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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียน
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหา
รายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
และ 2) ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มีอายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
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Abstract
This objective of this study were to investigate the satisfaction of accounting
students in the curriculum of Bachelor of Accountancy in Accounting and to compare
the level of satisfaction of accounting students, faculty of Management Science,
Buriram Rajabhat University, towards the curriculum of Bachelor of Accountancy in
Accounting in terms of gender, age, study year, and classroom group. The samples
used in this research were 242 accounting students of the academic year 2015 by using
questionnaires as a research instrument. The statistic employed in analysis including
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The result of this study can be
summarized as follow; 1) The satisfaction of the accounting students in the curriculum
of Bachelor of Accountancy in Accounting as a whole and each aspect in terms of
curriculum contents, courses contents, instructors, instructions, and learning activities,
were in high level. 2) The difference in term of age, study year, and classroom group,
of accounting students were important factors affecting on the different satisfaction
by statistically significance at the .05 level.
Keywords: Satisfaction, Accounting Students, Curriculum of Bachelor of Accountancy,
Faculty of Management Science
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บทนำ�
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรนีม้ า
เป็นเวลาหลายปี โดยตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการศึกษาให้กบั นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาออกไปแล้วเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลอดจนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีความเกี่ยว
เนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีความแปลกใหม่ และทันสมัยทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ตามเนือ้ หาของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตให้มคี วามรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม นำ�ชุมชนสูก่ ารพัฒนา ให้นกั ศึกษา
มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ และทัศคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน สามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตมีสว่ นร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และเพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและต่อประเทศชาติสืบไป (สาขาวิชาการบัญชี, 2555 : 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีส�ำ นึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำ�ชุมชนพัฒนา ได้ด�ำ เนิน
การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยนำ�ระบบประกันคุณภาพ มา
เป็นแนวทางในการนำ�ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยกำ�หนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้อง
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตให้เชือ่ มโยงกับการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอก จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) เพื่อใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำ�มาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้า
หมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาจะพัฒนาไปตาม
นโยบายด้านต่าง ๆ ได้จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ศึกษาหรือผู้ใช้หลักสูตร
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงด้วย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่
มีตอ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�
ปีการศึกษา 2558 ผลลัพธ์ทไี่ ด้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้ ใช้เป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำ�หนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะผูว้ จิ ยั
ได้กำ�หนดสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ คือนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่
เรียนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หาเป็นการศึกษาเนือ้ หาเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง 1) ประชากร (Population) ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา
2558 จำ�นวน 677 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 242 คน
โดยขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan ใช้วธิ กี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้
		 2.1 ใส่ชื่อหมู่เรียน จำ�นวน 16 ห้อง ลงไปในกล่อง
		 2.2 คณะผู้วิจัยสุ่มจับหมู่เรียนขึ้นมาจนครบตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียน
		 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 5 ด้าน
ประกอบด้วย
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1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
2. ด้านเนื้อหารายวิชา
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านการจัดกิจกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะผูว้ จิ ยั
ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา
2558 จำ�นวน 677 คน และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 242 คน
โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กำ�หนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยครอบคลุมเนือ้ หาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
จำ�นวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหารายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือ ในการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั
ได้ด�ำ เนินการต่อไปนี้ 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางในการกำ�หนดกรอบแนวคิด
เกีย่ วกับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 2) จัดทำ�แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กำ�หนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานในการวิจัย 3) นำ�แบบสอบถามที่
สร้างขึน้ เสนออาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการ
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ใช้ภาษาและครอบคลุมเนือ้ หาของการวิจยั เพือ่ นำ�มาปรับปรุงแก้ไข 4) ปรับปรุงแก้ไขสอบถาม แล้วนำ�
ไปตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม กับนักศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน โดยการหา
ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, 1974) ซึ่งความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตร
บัญชีบณ
ั ฑิต มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาอยูร่ ะหว่าง 0.768 - 0.913 และหาค่าอำ�นาจจำ�แนกแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Cowected Item - total Correlation ซึ่งความ
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต มีคา่ อำ�นาจจำ�แนก (r) อยูร่ ะหว่าง
0.700 - 0.90 5) นำ�ผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดทำ�
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำ�ไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
		 1) ดำ�เนินการจัดทำ�แบบสอบถามตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 2) คณะผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำ�นวน 242 คน และนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ และได้กลับมาจำ�นวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีประมวลผล
ตามหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ้ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
โดยใช้วิธีประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ร้อยละ (Percentage)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ
การบรรยายและสรุปผลการวิจัย ซึ่งกำ�หนดการให้คะแนนคำ�ตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554 : 121)
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
กำ�หนดให้เป็น 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก		
กำ�หนดให้เป็น 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
กำ�หนดให้เป็น 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย		
กำ�หนดให้เป็น 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กำ�หนดให้เป็น 1 คะแนน
แล้วนำ�คะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำ�แนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นปีแตก
ต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองที่เป็นอิสระกัน และ
มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบทางเดียว
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ(Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีค
รอนบาค (Cronbach) และการหาค่าอำ�นาจจำ�แนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power)
โดยใช้เทคนิค Item - Total Correlation และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะผูว้ จิ ยั
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร			
2. ด้านเนื้อหารายวิชา
3. ด้านการจัดกิจกรรม
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้านอาจารย์ผู้สอน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.32
4.28
4.26
4.19
4.12
4.29

0.54
0.56
0.58
0.59
0.57
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหารายวิชา
ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ผู้สอน ตามลำ�ดับ
2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�ปีการศึกษา2558 ทีม่ อี ายุ
ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน ดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ที่มีอายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน
ตัวแปร
อายุ
Between Groups
Within Groups
Total
ระดับชั้นปี Between Groups
Within Groups
Total
หมู่เรียน Between Groups
Within Groups
Total

SS
3
238
241
3
238
241
3
238
241

Df
2.892
65.638
68.530
8.809
59.721
68.530
6.146
62.384
68.503

MS
0.964
0.276

F
3.495

p-value
0.016*

2.936
0.251

11.702 0.000***

2.049
0.262

7.816

0.000***

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทมี่ ตี อ่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 คณะผูว้ จิ ยั
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหา
รายวิชา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ผสู้ อน เนือ่ งจาก หลักสูตร
บัญชีบณ
ั ฑิตได้จดั ทำ�หลักสูตรทีม่ คี วามเหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รียนโดยให้ความสำ�คัญกับการ
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พัฒนาหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแนวปฏิบัติที่ว่าการกำ�หนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องสนองความต้องการของผูเ้ รียนและต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการ
ของผูเ้ รียนและสังคม อีกทัง้ เพือ่ ให้การจัดการศึกษามุง่ สูเ่ ป้าหมายในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยระบบการศึกษา จะพัฒนาไปตามนโยบายและมีความจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความต้องการความพึงพอใจ
ของผู้ศึกษา หรือผู้ใช้หลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นสำ�คัญและเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF
: HED) พ.ศ. 2552 ได้กำ�หนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชารวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักใน
การจัดทำ�มาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2554) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาใน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นร้อยล่ะ 77.96 ความพึงพอใจ
ต่อรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตทีม่ ตี อ่ หลักสูตรสาขาวิชาในด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านอาจารย์ประจำ�หลักสูตร/อาจารย์ทปี่ รึกษา ด้านการจัดกิจกรรมระดับหลักสูตร/ภาควิชา
และด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารภาพรวมพบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.16 โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุดของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลัด
สูตร คือ ด้านอาจารย์ประจำ�หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยล่ะ 83.78 รองลง
มา คือ ด้านการกิจกรรมระดับหลักสูตร/ภาควิชามีค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.08 และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นร้อยละ78.52
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มีอายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาที่มีอายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนที่แตกต่างกัน
จะมีวฒ
ุ ภิ าวะ ประสบการณ์ ได้มกี ารศึกษาเนือ้ หารายวิชาทีม่ ากกว่า และมีความเข้าใจในเนือ้ หารายวิชา
มากกว่า จึงทำ�ให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yler, K., & Hastings, N
(2011) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการทรัพยากรห้องสมุด วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการทรัพยากรห้องสมุดหรือไม่
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาทีเ่ ข้ามาใช้บริการห้องสมุดโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สหสัมพันธ์ และสถิติเชิงพรรณนาผล พบว่า อายุ และเพศ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
ข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก
ด้านข้อเสนอแนะต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับพื้นที่ในการบริการโดยให้ผู้ดูแลห้องสมุดใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความตระหนักในการให้บริการห้องสมุด เน้นการปรับปรุงในระบบ และเพิม่ ความ
พึงพอใจของนักศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
		 1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
		 1.2 เชิญองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพือ่ เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบ
การในปัจจุบัน
		 1.3 นำ�ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของสาขา
2. ข้อแสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยในอนาคต
		 2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรจากกลุม่ ผูป้ ระเมินกลุม่ อืน่ ทีเ่ คยใช้หลักสูตรด้วย เช่น บัณฑิต
ศิษย์เก่า และอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายและนำ�ไปพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย
		 2.2 ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจทาง
ด้านต่าง ๆ ให้เพิม่ มากขึน้ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง การติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัยอยู่
เสมอเพือ่ จะได้ขอ้ เท็จจริงทีม่ นี าํ้ หนักเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งของศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี ที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การเก็บข้อมูลควรเป็นไปอย่างระมัดระวังในการแจกแบบสอบถาม
โดยต้องมีการเน้นยาํ้ วัตถุประสงค์ในการแจกแบบสอบถามให้ชดั เจน คือ การสำ�รวจความพึงพอใจหรือ
ความคิดเห็นของผูเ้ รียนเป็นการสำ�รวจเพือ่ การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ภายใน
อนาคต
		 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันกับ
นักศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษา เพือ่ ทราบถึงความพึงพอใจของผูเ้ รียนทัง้ สองกลุม่ ว่า มีความเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
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