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บทคัดยอ 
             การคนควาแบบอิสระ เร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจาก

นายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค ตามทักษะทางวิชาชีพ 5 ดาน ไดแก ทักษะ
ทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร และทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการ
ทางธุรกิจ รวมท้ังคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ในการศึกษาใชวิธีเก็บขอมูลจากนายจาง ท่ีมีท่ีตั้งหนวยงาน
อยูในอําเภอเมืองนครสวรรค จํานวน 360 ราย 
        ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจาก
นายจางท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงานไดแก  มีความชํานาญทาง
ตัวเลข มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับ มีความชํานาญดานการใช
เทคโนโลยีสารนเทศ และมีความสามารถวัดคํานวณมูลคาของสินทรัพย.หนี้สิน รายได คาใชจาย 
ไดอยางถูกตองเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สวนคุณลักษณะอ่ืนๆ ไดแก มีความละเอียด
รอบครอบ มีความซ่ือสัตย และรูจักรักษาความลับของกิจการ.และมีความขยันหม่ันเพียร และ
รับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด สวนทักษะทางดานปญญาไดแก มีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับ
การทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุนในระดับมาก 
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 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ครอบคลุมทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะ
ดานอ่ืนๆ สําหรับบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ควรบูรณาการการเรียนรูโดยเนนความสําคัญของสภาพ
ความตองการของนายจาง และผูประกอบการ 
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ABSTRACT 

 This..independent..study..on..desirable..characteristics..of..accounting..graduates..from 
employers in Amphoe Mueang Nakhon Sawan had the objectives of study desirable charactersties 
of accounting graduates from employers in Amphoe Mueang Nakhon Sawan follows to all 5 
professional skills such as intellectual skills, technical and functional skills, personal skills, 
interpersonal and communication skills, organizational and business management skills including 
well as characteristics in other aspects by using the data collecting from 360 employers whose 
office located in Amphoe Mueang Nakhon Sawan 
 Results of the study found that desirable characteristics of accounting graduates required 
by employers, which had a mean value that attained the highest level was skills in technical and 
functional skills such as expert in numeral, knowledge and understanding of law, rules and 
regulations, practiced in using information technology, ability in evaluate and calculate asset 
value, liabilities, income and expenditure with accuracy. All these constituted the requirement 
that attained the highest level of satisfaction. As for characteristics in other aspects, which 
included meticulousness, circumspection, honesty, knowing how to keep business secret, 
diligence and responsibility also attained the highest level. As for intellectual skills and 
knowledge about accounting in terms of cost to a large extent. 
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 Recommendation from results of this studying, educational institution should make 
improvement on their course of study or curriculum make development on the process of teaching 
and learning so as to produce high quality graduates besides their respective professional skills, 
graduates should also possess good characteristics of other aspects. As for accounting graduates, 
they should integrate their study with the requirement of employers and entrepreneurs 


