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บทคัดยอ :
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2553 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญช ีชัน้ปที ่4 ในสถาบันอดุมศึกษา

เอกชนในจงัหวดัขอนแกน จาํนวน 110 คน เครือ่งมอืท่ีใชในการศกึษาครัง้นีเ้ปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการบัญช ีพ.ศ. 2553 ปรบัใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคของการศึกษา ประกอบดวย คาํถามปลายปด (Closed-

ended) และคาํถามปลายเปด (Open-ended) ทดสอบหาคาสมัประสทิธิค์วามเช่ือถอืไดโดยใชสตูรสมัประสทิธิ ์แอลฟา 
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffi cient) ไดคาความเช่ือถอืไดเทากับ .957 สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู คอื 

คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศกึษาระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 จําแนกตามหลักสูตร 4 

ป ปกติ และ 4 ป เทียบโอน โดยใชการทดสอบแบบ T – Test (Independent Samples T Test) กําหนดคาความ

เชื่อมั่นที่ .95 และระดับนัยสําคัญที่ .05
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 96.70 มีอายุระหวาง 

20 – 25 ป คิดเปนรอยละ 76.09 สวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอน คิดเปนรอยละ 65.22 มี

เกรดเฉล่ียสะสม อยูระหวาง 2.51 – 3.00 และ 3.01 – 3.50 ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 28.30 สวน

ระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษา
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เอกชน จังหวัดขอนแกน มีระดับมาตรฐานผลการเรียนรูรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก (μ=3.79, σ=0.42) โดยดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (μ=4.06, σ=0.55) รองลงมา คือ ดาน

คณุธรรม จรยิธรรม (μ=3.99, σ=0.43) ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(μ=3.64, σ=0.51) ดานความรู (μ=3.55, σ=0.54) และดานทักษะทางปญญา (μ=3.53, σ=0.54) ตามลําดับ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปกติ และหลักสูตร 4 ป 

เทยีบโอน พบวา มรีะดับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวฒุริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญช ีพ.ศ. 2553 

ทั้ง 5 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาระดับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 สวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาขาดทักษะการส่ือสารดานภาษาอังกฤษ สวนขอเสนอแนะ

สวนใหญเสนอแนะใหมกีารพฒันาระดบัมาตรฐานผลการเรยีนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ

โดยควรสรางมนุษยสัมพันธโดยการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

คําสําคัญ: มาตรฐานผลการเรียนรู

Abstract
 The purposes of this research were to study and compare the learning outcome standards 

of undergraduate students majoring in accounting, based on the 2010 Qualifi cations Standard 

Framework for accounting majors in private institution of higher education in Khon Kaen province, to 

fi nd problems and barriers, and to offer suggestions for the improvement of the program of study.

  The population for this study represents 110 fourth-year accounting majors from private 

institutions of higher education in Khon Kaen province.

  The instrument used for this research was a 5-level rating scale questionnaire, both 
closed-ended and open-ended, designed and adjusted following the 2010 Qualifi cations Standard 

Framework for accounting majors, aiming to fi nd the reliability value of .957 based upon Cronbach’s 
Alpha Coeffi cient formulae.

  Statistics applied for data analysis were percentage, mean and standard deviation, includ-
ing, for comparative purposes, T-test (independent sample T-test), having a reliability of .95 and a 

signifi cant level of .05.

 From the research results, it was found that the respondents were mainly female (96.70%), 
aged 20 – 25 years (76.09%), studying in the transfer programs (65.22 %), having cumulative GPA of 

2.50 – 3 and 3.01 - 3.50 in equal proportion (28.30%).

  The level of learning outcome standard in all 5 levels was found to be relatively high 

(μ=3.79, σ=0.42). Skills in individual relationship and responsibility were found to be the highest of 

all (μ=4.06, σ=0.55), followed respectively by skills in ethics and moral (μ=3.99, σ=0.43); numeri-
cal analysis, communication, and IT applications (μ=3.61, σ=0.51); knowledge (μ=3.55, σ=0.54); 

and, lastly, intellectual aspect (μ=3.53, σ=0.54).
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  A comparative study of the results, regarding the levels of learning outcome standards, 

the students in the normal program and those in the transfer program in all 5 levels showed a 

statistically signifi cant difference at .01.

  With reference to the problems and barriers, the majority of the respondents were found 

to have problems and barriers pertaining to skills in numerical analysis, IT applications, and 

communication in the English language.

 Granted then, from the aforementioned research fi ndings, our recommendations were 

to provide the development of learning outcome standards in such major skills as individual 

relationship and responsibility. Building human relationship can perhaps be developed through 

recreational activities and group relation activities.

Keyword: learning outcome standards

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในป พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่เปนกรอบมาตรฐานใหสถาบนัอดุมศกึษา

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การ

จดัการเรยีนการสอน และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน

ตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขา
วิชาตาง ๆ  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะ

กรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยาง
นอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน
ความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความ

สมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทกัษะ

การวเิคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทาง

ปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับ

คุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร อยางนอยตองเปนไป

ตามทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษากาํหนดไวในแนวทาง
การปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนใหสถาบันอุดมศึกษาจัด

ใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยาง

นอยทุก 5 ป ทั้งนี้ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ 

ดแูล ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหการ

จัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 ตอมาในป พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

(กระทรวงศึกษาธิการ; 2553) ซึ่งมาตรฐานคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ไดกลาวถึง

ลักษณะของสาขาวิชาการบัญชีไววา “สาขาวิชาการ
บัญชี มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน เนื้อหา

สาระครอบคลุมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความ
เปนสากล เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศมีลักษณะเปนพหุวิทยาการ การศึกษา

ในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนา

บุคคลใหเปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถ
ทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอื่นที่

สัมพันธกัน โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนือ่งทัง้ดานความรู ทกัษะทางวชิาชพี คณุคาแหง

วิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ” นอกจากนั้นมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
ยังไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ

สาขาวิชาการบัญชีไว 5 ประการดังนี้ (1) มีคุณธรรม 
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จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

(2) มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทาง

วชิาชีพ และศาสตรอืน่ทีเ่ก่ียวของ (3) มคีวามสามารถคิด 

วเิคราะห สงัเคราะห บรูณาการความรูและประสบการณ

ทางวชิาชพีบญัชอียางเปนระบบ (4) มโีลกทศันทีก่วางไกล 

ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองท้ังดานความรู ทักษะ

วิชาชีพอยางตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุก

ระดับอยางเหมาะสม (5) มีความรูทางดานเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ซึง่จากคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค 

5 ประการท่ีกลาวมา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหการจัด

หลกัสตูร การจดัการเรยีนรู การวดัผลและประเมนิผลตอง

จัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพื่อใหได

มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางนอย 5 ดานดังที่ได

กลาวไปแลว ทั้งนี้หากเมื่อครบรอบหลักสูตรแลวกําหนด

ใหสถาบันวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรอืไม รวมท้ังให

นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/

หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยเล็งเห็นถึง

ความจําเปนที่จะตองศึกษาระดับมาตรฐานผลการเรียน

รูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

บัญชี พ.ศ. 2553 ทั้ง 5 ดาน เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมา
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จดัการหลักสตูรในภาพรวม วาบณัฑติบรรลุมาตรฐานผล

การเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม ตลอดจนนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ

ดําเนินการของหลักสูตรตอไป ซึ่งการดําเนินการวิจัยจะ

ทาํใหสถาบันการศกึษาทีเ่ปดสอนระดบัปรญิญาตร ีสาขา
วิชาการบัญชี ที่มีหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 สามารถ

นาํไปใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันากลไกการ

จัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ตลอดจนใช

เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งถือเปนภารกิจที่มี

ความสําคัญยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

และเพื่อใหบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมีคุณลักษณะของ

บณัฑิตทีพ่งึประสงคและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเปนไป

ตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ี

พ.ศ. 2553 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2553 ในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน จงัหวดัขอนแกน

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

บัญชี  พ .ศ .  2553 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จังหวัดขอนแกน จําแนกตามหลักสูตร 4 ป ปกติ และ 4 
ป เทียบโอน 

 3. เพื่อใหศึกษาปญหา อุปสรรค และขอ
เสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2553 ในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน จงัหวดัขอนแกน

3.  สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปกติ และหลักสูตร 4 ป 

เทยีบโอน มมีาตรฐานผลการเรยีนรูตามมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีพ.ศ. 2553 แตกตาง

กัน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

 ตัวแปรตน (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

สถานภาพนักศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. เกรดเฉลี่ยสะสม
4. หลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
(กระทรวงศึกษาธิการ; 2553)

5.  วิธีการดําเนินการวิจัย

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการศึกษาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2553 ในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน จงัหวดัขอนแกน 

มีรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยดังนี้

 5.1 ประชากร

  ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ชั้น

ปที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 110 คน แบงเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จํานวน 65 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จํานวน 45 คน 
 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถาม (Questionaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ใชมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และปรับให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตของ

เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

 สวนที ่1 เปนคาํถามปลายปดเกีย่วกบัขอมลูสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานตางๆ ไดแก เพศ 

อายุ เกรดเฉล่ียสะสม (CGPA) และหลักสูตร

 สวนท่ี 2 เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับระดับ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการบัญชี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจังหวัด

ขอนแกน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 

 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 2.2 ดานความรู 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

 2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับแบบสอบถามสวนน้ีจะใชมาตราวัดแบบ
มาตราสวนประเมิน (Rating scale) 

 สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอ

แนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานตางๆ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานตางๆ ประกอบดวย 
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 3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 ดานความรู 

 3.3 ดานทักษะทางปญญา 

 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

 การเก็บขอมลูเปนการแจกแบบสอบถามกับกลุม

ประชากรทัง้หมด 110 คน มผีูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 

92 คน คิดเปนรอยละ 83.64 ใชระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556 โดย

ผูวิจัยและคณะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

  5.4 การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน

ดังนี้

 ตรวจสอบขอมลู (Editing) โดยนาํแบบสอบถามที่

ไดรบัคนื มาตรวจสอบความถกูตองและความสมบรูณของ

ขอมูล ซึ่งแบบสอบถามที่ไดรับมีความสมบูรณของขอมูล 

 5.1 นํ าแบบสอบถามมาประมวลผลด วย

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 5.2 นําผลลัพทที่ ไดมาวิเคราะหขอมูลเ พ่ือ

นําเสนอและสรุปผลการวิเคราะหในแตละสวนดังนี้

แบบสอบถามสวนที ่1 การวเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

 5.3 นาํเสนอในรปูของสถติเิชงิพรรณา (Descrip-

tive Analysis) อธบิายขอมลูเกีย่วกบัความถี ่(Frequen-

cy) คาํนวณหาคารอยละ (Percentage) และใชตารางไขว 

(Cross Taburation) แบบสอบถามสวนที ่2 การวเิคราะห

เก่ียวกบัระดบัมาตรฐานผลการเรยีนรูของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 นํา

เสนอโดยใชสถิติเชิงพรรณา อธิบายขอมูลของประชากร

ดวยคาเฉล่ีย (μ) คํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

σ) (อังคณา ธรรมสัจการ; 2550, ธานินทร ศิลปจารุ; 

2551) รวมถึงการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบ

แบบ T – Test (Independent Samples T Test) 

โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นท่ี .95 และระดับนัยสําคัญ

ที่ .05 สวนแบบสอบถามสวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระดับมาตรฐานผล

การเรียนรูดานตางๆ จะวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปของ

สถติเิชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยจัดกลุมของ

คําตอบแตละดานท่ีใกลเคียงกันไวในกลุมเดียวกัน

6.  สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปน เพศหญิง  จํ านวน  89 คน  คิด เปนรอยละ 

96.70 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปน

รอย 3.30 มีอายุ 20 – 25 ป มากท่ีสุด จํานวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 76.10 รองลงมามีอายุมากกวา 30 ป 

จํานวน 16 คน และมีอายุ 26 – 30 ป จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ 17.40 และ 6.50 ตามลําดับ สวนใหญมี

เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 28.30 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 จํานวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 28.30 รองลงมามีเกรดเฉลี่ย

สะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

27.20 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 13.00 และเกรดเฉล่ียสะสมนอยกวา 

2.00 นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

โดยสวนใหญเปนนกัศกึษาหลกัสตูร 4 ป เทียบโอน จาํนวน 

60 คน คดิเปนรอยละ 65.22 และรองลงมาเปนนกัศกึษา

หลักสูตร 4 ป ปกติ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 

34.78 
 6.1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ของระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแกน พบวานักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัชีในสถาบนัอุดมศกึษา
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เอกชน จังหวัดขอนแกน มีระดับมาตรฐานผลการเรียนรู
ทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก (μ=3.79, σ=0.42) โดยดาน
ทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด (μ=4.06, σ=0.55) รองลงมา คือ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (μ=3.99, σ=0.43) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (μ=3.64, σ=0.51) ดานความรู (μ=3.55, 
σ=0.54) และดานทกัษะทางปญญา (μ=3.53, σ=0.53) 
ตามลําดับ
 6.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรฐานผล
การเรียนรูรวม 5 ดานของนักศึกษาหลักสูตร 4 ป ปกติ 
และหลักสูตร 4 ป เทียบโอน พบวานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จังหวัดขอนแกน หลักสูตร 4 ป ปกติ และ
หลักสูตร 4 ป เทียบโอน มีระดับมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ี
พ.ศ. 2553 รวมทั้ง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ระดับนัยสําคัญ .01 P = 0.001)
 6.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรฐานผล
การเรียนรูจําแนกเปนรายดานทั้ง 5 ดานของนักศึกษา
หลักสูตร 4 ป ปกติ และหลักสูตร 4 ป เทียบโอน พบวา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ไมมีความแตกตางกัน (ระดับนัย
สําคัญ .05 P = 0.085) สวนดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวานกัศกึษาหลกัสตูร 
4 ป ปกติ และหลักสูตร 4 ป เทยีบโอน มีระดับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(ระดับ
นัยสําคัญ .01 P = 0.002 0.001 และ 0.002 ตามลําดับ) 
และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ
ผดิชอบ พบวานกัศกึษาหลักสูตร 4 ป ปกติ และหลักสตูร 
4 ป เทียบโอน มีระดับมาตรฐานผลการเรียนรูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ระดับนัยสําคัญ .05 P = 
0.011) 
 6.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบ
สมมติฐานอยางละเอียดในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละ
ดาน พบวา ในแตละดานมีความแตกตางกัน ดังนี้

 1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม
   - มีความรูและความเขาใจในคุณคา
แหงวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี มทีศันคตทิีด่ตีอวชิาชีพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2.  ดานความรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก
  -  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
  - มีความรูและความเขาใจในองคความรู
ทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี โดย
สามารถบรูณาการและนาํมาประยกุตใชไดอยางเหมาะสม
  -  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติ
งานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก
  - สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ การวิจัย และวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
 3. ดานทักษะทางปญญา 
  แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 ไดแก
  -  สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล 
และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะห
ปญหาท่ีมีความซับซอนไดดวยตนเอง
  -  สามารถประยุกตและบูรณาการความ
รูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกันใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอ
แนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค 
โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
  -  สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
  - มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถ
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไข

ปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือ
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ในบทบาทของผูรวมงานแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01

  -  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู

ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยางตอเน่ือง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก

  - มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย 

และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก

  - สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนํา

เสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน

  - สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม

ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

 6.5 ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอ

เสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การบัญชี พ.ศ. 2553 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จังหวัดขอนแกน พบวา สวนใหญมีปญหาและอุปสรรค 

ในการพฒันาระดบัมาตรฐานผลการเรยีนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

ในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด โดยลักษณะของ

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ ไดแก ไมมคีวามถนัดดานภาษา

อังกฤษ ไมสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ขาดทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข เปนตน 

รองลงมา คือ ดานความรู เชน ไมสามารถนําความรูที่

ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ขาด
ความเขาใจดานทฤษฎีทางการบัญชีอยางลึกซ้ึง เปนตน 

นอกจากน้ันสวนใหญเสนอใหมกีารพฒันาระดบัมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขา

วิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด โดยมีขอ

เสนอแนะดงันี ้ควรสรางมนษุยสมัพนัธโดยการจดักจิกรรม

สันทนาการ ควรเพ่ิมกิจกรรมกลุมสัมพันธ แตละบุคคล

ควรมีความตรงตอเวลา และควรปฏิบัติงานในหนาที่

ทีไ่ดรบัมอบหมาย ควรยอมรบัฟงความคดิเหน็ของบคุคล

อื่นและควรมีความเสมอภาคในกลุมบุคคล รองลงมา คือ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยมีขอเสนอแนะ เชน ควร

ปลูกฝงสรางคุณธรรม จริยธรรมสวนบุคคลใหมากข้ึน 

ควรมีการจดักจิกรรมเพ่ือสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมอยาง

ตอเนื่อง เปนตน

7. ขอเสนอแนะ

 7.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา

  7.1.1 สถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัด

ขอนแกน สามารถนําผลการวิจยัมาวเิคราะหประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพ

รวม รวมท้ังสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาระดับ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ในดานความรูและ

ดานทักษะทางปญญา เนื่องจากทั้งสองดานดังกลาวมีคา

เฉล่ียระดับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา นอยกวา
คาเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 

ป ปกติ ที่พบวามีคาเฉล่ียมาตรฐานผลการเรียนรูรวมท้ัง 
5 ดานนอยกวานักศึกษาหลักสูตร 4 ป เทียบโอน เพ่ือให

นักศึกษามีระดับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

ในแตละดานเพ่ิมขึ้น

  7.1.2 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในจงัหวดั

ขอนแกน ควรใชแนวทางในการสนับสนุนดานทรัพยากร
การเรียนการสอนและการจัดการ แนวทางการพัฒนา

คณาจารย การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร ตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญา
ตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ประกอบการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน
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 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

  7.2.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา

เปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ในกลุม

ของผูใชบณัฑติและบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการ

บัญชี 
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