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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 

 
               การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชีจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค โดยการศึกษาแนวคิด.ทฤษฎี.งานวิจัย.และการศึกษา
คนควาท่ีเกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ นายจางท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ        
จากฐานขอมูลของสํานักงานจังหวัดนครสวรรค และภาคเอกชน ท่ีจดทะเบียนตอสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดนครสวรรค โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํา
ขอมูลมาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี และรอยละ สามารถสรุปผลการศึกษาดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 360 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป รองลงมามีอายุมากกวา.50.ป มีประสบการณการทํางาน
ระหวาง11-20.ป รองลงมาระหวาง 6-10.ป มีตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ 
รองลงมาเปนเจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน เปนหนวยงานภาคเอกชน รองลงมาเปน
หนวยงานภาครัฐ มีลักษณะการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี 
รองลงมาจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง  
 
สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจาง
คุณลักษณะดานทักษะทางวิชาชีพ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
คุณลักษณะดานทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1. ทักษะทางปญญา 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะ
ทางปญญา โดยรวมในระดับมาก ซ่ึงทักษะทางปญญาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีความรูความเขาใจ     
ท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุนเปนความพึงประสงคในระดับมาก ซ่ึงเม่ือ
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พิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน ประเภทของ
หนวยงาน และลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน ความพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีท้ังความเหมือนกัน และความแตกตางกันไปดวย 
  เม่ือพิจารณาทักษะทางปญญาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จําแนกตามประสบการณการทํางาน
ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 
ระหวาง6-10 ป ระหวาง 11-20 ป และมากกวา 20 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
ความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางปญญาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูใน
ปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/
กรรมการผูจัดการ และเจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ท่ีมีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตําแหนงเปนหัวหนาสวนงานพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจท่ี
เกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางปญญาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามประเภทของหนวยงาน
ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐ พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการสอบบัญชี และ
สามารถกําหนด  การไดมา  จัด  นําไปใช  และเขาใจสารสนเทศจากคน  ส่ิงพิมพ  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี ท่ีมีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการสอบบัญชี ดานกฎหมายธุรกิจ
และภาษีอากร ดานการเงินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน ดานการคํานวณตนทุน สามารถ
กําหนดการไดมา จัด นําไปใช และเขาใจสารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส และมี
ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อใหไดมาซ่ึงขอสรุป
ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาคเอกชน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรู
ความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางปญญาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชี
ของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง
ใชบริการสํานักงานบัญชี และจัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน 
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2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงานโดยรวมในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาท่ีงานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) เปน
ความพึงประสงคในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน ตําแหนง 
ท่ีทํางานอยูในปจจุบัน.ประเภทของหนวยงาน.และลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน          
ความพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถามตอบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีท้ังความเหมือนกัน และ
ความแตกตางกันไปดวย 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนก
ตามประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ
การทํางานตํ่ากวา 5 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความชํานาญทางตัวเลข (การใช
คณิตศาสตรและสถิติ) มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณการทํางานระหวาง 6-10 ป และมากกวา 20 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ท่ีมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ
การทํางานระหวาง 11-20 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความชํานาญทางตัวเลข   
(การใชคณิตศาสตรและสถิติ) 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนก
ตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความ
ชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงเปนเจาของ
กิจการ/กรรมการบริหารงาน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจดาน
กฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงเปนหัวหนาสวนงาน พึงประสงค
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และมีความ
ชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนก
ตามประเภทหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐ        
พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) 
ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความ
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เขาใจ และมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได และรายงานผลไดผูตอบแบบสอบถาม  
จากหนวยงานภาคเอกชนพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย
และกฎเกณฑขอบังคับ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดจําแนก
ตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
การจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความชํานาญทางตัวเลข 
(การใชคณิตศาสตรและสถิติ) ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดยใชบริการสํานักงานบัญชี         
พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน
รายได คาใชจาย ไดอยางถูกตอง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเองรวมกับการใช
บริการสํานักงานบัญชี พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย
และกฎเกณฑขอบังคับ  

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ี
เม่ือประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายท่ีเกี่ยวของ เปนความพึงประสงคในระดับมากซ่ึง
เม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน ประเภทของ
หนวยงาน และลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานความพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถามตอ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีท้ังความเหมือนกัน และความแตกตางกันไปดวย 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการ
ทํางานตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 11-20 ป และมากกวา 20 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
ทักษะหรือความชํานาญ ในการจัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงที่เม่ือประสบปญหากับ
งาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายท่ีเกี่ยวของ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางานระหวาง    
6-10.ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทาง
วิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตาม
ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนง
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เปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน และหัวหนาสวนงาน     
พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การ
ควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายท่ีเกี่ยวของ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตาม
ประเภทหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานภาคเอกชน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีทักษะหรือความชํานาญในการ
จัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ี เม่ือประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายท่ี
เกี่ยวของ ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ท่ีมีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหา
กับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายที่เกี่ยวของ และมีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทาง
วิชาชีพจรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตาม
ลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการ
การจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง และจัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีมีทักษะ หรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ี
เม่ือประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝายท่ีเกี่ยวของ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทํา
บัญชีโดยใชบริการสํานักงานบัญชี พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถพิจารณา
การปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 

4. ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสารโดยรวมในระดับมากซ่ึงทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก สามารถทํางานรวมกับผูอื่นใน
กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงเปนความพึงประสงคในระดับมาก ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน.ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน.ประเภทของ
หนวยงาน และลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานความพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถามตอ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีท้ังความเหมือนกัน และความแตกตางกันไปดวย 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสารท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
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ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป ระหวาง.11-20 ป และมากกวา 20 ป พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา 
ความขัดแยง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางานระหวาง 6-10 ป พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานเปนทีม  
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสารท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด  จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยู ในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ /กรรมการผูจัดการ  และเจาของกิจการ /
กรรมการบริหารงาน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน
กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงเปน
หัวหนาสวนงานพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานเปนทีม 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสารท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด จําแนกตามประเภทหนวยงานของผูตอบพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐ   
พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานในวัฒนธรรมท่ีตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชีที่สามารถทํางานเปนทีม และสามารถปฏิสัมพันธกับผูท่ีมีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็น           
ท่ีตางกันได ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาคเอกชน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี    
ท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสารท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถ
ทํางานเปนทีม ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการสํานักงานบัญชี และจัดทําเองรวมกับการใชบริการ
สํานักงานบัญชี  พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนใน
กระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง 

5. ทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะ
ทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจโดยรวมในระดับปานกลาง ซ่ึงทักษะทางการ
บริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ
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เปนความพึงประสงคในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน ตําแหนงท่ี
ทํางานอยูในปจจุบัน.ประเภทของหนวยงาน.และลักษณะการจัดทําบัญชี.ของหนวยงานความ      
พึงประสงคของผูตอบแบบสอบถามตอบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีความเหมือนกันไปดวย 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป  ระหวาง 6-10.ป.ระหวาง.11-20.ป.และมากกวา 20 ป              
พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการ
โครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน และหัวหนา
สวนงาน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธการ
จัดการโครงการ การจัดบุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามประเภทหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถในการจัดแบงหนาท่ีงานในองคกร
ได  ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
ความสามารถพิจารณา และตัดสินใจไดอยางผูมีบริหารผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาคเอกชน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ     
การจัดการโครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ 
 เม่ือพิจารณาทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง ใชบริการสํานักงานบัญชี และจัดทําเองรวมกับการ
ใชบริการสํานักงานบัญชี พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความสามารถ ในการวางแผน
เชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ  
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คุณลักษณะดานอ่ืนๆ  
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
คุณลักษณะดานอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะดานอ่ืนๆ
โดยรวมในระดับมาก ซ่ึงคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก มีความละเอียดรอบคอบ
เปนความพึงประสงคในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน.ประเภทของหนวยงาน.และลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน               
ความพึงประสงคของผูตอบแบบสอบถาม ตอบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็มีท้ังความเหมือนกัน   
และความแตกตางกันไปดวย 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามประสบการณการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป
และระหวาง 6-10 ป พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความละเอียดรอบคอบผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณการทํางานระหวาง 11-20 ป และมากกวา 20 ป พึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีความซ่ือสัตย และรูจักรักษาความลับของกิจการ  
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยู
ในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/
กรรมการผูจัดการ เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน และหัวหนาสวนงานพึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความละเอียดรอบคอบ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด จําแนกตามประเภทหนวยงาน
ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐพึงประสงคบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความละเอียดรอบคอบ และมีความขยันหม่ันเพียรและรับผิดชอบผูตอบ
แบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี).มีระดับผลการเรียนดี มีประสบการณในการ
ทํางาน.มีความซ่ือสัตย และรูจักรักษาความลับของกิจการ ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาคเอกชน พึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความละเอียดรอบคอบ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด จําแนกตามลักษณะการจัดทํา
บัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดย
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จัดทําเอง ใชบริการสํานักงานบัญชี และจัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชีพึงประสงค
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีความละเอียดรอบคอบ 
 โดยสรุปแลวผูตอบแบบสอบถามพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมี
คุณลักษณะคาเฉล่ียสูงสุด 10 อันดับแรก 

1. มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) 
2. มีความละเอียดรอบคอบ 
3. มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับ 
4. มีความซ่ือสัตย และรูจักรักษาความลับของกิจการ 
5. มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย ไดอยาง

ถูกตอง 
7. มีความขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบ 
8. มีความสามารถในการจัดทํา และนําเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ีงายตอ

ความเขาใจ ถูกตองครบถวนตามเกณฑ และทันตอเวลา 
9. มีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน 
10. มีความเขาใจ และมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได และรายงานผลได 

  
สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
ปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีนายจางพบ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้  
 ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี โดยรวม
ในระดับนอย ซ่ึงปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ไมมี
ความอดทนทําใหเขาออกบอยเปนปญหาในระดับปานกลาง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน ประเภทของหนวยงาน และลักษณะการ
จัดทําบัญชีของหนวยงาน ปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีนายจางพบก็มีท้ัง
ความเหมือนกัน และความแตกตางกันไปดวย 



94 
 

 

 เม่ือพิจารณาปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป ระหวาง 6-10 ป ระหวาง 11-20 ป และมากกวา 20 ป มีปญหา
ดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอย 
 เม่ือพิจารณาปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ตําแหนงเปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงานและหัวหนา
สวนงาน มีปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอย 
 เม่ือพิจารณาปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามประเภทหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไมมีความ
อดทนทําใหเขาออกบอย ผูตอบแบบสอบถามจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ มีปญหาดาน
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอยไมมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน และไมมีความซ่ือสัตยสุจริตในหนาท่ีการงาน 
 เม่ือพิจารณาปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
จําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบ 
สอบถามท่ีมีการจัดทําบัญชีโดยจัดทําเอง ใชบริการสํานักงานบัญชี และจัดทําเองรวมกับการใช
บริการสํานักงานบัญชี มีปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไมมีความอดทนทํา
ใหเขาออกบอย 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจางใน
อําเภอเมืองนครสวรรค สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดดังนี้ 

1. ทักษะทางปญญาไดแก มีความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานการ
คํานวณตนทุน ดานการเงินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน ดานกฎหมายภาษีอากร ดานการวาง
ระบบบัญชี และสารสนเทศทางการบัญชี และดานการสอบบัญชีเปนความพึงประสงคในระดับ
มากสอดคลองกับผลการศึกษาของนันทวดี วุฒิกรณ (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการตองการในจังหวัดพะเยาพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
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ผูประกอบการพึงประสงคไดแก มีความรูความสามารถดานภาษีอากร ดานบัญชีตนทุน ดานระบบ
บัญชี และดานการตรวจสอบในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ ลําลือ 
(2552) ท่ีไดศึกษาเร่ืองคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม
พบวา นักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการไดแก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําบัญชีใน
ดานการคํานวณตนทุน ดานกฎหมายภาษีอากร และดานการเงินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน
ในระดับมาก  

2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงานไดแก มีความชํานาญทางตัวเลข (การ
ใชคณิตศาสตรและสถิติ) มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับมีความชํานาญ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน
รายได  คาใชจาย ไดอยางถูกตองเปนความพึงประสงคในระดับมากท่ีสุด และมีความสามารถใน
การจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ถูกตองครบถวนตาม
เกณฑ และทันตอเวลาในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ 
(2547) ไดศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณพบวา
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีนายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจไดแก การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหนวยงาน และมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก และ
สอดคลองกับแนวคิดของนันทวดี.วุฒิกรณ (2551).เสนอแนะวา.สถานประกอบการยังมีความ
ตองการนักบัญชีท่ีมีคุณลักษณะในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับผล
การศึกษาของกรรณิการ ลําลือ (2552) ท่ีพบวา นักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการไดแก มี
ความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย.หนี้สิน.รายได.คาใชจาย.ไดอยางถูกตองมีความ 
สามารถในการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงินในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ถูกตอง 
ครบถวนตามเกณฑ และทันตอเวลาและมีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) 
ในระดับมาก  

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลไดแก มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการ
ตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือ ฝายท่ีเกี่ยวของ 
มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการ
ตัดสินใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเปน
ความพึงประสงคในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของนงเยาวภา.ณ.นคร.(2541).ท่ีไดศึกษา
ทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอผลการทํางานของบัณฑิตสาขาการบัญชี.สถาบันเทคโนโลยี     
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ราชมงคล .วิทยาเขตภาคใต  ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2534-2539.พบวา .ทัศนคติของ
ผูประกอบการที่มีผลตอการทํางานของบัณฑิตสาขาการบัญชีไดแก ความสามารถในการควบคุม
อารมณ และความสามารถในวิชาชีพในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริวรรณ สิริพุท
ไธวรรณ (2547) ท่ีพบวา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีนายจางผูประกอบการผูใชบัณฑิตมีความ        
พึงพอใจไดแก สามารถนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการทํางานในระดับมาก สอดคลอง
กับผลการศึกษาของอรพิณ สันติธีรากุล และคณะ (2550) ท่ีไดศึกษาภาวะการทํางานของบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2550.และความพึงพอใจของนายจางหรือผู
บังคับ บัญชาของบัณฑิต.ท่ีมีตอบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา นายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาพึงพอใจไดแก มีความรูในสาขาวิชาท่ีนํามาใชในการทํางาน และทํางานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนดในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของนันทวดี วุฒิกรณ (2551) ท่ีพบวา 
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีผูประกอบการพึงประสงคไดแก ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง และ
รอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปไมกระทําการใดๆ อันนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ.ลําลือ.(2552).    
ท่ีพบวา นักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการไดแก มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการ
ตนเองเชน การควบคุมอารมณใหคงท่ีเม่ือประสบปญหากับงาน.เพื่อนรวมงาน.หรือฝายท่ีเกี่ยวของ 
มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ.จรรยาบรรณ.และทัศนคติ.ใหเขากับการ
ตัดสินใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพใน
ระดับมาก และเสนอแนะวา การท่ีบุคคลจะเขามาปฏิบัติงานในหนายงานตองมีการศึกษาคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ..2547.คือ.การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป  

4. ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสารไดแก สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง.สามารถทํางานเปนทีม
สามารถฟง และอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตาง
กันเปนความพึงประสงคในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ ลําลือ (2552)       
ท่ีพบวา  นักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการไดแก  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนใน
กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกปญหา ความขัดแยง สามารถทํางานเปนทีมในระดับมาก
สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ท่ีพบวา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจไดแก สามารถทํางานเปนทีมในระดับมาก แต
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เม่ือพิจารณาในดานความสามารถในการใชภาษากลับพบวาไมสอดคลองกัน ซ่ึงตรงกับผล
การศึกษาของอรพิณ สันติธีรากุล และคณะ (2550) ท่ีพบวา นายจางหรือผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจทักษะทางภาษา และความสามารถในการติดตอส่ือสารไดแก มีทักษะในการพูด อาน เขียน
ภาษาไทย     ในระดับมาก แตกลับพึงพอใจทักษะภาษาตางประเทศในระดับปานกลางเทานั้น 

5. ทักษะทางการบริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจไดแก มีความสามารถ      
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจ
ตางๆ ทางธุรกิจ และมีความสามารถในการจัดแบงหนาท่ีงานในองคกรไดเปนความพึงประสงคใน
ระดับมาก มีความสามารถพิจารณา และมีภาวะเปนผูนําในระดับปานกลาง สอดคลองแนวคิดของ            
ศิริวรรณ สิริพุทธไธวรรณ (2547) เสนอแนววา สถานประกอบการยังมีความตองการบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะในดานความสามารถในการวางแผนการทํางานสอดคลองกับผลการศึกษาของอรพิณ
สันติธีรากุล และคณะ.(2550) เสนอแนะวานายจางหรือผูบังคับบัญชายังมีความตองการให
สถานศึกษาพัฒนาทักษะทางดานการนําเสนอความเปนผูนําการบริหารงานองคกร สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของกรรณิการ ลําลือ.(2552).ท่ีพบวา นักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการมี
ความสามารถจัดแบงหนาท่ีงาน.และมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการ
โครงการ การจัดบุคลากร และทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในดานมีภาวะเปนผูนํากลับพบวาไมสอดคลองกัน  

6. คุณลักษณะดานอ่ืนๆไดแก มีความละเอียดรอบคอบ มีความซ่ือสัตย และรูจัก
รักษาความลับของกิจการ มีความขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบเปนความพึงประสงคในระดับมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนงเยาวภา ณ นคร (2541) ท่ีพบวา ผูประกอบการมีความ   
พึงพอใจ ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ความขยันขันแข็งในการทํางาน
ในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ท่ีพบวา คุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีนายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจไดแก ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
รับผิดชอบในการทํางาน และอุทิศเวลา มีความขยันหม่ันเพียร และรักษาความลับในงานท่ีปฏิบัติ
ในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของอรพิณ สันติธีรากุล และคณะ (2550).ท่ีพบวา นายจาง
หรือผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจไดแก  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
มีระเบียบในการทํางาน มีการวางแผนในการทํางาน และทํางานอยางเปนข้ันตอนในระดับมาก 
สอดคลองกับผลการศึกษาของนันทวดี .วุฒิกรณ  (2551). ท่ีพบวา .คุณสมบัติของนักบัญชี                 
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ท่ีผูประกอบการพึงประสงคไดแก มีความรับผิดชอบ และมีความขยันไมเปดเผยความลับของลูกคา
ในระดับมาก 

7. ปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไดแก ไมมีความอดทนทํา
ใหเขาออกบอย ไมมีความกระตือรือรนในการทํางานเปนปญหาในระดับปานกลาง ไมมีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และไมมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพเปนปญหา
ในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ ลําลือ (2552) ท่ีพบวา นักบัญชีไมมี
ความอดทนทําใหเขาออกบอย 
 
ขอคนพบ 

1. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงคจากนายจางมากท่ีสุด
ไดแก มีความชํานาญทางดานตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ).เปนทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติ และหนาท่ีงาน และมีความละเอียดรอบคอบ เปนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ  

2. นายจางพึงประสงคบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีคุณลักษณะดานทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ซ่ึงมีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด 

3. เม่ือพิจารณาในรายละเอียดดานคุณลักษณะดานอ่ืนๆ พบวาสอดคลองกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

4. คุณลักษณะดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีไดแก สําเร็จการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เปนความพึงประสงคจากนายจางในระดับนอย ซ่ึงจะเห็นวาความ
ความมีช่ือเสียงของสถาบันการศึกษาไมไดเปนอุปสรรคในการทํางานของบัณฑิตสาขาวิชา        
การบัญชี 

5. ปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีนายจางพบ ท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดไดแก ไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอยในระดับปานกลาง 

 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจางใน
อําเภอเมืองนครสวรรค จะมีประโยชนสําหรับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ 
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1. การปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ พัฒนาใหครอบคลุมทักษะทางวิชาชีพ 5 ดาน
คือ ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร ทักษะทางการบริหารองคกร และ
การจัดการทางธุรกิจ และคุณลักษณะดานอ่ืนๆ ท่ีพึงประสงคจากนายจาง โดยปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัย สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีการบูรณาการ และสรางความหลากหลาย เนนความสําคัญ
ของสภาพ และความตองการของผูเรียนนายจาง/ผูประกอบการ สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 

2. กระบวนการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูในทักษะวิชาชีพดานตางๆ เพ่ือนํา
ความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการทํางานสงเสริมใหนักศึกษามีลักษณะดานคุณธรรม.จริยธรรม 
โดยการจัดกิจกรรม.หรือการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรม.จริยธรรม.ท่ีสถาน
ประกอบการตองการใหเกิดข้ึนในตัวบัณฑิต 

3. การผลิตบัณฑติอาจารยผูสอนควรศึกษาความรูเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมจรรณยาบรรณในวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อเปนแนวทาง
ในการชวยสงเสริมใหบัณฑติมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

สําหรับบัณฑติสาขาวิชาการบัญชีเพื่อพัฒนาตนใหเกดิคุณลักษณะท่ีพงึประสงคคือ 
1. ศึกษาคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ..2547.คือการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินโดยคํานึงถึงการมีจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ และการรักษาความลับ  

2. บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีควรมีการประยุกตการจัดทํารูปแบบบัญชีสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีเหมาะสมกับองคกร เพ่ือใหไดขอมูลทางการบัญชีทันตามเวลาท่ีตองการ และให
ความสําคัญกับงาน และคุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีความชํานาญในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี 

3. มีบุคลิกภาพดี มีความนาเช่ือถือ สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรของ
หนวยงานได เรียนรูระบบงานไดรวดเร็ว ไมเปนภาระของหนวยงาน 
 4. บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีควรเห็นความสําคัญในการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
ทางวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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 5.  บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีควรยึดหลักการทํางานแบบธรรมภิบาล และยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขปญหาไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชา    
การบัญชีจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค โดยใชแนวคิดตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ฉบับท่ี 3 เร่ือง ทักษะทางวิชาชีพ ซ่ึงเม่ือมีการบังคับใชมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
แลวยอมมีผลกระทบตอนักบัญชีท่ัวประเทศดังนั้น จึงควรมีการศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี      
พึงประสงคของผูประกอบการในเขตจังหวัดอ่ืน เพื่อทราบถึงความตองการของผูประกอบการแลว
นําขอมูลนี้ไปวิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบและสงเสริมสนับสนุนให
ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจควรศึกษาปญหาดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจาง.เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถนําปญหา และอุปสรรคไป
ปรับปรุงแกไขไดตรงประเด็น.ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจเลือกปจจัย และวิธีการทางสถิติอ่ืนๆ        
ท่ีแตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ เพื่อใหผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  

 
 


