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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยผลการศึกษามีดังนี้ 

การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุคปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การ
ประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่าจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 
จ านวน 133 หน่วยกิต มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุคปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก การประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549 ทั้ง 3 ด้าน ที่มีการประเมิน คือ 1.ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  2.ด้านความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชา 3.ด้านการน าความรู้จากรายวิชาไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตร ส าหรับส่วนที่เป็นหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาแกน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกบังคับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกเลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

การประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้ง 5 

ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 1.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2.ด้านทักษะทางปัญญา  3.ด้านทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  

ค าส าคัญ : หลักสูตร / การประเมินหลกัสูตร / ความพึงพอใจ 

 

1โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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Abstract 
This research aims to study assessment course of finance and banking program faculty  

Of Management Science Kamphaeng Phet Rajabhat University.  
The assessment satisfaction to purposes of curriculum for department of Finance and 

Banking (improved in 2006) were found students and graduated students that they were 
appropriated and corresponded with graduated student in to date with the level of “excellent”. 

The assessment satisfaction to structures of curriculum for department of Finance and 
Banking (improved in 2006) were found students and graduated students that they were unit of 
courses 133 unit with graduated student in to date with the level of “excellent”. 

The assessment satisfaction to courses of curriculum for department of Finance and 
Banking (improved in 2006) as follows 1.Appropriated of courses. 2.Up to date of courses. 3.To 
applied the knowledge of courses for advantage were found students and graduated students 
that they were courses of curriculum for core subject with the level of “excellent”.                   
Required subject with the level of “excellent”. And elective subject with the level of 
“excellent”. 

The assessment satisfaction to instruction of curriculum for department of Finance and 
Banking (improved in 2006). Were found students and graduated students that they were with 
the level of “excellent”. 
 The assessment satisfaction to practicability and performances of graduated students 
from department of Finance and Banking faculty of Management Science Kamphaeng Phet 
Rajabhat University were found that employers to practicability and performances as follows 
1.Knowledge of academic. 2.Skill of talent. 3.Skill of technology. 4.Skill of relationship and 
responsibility. 5.Moral and ethics with the level of “excellent”. 
Keywords : curriculum / The assessment to curriculum / satisfaction 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต

ครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547)  
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 คณะวิทยาการจัดการ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้ท าการเปิด
สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และในปี พ.ศ. 2546 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
นักศึกษาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นแรก โดยใช้ช่ือโปรแกรมว่า โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร  

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพการณ์ใน
อนาคต โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารที่ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และ
คุณธรรมออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง (มาตรฐานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร, 2552) จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการท างานวิจัยในครั้งนี้ โดยเป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเพื่อประเมินหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิตหรือไม่ อน่ึงจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 

2549 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 19 คน และบัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549 และบัณฑิต 

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 29 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน

และการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549 เก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2554 จ านวน 19 คน และบัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549 และบัณฑิต รุ่นที่ 

5 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 29 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและ

การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็นผู้บริหาร 
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ผู้ประกอบการจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีบัณทิตรุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2549 
และบัณฑิต รุ่นท่ี 5 ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมงานอยู่ด้วย จ านวน 22 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัย 

 1. การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุคปัจจุบันท้ัง 6 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.89) 
 การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่า จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน 133 หน่วยกิต มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุค
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81)  

การประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาแกน ประกอบไปด้วย 14 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ รายวิชาการบัญชี 1 รายวิชาการบัญชี 2 รายวิชาการภาษี
อากรและกฎหมายธุรกิจ รายวิชาการเงินธุรกิจ รายวิชาหลักการตลาด รายวิชาการจัดการการตลาด รายวิชา
องค์การและการจัดการ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  รายวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตร ส าหรับส่วนที่เป็นหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาแกน ท้ัง 3 ด้าน ท่ีมีการประเมิน คือ 1.
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 2.ด้านความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.ด้านการน าความรู้จากรายวิชาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) 
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การประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549 หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกบังคับ ประกอบไปด้วย 11 รายวิชา คือ รายวิชาตลาดการเงินและ

สถาบันการเงิน รายวิชาหลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไร 

รายวิชาการจัดการสินเช่ือ รายวิชาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ รายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ทางการเงิน รายวิชาการวิเคราะห์ทางการเงิน รายวิชาการวิเคราะห์การลงทุนและท าแผนธุรกิจ รายวิชาการวิจัยทาง

การเงิน รายวิชาสัมมนาการเงินและการธนาคาร และรายวิชาสถิติเพื่อการจัดการ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และ

บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตร ส าหรับส่วนที่เป็นหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกบังคับ ทั้ง 

3 ด้าน ที่มีการประเมิน คือ 1.ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 2.ด้านความทันสมัยของเนื้อหาวิชา 3.ด้านการน า

ความรู้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) 

การประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549 หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกเลือก ประกอบไปด้วย 18 รายวิชา คือ รายวิชาบัญชีต้นทุน รายวิชา

การบัญชีเพื่อการจัดการ รายวิชาการเงินและการธนาคาร รายวิชาการประกันภัยและสถาบันประกันภัย รายวิชา

การบริหารการเงิน รายวิชาหลักการลงทุน รายวิชาการวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ รายวิชาการวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน รายวิชาการบริหารการเงินธุรกิจ รายวิชาการจัดการโครงการทางการเงิน รายวิชาการ

จัดการความรู้ทางการเงิน รายวิชากรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน รายวิชาการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

รายวิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายวิชาการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ทาง

การเงิน รายวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และรายวิชาการเงินส าหรับผู้ประกอบการ  ผลการศึกษาพบว่า 

นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตร ส าหรับส่วนที่เป็นหมวดวิชาเฉพาะ/

วิชาเอกเลือก ทั้ง 3 ด้าน ที่มีการประเมิน คือ 1.ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 2.ด้านความทันสมัยของ

เนื้อหาวิชา 3.ด้านการน าความรู้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) 

2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

สรุปผลการศึกษาดังน้ี  

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงิน

และการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 4.24) โดยอันดับแรก 

พบว่า กระตุ้นให้ได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ( X = 4.67) รองลงมา คือ แนะน าหนังสือ 

ต ารา และแหล่งความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( X = 4.65) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ซักถามและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( X = 4.56) รองลงมา คือ ตรวจ อธิบาย และคืนงานที่

มอบหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( X = 4.52) รองลงมา คือ มีวิธีการและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่

ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 4.46) 
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3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

ด้านผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ลักษณะของหน่วยงานที่มีบัณทิตรุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2549 และบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปี

การศึกษา 2550 ร่วมงานอยู่ด้วยจ านวน 22 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็น ธนาคาร/สถาบันการเงินร้อยละ 36.4 

รองลงมา คือ หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9.0

ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน ปัจจุบันผู้ประเมินด ารงต าแหน่ง อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา คือ ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และด ารงต าแหน่งเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 4.5 เงินเดือนที่บัณฑิต

ได้รับอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา คือช่วง 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

27.3 และมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่ส าเร็จ

การศึกษาหรือไม่ส่วนใหญ่ไม่ตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.5 และปฏิบัติงานสอดคล้องตาม

สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่กับท่าน ช่วง 6-12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 

54.5 รองลงมา คือ น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ช่วง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมากกว่า 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 4.5 

การประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้ง 5 
ด้าน คือ 1.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  2.ด้านทักษะทางปัญญา 3.ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.004) 

  อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 

1.การประเมินความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุคปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( X = 3.89) และการประเมินความพึงพอใจต่อโครงสร้างของหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่าจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน 133 หน่วยกิต มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุค
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ก าหนดมีความชัดเจน และโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารมีการด าเนินงานโดยการจัดกิจกรรม/โครงการใน
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวดี  ไพเมือง 
(2545) ผลการศึกษาพบว่า บริบทหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน ปฏิบัติได้  สอดคล้องกับสังคม
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ปัจจุบันและความต้องการของนักศึกษาในระดับมาก โครงสร้างและเนื้อหาวิชามีความครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะสม
และเพียงพอ ปัจจัยเกื้อหนุนของหลักสูตร อาคารสถานท่ีมีความเพียงพอ เหมาะสมในระดับมาก 

2.การประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาในหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ทั้ง 3 ด้าน ที่มีการประเมิน คือ 1.ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 2.ด้านความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชา 3.ด้านการน าความรู้จากรายวิชาไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา และบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตร ส าหรับส่วนที่เป็นหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาแกน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.85) หมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอกบังคับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) และหมวดวิชาเฉพาะ/
วิชาเอกเลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการ
สอนในโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โดยเฉพาะในรายวิชาเอกบังคับเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา และสภาพการณ์จริงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็นในผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2552) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
รายวิชาในหลักสูตร มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในยุคปัจจุบันอยู่ในระดับมาก 

3.การประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้ง 5 
ด้าน คือ 1.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2.ด้านทักษะทางปัญญา 3.ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 4.
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.004) ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากสภาพการณ์จริงทาง
เศรษฐกิจและสังคม นักศึกษาต้องลงพื้นที่ศึกษาวิจัย หรือจัดท าโครงงานทางการเงินกับชุมชน ท้องถิ่น โดยน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ นักศึกษายังต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เพื่อ
เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนลาภ  ภัทรอนันตนพ และคณะ (มปป.) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ คือ มีความ
ขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีกิริยามารยาทดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเมื่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์เสร็จสิ้นแล้ว และบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการรับเข้าท างานมากที่สุด คือ มีความขยัน อดทน มีความรู้ 
ความสามารถสูง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาวดี  ไพเมือง (2545) ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตมีคุณภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและ
หน่วยงานต้องการให้บัณฑิตตามหลักสูตรมีคุณลักษณะในด้านการเรียนมีความรู้ที่ทันสมัย ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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  ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ควรเผยแพร่ไว้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการเงินและการธนาคาร ดังน้ี 
 1.1 ด้านผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ควรมี
การเพิ่มเติมความรู้ในด้านการประกันภัย ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย การประเมินราคาหลักประกันสินเช่ือ ประกอบกับ
ความรู้ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินเช่ือ 
 1.2 ด้านประธานโปรแกรม ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้มี
ความรู้ด้านสินเช่ือ การประกันภัย มีความกล้าแสดงออก มีความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และควรจัดให้มีการอบรมเพื่อ
เพิ่มเติมทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการด าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินระหว่างประเทศ หรือการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และควรจัดส่งนักศึกษาให้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 
 1.3 ด้านอาจารย์ประจ าโปรแกรม ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก มีทักษะการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
มีทักษะการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและผู้อื่นได้ดี มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรได้มีการท าวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร รวมทั้งติดตามและประเมินผลบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  
 2.2 ควรได้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตด้านการเงินและการธนาคาร 
 2.3 ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และสภาพการณ์
ในปัจจุบัน 
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