
 

 

การประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อใหสอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ:  
กรณีศึกษานักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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บทคัดยอ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552     

และกําหนดใหเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน         
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คือ ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาคณะบัญชีช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการบัญชีช้ันสูง 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 122 คน และใชแบบสอบถามซึ่งได
ตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคและมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 0.920 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก 23 กิจกรรม จาก 24 
กิจกรรม ยกเวนการใหโอกาสผูเรียนประเมินผลงานเพื่อนรวมช้ันที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดย
ดานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประเมินการสอน
ผูสอนตามความจริง ดานความรูกิจกรรมที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การบรรยายในชั้นเรียนโดย
ผูสอน ดานทักษะทางปญญากิจกรรมที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การมอบหมายโจทยหรือปญหา
เพื่อนําไปวิเคราะหคําตอบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบกิจกรรมที่นักศึกษา  
มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะทํางานภายในกลุม ดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การใช
เทคโนโลยีในการสืบคนหาขอมูล 

 
ABSTRACT 

The Higher Education Commission of Thailand has set up the National Qualifications Frame-
work for Higher Education 2009, which are guidelines for teaching-learning development to 
enhance the graduates with the same national and international standards.  As a result, the 
objective of this study is to assess the students’ satisfaction toward the teaching methods com-
plied within that framework.  This study is based on primary data collected from 122 third-year 
accounting students enrolled in the Advance Accounting I course in the second semester of  
academic year 2009at Bangkok University.  The questionnaire has been tested with the Conbach’s 
alpha reliability of 0.920.  The findings reveal that out of 24 teaching activities, students are highly 
satisfied with 23; with only one moderate satisfaction on peer evaluation.  Moreover, the most 



 

 

satisfied activity regarding Ethics and Morals is the opportunity to evaluate the teacher’ per-
formance.  In terms of knowledge, students find the most satisfaction in lectures by teachers.  In 
terms of Cognitive Skill, students find the most satisfaction in analyzing problems to find 
solutions.  In terms of Interpersonal Skills and Responsibility, students find the most satisfaction in 
helping each other among working groups.  In terms of Numerical, Communication and 
Information Technology Skills, students find the most satisfaction in using technology for data 
searching. 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
เนื่องจากในปจจุบันที่การสื่อสารทั่วโลกเปนไปอยาง

สะดวกรวดเร็ว ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการเชื่อมโยง
กันในทุกๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจการคา หรือแมแตดาน
การศึกษา ดังที่ ดร.มัทนา  สานติวัตร อธิการบดีมหาวิยาลัย
กรุงเทพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย ไดกลาววา “การรวมกลุมของประเทศ
ตางๆ เชน อาเซียน สหภาพยุโรป และอื่นๆ ที่เริ่มจากความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจ เช่ือมโยงตอมาถึงดานการศึกษา 
สงเสริมใหเกิดการเคลื่อนที่ของนักศึกษา รวมทั้งสงเสริม
ใหแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน หรือใหเทียบโอน
หนวยกิตได  ดังเชนผลจากการประชุมจนมีขอตกลง 
Bologna Accord ในป ค.ศ. 1999 ซึ่งเปนความพยายามของ
กลุมประเทศยุโรปในการพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน
และเทียบโอนได” 

ดังนั้น ประเทศตางๆ จึงตองมีการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพใกลเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ทั่วโลก เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายนักศึกษา
และการเทียบโอนหนวยกิต 

สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ออกประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนเครื่อง 
มือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตร-
ฐานการวัดการศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ    
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา    
และการประกันคุณภาพการศึกษามาปฏิบัติในสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนใหคุณวุฒิหรือ
ปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันไดในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและ
ตางประเทศ 

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้ ได
กําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและทุกสาขา 

วิชาตองเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และตองครอบคลุมอยางนอย 5  
ดาน คอื 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหนํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมาใชพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ 
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียน  
การสอน เพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขาวิชา 
ของระดับคุณวุฒิเดียวกัน มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได  
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยสาขาที่เปดใหมใน   
ปการศึกษา 2553 ตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยู
แลวตองปรับปรุงใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานใน     
ป 2555 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุงพัฒนาการเรียน
การสอนสูมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ทุกรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูใหครอบ 
คลุมทุกดาน ดังนั้น คณาจารยผูสอนจึงตองคิดคนกิจกรรม
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการเรียนรูสอดคลองตามมาตรฐาน  
ในทุกๆ ดาน 

วิชา บช. 321 การบัญชีช้ันสูง 1 เปนวิชาเอกบังคับของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จํานวน  3 หนวยกิต ไดเปดสอนในภาคการศึกษาที่  2         
ปการศึกษา 2552 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีรูปแบบการ



 

 

จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การบรรยาย 3 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห และปฏิบัติ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห และเพื่อให
ผูเรียนมีผลการเรียนรูสอดรับกับมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ผู  
วิจัยจึงไดสอนแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ     
เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนการสอนเปนเรื่องที่ควรศึกษา
วา นักศึกษามีความพึงพอใจกับกิจกรรมเหลานั้นมากนอย
เพียงใด เพื่ออาจารยผูสอนจะนําไปปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนและเลือกใชกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิ-
ภาพในภาคการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดรับกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวาง
นักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกันที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดรับกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหผูสอนทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา  
ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดรับ   
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

2. ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับวิชา 
การบัญชีช้ันสูง 1 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนํา  
มาเปนตนแบบสําหรับรายวิชาอื่นๆ ไดตอไป 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน มีดังนี้ 
1.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ไดใหความ 
หมายมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้ สามารถจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยา-
บรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
และจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่นและเขาใจ 
โลก เปนตน 

ประภาศรี  พรหมประกาย (2547) กลาววา ดัชนีบงช้ี
คุณธรรมจริยธรรม  ไดแก ความตรงตอเวลา ความซื่อ   
สัตย ซึ่งมีกลวิธีในการสอดแทรกคือใหความสําคัญตอ 
เวลาในการเขาช้ันเรียน เลิกเรียน การสงรายงานภายใน
เวลากําหนด เนนความสําคัญของคําพูดและการกระทําที่
สอดคลองกัน 

ชัยพร  วิชชาวุธ (2525) กลาววา การสรางเสริมให
ผู เรียนเปนผูมีจริยธรรมนั้น  จะตองนําจริยธรรมมา
กําหนดใหเปนพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติ แลวจัดเปน
กิจกรรมใหนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง จริยธรรมที่ดีงาม   
จึงจะบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจริยธรรมไม 
อาจทําดวยการสอนแตเพียงอยางเดียว (อางถึงใน รุงนภา  
จอนเจิดสิน: 2552) 

ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมที่ควรมุงเนนพัฒนา คือ  
การมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ การ
ใหความสําคัญตอเวลาในการเขาช้ันเรียน เลิกเรียน การสง
รายงานภายในเวลากําหนด การนําจริยธรรมมากําหนดให
เปนพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติ แลวจัดเปนกิจกรรมให
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
2. ดานความรู 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ไดใหความ  
หมายมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู สําหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ดังนี้ มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวาง 
ขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีใน 
องคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรู เฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลัก  
สูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่ เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ 

ชนาธิป  พรกุล (2543) ไดใหความหมายวา การเรียนรู 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่อง หรือ 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากการฝก
ปฏิบัติหรือไดรับประสบการณ 



 

 

ดังนั้น ความรูที่ควรมุงเนนพัฒนา คือ การมีองคความ 
รูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รู
หลักการและทฤษฎีในองคความรูที่ เกี่ยวของ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของ
ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาซึ่งเปนผลมาจากการฝก
ปฏิบัติ 
3. ดานทักษะทางปญญา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ไดใหความ 
หมายมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา สําหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้ สามารถคนหาขอเท็จจริง   
ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ  จากแหลงขอมูลที่หลากหลายและใช 
ขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง 
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความ
เขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  นักศึกษาสามารถใช วิธีการ
ปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม 

เยาวลักษณ  นอยสกุล (2552) กลาววา ทักษะทาง
ปญญา คือ เครื่องมือในการแสวงหาความรูเพื่อกอใหเกิด
พฤติกรรมดานการปฏิบัติและดานความคิดอยางมีระบบ 
หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนานักเรียน  
ตองทําใหนักเรียนมีความคงทนในความรู ตองสงเสริมการ
คิดขั้นสูง ตองกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน 
ตองทําใหนักเรียนเกิดการประยุกตใชความรูความคิด   
ตองเนนการพัฒนาผู เรียนอยางองครวมและรอบดาน    
ตองทําใหนักเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียน เรียนรูดวยตนเอง 

ดังนั้น  ทักษะทางปญญาที่ควรมุงเนนพัฒนา  คือ 
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค ตองกระตุนให
นักศึกษามีสวนรวมในบทเรียน ประยุกตใชความรูความ 
คิด ทําใหเกิดการใฝรูใฝเรียน เรียนรูดวยตนเอง 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ไดใหความ 
หมายมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สําหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาใน
กลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของ
กลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไม
ชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรู
อยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2539) กลาววา การทํางานเปน
ทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาทํางานรวม 
กันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
และผูปฏิบัติงานตางๆ ก็เกิดความพอใจในการทํางาน     
นั้น การทํางานเปนทีมชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
เนื่องจากทําใหวัตถุประสงคขององคกรประสบความ 
สําเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในงานที่  
ทํา และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน 

ดังนั้น ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ควรมุงเนนพัฒนา คือ การมีสวนชวยและ   
เอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะ
เปนผูนําหรือสมาชิกของกลุมโดยสมาชิกในกลุมมีความ 
พึงพอใจในงานที่ทํา และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ไดใหความ 
หมายมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับคุณวุฒิประดับปริญญาตรี ดังนี้ สามารถศึกษา   
และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนว 
ทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนํา 
เสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสาร   
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุม
บุคคลที่แตกตางกันได 

เอียน  สมิธ และ อนงค  วิเศษสุวรรณ (2549) กลาววา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค การจัดการเรียนการสอนตามหลัก 



 

 

สูตร อินเทอรเน็ตมีบทบาททําใหวิธีการศึกษาคนควา
เปลี่ยนไปแทนที่จะตองอานจากตํารา การคนควาจาก
อินเทอรเน็ตจะทําไดรวดเร็วกวา พัฒนาการดานเทคโน-  
โลยี ชวยใหโรงเรียนมุงเนนการฝกใหผู เรียนเรียนรูวา      
จะแกปญหาอยางไร และรูจักคิดอยางสรางสรรค 

ดังนั้น ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมุงเนนพัฒนา คือ มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่ เหมาะสม  สามารถศึกษาคนควาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตเพื่อฝกใหผูเรียนเรียนรูการแกปญหา และ  
รูจักคิดอยางสรางสรรค 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะบัญชี  
ช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา บช.321 การบัญชีช้ันสูง 1 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 

1.1 เนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบ

เนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถามใหมีความ
ครบถวนตามกระบวนการวิจัยและเปนไปตามวัตถุประ-
สงคของการวิจัยโดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อ 
หา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิและหาคาความ
นาเชื่อถือ (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาคไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด
เทากับ 0.920 โดยหากพิจารณาคาความเชื่อมั่นเปนรายดาน 
จะพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมมีคาเทากับ 0.540 ดาน
ความรูเทากับ 0.835 ดานทักษะทางปญญาเทากับ 0.435 ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเทากับ 
0.862 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศเทากับ 0.954 

1.2 ลักษณะและรูปแบบของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยสวนสําคัญทั้ง 

หมด 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบไดแกเกรดเฉลี่ย
สะสม การประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งแบงเปนกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 5 ขอ 
กิจกรรมดานความรู 10 ขอ กิจกรรมดานทักษะทางปญญา 
2 ขอ กิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 3 ขอ กิจกรรมดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ขอ โดยแบง
ระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึง
พอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจ
นอยที่สุด โดยใชวิธีกําหนดคาน้ําหนักเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนดานตางๆ 
2. ขอบเขตของการวิจัย 

2.1 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะ

บัญชี ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียน  
วิชา บช.321 การบัญชีช้ันสูง 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการ 
ศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 122 คน 

2.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสอดแทรก เพื่อ 

ใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณ-
วุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน มีดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคือ 
 - อาจารยเช็คช่ือเขาหองเรียน ณ เวลาเริ่มคาบ
การเรียน 
 - แบงกลุมเพื่อใหนักศึกษารวมกันทําโครงงาน
ที่เกี่ยวของดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาจะชวยกัน
คิดกิจกรรมเอง 

2. ดานความรู กิจกรรม คือ 
 - บรรยาย ฝกปฏิบัติ การทํางานกลุมโดยให
นักศึกษารวมกันทําแบบฝกหัดขอที่อาจารยกําหนดและ
นําเสนอหนาช้ันเรียน 

3. ดานทักษะทางปญญา กิจกรรม คือ 
 - แบงกลุมนักศึกษาเพื่ อศึกษาดวยตนเอง
สําหรับหัวขอที่อาจารยกําหนด รวมทั้งสืบคนวิทยานิพนธ 
หรือบทความที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชา  และนํามา
วิเคราะหจับประเด็นสรุปเนื้อหาเพื่อนําเสนอหนาช้ันเรียน 



 

 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ กิจกรรมคือ 

 - แบงกลุมนักศึกษาใหทํางานรวมกันเพื่อตอบ 
สนองการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ดานขางตน 

5.  ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมคือ 
 - การสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะทางปญญา
จะทําใหนักศึกษาไดฝกการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

- การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนทุกช้ินงาน 
จะชวยฝกการสื่อสารการพูดและรูจักการใชรูปแบบการนํา 
เสนอดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- การเขียนรายงานทุกช้ินงานจะชวยฝกรูป 
แบบการสื่อสารดวยการเขียน 

3. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 
การใชวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบดวยการแจก

แจงความถี่และคารอยละ 
2. การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจตอรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน โดยใหคะแนนแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบใหคาน้ําหนักเปน 5, 4, 3, 2 และ 1  

สําหรับคําตอบพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึง-
พอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยที่สุด 
แสดงผลการวิเคราะหโดยแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยมาตัดสินตามเกณฑที่กําหนด   
ไว ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยและของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

เกรดเฉลี่ยสะสม จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 2.00 4 3.30 
2.00 – 2.50 36 29.50 
2.51 – 3.00 36 29.50 
3.00 ขึ้นไป 46 37.70 

รวม 122 100.00 
พบวานักศึกษาสวนใหญคือรอยละ 37.70 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 
 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประกอบอาชีพที่คาดหวังในอนาคต 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ปฏิบัติงานบัญชี 53 43.40 
สอบบัญชี 31 25.40 
การตลาดการขาย 5 4.10 
เจาของกิจการ 23 18.90 
อื่นๆ 10 8.20 

รวม 122 100.00 
พบวานักศึกษาสวนใหญคือรอยละ 43.40 มีความคาดหวังประกอบอาชีพปฏิบัติงานบัญชีในอนาคต 

   คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00                    มากที่สุด 
3.41 – 4.20                       มาก 
2.61 – 3.40                    ปานกลาง 
1.81 – 2.60                       นอย 
1.00 – 1.80                    นอยที่สุด 



 

 

ตารางที่ 3  ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 

คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล 
1.  การรายงานตัว
ในชั้นเรียนเมื่อเขาสู
ช้ันเรียน 

4.25 
(0.96) 

มากที่สุด 3.83 
(0.74) 

มาก 4.00 
(0.63) 

มาก 
 

3.89 
(0.71) 

มาก 3.92 
(0.69) 

มาก 

2.  การมอบหมาย
งานพรอม
กําหนดเวลาสงที่
แนนอน 

4.50 
(0.58) 

มากที่สุด 3.78 
(0.76) 

มาก 4.17 
(0.65) 

มาก 4.00 
(0.89) 

มาก 4.00 
(0.79) 

มาก 

3.  การจัดใหมีการ
ทํา กิจกรรมทาง
ศาสนาหรือสาธารณ
กุศลนอกช้ันเรียน 

3.25 
(1.71) 

ปานกลาง 3.53 
(0.77) 

มาก 
 

3.83 
(0.94) 

มาก 3.76 
(0.92) 

มาก 3.69 
(0.92) 

มาก 

4.  การเปดโอกาส  
ใหประเมินการสอน
ผูสอนตามความจริง 

3.75 
(1.50) 

มาก 4.28 
(0.66) 

มากที่สุด 4.22 
(0.72) 

มากที่สุด 3.93 
(0.88) 

มาก 4.11 
(0.80) 

มาก 

5.  การเปดโอกาส  
ใหประเมินผลการ
ทํางานของเพื่อนใน
กลุมตามความเปน
จริง 

3.50 
(1.00) 

มาก 3.56 
(0.94) 

มาก 3.67 
(0.93) 

มาก 3.59 
(0.83) 

มาก 3.59 
(0.89) 

มาก 

ตัวเลขในวงเล็บ คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากทุกกิจกรรม 
โดยพิจารณาแยกเปนรายกลุมจะพบวากิจกรรมทุกกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด ยก 
เวนกิจกรรมการจัดใหมีการทํากิจกรรมทางศาสนาหรือ   
สาธารณกุศลนอกชั้นเรียน กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตก 
ตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดไมแตกตางกัน ยก 
เวนกิจกรรมการจัดใหมีการทํากิจกรรมทางศาสนาหรือ   
สาธารณกุศลนอกชั้นเรียนที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน 
กลาวคือ กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มีความพึงพอใจนอย
กวากลุมที่มีเกรดสูงกวา2.00 

 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานความรู 
กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 

คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลี่
ย 

แปลผล 

1.  การบรรยายในชั้น
เรียนโดยผูสอน 

4.50 
(0.58) 

มากที่สุด 4.08 
(0.65) 

มาก 4.19 
(0.75) 

มาก 4.24 
(0.77) 

มากที่สุด 4.19 
(0.72) 

มาก 

2.  การบรรยายและการ
ปฏิบัติพรอมกันในชั้น
เรียน 

4.25 
(0.50) 

มากที่สุด 4.11 
(0.62) 

มาก 4.11 
(0.82) 

มาก 4.26 
(0.74) 

มากที่สุด 4.17 
(0.72) 

มาก 

3.  การซักถามผูเรียน
โดยอาจารยผูสอนใน
ช้ันเรียน 

4.50 
(0.58) 

มากที่สุด 3.64 
(0.68) 

มาก 3.83 
(0.85) 

มาก 4.07 
(0.74) 

มาก 
 

3.89 
(0.77) 

มาก 

4.  การใหโอกาสแสดง
หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูสอน
กับผูเรียน 

4.25 
(0.58) 

มากที่สุด 4.00 
(0.79) 

มาก 3.89 
(0.71) 

มาก 4.00 
(0.73) 

มาก 3.98 
(0.74) 

มาก 

5.  การใหโอกาสแสดง
หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูเรียน
กับผูเรียน 

4.00 
(0.82) 

มาก 3.78 
(0.83) 

มาก 3.72 
(0.74) 

มาก 3.74 
(0.91) 

มาก 3.75 
(0.83) 

มาก 

6.  การนําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน 

4.00 
(0.82) 

มาก 3.64 
(0.89) 

มาก 3.67 
(0.79) 

มาก 3.72 
(0.72) 

มาก 3.69 
(0.79) 

มาก 

7.  การวัดผลในช้ัน
เรียน 

4.00 
(1.41) 

มาก 3.75 
(0.65) 

มาก 3.86 
(0.79) 

มาก 3.69 
(0.69) 

มาก 3.77 
(0.74) 

มาก 

8.  การมอบหมาย
การบาน 

4.00 
(0.82) 

มาก 3.89 
(0.67) 

มาก 3.97 
(0.77) 

มาก 3.98 
(0.88) 

มาก 3.95 
(0.78) 

มาก 

9.  การมอบหมาย
รายงาน 

4.25 
(0.96) 

มากที่สุด 3.64 
(0.72) 

มาก 3.86 
(0.72) 

มาก 3.69 
(0.84) 

มาก 3.75 
(0.78) 

มาก 

10. การใหโอกาสผูเรียน
ประเมินผลงานเพื่อน
รวมช้ัน 

3.75 
(1.26) 

มาก 3.11 
(0.78) 

ปานกลาง 3.14 
(0.72) 

ปานกลาง 3.30 
(0.66) 

ปานกลาง 3.21 
(0.74) 

ปานกลาง 

ตัวเลขในวงเล็บ คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 



 

 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจ 
ตอกิจกรรมดานความรูในระดับมากทุกกิจกรรม ยกเวน
กิจกรรมการใหโอกาสผูเรียนประเมินผลงานเพื่อนรวมช้ัน
ที่อยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาแยกเปนรายกลุมจะ
พบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากและมากที่สุด ยกเวนกิจกรรมการใหโอกาสผู 
เรียนประเมินผลงานเพื่อนรวมช้ัน กลุมที่มีเกรดตั้งแต   
2.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตก 
ตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดไมแตกตางกัน
ยกเวนกิจกรรมการใหโอกาสผูเรียนประเมินผลงานเพื่อน
รวมช้ันที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่มี
เกรดสูงกวา 2.00 มีความพึงพอใจนอยกวากลุมที่มีเกรด ตํ่า
กวา 2.00 

 

 
ตารางที่ 5  ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานทักษะทางปญญา 

กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 
คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล 

1.  การมอบหมายโจทย
หรือปญหาเพื่อนําไป
วิเคราะหคําตอบ 

3.75 
(1.26) 

มาก 3.81 
(0.71) 

มาก 3.72 
(0.70) 

มาก 3.87 
(0.78) 

มาก 3.80 
(0.75) 

มาก 

2.  การมอบหมายใหคน 
ควาวิทยานิพนธหรือบท 
ความทางบัญชีและนํามา
วิเคราะหแนวคิดทางบัญชี
เพื่อนํามาประยุกตใช 

3.75 
(1.26) 

มาก 3.50 
(0.77) 

มาก 3.44 
(0.84) 

มาก 3.46 
(1.03) 

มาก 3.48 
(0.90) 

มาก 

ตัวเลขในวงเล็บ คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมดานทักษะทางปญญาในระดับมากทุกกิจกรรม 
โดยพิจารณาแยกเปนรายกลุมจะพบวา ทุกกลุมมีความพึง
พอใจทุกกิจกรรมในระดับมากเชนเดียวกัน 

กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตาง
กันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่6  ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 
คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล 

1.  การวิเคราะหงานที่
ไดรับมอบหมายเปน
กลุม 

4.00 
(1.15) 

มาก 3.78 
(0.72) 

มาก 3.81 
(0.79) 

มาก 3.85 
(0.67) 

มาก 3.82 
(0.73) 

มาก 

2.  การแกปญหาความ
คิดเห็นที่แตกตางกันใน
กลุม 

3.25 
(0.50) 

ปานกลาง 3.64 
(0.64) 

มาก 3.81 
(0.62) 

มาก 3.74 
(0.74) 

มาก 3.71 
(0.67) 

มาก 



 

 

กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 
คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล 

3.  การชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในขณะทํางาน
ภายในกลุม 

3.25 
(0.50) 

ปานกลาง 3.86 
(0.76) 

มาก 4.06 
(0.71) 

มาก 4.02 
(0.77) 

มาก 3.96 
(0.75) 

มาก 

ตัวเลขในวงเล็บ คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจ 
ตอกิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับมากทุกกิจกรรม โดยพิจารณาแยก   
เปนรายกลุมจะพบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษามี 
ความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนการแกปญหาความ
คิดเห็นที่แตกตางกันในกลุมและการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในขณะทํางานภายในกลุมที่นักศึกษากลุมที่มีเกรดต่ํา
กวา 2.00 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

กิจกรรมการวิเคราะหงานที่ไดรับมอบหมายเปน  
กลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันแตกิจกรรมการแกปญหาความคิดเห็นที่
แตกตางกันในกลุมและการชวยเหลือซึ่งกันและกันใน 
ขณะทํางานภายในกลุมมีความพึงพอใจแตกตางกัน กลาว 
คือ กลุมที่มีเกรดสูงวา 2.00 มีความพึงพอใจมากกวากลุม  
ที่มีเกรดต่ํากวา2.00 

 
ตารางที่ 7  ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรม เกรดต่ํากวา 2.00 เกรด 2.00–2.50 เกรด 2.51-3.00 เกรด 3.00 ขึ้นไป รวม 
คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล คาเฉลีย่ แปลผล 

1.  การใชเทคโนโลยี 
ในการนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน 

3.25 
(0.96) 

ปานกลาง 3.86 
(0.79) 

มาก 3.78 
(0.83) 

มาก 3.91 
(0.84) 

มาก 3.84 
(0.83) 

มาก 

2.  การใชเทคโนโลยี 
ในการผลิตงานที่ได  
รับมอบหมาย 

3.75 
(1.26) 

มาก 3.81 
(0.85) 

มาก 3.78 
(0.83) 

มาก 3.80 
(0.75) 

มาก 3.79 
(0.81) 

มาก 

3.  การใชเทคโนโลยี 
ในการสืบคนหาขอมูล 

4.50 
(0.58) 

มากที่สุด 4.08 
(0.65) 

มาก 4.08 
(0.84) 

มาก 4.09 
(0.91) 

มาก 4.09 
(0.81) 

มาก 

4.  การใชเทคโนโลยี 
ในการติดตอกับผูสอน 

3.00 
(1.41) 

ปานกลาง 3.58 
(0.84) 

มาก 3.81 
(0.82) 

มาก 3.80 
(0.78) 

มาก 3.71 
(0.84) 

มาก 

ตัวเลขในวงเล็บ คือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกกิจกรรม โดย
พิจารณาแยกเปนรายกลุมจะพบวา กิจกรรมทุกกิจกรรม
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด ยกเวน
การใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนและ

การใชเทคโนโลยีในการติดตอกับผูสอนกลุมที่มีเกรดต่ํา
กวา 2.00 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตก 
ตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดไมแตกตางกัน
ยกเวนกิจกรรมการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน  
ในชั้นเรียนและการใชเทคโนโลยีในการติดตอกับผูสอน  



 

 

ที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่มีเกรดสูงวา 
2.00 มีความพึงพอใจมากกวากลุมที่มีเกรดต่ํากวา2.00 
  
สรุปและการอภิปรายผล 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหสอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรูที่คณะ 
กรรมการการอุดมศึกษากําหนดทั้ง 5 ดาน พบวา 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาทุกกลุมมีความพึงพอใจทุกกิจกรรมใน

ระดับมาก และมากที่สุด สอดรับกับมาตรฐานผลการเรียน 
รูดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดความหมายไว ยก 
เวนการจัดใหมีการทํากิจกรรมทางศาสนาหรือสาธารณ
กุศลนอกชั้นเรียนที่กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้พบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่  
มีผลการเรียนแตกตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ไมแตกตางกันยกเวนกิจกรรมการจัดใหมีการทํากิจกรรม
ทางศาสนาหรือสาธารณกุศลนอกชั้นเรียนที่มีความพึง
พอใจแตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มี
ความพึงพอใจนอยกวากลุมที่มีเกรดสูงกวา 2.00 

2. ดานความรู 
นักศึกษาทุกกลุมมีความพึงพอใจทุกกิจกรรมใน

ระดับมากและมากที่สุดสอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
ดานความรูสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่คณะกรรม-
การการอุดมศึกษากําหนดความหมายไว ยกเวนการให
โอกาสผูเรียนประเมินผลงานเพื่อนรวมช้ันที่กลุมที่มีเกรด
ต้ังแต 2.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้พบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่  
มีผลการเรียนแตกตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ไมแตกตางกันยกเวนกิจกรรมการใหโอกาสผูเรียนประ 
เมินผลงานเพื่อนรวมช้ันที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน 
กลาวคือ กลุมที่มีเกรดสูงวา 2.00 มีความพึงพอใจนอยกวา
กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 

3. ดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาทุกกลุมมีความพึงพอใจทุกกิจกรรมใน

ระดับมาก สอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะ

ทางปญญา สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่คณะกรรม-
การการอุดมศึกษากําหนดความหมายไว 

นอกจากนี้พบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่  
มีผลการเรียนแตกตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ     
ผิดชอบ 

นักศึกษาทุกกลุมมีความพึงพอใจทุกกิจกรรมใน
ระดับมาก สอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรูดานความ 
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สําหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ความหมายไว ยกเวนการแกปญหาความคิดเห็นที่แตกตาง
กันในกลุมและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะทํางาน
ภายในกลุม ที่กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 

นอกจากนี้พบวา กิจกรรมการวิเคราะหงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกตางกันมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกันแตกิจกรรมการแกปญหา
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในกลุมและการชวยเหลือซึ่ง  
กันและกันในขณะทํางานภายในกลุมมีความพึงพอใจ
แตกตางกันกลาวคือกลุมที่มีเกรดสูงวา 2.00 มีความพึง
พอใจมาก กวากลุมที่มีเกรดต่ํากวา2.00 

5. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาทุกกลุมมีความพึงพอใจทุกกิจกรรมใน
ระดับมากและมากที่สุด สอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโน-
โลยีสารสนเทศ สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่คณะ-
กรรมการการอุดมศึกษากําหนดความหมายไว ยกเวนการ
ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนและการใช
เทคโนโลยีในการติดตอกับผูสอน ที่กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 
2.00 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้พบวา กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษาที่  
มีผลการเรียนแตกตางกันมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ไมแตกตางกันยกเวนกิจกรรมการใชเทคโนโลยีในการนํา 
เสนอผลงานในชั้นเรียนและการใชเทคโนโลยีในการติด 
ตอกับผูสอนที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน กลาวคือ กลุมที่
มีเกรดสูงวา 2.00 มีความพึงพอใจมากกวากลุมที่มีเกรดต่ํา
กวา 2.00 



 

 

จากผลการวิจัยเมื่อสรุปภาพรวมในทุกดานจะพบวา 
กิจกรรมทุกกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจมากถึงมาก
ที่สุดซึ่งสอดรับกับมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานตาม  
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดความหมายสําหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีไว ดังนั้น กิจกรรมทุกกิจกรรม
สามารถนําไปเปนตนแบบสําหรับวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 
หรือสําหรับรายวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาตอไป ยกเวน
กิจกรรมที่บางกลุมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ไดแก กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มีความพึงพอใจการจัด   
ให มีการทํากิจกรรมทางศาสนาหรือสาธารณกุศลนอกชั้น
เรียนในระดับปานกลางซึ่งขัดแยงกับ ชัยพร  วิชชาวุธ 
(2525) ที่มีความคิดวาจริยธรรมตองกําหนดใหเปนพฤติ-
กรรมที่ประพฤติปฏิบัติ แลวจัดเปนกิจกรรมใหนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง จริยธรรมที่ดีงามจึงจะบังเกิดผล   
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะจริยธรรมไมอาจทําดวยการ
สอนแตเพียงอยางเดียว กลุมที่มีเกรดต่ํากวา 2.00 มีความ 
พึงพอใจการแกปญหาความคิดเห็นที่แตกตางกันในกลุม
และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะทํางานภายในกลุม
ในระดับปานกลางซึ่งขัดแยงกับ วิชัย  โถสุวรรณจินดา 
(2539) ที่กลาววา การทํางานเปนทีมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกรเนื่องจากทําใหวัตถุประสงคขององคกรประสบ
ความสําเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจใน
งานที่ทํา และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน กลุมที่มีเกรด
ตํ่ากวา 2.00 มีความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีในการนํา 
เสนอผลงานในชั้นเรียนและการใชเทคโนโลยีในการติด 
ตอกับผูสอนในระดับปานกลางซึ่งขัดแยงกับ เอียน  สมิธ 
และ อนงค  วิเศษสุวรรณ (2549) ที่กลาววาเทคโนโลยีสาร-
สนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมความคิดสราง 
สรรค การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อินเทอรเน็ต
มีบทบาททําใหวิธีการศึกษาคนควาเปลี่ยนไปแทนที่จะ 
ตองอานจากตํารา การคนควาจากอินเทอรเน็ตจะทําไดรวด 
เร็วกวา พัฒนาการดานเทคโนโลยี ชวยใหโรงเรียนมุงเนน
การฝกใหผูเรียนเรียนรูวาจะแกปญหาอยางไร และรูจัก   
คิดอยางสรางสรรค  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใช 

จากผลการวิจัย อาจารยผูสอนอาจสํารวจนักศึกษาใน
ช้ันเรียนกอนเริ่มกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนวาสวน
ใหญเปนกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในระดับใด เพื่อจะ  

ไดคัดเลือกนําเอากิจกรรมที่นักศึกษาในกลุมนั้นมีระดับ
ความพึงพอใจสูงมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
ตน ยกตัวอยางเชน นักศึกษาในชั้นเรียนสวนใหญเปนกลุม
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.00 อาจารยผูสอนสามารถ  
เลือกกิจกรรมที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก 
กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม คือ การมอบหมายงาน
พรอมกําหนดเวลาสงที่แนนอน กิจกรรมดานความรู คือ 
การบรรยายและการปฏิบัติพรอมกันในชั้นเรียน กิจกรรม
ดานทักษะทางปญญา คือ การมอบหมายโจทยหรือปญหา
เพื่อนําไปวิเคราะหคําตอบ กิจกรรมดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คือ การชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในขณะทํางานภายในกลุม กิจกรรมดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี   
สารสนเทศ คือ การใชเทคโนโลยีในการสืบคนหาขอมูล     
เปนตน 

สําหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่นักศึกษาบางกลุมมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง แตหากอาจารยผูสอน
เห็นวากิจกรรมนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียน     
รู  อาจตองช้ีแจงใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการทํากิจกรรมดังกลาวกอนเริ่มทํากิจกรรม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมและมีพัฒนา   
การเรียนรูครบทุกดาน 
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