyed had a high level of satisfaction the average 

(�̅�𝑥=4.3175) 
 Assessment of the satisfaction with the structure of the graduate program, the total credit 
hours are not less than 136 credits. There are 30 credits of general education. There are 100 Credits 
Specialized Courses and there are 6 Credits Elective Courses. Appropriate and consistent with 
current needs of graduates. Based on data analysis the majority of samples surveyed had a high 
level of satisfaction. Courses of the Graduate Program include: 1) Basic subjects specialized courses 
It consists of 15 courses. 2) The compulsory subjects consist of 11 courses. 3)  Major elective of 5 
courses and field experiences are 2 courses. The majority of samples surveyed had a high level of 
satisfaction 
Keywords: evaluation / satisfaction / course / graduate 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานหลากหลายอาชีพไมได
เนนแตเพียงการผลิตบัณฑิตสายครูเพียงอยางเดียว เพ่ือปรับเปลี่ยนพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองจึงไดทําการเปดสอนใน
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สายวิชาชีพอ่ืนๆ ไดดวยเหตุน้ีเองจึงไดมกีารแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลยัครใูหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอ่ืนได
นอกจากวิชาชีพครู โดยเริ่มทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอ่ืนไดตั้งแตปพุทธศักราช 2527 เปนตนมา วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจดัการ เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
และการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในขณะน้ัน ทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชา เพ่ือดําเนินการในการ
จัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ช่ืนนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งได
ดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสารตําราตลอดจนอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเปดสอนจนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ ทองสมัคร) ได
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ข้ึนในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ.2530  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เริ่มเปดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2546 สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในอดีตโปรแกรมวิชาการบัญชีไดสังกัดรวมอยูกับโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) โปรแกรมวิชาการบัญชีไดตระหนักถึงความจําเปนในการผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับตามเกณฑคุณภาพทางการศึกษาท่ีเปนสากล โดยเฉพาะดานการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการวิชาชีพการบัญชี ซึ่งในปจจุบันจะอยูภายใตการควบคุมดูแลการ
พัฒนาวิชาชีพการบัญชีท้ังโดยตรงและโดยออมจากกฎหมายและสถาบันวิชาชีพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เชน 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันหลักสูตรการบัญชีได
มีสภาวิชาชีพ หรือช่ือเต็มวา สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (Federation of Accounting Professions) 
และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป และปจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2555 ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบันปการศึกษา 2558 โดย
มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามระบบและไก การประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร  

จากขอมูลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสม และความตองการของผูใชบัณฑิต ตอหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือใหการจัด
การศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ป ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ และ
สอดคลองกับความตองการใชบัณฑิตของผูประกอบการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหการบริการทาง
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทุกๆ ดาน 
อยางตอเน่ืองตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอโครงสราง/วัตถุประสงค/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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 ขอบเขตดานประชากร 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระดับ หมูเรียน จํานวนนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 5515201 34 คน 
 5515202 33 คน 
 5515301 34 คน 
ช้ันปท่ี 3 5615201 33 คน 
 5615202 34 คน 
 5615203 30 คน 
 5615301 21 คน 
 รวมท้ังสิ้น 219 คน 

(ท่ีมา: สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2559) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาปจจุบันสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จากประชากรจะเห็นไดวาจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปท่ี 3 และ ช้ันปท่ี 4 มีจํานวนไมเกิน 
400 คน ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 219 คน ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผูใชบัณฑิต คือ ผูบริหาร หัวหนาและผูควบคุมงาน เจาของกิจการ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชการเลือกแบบสุมแบบสะดวก จํานวน 120 ราย 

ดังน้ันกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีจํานวนท้ังสิ้น 339 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีใช
ในการเก็บขอมูล โดยคําถามมีลักษณะเปนแบบปลายปดและปลายเปด ซึ่ง แบบสอบถามเปนการสอบถามความ 
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีตอหลักสตูรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับหลักสูตร 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 คณะผูวิจัยใชวิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยไดดําเนินการเปนข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามปญหาวิจัย วัตถุประสงคของ
การวิจัย และนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาความรูทางดานการบัญชี ท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานของ

ตัวแปรอิสระ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับช้ันปท่ีศึกษา 
- อาชีพ 
- ตําแหนงงาน 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสตูรบัญชีบัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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สภาวิชาชีพการบัญชี และความตองการใชบัณฑิตของผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ 

2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสร็จสมบูรณน้ันไดใหท่ีปรึกษางานวิจัยและอาจารยประจําโปรแกรม
วิชาการบัญชี ตรวจสอบและแกไขความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เรียบรอยแลว 

3. นําความคิดเห็นของท่ีปรึกษางานวิจัยและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาการบัญชี มาปรับปรุง
และแกไขแบบสอบถามใหมีความชัดเจนถูกตองและตรงตามเน้ือหา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี 3 และนักศึกษาช้ันปท่ี 
4 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 219 ราย  

1. มีทีมงานเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิตป 2558 และเก็บขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี 3 และช้ัน
ปท่ี 4 สาขาวิชาการบัญชี  

2. นําขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของการตอบคําถาม และไดนําเฉพาะ
ขอมูลท่ีสมบูรณไปทําการวิเคราะหผลการประเมินตามลําดับตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยดําเนินการ เก็บขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ซึ่งอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหคาทางสถิติ ดังน้ี 

1) คาความถ่ี (frequency) 2) คารอยละ (percentage) 3) คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาต่ําสุด (minimum) และคาสูงสุด 
(maximum) 4) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การประเมินความพึงพอใจ หลังจากวิเคราะหขอมูล
เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา โดยกําหนดคาคะแนนของระดับความตองการออกมา 5 ระดับ ดังน้ี 
   4.50 – 5.00  หมายความวา  พึงพอใจมากท่ีสุด ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  3.50 – 4.49  หมายความวา  พึงพอใจมาก ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  2.50 – 3.49  หมายความวา  พึงพอใจปานกลาง ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  1.50 – 2.49  หมายความวา  พึงพอใจนอย ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  1.00 – 1.49  หมายความวา  พึงพอใจนอยท่ีสุด ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาปจจุบันสาขาวิชาการบัญชี  
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปสาํหรับผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 13 5.94 
 หญิง 206 94.06 
ระดับการศึกษา   
 ช้ันปท่ี 3 101 46.11 
 ช้ันปท่ี 4  118 53.88 
รวม 219 100 

 จากตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 94.06 และเพศชายจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.94 
ระดับการศึกษาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 53.88 และเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 
101 คน คิดเปนรอยละ 46.11 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาของหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนคาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามตอวัตถุประสงคของหลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี ้

   

1. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได
อยางมีคุณภาพสอดคลองตามความตองการของภาครัฐ เอกชนและ
ทองถ่ิน 

4.1667 .5456 มาก 

2. เปนนักวิเคราะหและผูบริหารท่ีสามารถประยุกตหลักการ แนวคดิ 
ทฤษฎีทางดานการบัญชีและบริหารธุรกิจอยางเหมาะสม 

4.0667 .6670 มาก 

3. มีความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจและสังคมสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.0333 .6262 มาก 

4. สามารถติดตามและปรบัตัวใหเขากับสภาพการณ การเปลีย่นแปลง
ความกาวหนาในเทคโนโลยี และอาชีพการงาน 

4.2444 .6054 มาก 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 4.3889 .5746 มาก 
6. มีความรู ความสามารถท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 4.2556 .6100 มาก 
 รวม 4.1925 .6048 มาก 

 จากตารางท่ี 3 การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังหมด 6 ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1925)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวัตถุประสงคของหลักสูตร อันดับ

แรก คือ เรื่องมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3889) 

รองลงมา คอื เรื่องมีความรู ความสามารถท่ีจะศึกษาตอในระดบัท่ีสูงข้ึน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2556) และ
ลําดับสุดทาย คือ เรื่องสามารถติดตามและปรับตัวใหเขากับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลงความกาวหนาใน

เทคโนโลยี และอาชีพการงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2444) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

โครงสรางหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา จาํนวน 136 หนวยกิต 4.1333 .5236 มาก 
2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 4.2333 .5415 มาก 

    (1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต 4.1444 .6458 มาก 
    (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 4.1111 .7101 มาก 
    (3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 4.0778 .6742 มาก 
    (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 4.0889 .7133 มาก 
    (5) เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา(1)-(4) 3 หนวยกิต 4.1556 .7017 มาก 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอ) 

โครงสรางหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

3 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 หนวยกิต 4.1556 .6344 มาก 
    (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต 4.3222 .6504 มาก 
    (2) วิชาชีพ (บังคับ) 33 หนวยกิต 4.2111 .6446 มาก 
    (3) วิชาชีพ (เลือก) 15 หนวยกิต 4.2889 .6744 มาก 
    (4) ประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 4.2333 .6542 มาก 
4 หมวดวิชาเลือกเสร ี จํานวน 6 หนวยกิต 4.1556 .6519 มาก 
 รวม 4.1777 .6477 มาก 

 จากตารางท่ี 4 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
ประกอบไปดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการบัณฑิตในยุคปจจุบัน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1777) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังสิ้น 30 หนวยกิต ประกอบดวย 5 กลุมวิชา เมื่อพิจารณา
เปนกลุมวิชา พบวา อันดับแรก คือ เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา (1)-(4) จํานวน 3 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1556) รองลงมา คือ กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร จํานวน 9 หนวย

กิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1444) และกลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 

หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1111) ตามลําดับ 
 หมวดวิชาเฉพาะมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังสิ้น 100 หนวยกิต ประกอบดวย 4 วิชา เมื่อพิจารณาเปน
รายวิชา พบวา อันดับแรก คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 45 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3222) รองลงมา คือ วิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2889) และประสบการณภาคสนาม จํานวน 7 หนวยกิต คาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥=4.2333) ตามลําดับ 
 หมวดวิชาเลือกเสรีมีจํานวน 6 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1556)  
 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

 (1) เนื้อหาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ    
1. รหัสวิชา 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 (Business English 1)    

 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1556 .6164 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1000 .7351 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0556 .6246 มาก 
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

2. รหัสวิชา 1552403 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 2 (Business English 2)    
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1444 .6630 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1444 .6630 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1556 .6855 มาก 
3. รหัสวิชา 2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย (Business Law and Commerce) 
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2222 .7154 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1444 .6960 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2333 .6542 มาก 
4. รหัสวิชา 3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)    
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1667 .7532 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1889 .6852 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2444 .7689 มาก 
5. รหัสวิชา 3521101 การบัญชี 1 (Accounting 1)    
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.5556 .5631 มากท่ีสุด 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.5000 .5854 มากท่ีสุด 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.6000 .5363 มากท่ีสุด 
6. รหัสวิชา 3521102 การบัญชี 2 (Accounting 2)    
 6.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.5333 .6033 มากท่ีสุด 
 6.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4222 .5604 มาก 
 6.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.5111 .5455 มากท่ีสุด 
7. รหัสวิชา 3522401 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Information System) 
 7.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 7.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6026 มาก 
 7.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4556 .6210 มาก 
8. รหัสวิชา 3522501 การภาษีอากร 1 (Taxation 1 )    
 8.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2000 .6902 มาก 
 8.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1111 .6941 มาก 
 8.3 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1556 .7330 มาก 
9. รหัสวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)    
 9.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.0889 .6472 มาก 
 9.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0333 .6262 มาก 
 9.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .6670 มาก 
10. รหัสวิชา 3541101 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

 10.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3222 .6504 มาก 
 10.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6731 มาก 
 10.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2333 .6877 มาก 
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

11. รหัสวิชา 3561101 องคการและการจัดการ (Organization and Management)     
 11.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2889 .7070 มาก 
 11.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2000 .6568 มาก 
 11.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2556 .6458 มาก 
12. รหัสวิชา 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)    
 12.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1778 .6963 มาก 
 12.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1000 .6368 มาก 
 12.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1444 .6960 มาก 
13. รหัสวิชา 3592105 การคาระหวางประเทศ (International Trade) 
 13.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2111 .6786 มาก 
 13.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1778 .6800 มาก 
 13.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0889 .6811 มาก 
14. รหัสวิชา 3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics 1) 
 14.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1333 .7220 มาก 
 14.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1333 .7465 มาก 
 14.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .7465 มาก 
15. รหัสวิชา3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) 
 15.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1111 .7465 มาก 
 15.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0889 .6296 มาก 
 15.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .6670 มาก 
 รวม 4.2239 .6639 มาก 

จากตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เน้ือหาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบไปดวย 15 รายวิชา คือ 1) รายวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ 1 2) รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
3 ) ราย วิชากฎหมายธุรกิจและการพาณิชย   4) ราย วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ   5 ) ราย วิชาการบัญชี 1   
6) รายวิชาการบัญชี 2  7) รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  8) รายวิชาการภาษีอากร 1  9) รายวิชา
การเงินธุรกิจ  10) รายวิชาหลักการตลาด  11) รายวิชาองคการและการจัดการ  12) รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ  
13) รายวิชาการการคาระหวางประเทศ  14) รายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และ 15) รายวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ในแตละรายวิชามีประการประเมินเน้ือหาสาระ 3 ดาน คือ 1) ดานความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 2) ดานความ
ทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 3) ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน จากการ

วิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2239)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5556) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชี 2 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5333) อันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4000) ตามลําดับ 
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 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบันอันแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 ผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5000) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชี 2 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4222) อันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศและรายวิชาหลักการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3444)  
3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.6000) รองลง คือ รายวิชาการบัญชี 2 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5111) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลัก

เบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย(�̅�𝑥=4.4556)  
 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสูตร หมวดวิชาชีพบังคับ 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(2) หมวดวิชาชีพบังคับ 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3522102 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting 1)    
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4333 .6712 มาก 

 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4000 .5767 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3889 .5746 มาก 
2. รหัสวิชา 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)   

 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3333 .5996 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6210 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6115 มาก 
3. รหัสวิชา 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)   
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6210 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6115 มาก 
4. รหัสวิชา 3522105 ตนทุน 2 (Cost Accounting 2)    
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4889 .6041 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .5916 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4000 .6499 มาก 
5. รหัสวิชา 3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห (Financial Reports and Analysis) 
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2111 .6446 มาก 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0778 .6909 มาก 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1111 .7411 มาก 
6. รหัสวิชา 3523502 การภาษีอากร 2 (Taxation 2)    
 6.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2778 .6185 มาก 
 6.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2333 .6542 มาก 
 6.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6472 มาก 
7. รหัสวิชา 3522103 การบัญชชีั้นสูง 1(Advanced Accounting 1) 
 7.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3778 .5916 มาก 
 7.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .5316 มาก 
 7.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4000 .5363 มาก 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาชีพบังคับ (ตอ)  

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(2) หมวดวิชาชีพบังคับ 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

8. รหัสวิชา 3524102 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)   
 8.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 8.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4000 .5958 มาก 
 8.2 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3889 .5547 มาก 
9. รหัสวิชา 3524302 การสอบบัญช ี(Auditing)    
 9.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4333 .6368 มาก 
 9.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3667 .6439 มาก 
 9.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2889 .7070 มาก 
10. รหัสวิชา 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Internal Control) 
 10.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .6499 มาก 
 10.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3333 .6704 มาก 
 10.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4444 .6553 มาก 
11. รหัสวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System  
 11.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3667 .6080 มาก 
 11.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3000 .6262 มาก 
 11.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3556 .6414 มาก 
 รวม 4.3451 .6233 มาก 

จากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ ประกอบไปดวย 11 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการบัญชีตนทุน 1  2) รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 1   
3) รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2  4) รายวิชาตนทุน 2  5) รายวิชาการรายงานการเงินและการวิเคราะห  6) รายวิชา
การภาษีอากร 2  7) รายวิชาตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  8) รายวิชาการบัญชีช้ันสงู 1  9) รายวิชา
การบัญชีช้ันสูง 2  10) รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ 11) รายวิชาการสอบบัญชี จากการวิเคราะห

ขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3451)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาตนทุน 2 ผูตอบแบบสอบถามมคีวาม

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4889) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชีตนทุน 1  รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง

1  รายวิชาการสอบบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4333) และอันดับ
สุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2  รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 และรายวิชาการตรวจสอบภายใน ผูตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.400) ตามลําดับ 
 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบัน อันแรก คือ รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4000) รองลงมา คือ รายวิชาการตนทุน 2 รายวิชา

การบัญชีช้ันสูง 2  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3778) อันดับสุดทาย คือราย

วิชาการสอบบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3667) ตามลําดับ 
  3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาการตรวจสอบ

ภายใน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4444) รองลง คือ รายวิชาตนทุน 2 และ

รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.4000) อันดับสุดทาย 
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คือ รายวิชาการบัญชีตนทุน 1 และรายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.3889) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสูตร หมวดวิชาเอกเลือก 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(3) วิชาเอกเลือก 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3524308 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting) 
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3889 .5938 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2333 .6368 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2889 .6576 มาก 
2. รหัสวิชา 3524310 การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Booking by Software) 
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3444 .5641 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3111 .6296 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3333 .5805 มาก 
3. รหัสวิชา 3524404 วิจัยทางการบัญชี (Accounting Research) 
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3889 .5746 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3000 .5497 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4333 .5619 มาก 
4. รหัสวิชา 3524404 สัมมนาการบัญชี (Seminar in Accounting) 
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3111 .6296 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3111 .6296 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3333 .6180 มาก 
5. รหัสวิชา 3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control) 
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2000 .7063 มาก 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1333 .7673 มาก 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1778 .7581 มาก 
 รวม 4.2992 .6305 มาก 

 จากตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก มี
ท้ังหมด 5 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 2) รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 3) รายวิชาวิจัยทางการบัญชี 4) รายวิชาสัมมนาการบัญชี และ 5) รายวิชาการวางแผนกําไรและการ

ควบคุม จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 
4.2992) รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสําหรับสวนท่ีเปนวิชาเอกเลือกท้ัง 3 ดาน ท่ีมีประการประเมิน คือ 1) ดาน
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 2) ดานความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน และ 3) ดานการนําความรู
จากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน เมื่อพิจารณาเปนรายดวย พบวา 
 1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

และรายวิชาวิจัยทางการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3889) รองลงมา 
คือ รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมา คาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥=4.3444) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาสัมมนาการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3111) ตามลําดับ  
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 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบัน อันดับแรก คือ รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และรายวิชาสัมมนาการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3111) 

รองลงมา คือ รายวิชาวิจัยทางการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3000) 
และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2333) ตามลําดับ  
 3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาวิจัยทางการ

บัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4333) รองลง คือ รายวิชาสัมมนาการ
บัญชี และรายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3333) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2889) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 8 จํานวน คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอรายวิชาของหลักสูตร วิชาประสบการณภาคสนาม 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(4) วิชาประสบการณภาคสนาม 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3524801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญช ี(Preparation for Professional 
Experience in Accounting) 
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3778 .6461 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3556 .6237 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4333 .6368 มาก 
2. รหัสวิชา 3524802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี (Professional Experience in Accounting) 
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .6324 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .6461 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4667 .6568 มาก 
 รวม 4.4018 .6403 มาก 
 รวมท้ังหมด 4.3175 .6395 มาก 

จากตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิชาประสบการณ
ภาคสนามมีท้ังหมด 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี และ 2) รายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพการบัญชี จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3175) 
 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
 จากการวิเคราะหขอมลู พบวา ปญหาเก่ียวกับการใชหลักสูตรท่ีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดวาเปน
ปญหามากท่ีสุด ลําดับท่ี 1 คือ เน้ือหาบางรายวิชาในหลักสูตรไมสามารถนํามาใชประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ลําดับท่ี 2 คือ เน้ือหาบางรายวิชามีความซ้ําซอนกัน ควรนํามาประยุกต
รวมกันเปนรายวิชาเดียวกัน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.00 และลําดับท่ี 3 คือ จํานวนหนวยกิตของวิชาบังคับ
มากเกินไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 จากแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังน้ี 
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1. อยากใหหลักสูตรฯ มีการลดรายวิชาการจัดการการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปลง เน่ืองจาก
เน้ือหาท่ีสอนไมคลายคลึงกับท่ีทํางานจริง 

2. อยากใหหลักสูตรฯ พัฒนาหลักสูตรใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง เพราะเน้ือหาบางรายวิชา
ในหลักสูตรไมไดนําไปใชจริง 

3. หลักสูตรฯ ควรปรับเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและมีความเปนปจจุบันมากข้ึนเพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ 

4. อยากใหหลักสูตรฯ สอนทักษะของการพิมพดีดและการพิมพสัมผัส 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการการวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอโครงสราง/วัตถุประสงค/
รายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีมีความพึงพอใจตอการประเมินวัตถุประสงค/โครงสราง และรายวิชาของหลักสูตรภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3175) แสดงใหเห็นวาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่งผลงานวิจัยยังสอดคลองกับผลการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (2552) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=3.8465) และมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตในยุคปจจุบัน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของอมรา 
ครองแกว และพิมพผกา วงศกองแกว (2554) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอวัตถุประสงค/ 
โครงสราง/เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
รวมไมเกิน 4.2000  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยจะไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) การประกันคุณภาพการศึกษา และเปนขอมูลเพ่ือนําไปใชในการพัฒนางาน
ดานวิชาการในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการพัฒนาการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตอไป อน่ึงจากผลการวิจัยครั้งน้ีช้ีใหเห็นวาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
อยูตลอดเวลาเพ่ือใหทันตอสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เน่ืองดวยมาตรฐานการบัญชี 
กฎหมายภาษี มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงควรท่ีตองมีการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมรวมท้ังการนํานวัตกรรมใหมๆ เขามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยูตลอดเวลาและตองมีการปรับตัวใหทันตอการแขงขันกันสูงในยุค
ปจจุบัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 หลักสูตรฯ ควรทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตอยาง
ตอเน่ืองทุกๆ ปการศึกษา เพ่ือหลักสูตรจะไดนําขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

เอกสารอางอิง 
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ. (2552). การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต 4 ป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (รายงาน
ผลการวิจัย). อุตรดิตถ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. 
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